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فروع »القومي« توا�ضل االحتفاالت بعيد مولد باعث النه�ضة

- في سياق حوار إذاعّي مع وزيرة الخارجية السابقة 
هيالري كلينتون قالت فيه »قطعنا شوطاً طويالً نحو منع 
إي��ران من الحصول على س��الح ن��ووي، وك��ل ذل��ك جرى 
وزير  أج��اب  ترامب.  إدارة  قبل  من  عنه  ذلك  بعد  التخلي 
سؤال  على  بلينكين  توني  الحالي  األميركية  الخارجية 
االجتماع  عن  إي��ران  غياب  لنتائج  توقعاته  حول  كلينتون 
الذي وافقت عليه واشنطن ضمن صيغة ال� 5+1، بمشاركة 
روسيا والصين، بالقول بأن إيران »تسرع نحو اليوم الذي 
المواد  من  يكفي  ما  إنتاج  على  القدرة  فيه  لديها  سيكون 
االنشطارية لسالح نووي في وقت قصير جداً«، معتبراً 
أنه عند التوصل إلى االتفاق عام 2015، كانت إيران تتجه 
أن  إلى  بلينكن  ونبّه  أسابيع.  مجرد  المدة  جعل   هذه  إلى 
السماح بحدوث ذلك، وامتالك إيران سالحاً نووياً، أو أن 
تكون على عتبة امتالك سالح نووي »يمكنها من التصرف 
مع إفالت أكبر من العقاب«، علماً بأن القيام بعمل عسكري 
ضدها ستكون له »عواقب مختلفة«، مستنتجاً أن »أفضل 
إجابة توصلنا إليها كانت االتفاق« الذي »وضع البرنامج 
على  قادرة  لتكون  مساراته  وقطع  صندوق،  في  النووي 
إنتاج المواد التي تحتاج إليها لصنع سالح نووي«، ودفع 

المدة المسماة »وقت االختراق إلى أكثر من عام واحد«.
لدينا عقوبات  »كانت  االتفاق  إنه بسبب  بلينكن  قال    -
إلعادة  ب��اك«،  »سناب  آلية  استخدام  عبر  للغاية«،  قوّية 
فرضها بصورة تلقائية إذا انتهكت إيران االتفاقية، مضيفاً 
أن »األهم من ذلك هو نظام المراقبة والتفتيش األكثر تدخالً 
الذي نمتلكه على اإلطالق ألي اتفاق للحّد من األسلحة«. 
إيران بحال  إنه »بعد خروجنا من الصفقة، شعرت  وقال 
نمتثل  نعد  لم  المضي قدماً؛  »يمكننا  تقول:  كأنما  جيدة«، 
»وها  بلينكن:  واستطرد  بها«،  تعهدنا  التي  لاللتزامات 
النقطة، حيث يمكن أن تنتج مواد  إلى تلك  هي اآلن تعود 
انشطارية لسالح في غاية القوة في وقت قصير«، وشّدد 
ثم  صندوق،  إل��ى  ذل��ك  إع��ادة  في  مصلحة  »لدينا  أن  على 
معرفة ما إذا كان بإمكاننا بالفعل بناء شيء أطول وأقوى 
من حيث مدة االتفاق، وكذلك التعامل مع بعض اإلجراءات 
األخرى التي تتخذها إيران، ألن لدينا مشكلة حقيقية مع 

الصواريخ الباليستية وما تقوم به في جوارها«.
- عملياً أعاد بلينكين ترتيب أوراق رؤية إدارة الرئيس 
جو بايدن تجاه الملف النووي اإليراني، من مرحلة على 
الخطوة  بدأنا  مرحلة  إلى  األول��ى،  الخطوة  تبدأ  أن  إي��ران 
المباشر عن ودائع إيرانية تزيد عن  األولى باإلفراج غير 
عشرة مليارات دوالر في كوريا الجنوبية والعراق، مقابل 
حضور إيران لجلسة مشتركة ضمن منصة ال� 5+1، ثم ها 
هو يعيد ترتيب األوراق مجدداً مع رفض إيران لما هو أقل 
من إعالن أميركي بالتراجع عن العقوبات كشرط لتراجع 
إيران عن تنفيذ موجباتها التي نص عليها االتفاق، فيسحب 
عن الطاولة قضيتي الصواريخ اإليرانية والدور اإلقليمي 
النووي،  االت��ف��اق  إل��ى  ال��ع��ودة  تعقب  مرحلة  إل��ى  إلي���ران 
مقابل  العقوبات  رفع  أي  الفريقين،  من  موجباته  وتنفيذ 
عودة إيران الى التزاماتها. ومعادلة بلينكين واضحة، أن 
إيران مرتاحة لعدم العودة واالقتراب بسرعة صاروخية 
م��ن ام��ت��الك م��ق��درات ك��اف��ي��ة إلن��ت��اج س���الح ن����ووي، وأن 
واشنطن صاحبة مصلحة بقطع الطريق على هذا المسار، 
الهدف، ه��ذا  لتحقيق  معقولة  كلفة  العقوبات  إل��غ��اء  وأن 
)التتمة ص6(

بلينكين يمّهد للعودة اإلى االتفاق 

النووي ر�شوخًا ل�شروط اإيران

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

تسارع  هو  األول  متوازيين،  مسارين  أم��ام  المنطقة  تبدو 
العودة  هو  والثاني  ال��ن��ووي،  االتفاق  إل��ى  العودة  نحو  السير 
األول  المسار  ففي  اإلقليميّة.  الملفات  في  بالنار  للتجاذبات 
تراجعت واشنطن عن جدال َمن يبدأ الخطوة األولى، وارتضت 
اإليرانيّة،  ال��ودائ��ع  من  دوالر  مليار   11 عن  ب��اإلف��راج  السماح 
كان  فيما  العراق(،  في  و4،5  الجنوبية  كوريا  في  مليار   7،5(
الخيارات  أن  يعلن  بلينكين  توني  األميركية  الخارجية  وزي��ر 
إلي��ران  ق��ري��ب  ام��ت��الك  ومخاطر  لالتفاق  ال��ع��ودة  بين  تضيق 
لسالح نووي، فيما خيار الحرب مستبعد والوقت يمر بسرعة 
لمصلحة إيران، تاركاً الملفات التي تسعى واشنطن لضمها الى 
اإلقليمية،  واألوض���اع  البالستية  الصواريخ  كملف  التفاوض 
ممكن،  هو  ما  سنعرف  عندها  بقوله،  العودة،  بعد  ما  لمرحلة 
إيران  امتالك  لمنع  معقول  كثمن  العقوبات  عن  للتراجع  ممهداً 
العودة  تعقيدات  من  مستفيدة  لبلوغه  تجتهد  ن��ووي��اً  سالحاً 
لالتفاق. أما في المسار الثاني فقد ترّتب على القصف األميركي 
البوكمال مجموعة مواقف  العراقية في  المقاومة  لمواقع قوى 
التوتر،  منسوب  ارتفاع  مخاطر  من  تحّذر  وروسية،  سورية 
بينما تعّرضت قاعدة عين األسد حيث تتمركز القوات األميركية 

إنه خلّف  العراق، لقصف صاروخي قالت مصادر عراقية  في 
واشنطن  اعترفت  بينما  أميركيين،  ج��رح��ى  وأرب��ع��ة  قتيلين 
بمقتل واحد، قالت إنه مدني أميركي متعاقد توفي بسكتة قلبية 
السورية  الحدود  القصف، بحيث تبدو جبهة  وهو يحتمي من 
العراقية معرضة لمزيد من التصعيد، في ظل محاولة أميركية 
لفرض قواعد جديدة على الحدود تشبه التي كانت تسعى إليها 
تحرير  يوم   2017 عام  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة 
ذاتها،  وب��األدوات  البوكمال،  مدينة  وحلفائه  السوري  الجيش 
تفعيل  والرهان على  األميركي من جهة،  بالقصف  تتمثل  التي 
تنظيم داعش والجماعات المسلحة العاملة تحت اللواء األميركي 

في قاعدة التنف.
وبقي  الحكومي،  المسار  أم��ام  مقفالً  الطريق  بقي  لبنانياً، 
يحلّق  ال���دوالر  بينما  ط��ائ��راً،  ال��ح��ري��ري  سعد  المكلف  الرئيس 
المصرف  حاكم  أبلغ  فيما  ليرة،  آالف   10 ال�  سعر  ضفاف  على 
المركزي رياض سالمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
جواباً على سؤاله عن أسباب ارتفاع سعر الدوالر، بأن السبب 

سياسّي ويتصل بغياب فرص تشكيل حكومة.
بين  متفاوتة  كانت  الحراك  نسبة  لكن  متحركاً،  بقي  الشارع 
التحرك،  أه��داف  ح��ول  سياسية  تساؤالت  يرسم  بما  المناطق 
)عباس سلمان()التتمة ص6( استمرار قطع الطرقات وأعمال االحتجاج على األوضاع المالية واالقتصادية  

بلينكين يفتح طريق العودة لالتفاق النووي دون �شروط... و�شواريخ على عين االأ�شد 

تحّركات ال�ضارع م�ضتمّرة... وجنبالط قلق من الفو�ضى وال يتم�ّضك بحكومة الـ 18

�ضالمة لعون: الدوالر حكومّي... وقا�ضم: لن ن�ضغط على اأحد وننتظر حلحلة لنتحّرك 

 المعرفة – القوة

والنظام االأبوّي 

راأي في مبادرة بكركي

االأميركّيون ي�شتنجدون

 

 بم�شقط لوقف االنهيار...

اليمن ينت�شر ومدن الملح تنح�شر!

أصل  م��ن  ع��راق��ي  أع��م��ال  رج���ل  كوبيلكيان،  ك��ال��وس��ت 
كان   ،%  5 السيد   )mr 5 percent( لقب  حمل  أرمني، 
الرجل األغنى  الماضي  القرن  حتى وفاته في خمسينيات 
بين  السمسرة  أعمال  من  الهائلة  ثروته  جمع  العالم،  في 
وشركات  جانب  من  العراقية  المملكة  ثم  العثمانية  الدولة 
عرضت  قد  العراق  وكانت  آخر،  جانب  من  العالمية  النفط 
الخاصة  بطريقته  لكنه  ال��ع��راق،  نفط  امتياز  كامل  عليه 
بالحساب، قّرر أن يكتفي بالنسبة التي أصبحت لقبه، وفي 
تفسيره لذلك أطلق مقولته الشهيرة: إّن أكبر قطعة صغيرة 
رغيف  م��ن  كبيرة  قطعة  أكبر  م��ن  خير  كبير،  رغيف  م��ن 

صغير.
للمعرفة  افتقار حكوماتنا  المعرفة قوة، وبسبب  أّن  بما 
مقادير  ق��ع��ره��ا  ف��ي  ت��ح��وي  المتوسطية  س��واح��ل��ن��ا  ب���أّن 
في  إال  بذلك  حكوماتنا  تعرف  ولم  الغاز،  من  استراتيجية 
وقت  ف��ي  ب��ذل��ك  آخ���رون  ع��رف  فيما  األخ��ي��ري��ن،  العقدين 
نتجت  ال��ت��ي  العالمية  النفط  أزم���ة  أع��ق��اب  ف��ي  ك��ان  مبكر، 
الغرب  ك��ان  ه��ؤالء  1973، وم��ن  األول  عن ح��رب تشرين 
هذه  عواقب  من  وك��ان  و»اإلسرائيلي«،  والتركي  عموماً، 
عام  لقبرص  التركّي  االجتياح  المبكرة،  القوة   – المعرفة 
1974، وتقسيم الجزيرة، لكي يحتفظ الجزء التركي منها 
التي دفعت  إقليمية ممتّدة، وكذلك كان من األسباب  بمياه 
الواليات المتحدة و»إسرائيل« على إذكاء نار الحرب األهلية
)التتمة ص6(

عندما دعا غبطة البطريرك الراعي الى عقد مؤتمر دولي 
الهاوية  م��ن  ودول��ت��ه  لبنان  إلن��ق��اذ  المتحدة  األم��م  برعاية 
بالتأكيد  كان  غبطته  فإّن  اآلن  فيها  يستقّر  التي  السحيقة 
إدارة  في  الحاكمة  الفئات  فشل  من  االستياء  أش��ّد  مستاًء 
شؤون البالد سواء في ما يتعلق بتشكيل الحكومة العتيدة، 
أو إجراء التحقيق المالي الجنائي، أو متابعة التحقيق العدلي 
في جريمة المرفأ وصوالً إلى الملف الصحي الخطير، الى 
الحّل  أصحاب  بهمة  أوص��ل،  ال��ذي  األخطر  المالي  الملف 
والعقد، معظم اللبنانيين إلى أتون الفقر والجوع واإلحباط. 
بلده  على  غيور  لبناني  كّل  شأن  شأنه  البطريرك،  فغبطة 
مسؤولية  يدهم  في  َمن  على  غضبته  في  حق  على  وأهله، 
اإلنقاذ وال يتقّدمون خطوة في هذا السبيل، وإنما يمعنون 
وطرح  الحال  تعافي  يخافون  وكأنهم  ح��ّل  ك��ّل  عرقلة  في 

السؤال وانكشاف ما خفي من أسرار.
االختيار،  فوقع  حوله  من  واستشار  غبطته  اجتهد  وقد 
بعد ألٍي وجهد، على الدعوة الى هذا المؤتمر الدولي المنّوه 

عنه أعاله.
أوالً  فالمهم  أص��اب.  أم  أخطأ  س��واء  أجر  هنا  وللمجتهد 
وأخيراً إقالة لبنان من عثرته التي تتحّول سريعاً إلى كارثة 
مما يستوجب اعتماد الصراحة والمصارحة بين اللبنانيين، 
وشاعت  الحاد،  والكالم  التجنّي  فيه  كثر  زمن  في  خاصة 
المناصب  لجماعة  المسؤولية  م��ن  التنصل  ظ��اه��رة  فيه 

والمكاسب فضالً عن جماعة التوريات والهندسات.
)التتمة ص6(

»كّل الشواهد والقرائن واإلشارات تدّل على أننا ماضون 
موازين  وقلب  الكبير  بالنصر  الظفر  حتى  المعارك  أّم  في 
القوى في المنطقة لصالح شعب اليمن المحتسب والصابر 

منذ ست سنوات...
وإْن  م��أرب  جبهات  كّل  على  الوطيس  حامية  والمعارك 

شاء الله األمور تتجه الى النصر بإذن الله«.
هذا ما أبلغته لنا مصادر يمنيّة رفيعة المستوى مواكبة 
التاريخية،  مأرب  مشارف  على  الدائرة  الميدانية  للمعارك 
الوطنية  ال��دول��ة  باسم  المفاوض  اليمني  للفريق  وك��ذل��ك 

اليمنية وأنصار الله المقيم في مسقط.
و»أما بخصوص الرسالة األميركية الواصلة عبر القناة 
جبهة  على  المعارك  بوقف  بمطالبتنا  والمتعلقة  الُعمانية 
بالدخول في مفاوضات مباشرة مع  إلينا  مأرب، والطلب 
المصادر  تضيف  كما  فإنها  الخصوص«،  بهذا  ال��ري��اض 
انعكاس  من  وهلعها  واشنطن  خوف  إط��ار  في  »تأتي  إنما 
خسارة الرياض للحرب بشكل مدّو مع انتهاء تحرير مأرب 
يمكن  ال��ذي  األم��ر  المنطقة،  في  األميركي  النفوذ  كّل  على 
تريده  ال  ما  وهو  كلياً،  السعودي  الحكم  نظام  يقّوض  أن 
واشنطن بهذا الشكل وإنما تريد إعادته إلى ما قبل الساللة 
السلمانيّة وبما يخدم سياسات اإلدارة الجديدة التي ترى 
)التتمة ص6(

 سعادة مصطفى أرشيد*

 بشارة مرهج*

 محمد صادق الحسينّي

تنازع  عصر  العصر  هذا  كان  إذا 
األمم، فهو إذاً عصر أعمال ال عصر 
القول  من  بّد  ال  كان  وإذا  أق��وال، 
مدعوماً  القول  يكون  أن  فيجب 
ورائه  من  ليكون  العملية  بالقوة 

نفع أو نتيجة محسوبة.  
سعاده

شركة  تشغيل  إلع���ادة  ت��ع��اون  اتفاقية  وس��وري��ة  إي���ران  وقعت 
»سيامكو« لتصنيع السيارات في سورية.

إيران  مع  االتفاق  عن  صباغ،  زياد  السوري،  الصناعة  وزير  وأعلن 
السيارات  لصناعة  اإليرانية   – السورية  الشركة  تشغيل  إعادة  على 

»سيامكو« )SIAMCO( وإحيائها من جديد. 
جاء ذلك خالل لقاء جمع وزير الصناعة السوري، أول أمس، مع وفد 
للشؤون  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  رئيس  بمساعد  ممثالً  إيراني 
جواد  بدمشق،  اإليراني  والسفير  ستاري،  سورنا  والتقنية،  العلمية 

ترك آبادي.
واعتبر صباغ أن »االجتماع مهم لتحريك عجلة االقتصاد والنهوض 
فيما  سورية،  لها  تعرضت  التي  الحرب  بعد  واقتصادياً  صناعياً 
)سيامكو(  شركة  تشغيل  إع��ادة  على  اإليراني  الوفد  مع  االتفاق  تم 
وإحيائها من جديد«، مؤكدين على »تفعيل عالقات التعاون والمشاريع 
االئتماني  الخط  تفعيل  إع��ادة  إل��ى  إضافة  البلدين  بين  المشتركة 

المشترك والمشاريع التي توقفت نتيجة األزمة السورية«.
وتأسست شركة »سيامكو« لتصنيع السيارات خالل 2007 وأقامت 
وأنتجت  دمشق،  بريف  عدرا«  في  الصناعية  »المدينة  ضمن  معملها 

سيارة »شام« كأول سيارة مصنعة في سورية.
العلمية  للشؤون  اإليراني  الجمهورية  رئيس  مساعد  سورية  ويزور 
 40 عن  مندوبين  يضم  كبير  وفد  رأس  على  ستاري،  سورنا  والتقنية، 
مجلس  رئيس  الزيارة  خالل  التقى  حيث  وإبداعية،  معرفية  شركة 
بسام  العالي  والتعليم  األبحاث  ووزي��ر  عرنوس،  حسين  ال���وزراء 
زياد  الصناعة  ووزي��ر  قطنا،  حسان  محمد  الزراعة  ووزي��ر  إبراهيم، 

صباغ.
لتسهيل  إيراني  سوري  ملتقى  في  اإليراني  الرئيس  مساعد  وشارك 
التعاون العلمي واالقتصادي والتكنولوجي، جمع مدراء وممثلي نحو 
والطبية  التقنية  االختصاصات  مختلف  في  إيرانية  شركة  أربعين 
المؤسسات  من  ع��دد  وممثلي  رؤس��اء  مع  والصناعية  والهندسية 
آفاق  لمناقشة  السورية،  االقتصادية  والمبادرات  والبحثية  العلمية 

التعاون العلمي واالقتصادي بين البلدين.

خطوة اإيرانية – �ضورية الإعادة ت�ضغيل 

�ضركة »�ضيامكو« لت�ضنيع ال�ضيارات
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الأميركّيون ي�ستهدفون رو�سيا 

واإيران وعيونهم على ال�صين 

{ د. وفيق إبراهيم 
اخ��ت��ار األم��ي��رك��يّ��ون أخ��ي��راً ال��ط��رف ال��دول��ي ال���ذي يجب 
عليهم أن ينافسوه ألنه الجهة األساسية التي تتسبب لهم 
بتراجعات اقتصادية. فما يهّمهم هو المحافظة على المرتبة 
االقتصادية األولى في العالم وال يبدو ان روسيا وغيرها 
بوسعها المنافسة، فروسيا متمّكنة عسكرياً لكنها ضعيفة 
تمتلك  كألمانيا  أوروب��ا  بلدان  بعض  فإن  كذلك  اقتصادياً. 
قوة اقتصادية انما من دون قوة عسكرية، يكفي أن قوات 
أميركيّة ال تزال ترابط في المانيا منذ هزيمتها في الحرب 
العالمية الثانية، أما ما تبقى من اوروبا وخصوصاً فرنسا 
السالح  ب��ام��ت��الك  المتوسطة  ال����دول  م��ن  فهي  وان��ج��ل��ت��را 
في  لفرص  انتظاراً  األميركيّين  خلف  وتسير  واالقتصاد 

إيران والخليج.
يتبين بذلك أن الصين هي المنافس الفعلي لألميركيّين ال 
سيما أنها قادرة على تجاوز األميركيّين في منتصف العقد 

المقبل.
لمزيد من اإليضاح فإن التنين األصفر ينقصه القليل من 
السالح ليصبح نجماً عالمياً على مستوى منافسة الواليات 

المتحدة.
ال بّد أوالً من اإلشارة الى ان التدابير األميركيّة الجديدة 
في السعودية على عالقة بالصين، ألن اي تقارب صيني 
– سعودي يعني فوراً تراجع الهيمنة األميركيّة في العالم 
انتقال عالقات البحرين واإلم��ارات من  ألنه يستتبع ف��وراً 
حدوث  إمكان  الى  باإلضافة  هذا  الصين،  الى  األميركيّين 
بزعامة  ربطاً  اإلسالمي  العالم  بلدان  من  الكثير  في  تغيير 

السعودية له.
هذه هي األسباب العميقة التي فرضت على األميركيّين 
العمل الدؤوب على اإلمساك بالسعودية وبما أن محمد بن 
سلمان هو الركن الذي كان يعمل على بناء سعودية لها وزن 

إقليمّي وربما دولي، لذلك أطيح به بشكل دراماتيكّي.
وهذا ال يعني أنه قاتل ولربما قتل العشرات في مسيرته 
له. وهذا ما يحدث دائماً في  لتمهيد حكم سهل  الحكم  في 

بلدان على النمط الخليجّي.
المالحظ إذاً أن الواليات المتحدة تريد ضرب كل العقبات 
المعركة  ف��ي  الخليج وأوروب�����ا  ال���ى خ��س��ارة  ت���ؤدي  ال��ت��ي 
ل��ج��ن��وب ش���رق آس��ي��ا وكبار  بالنسبة  ك��ذل��ك  ال��ص��ي��ن،  م��ع 
من  المتطور  غير  والجزء  وكندا  استراليا  في  المستهلكين 

القارة األوروبية.
عدة  ل��ع��ق��ود  ال��ص��ي��ن  ع��ل��ى  متفوقين  يجعلهم  م��ا  وه���ذا 
ومبتعدين عن أوروبا ألجيال وال يرون في روسيا منافساً 

جدياً لقرون عدة على االقل.
بأحاديتهم  يحتفظوا  أن  لألميركيّين  بالنسبة  المهم 
القطبية. هذا ال يستقيم إال بسيطرتهم على أوروبا والخليج 
ويبدو أن هذين األمرين قريبان من المنطق لحاجة هاتين 
المنطقتين اليهما. فالخليج يستشعر دائماً بخطر عراقي – 
يمني ويحاذر الوضع السورّي متعامالً مع إيران كخوافة 
تتسبب لها بالكثير من اإلشكاالت ليس فقط في حدودهما 
البحرية المشتركة بل في مناطق النفوذ اإليراني في لبنان 

والعراق وسورية ومناطق أخرى.
يبدو اذاً أن ما يحتاج اليه األميركيّون في حربهم لألحادية 

القطبية هو الخليج واوروبا.
مع مدى اقتصادي لتصريف البضائع موجود في جنوب 
شرق آسيا وكندا وأستراليا والخليج واوروبا. وهذا يؤكد ان 

االحادية القطبية مستقرة الى زمن طويل، فهل هذا ممكن؟
تعمل الصين بصمت، وتنتقل من مدينة الى اخرى لتروج 
لسلع رخيصة الثمن في عصر يسوده فقر شديد، يكفي أن 
سلع  ال��ى  حاجتها  يعني  ما  الفقر،  ال��ى  تنحو  األرض  دول 

رخيصة لم تعد موجودة إال في الصين.
هناك اذاً صراع حاد أميركّي صيني وسط مراقبة روسية 
أوروبية تنتظر النتائج لتحديد أدوارها، لكن المشكلة أن هذا 
األمر مرتبط بالقدرة على اإلنتاج، غير الموجود إال في أميركا 
والصين وأوروب��ا انما من ذوي الجودة العالمية باعتبار أن 

الحد األدنى لألجور فيها يفوق األجور في العالم بأسره.
هناك صراع إذاً حاد أميركّي – صيني ال ينفك يتطور وقد 

يبلغ أشده مع تركيز الصين على اختراق البلدان الضعيفة.
الصين  بإمكان  نعم  اإلنجاز؟  هذا  تحقيق  بإمكانها  فهل 
أوروب���ا  م��ن  الفقير  والقسم  الثالث  العالم  ب��ل��دان  اخ��ت��راق 
الى  امر قد يحتاج  بلدان جنوب شرق آسيا. وهذا  ومعظم 
مدة طويلة من الزمن لكنه لن يكون بعيد المنال ألن العالم 
جديرة  الصينيّة  السلعة  فيما  الفقر  م��ن  مزيد  ال��ى  يتّجه 

باالختراق والسيطرة.
أميركا  بين  العالم  في  االقتصادي  الصراع  يتركز  بذلك 
البلدان  معظم  ومعها  روس��ي��ا  فتغيب  وأوروب����ا  والصين 
األخرى، لكنها تحافظ على تفّوقها العسكري الذي قد يزيد 

عن التفّوق العسكرّي األميركّي.
هناك مالحظة هامة وهي أن روسيا تماماً كاألميركيّين ال 
تسمح للصين بامتالك أسلحة نوعيّة، وهذه ليست مفاجأة 
ألن روسيا مهتمة بالصراع االقتصادي الصيني األميركّي 
لكنها ال تقبل بتحول الصين قوة اقتصادية عسكرية يصبح 

بوسعها القفز فوق األميركّي، وبالتالي الروسي.
العالم اذاً أمام استمرار كبير للصراع الصيني األميركّي 
وميزته أنه من دون سالح نوعي تدميري، فالصين تمتلك 

سالحاً معتدالً فهل تذهب نحو صناعة سالح نوعّي؟
من الصعوبة أن تذهب نحو هذه الطريقة، ألن غرقها في 
صناعة السالح يعني ضرباً كامالً للمستويات االقتصادية 
المتوسطة  للطبقات  لديها وتحطيماً  التي أصبحت مقبولة 
التي أصبحت تصارع مستويات الطبقات األوروبية، ولماذا 
تذهب نحو صناعة السالح والفارق بينها وبين األميركيّين 
بذل جهود صينيّة  الى  ويحتاج  كبير ج��داً  المجال  في هذا 

جبارة إلدراك التعادل.
يتبين باالستنتاج ان روسيا ليست هدفاً أميركيّاً كامالً، 
األميركيّون  ي��ري��د  ال���ذي  الفعلي  ال��ه��دف  ه��ي  الصين  وان 
قّص رأسه لما يسببه لهم من منافسات فعلية في العقدين 

المقبلين.

اأن�شطة ومواقف

خفاياخفايا

تقول مصادر حقوقية إن استدعاء اللواء عثمان 
عثمان أمام المحكمة العسكرية يصعب إدراجه 
ضمن االستهداف السياسي، خصوصاً إذا تم 

المثول أمامها، فإذا كان الطلب مسيّساً يستحيل 
أن يكون التحقيق والحكم ضمن لون سياسّي 

أحادي واعتبرت أن االحتماء بالحصانة الوظيفية 
لعدم المثول أو تحريك مناخات طائفية يضّره 

وال يفيده ويؤكد االتهامات بوجود خطوط حمر 
طائفيّة وسياسيّة أمام القضاء.
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حرب اإدارة بايدن الناعمة وال�سلبة بغطاء حقوق الإن�سان:
هل تنجح في ا�ستعادة دور اأميركا القيادي بعد �سقوط هيمنتها؟

تابع التحركات االحتجاجية واأكد حق التظاهر

عون طالب �سالمة بمعرفة اأ�سباب ارتفاع �سعر الدولر وم�سار التدقيق الجنائي 

ال�سيد: حاكم م�سرف لبنان 
 لم يحافظ على الأمانة

اجتماع في وزارة الدفاع لمكافحة التهريب والحتكار

الخازن ا�ستهجن التاأخير
في تاأليف حكومة اإنقاذ

)داالتي ونهرا( عون مجتمعاً إلى سالمة في بعبدا أمس  

يازجي مستقبالً سفيرة اليونان في البلمند أمس

{ حسن حردان
مقاليد  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  إدارة  تسلّم  على  شهر  انقضى 
االستراتيجية  طبيعة  خالله  اتضحت  المتحدة،  الواليات  في  السلطة 
التي قّرر اعتمادها في الخارج، بديالً عن استراتيجية اإلدارة الجمهورية 

السابقة برئاسة دونالد ترامب..
ويبدو اّن استراتيجية إدارة بايدن قّررت االرتكاز على اعتماد سياسة 
يمكن  التي  األميركية،  القوة  أسلحة  كّل  استخدام  على  تقوم  خارجية 
هذه  من  نوعين  بين  تمزج  األساسية..  الصراع  ساحات  في  توظيفها 

األسلحة بغية تحقيق األهداف األميركية:
النوع االول، المزج بين الحرب في الميدان الناعم والميدان الصلب في 
والعراق،  سورية  شرق  شمال  في  به  تقوم  ما  غرار  على  األماكن،  بعض 
حيث تستخدم أسلوب إثارة التناقضات الداخلية ودعم القوى الموالية 
والضغط االقتصادي لمنع االستقرار، وتقوم باستخدام القوة العسكرية 
لتعزيز الجماعات التابعة لها، على غرار العدوان الذي قامت به أخيراً في 
شرق سورية على الحدود مع العراق، واستهدف مواقع لفصائل المقاومة 

العراقية..
النوع الثاني، اعتماد الحرب في الميدان الناعم في أماكن أخرى، غير 
متاح إمكانية استخدام القوة العسكرية فيها، ولو بحدود معينة.. وهو ما 

تتبعه في الصراع مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية..
باراك  الرئيس  عهد  في  اعتمدت  التي  البايدنية  اإلستراتيجية  هذه 
أوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون، يجري تنفيذها اليوم بغطاء 
يسعى  من  بمظهر  الظهور  محاولة  خالل  من  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع 
إلى تحقيق العدالة في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، 
والحّد من قمع حرية الرأي والتعبير في المملكة السعودية.. إلى جانب 
أزمته  من  اليمني  الشعب  الخراج  السعي  على  الخّداع  الحرص  إظهار 
لها  يتعّرض  التي  السعودية،  األميركية  الحرب  عن  الناتجة  اإلنسانية 

منذ ست سنوات، والدعوة لوقف هذه الحرب،
صورة  تلميع  الى  اإلستراتيجية،  هذه  وراء  من  بايدن  إدارة  وتسعى 
في  المتمثلة  األميركية  األهداف  تمرير  من  والتمكن  األميركية،  السياسة 

اآلتي:
اوال، الحّد من تداعيات فشل الحرب العسكرية واإلرهابية على النفوذ 
األميركي واألنظمة التابعة لواشنطن في المنطقة.. من خالل العمل على 

تحقيق التالي:
1 ـ التوصل إلى تسوية في اليمن تعيد تعويم القوى الموالية للواليات 
الهيمنة  من  نهائياً  اليمن  تحّرر  دون  وتحول  والسعودية،  المتحدة 

األميركية السعودية.
2ـ   رهن إنهاء الحرب اإلرهابية في سورية وانسحاب القوات األميركية 
المحتلة، بقبول الدولة السورية بحّل سياسي يحقق إصالحات سياسية 

تمّكن القوى التابعة لواشنطن من المشاركة في السلطة، والموافقة على 
إقامة حكم انفصالي في شمال شرق سورية، للقوى الكردية، المدعومة 

أميركياً.
الحكومة  بموافقة  الــعــراق  من  األميركية  الــقــوات  سحب  ربــط  ـ   3
والبرلمان على إقامة قواعد عسكرية دائمة تحت عنوان محاربة اإلرهاب، 
وتمكين الشركات األميركية من االستئثار بعمليات استخراج وبيع النفط 

العراقي..
4 ـ فرض تعديل االتفاق النووي بما يحقق أهداف واشنطن وتل أبيب 
البرنامج  على  القيود  وتشديد  اإليراني  الصاروخي  البرنامج  لتقويض 
النووي، كشرط لعودة اإلدارة األميركية إلى االتفاق وااللتزام بتعّهداتها 

فيه..
ثانيا، استعادة الدور القيادي األميركي على الصعيد الدولي، بعد أن 
في  التراجع  هذا  تبّدى  دولية..  وعزلة  ملحوظاً،  وتراجعاً  تصّدعاً  شهد 
قرارات  مشاريع  برفض  الدولى  األمن  مجلس  اعضاء  أغلبية  تصويت 
خالل  من  ظهر  كما  إيران،  على  الدولية  العقوبات  فرض  إلعادة  أميركية 
فشل الواليات المتحدة في التصدي لوباء كورونا داخلياً من ناحية، وفي 
لعب دور عالمي لتنسيق الجهود الدولية في مواجهته من ناحية ثانية.. 
الدور في  المقابل تقّدم الصين للحلول مكانها في لعب هذا  فيما برز في 
في  أزمة  إحــداث  إلى  ذلك  واّدى  الوباء..  مكافحة  على  الــدول  مساعدة 
لم  التي  التجارية،  ترامب  حرب  منها  زاد  األميركية،  األوروبية  العالقات 
توفر دول االتحاد األوروبي.. هذا التوجه الستعادة الدور األميركي تمثل 
في مسارعة إدارة بايدن إلى إصالح الخلل الذي أصاب العالقات األميركية 
األوروبية، إلعادة اللحمة إلى التحالف األميركي األوروبي باعتباره ركيزة 
النووي  باالتفاق  العمل  إحياء  كيفية  في  المشترك  للتنسيق  أساسية 
القيادي األميركي..  مع إيران، ومواجهة التهديد الصيني الروسي للدور 
ضرورة  على  أكد  األميركي،  الخارجية  وزير  بلينكن  أنتوني  فإّن  ولهذا 
تغيير نمط إدارة األزمات والقضايا الدولية من »المقاربة األحادية« التي 
كان يعتمدها ترامب إلى مقاربة »الشراكة مع الحلفاء«.. وهو ما تراهن 
عليه برلين وباريس وبروكسيل إلخراج العالقات األطلسية من مستنقع 
الشكوك والخالفات التي ظهرت في عهد إدارة ترامب، وإعادتها إلى سكة 
التنسيق والتعاون العميق... لكن هذا الرهان سيتّم اختباره في مستوى 
المفاوضات التجارية وفي صلب حلف الناتو وفي ملفات أخرى مثل إدارة 
العالقة مع روسيا والملف النووي اإليراني. وهو اختبار أيضاً لتوجهات 
وخصوصاً  عديدة  أزمات  من  عبرة  أخذوا  أنهم  يبدو  الذين  األوروبيين 
التي  أميركا  عن  مستقلة  أوروبية  قوة  لبناء  بالسعي  وليبيا،  سورية 
تريد أوروبا أداة في خدمة مصالحها، دون مراعاة الحّد األدنى للمصالح 

األوروبية..
أهدافها  تحقيق  في  البايدنية  اإلستراتيجية  هــذه  تنجح  هل  لكن 

المذكورة؟

الوقائع والمعطيات في المنطقة والعالم تؤشر إلى ما يلي:
أ ـ إّن الواليات المتحدة التي فقدت هيمنتها األحادية بعد فشل حروبها 
اإلرهابية  حربها  وإخفاق  والعراق،  أفغانستان  في  المباشرة  العسكرية 
الهيمنة  مشروع  تعويم  وإعادة  الفشل  هذا  تعويض  في  المباشرة  غير 
في  التغّيرات  بسبب  أهدافها  فرض  على  اليوم  قادرة  تعد  لم  األميركي، 
وتوسع  قوة  ازداد  الذي  المقاومة  حلف  وقوى  دول  مصلحة  في  موازين 
اليمن..  الحرب على  أهداف  اليمنية في إحباط  المقاومة  أن نجحت  بعد 
اضطرت  التي  واشنطن  قبل  من  حسابها  ُيحسب  تحّررية  قوة  وباتت 

مكرهة إلى دفع أبواب الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن..
احتاللها  لتثبيت  لفرض  القوة  استخدام  بايدن  إدارة  محاولة  اّن  ـ  ب 
معركة  فتح  إلــى  تــؤدي  ســوف  الــعــراق،  سورية  في  أهدافها  وتحقيق 
أما  اثنين،  من  خيار  أمام  سيضعها  مما  قواتها  ضّد  الوطنية  المقاومة 
استنزاف  حرب  في  التوّرط  أو  شروط،  دون  من  باالنسحاب  التعجيل 
وإرسال المزيد من القوات وهو ما ال تريده ألنها ال تستطيع احتمال كلفة 
مثل هذه الحرب، والتي لن تكون نتائجها سوى هزيمة جديدة للواليات 
نفوذها  أكثر  تضعف  سياساتها  على  أكبر  سلبية  وتداعيات  المتحدة 

االستعماري في المنطقة..
في  هيمنتها  تعويم  معركة  خسرت  عندما  المتحدة  الواليات  اّن  ـ  ج 
المنطقة، فشلت أيضاً في السيطرة على موارد الطاقة والتحكم بامداداتها، 
وبالتالي أخفقت في التحكم بشريان االقتصاد العالمي، وسقط مشروعها 
لمحاصرة الصين وروسيا وإسقاط هدفهما في السعي إلقامة نظام عالمي 

متعّدد األقطاب..
غير أّن سقوط مشروع الهيمنة األميركية األحادية على العالم، أّدى إلى 
القوى  العسكري  الدولية عبر حضورها  الساحة  إلى  عودة روسيا بقوة 
مواجهة  في  وحلفائها  سورية  حققتها  التي  واالنتصارات  سورية  في 
الحرب الكونية اإلرهابية، واستعادة موسكو لجزيرة القرم اإلستراتيجية 
إلى كنف االتحاد الروسي، فيما الصين فرضت حضورها كقوة اقتصادية 
المساعدة لدول  كبرى ال سيما بعد نجاحها في مواجهة كورونا ومّد يد 
الجمهورية  أما  دور..  أّي  لعب  في  أميركا  فيه  أخفقت  وقت  في  العالم، 
اإلسالمية اإليرانية فقد باتت أقوى مما كانت عليه عام 2015 عندما وقع 
االتفاق النووي معها، وأصبحت قدراتها الردعية على المستويات كافة 

قادرة إلجبار إدارة بايدن على الرضوخ والتسليم بحقوقها..
اقتصادياً  المنطقة،  العالمية وفي  القوى  فإّن موازين  انطالقا من ذلك 
اإلمبراطورية  هيمنة  زمن  انتهاء  إلى  تؤشر  أنها  عن  عدا  وعسكرياً، 
إلى  أميركا  عودة  إمكانية  جعلت  أيضاً  فإنها  رجعة،  غير  إلى  األميركية 
األمن  مستشار  منه  حذر  كان  ما  وهو  مستحيلة،  إمكانية  العالم  قيادة 
»االختيار..  كتابه  في  بريجنسكي  زبيغنيو  السابق  األميركي  القومي 
السيطرة على العالم أم قيادة العالم«.. فال أميركا بوش نجحت في فرض 

السيطرة، وال أميركا بايدن اآلن قادرة على قيادة العالم...

عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  طالب 
بمعرفة  ســالمــة  ريـــاض  لــبــنــان  مــصــرف  حــاكــم 
األسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدوالر إلى هذه 
على  مشّدداً  الجنائي،  التدقيق  ومسار  المستويات 
وجوب استعادة جزء من األموال المحّولة سابقاً إلى 
الخارج. وأكد أن »حق التظاهر مقدس ومن واجبات 
القوى األمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة 

والخاصة وضمان حق تنقل الناس«.
وكانت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أعلنت 
في بيان أمس، أن عون تابع باهتمام بالغ ما تشهده 
أمس،  من  أول  مساء  منذ  اللبنانية  المناطق  بعض 
سعر  وصول  خلفية  على  احتجاجية،  تحركات  من 
صرف الدوالر األميركي إلى سقف العشرة آالف ليرة. 
الرئيس عون، سالمة، خالل  اإلطار، طالب  وفي هذا 
استقباله له قبل ظهر أمس في قصر بعبدا »بمعرفة 
األسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدوالر إلى هذه 
الماضية،  القليلة  األيــام  في  سيما  وال  المستويات 
نتائج  على  للشفافية،  تأميناً  اللبنانيين،  وإطــالع 
كما  الخاصة.  التحقيق  هيئة  تجريه  الذي  التحقيق 
طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار 
إلى مالحقة المتورطين، في حال ثبت وجود عمليات 
من  الوطنية،  العملة  على  مشروعة  غير  مضاربة 

جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف«.
آل  عما  لبنان  مصرف  حاكم  عون  الرئيس  وسأل 
إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف. 
ــزء مــن األمـــوال  ـــّدد على وجـــوب اســتــعــادة ج وش
المحولة سابقاً إلى الخارج من جانب كبار مساهمي 
المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في 
القطاع العام، ومعرفة ما هو الحجم الحقيقي لألموال 

التي جرى استعادتها في هذا السياق.
لبنان  مصرف  حاكم  الجمهورية  رئيس  سأل  كما 
شركة  أبلغت  بعدما  الجنائي،  التدقيق  مسار  عن 
تحصل  لم  أنها  المال  وزارة  ومــرســال«  »ألفاريز 
التي  األسئلة  على  شافية  أجوبة  على  بواسطتها 
سبق أن طرحتها على مصرف لبنان، كشرط مسبق 
لتمكينها من القيام بمهامها. وأكد وجوب إجراء هذا 
أدت  التي  والمزاعم  األسباب  كل  زوال  بعد  التدقيق، 

إلى استئخاره.
وشّدد على »أن الهّم األساس يبقى استعادة أموال 
المودعين وحقوق الناس التي ال يجوز إضاعتها، ال 
عن طريق المضاربات غير المشروعة وال عن طريق 
التحويالت المشبوهة إلى الخارج«، معتبراً »أن هذه 
من  كبير  قسم  فقدان  إلى  أدت  التي  هي  الممارسات 
علت  واجتماعية  مالية  بضائقة  تسّبب  ما  الودائع، 

الشارع  إلى  فنزلت  حق،  عن  الناس  صرخة  معها 
أمر مشروع، ألن اإلنسان ال يمكن وال يجوز أن  وهذا 
يسكت عن حقه ويتفرج على نهب أمواله وإفقاره من 

دون ردة فعل«.
واجبات  ومــن  مقدس،  التظاهر  »حــق  أن  ــد  وأك

والممتلكات  المتظاهرين  حماية  األمنية  القوى 
وهي  الناس  تنقل  حق  وضمان  والخاصة،  العامة 

حقوق مكّرسة في الدستور«.
السابق  الوزير  مع  عون  عرض  ثانية،  جهة  من 

رائد خوري األوضاع االقتصادية والمالية الراهنة.

اللواء  جميل السيد  »أّن هناك مشكلة في  لبنان ، علينا أن نرى الخسارات الكبيرة في  اعتبر النائب 
أي  وربع  مليون  فالنازحون   النازحين،  ملف  يأتي  الفساد  بعد  ومن  خسارات  الفساد ،  وأهّمها  البلد 
إلى   4 أي  والربع  اللبناني،  التجاري  وربع  العجز   اللبناني  االستهالك  ربع  أي  اللبناني ،  ربع  الشعب 
على اليد العاملة اللبنانية، وهي ليست نظرة عنصرية، بل عندما  المضاربة  إلى  باإلضافة  مليارات   5

نصل إلى هذا الوضع يجب أن نفكر بكّل الحلول«.
أن  وهو  السوريين   لموضوع  النازحين  حالً  النواب   مجلس  تلفزيوني »طرحنا في  حديث  وقال في 
تتحرك السلطات اللبنانية وتطلب من  األمم المتحدة  تحّمل المسؤولية، وصرف المبالغ التي يجب أن 
ُتصرف، وليس الميزانية الضعيفة التي يصرفونها، بل بما يتناسب مع متطلبات النازحين وتأثيراتهم 
المتحدة، وبهذه الخطوة نكون قد  األمم  العودة اآلمنة لهم بالتنسيق مع  على لبنان، توازياً مع طلب 

خففنا 4 مليارات من ميزانية العجز«.
تستلزم  النازحين  »عودة  أّن  السيد  أكد  لبالدهم،  النازحين  بعودة  البعض  قبول  عدم  سبب  وعن 
التعاطي مع  النظام السوري  واألمم المتحدة، وهناك دول ولبنانيون ال يريدون ذلك، و تيار المستقبل  
للنظام  يعودون  تجعلهم  إلى  سورية   عودتهم  أّن  يعتبرون  الخارج  وفي  بذلك،  أقّرا  حمادة   و مروان 

السوري، ونحن ال نطلب سوى أن نأخذ حقنا بالميزان التجاري«.
وأضاف »وكذلك يجب أن يأتينا مزيد من الدعم عن الالجئ الفلسطيني وواجب المسؤول اللبناني 
أن يبّيض وجهه اقتصادياً مع الشعب اللبناني ويجب دفع بديل عن التكلفة واألضرار المترتبة على 
هذا العبء، وكّل مسؤول يهّمه مصلحة لبنان يجب أن يطالب بسد ثغرات العجز، الفساد والنازحين و 

الالجئين«.
العكس، ورجال  أّن »كّل مفتي تابع لزعيمه وليس  أكد  الروحيين،  السياسية نحو  التحركات  وعن 
الدين هم ضمن اللعبة السياسية وجزء من الفساد«، مشيراً إلى أّن »حاكم  مصرف لبنان   رياض سالمة  
لم يحافظ على األمانة ومحتفظ بالحصانة بقانون النقد والتسليف، وأنا ألوم القاضي والضابط عندما 

يصبح حذاًء لدى الزعيم«، مبدياً أسفه أن »في لبنان، دول  الطوائف  تعيش وتسقط الدولة الواحدة«.
الشديد  احترامنا  »مع  قال  الراعي ،  بشارة  الكاردينال   الماروني  ومساعي  البطريرك  التدويل  وعن 
بأهله  موبوء  لبنان  أّن  تعرف  الدول  البشرية،  على  ضريبة  لسنا  نحن  إنما  الراعي،  لجهود  وتقديرنا 
وناسه، ال أحد من الدول مهتّم للوضع في لبنان حتى نذهب إليهم وال ضمانات من أحد، وحتى أّن أزمة 

مبادرة الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون  هي أنه أتى ليرّقع الثوب الممزق بثوب ممّزق آخر«.

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في 
حكومة تصريف األعمال زينة عكر، اجتماعاً في مكتبها بوزارة 
الدفاع، ناقش موضوع مكافحة التهريب واالحتكار، وذلك بناًء 

على طلب رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب.
األعمال:  تصريف  حكومة  في  الـــوزراء  االجتماع  حضر 
الداخلية والبلديات محمد فهمي، المال غازي وزني، االقتصاد 
وضم  غجر.  ريمون  والمياه  والطاقة  نعمة  راوول  والتجارة 
األمن  لقوى  العام  المدير  عون،  جوزاف  العماد  الجيش  قائد 
اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي 
عباس إبراهيم، المدير العام ألمن الدولة اللواء طوني صليبا، 
المدير العام للجمارك باإلنابة ريمون خوري، مدير المخابرات 
خالد  العميد  المعلومات  فرع  رئيس  قهوجي،  طوني  العميد 

حّمود ومساعد المدير العام ألمن الدولة العميد سمير سنان.

وناقش المجتمعون األوضاع األمنية واالقتصادية وكيفية 
والغّش  االحتكار  ظاهرة  لمكافحة  ــراءات  اإلج أقصى  اتخاذ 
والتالعب باألسعار لحماية المواطنين وأهمية تشديد الرقابة 
التهريب،  ومكافحة  منع  بهدف  كافة  الحدودية  المعابر  على 

إضافًة إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة لها.
الحكومة  رئيس  إلى  رفعها  سيتم  نقاط  جملة  وضع  وتم 

لُيبنى على الشيء مقتضاه.
»تويتر«:  على  تغريدة  في  عكر  قالت  آخــر،  صعيد  على 
بحماية  المتعلق   194 القانون  حــول  كامالً  ملفاً  »أنجزنا 
إعادة  ودعم  بيروت  مرفأ  انفجار  نتيجة  المتضررة  المناطق 
بإصدار  المعنية  واإلدارات  الـــوزارات  قامت  كما  إعمارها. 
للمتضررين  والمستحقات  ــاءات  ــف اإلع لتطبيق  ــرارات  ــق ال

والشهداء وعائالتهم وتم وضعها موضع التنفيذ«.

حّيا الوزير السابق وديع الخازن »صرخة 
والفقر  والفساد  الوباء  على  المنتفض  الشعب 
»التأخير  واستهجن  التجويع«  وسياسات 
تعدى  ــت  وق فــي  إنــقــاذ،  حكومة  تأليف  فــي 
المعيشي  الوضع  وتفاقم  الحدود،  كل  الدوالر 
واالقتصادي في غياب أبسط الخدمات، وأمام 
أنظار حكومة مستقيلة، ومؤسسات دستورية 
وترعى  المواطنين  حقوق  تحمي  ال  ــة  وإداري

مصالحهم«.
وقال في بيان أمس »بئس زمن يتخلى فيه 
مسؤولون عن حّسهم اإلنساني وعن واجبهم 
الوطني، ويكّبلون مستقبل الشباب باألصفاد، 
ويحجبون  بــالــســواد،  ــات  ــه األم ويــغــرقــون 
الحليب عن األطفال، وال يبادرون إلى انتشال 

الناس من هذا الموت البطيء، بل على العكس، 
إمبراطورياتهم  ويبنون  أموالهم  يحتجزون 
على حساب إفقار الشعب وهجرة األدمغة، وال 
يخجلون من تحويل اإلدارات إلى بؤر للفساد، 
االحتكار  تغطية  ومــن  العام،  المال  ولنهب 

والتهريب والتجويع والتالعب بالدوالر«.
الذين  المواطنين  نصدم  أن  »حــرام  وختم 
والضائقة  المتالحقة  األزمـــات  بنار  اكــتــووا 
المتجددة،  االنتفاضة  هذه  وأمام  المعيشية، 
لبنان اليوم على فوهة بركان وشفير مصيري، 
فإّما أن ينزع نحو حكومة إنقاذية ال تنتمي إال 
البعيد  العام  للشأن  إالّ  تعمل  وال  نفسها،  إلى 
أو  الــخــاصــة،  والمصلحة  التحاصص  عــن 

يتدحرج الوطن إلى مصير مأسوي مجهول«.

} غادر الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري 
العربية  اإلمــارات  دولــة  إلى  متوجهاً  بيروت  أمــس،  عصر 

المتحدة.
للروم  المشرق  وســائــر  أنطاكية  بطريرك  استقبل   {
في  اليونانية  السفيرة  يازجي،  العاشر  يوحنا  األرثوذكس 
البلمند.  في  البطريركي  المقر  في  فونتوالكي،  كاترينا  لبنان 
لبنان  في  العام  الوضع  استعراض  اللقاء  خــالل  وجــرى 
اليونان  بين  العالقات  توطيد  أهمية  وتأكيد  والمنطقة، 

والكنيسة األنطاكية األرثوذكسية.
المهجرين في حكومة تصريف  } اعتبرت وزيرة شؤون 
»لو  أنه  »تويتر«،  على  حسابها  عبر  شريم  غــادة  األعمال 
نيسان  في  دياب  حسان  حكومة  خطة  النواب  مجلس  أقّر 
على  الدولي  النقد  صندوق  ستفاوض  كانت  والتي  الماضي 
أّن  »المؤلم  وأضافت  مختلفا«،  اليوم  الوضع  لكان  أساسها 
هو  يزال  ال  الخطة  أطاح  الذي  السياسي  المصرفي  اللوبي 

هو. مصرف لبنان أجاب شركة التدقيق بغموض والقوانين 
المالية ال تزال محتجزة في المجلس«.

} عرض الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، مع 
لبنان  لبنان ياسر علوي، األوضاع في  المصري في  السفير 

والعالقات الثنائية اللبنانية المصرية.
السابق  الوزير  العربي«  اعتبر رئيس حزب »التوحيد   {
وئام وهاب عبر حسابه على »تويتر«، أّن »القضاء العسكري 
نظرتم  ولو  سياسية.  عليه  والحملة  كامالً  بواجبه  يقوم 
هي  العسكرية  المحكمة  أّن  لوجدتم  الصادرة  األحكام  إلى 
الوحيدة التي ُتنجز عملها بسرعة ومن دون مماطلة. وتهرُّب 
أضاف  مالحقته«.  تستدعي  مخالفة  الحضور  من  عثمان 
»عماد عثمان تستفيد من السياسة لتهرب من القضاء ولكن 
من  تفلت  لن  الزعرورية  أحراج  في  طريداً  األمر  بك  سينتهي 
لبنان.  تاريخ  في  مخالفات  ارتكب  من  أكثر  أنت  المحاكمة، 
أين المفّر أيها الفاسد صاحب عرس الخمسة ماليين دوالر«.
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)موقع العهد( خالل تشييع الشيخ أحمد الزين في صيدا أمس  

»َطَرُب �لعظمة« طرٌب لبناني �أ�صيل!

{ السيد سامي خضرا

»َطَرُب العظمة« نوع من الطرب من خارج المألوف له تركيبته الخاصة 
األحداث  عند  خاصًة  به  آذانهم  ُيَشنِّفوا  أن  اللبنانيين  بعض  ُيحّب  التي 

ات. والُملمَّ
الشعوب األخرى  ُننكر وجوده عند بعض  الحقيقة »ط��رٌب« ال  وهو في 
ال  العالم  أّن  لُمحبِّيه  ُيصوِّر  أصيالً  طرباً  ُيعتبُر  اللبنانية  الحالة  في  ولكنه 

ينام كّل يوم وال يخلد إلى الراحة قبل أن يطمئن على البلد الُمدلل لبنان!
من أجل ذلك نسمع دائماً عن االهتمام الفرنسي واألوروبي واألميركي 
والمجتمع الدولي والمنظمات العالمية والمندوبين الساميين والمبعوثين 
األمميين والبنك الدولي.. كيف تعتني وتهتّم وتناقش في الشأن اللبناني 

نتيجة ُحٍب ُمتَيَّم يسكن رؤوسهم!
لكن كّل ذلك ال ُيطعم ُخبزاً وال يردع عدواً وال ُيعاقب فاسداً وال يرُدّ بقرًة 

وال دجاجًة لطفل بريء!
الجياشة  »ماكرون«  بعاطفة  أسماعنا  وأرهقوا  تكلموا  باألمس  هم  فها 

وبأنه لم َيعد له شغٌل وال بال إال بلبنان.
قهوته  يشرب  لن  »بايدن«  أنَّ  أس��اس  على  ويظنّون  يتعاملون  واليوم 

الصباحية ولن يضع رأسه على وسادته مساء اليوم إال عندما
يطمئن إلى أّن مصالح بالد األرز أخذت مسارها للُعلى!

وكيف ال يفعل وها هي سفيرته في بيروت تحرص على توزيع الكمامات 
في شوارع بيروت حرصاً على شعب لبنان!

مع  الُمتعاظمة  المشِكلة  وال  المناخ،  اتفاقية  لديه  ليس  الرجل  وك��أّن 
الصين، وال المشاكل الصواعد النوازل مع األوروبيين وال الملف الكوري 

وال حديقته الُمقلقة في خاصرته في أميركا الجنوبية...
كّل هذا فضالً عن وضعه الداخلي والمستجدات غير المسبوقة.

المراسلة  ت��ل��ك  وم��ن��ه��م  اللبنانيين  ب��ع��ض  ت���رى  ذل���ك  م��ن  ال��رغ��م  فعلى 
في  منزلها  من  لها  برسالة  انقطاع  وِبال  ليلة  كّل  ُتتْحفنا  التي  التلفزيونية 
باريس في النشرة المسائية لتخبرنا عن »مصادر« قصر اإليليزيه بحيُث 
ر لنا أّن تلك التي ُتسّمى »المصادر« ال ُتقفل راجعًة إلى المنزل مساء  ُتصوِّ
وال ُتشرق عليها الشمس صباحاً من دون أن تطمئن على صحة الجسم 

اللبناني.
والحّق أنها أوهاٌم بأوهام وال يكفي أن ُيصدِّقها البعض فقط ألنه تعلَّمها 
من كتاٍب َمدرسي أو مقال صحافي أو تقرير ُمضلِّل، فتساُرع األحداث ال 
يسمح لمثل هذه اإلعتقادات التي تجاوزها الزمن ولبنان اليوم لم يعد هو 
التي أُنشئ بسببها ولم يعد كفترة األربعينات والخمسينات من  الوظيفة 
القرن الماضي كمالٍذ ودوٍر يلعبه في المحيط العربي على صعيد التعليم 
للغرب  ِم��رآًة  يكون  وأن  اللهو  ومراكز  والترانزيت  واالستشفاء  والبنوك 
ومركزاً لإلرساليات وبلداً َتسمع فيه َمن يرطن باللغات األجنبية وأنه حقٌل 
ُمريح للمخابرات العالمية والدسائس التي ُتحاك للمنطقة والعالم العربي 

ومرتعاً لكّل طامع أجنبي ُيريد أن يلعب دوراً في المنطقة.
والفرنسيون  البريطانيون  يريده  إيقاع  على  يمضي  لبنان  يعد  ول��م 
السورية  »الكلية  وال  »ش��م��الن«  مركز  يعد  ول��م  األميركيون،  وورثتهم 
التبشيرية« وربيبتها »اليسوعية« أيتاماً في المنطقة بل هناك من يلعب هذا 

الدور وِببَطٍر أكبر.
لبنان تبدَّل بعد أن انتهى دوره بالمصرف والمرفأ والتعليم وأن يكون 
ممراً ومقراً ألصحاب األموال الالئذين به من فلسطين وسورية والعراق 
أكبر بنوكه وشركاته  واألردن وغيرهم والذين وإلى يومنا هذا يمتلكون 

الهندسية واإلقتصادية والغذائية والتجارية.
ولم يعد لبنان ِقبلة السياحة والطقس الفريد كما أوهموا األجيال بعد أن 
تعرَّف اللبنانيون أنفسهم على ما ال ُيحصى من مراكز السياحة العالمية 
واليونان  وُع��م��ان  وت��ون��س  واألردن  ومصر  تركيا  ف��ي  حولنا  وبعضها 

وماليزيا...
يبنوا  وال  يتواضعوا  وأن  الطبيعية  أحجامهم  يعرفوا  أن  العقالء  فعلى 

قصوراً في الخيال.

تردي  على  االحتجاجات  أمس  تواصلت 
الدوالر  سعر  ورتفاع  المعيشية  األوض��اع 
ب��اإلط��ارات  األم��ي��رك��ي وُس��ج��ل قطع ط��رق 
والحجارة،  النفايات  وحاويات  المشتعلة 

في محتلف المناطق.
وأفادت غرفة »التحكم المروري« عن قطع 
وأوتوستراد  بيروت  باتجاه  الناعمة  طريق 
عدلون باتجاه صيدا باإلطارات المشتعلة.

ساحة  محيط  في  الطريق  شبان  وقطع 
الشهداء بالقرب من مسجد األمين باإلطارات 
وصل  لما  قالوا،  ما  على  رفضاً،  المشتعلة، 
من  اللبناني  يعيشه  ولما  الوضع   إليها 
أحرار،  »ث��وار،  هتافات  مرّددين  وقهر،  ذّل 

المشوار«. حنكمل 
األمين  جامع  تقاطع  عند  السير  ُقطع  كما 
إلى  السير  تحويل  وت��م  ب��ي��روت،  وس��ط 
الطرقات الفرعية.  وُقطع السير تحت جسر 
شاتيال  طريق  وأُقفلت  باالتجاهي  المطار 
ولفتت  مطر  جامع  مقابل  المطار،  باتجاه 
فتح  إع���ادة  إل��ى  ال��م��روري  التحكم  غرفة 
السير. كذلك ُقطع السير تحت جسر المطار 

باتجاه الرحاب.
منطقة  ضمن  ُقطعت  التي  ال��ط��رق  أم��ا 
باالتجاهين،  زحلة  مستديرة  فهي:   البقاع 
قب  أبلح   مستديرة  راشيا  األحمر،  ضهر 

الياس.
السهل  طريق   - زحلة  طرقات  وشهدت 
بعد  خانقة  سير  زحمة  الفرزل   - أبلح   –
مستديرة  إقفال  بسبب  إليها  السير  تحويل 
وسجل  محتجين  قبل  من  الفرزل   - أبلح 

انتشار كثيف للجيش.
 - ري��اق  طريق  شبان  قطع  بعلبك  وفي 
المؤدية  الطرق  مفارق  قرب  الدولية  بعلبك 

باإلطارات  والخضر  شيت  النبي  بلدتي  إلى 
المعيشية  األزمة  المشتعلة، احتجاجاً على 

وارتفاع سعر صرف الدوالر أمام الليرة.
وبدعوة من »ثوار بعلبك« وتحت عنوان 
»من أجل رحيل ومحاسبة منظومة التجويع 
في  المحتجين  من  عدد  اعتصم  واإلفقار«، 
ساحة المطران في بعلبك، وقطعوا الطريق 
ن��ّددت  كلماٌت  ألقيت  حيث  المارين،  على 

بأداء السلطة الفاسدة.
عند  راشيا  المصنع  عام  طريق  قطع  وتّم 

مفرق كفرقوق.
جبل  أه��ال��ي  م��ن  مجموعات  قامت  كما 
وح��رق  ال��ط��رق��ات  بقطع  وال��ق��ب��ة  محسن 
األوض��اع  ت��ردي  على  احتجاجاً  اإلط��ارات 
مشاركة  أول  في  واإلقتصادية،  المعيشية 
تحرك  في  المنطقتين  أبناء  فيها  يجتمع 
المشاركون  ورف��ع  معاً.  يضمهما  شعبي 
تدعو  هتافات  ورددوا  اللبنانية،  األع��الم 
»االستمرار  وأك��دوا  ال��ش��ارع.  إل��ى  للنزول 
بحراكهم حتى إسقاط المنظومة الفاسدة«. 
مشددة  أمنية  إج���راءات  المسيرة  وراف��ق 

للجيش واألجهزة األمنية.
محتجون  ق��ط��ع  م��ت��ص��ل  س��ي��اق  وف���ي 
االتجاهين  في  الدولي  البداوي  أوتوستراد 
نقطة  وع��ن��د  ال��م��دارس  تجمع  نقطة  عند 
وضعوا  بعدما  للمحروقات،  أكومي  محطة 
حجارة وحاويات نفايات وإطارات سيارات 
وسطه. ودفع ذلك المواطنين العابرين على 
المنية  باتجاه  طرابلس  من  األوتوستراد 
األوتوستراد  سلوك  إلى  وبالعكس  وعكار 
الجديد وطرقات فرعية بديلة للوصول إلى 

أعمالهم.  مراكز 
بأن  المروري  التحكم  غرفة  أفادت  كذلك، 

الشمال  منطقة  ضمن  المقطوعة  الطرقات 
هي أوتوستراد البالما باالتجاهين والطريق 
إلى  باإلضافة  أيضاً،  باالتجاهين  البحرية 
عن  أفيد  كما  باالتجاهين.  العبدة  مستديرة 
من  البلمند  مفرق  عند  شكا  أوتوستراد  قطع 
بعد  فتحه  وأعيد  العموميين  السائقين  قبل 

وقت.
الطريق  محتجون  فقطع  الكورة،  في  أما 
عند  مارينا  النورث  منطقة  قرب  البحرية 
المحتجون  عمد  كما  راسمسقا.  بلدة  مدخل 
ثم  باالتجاهين،  جبيل  أوتوستراد  قطع  إلى 

ما لبث أن أُعيد فتحه بعد وقت.
إلى  المؤدية  الطريق  محتجون  وقطع   
مدينة صور عند منطقة جل البحر باإلطارات 

إلى  الجيش  من  قوة  وحضرت  المشتعلة، 
صور«  »ح��راك  ناشطو  نظم  كما  المنطقة. 
تردي  على  احتجاجاً  تظاهرة  أمس  مساء 
وارتفاع  والمعيشية  االقتصادية  األوضاع 
ساحة  من  انطلقت  ال���دوالر،  ص��رف  سعر 

العلم وجابت شوارع المدينة.
عدلون  أوت��وس��ت��راد  محتجون  وق��ط��ع 
ب��ات��ج��اه ص��ي��دا ف��ي م��ح��ل��ة أب���و االس���ود 
تردي  على  احتجاجاً  المشتعلة،  باإلطارات 

األوضاع االقتصادية.
أقدم محتجون على األوضاع  وفي عاليه 
الطريق  قطع  على  واالقتصادية  المعيشية 
ب��االط��ارات  بعلشميه  ب��ل��دة  ف��ي  ال��دول��ي��ة 

المشتعلة.

مبادرة �لبطريرك بحاجة �لى تفاهم وطني

و�صالح �لمقاومة �صيادي بامتياز

{ عمر عبد القادر غندور*

مبادرته  بنود  لوضع  جهداً  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  غبطة  بذل 
التي أعلنها من بكركي وتنزيهها عن االنفعال رغم وضوح مراميها.

إال اّن بعض المنصات والمقابالت تبّرعت بشرحها وتفصيلها وتعريتها من 
حشمة التحفظ التي حرص عليها غبطته!

وال نظّن وال نجزم اّن غبطته كان راضياً عن ذلك، ألّن مبادرته لم تكن بحاجة 
إلى شرح وال الى استفزاز وهو ما مارسته هذه المنصات!

وبالتالي فإّن الهتافات خالل »المهرجان« لم تراِع حرمة المكان ال بل خرجت 
اّن  المناسبة، بدليل  لقوى سياسية استغلت  الى قلة األدب، ومنبراً  من األدب 
غبطته توقف عدة مرات وهو يلقي كلمته بسبب ما أثارته وصالت الشتائم من 

ضجيج وفوضى .
تشكيل  ض��رورة  على  معه  نتفق  فنحن  بكركي  سيد  قاله  ما  الى  وبالعودة 
المشترك،  العيش  وحتمية  والتعطيل  المراوحة  حالة  من  والخروج  الحكومة 
وعلى ان تكون العدالة هي المعيار بين الجميع، وتوفير العيش الكريم للبنانيين 
واستعادة أموالهم في المصارف وفرض األمن واألمان وقيام الدولة القوية، 

وهذه مسلّمات ال يتقّدم عليها شيء...
أما موضوع المؤتمر الدولي فهو يحتاج أوالً الى تفاهم اللبنانيين إلقرار هذا 

األمر، ووضع حّد للتشرذم واالنقسامات الداخلية.
أما الحياد المطلوب، مع من يكون هذا الحياد؟ مع »إسرائيل« التي شنّت على 
لبنان سبعة حروب وما زالت تعربد وتحتّل أرضنا وتسطو على مياهنا في البر 

والبحر وتعطل استخراج ثرواتنا في البحر وتعتدي علينا يومياً على سمائنا؟
أما موضوع السالح الذي يجري التركيز عليه في ضوء حظر السالح الفّعال 
عن الجيش اللبناني، ويتحّول جنوبنا الى حديقة خلفية للمحتّل »اإلسرائيلي« 
تصّدى  الذي  المقاومة  سالح  غير  َمن  ويعتقل،  ويخطف  ويمرح  فيها  يسرح 
مع  بالتنسيق  التكفيرية  القوى  من  لبنان  حمى  وَم��ن  األرض؟  وح��ّرر  وقاتل 
الجيش اللبناني؟ وَمن يردع »إسرائيل« ويفرض عليها »توازن الرعب« غير هذا 
السالح المنضبط، غير السالح المتفلّت في أيدي اللصوص والمجرمين وتجار 
ويسلبون  يعتدون  وال��ذي��ن  القانون  عن  والخارجين  والمهّربين  المخّدرات 

ويقتلون وهو سالح موجود في كّل ناحية من لبنان.
أما الالجئون الفلسطينيون فمن ُيعارض عودتهم الى بالدهم غير »إسرائيل« 

التي أجلتهم عن بالدهم!
الدول  غير  سورية  ال��ى  عودتهم  ُي��ع��ارض  فمن  السوريون  النازحون  أم��ا 

الغربية التي نستدعيها إلنقاذ لبنان!
الجيش  على  ُيحّظر  طالما  بامتياز  س��ي��ادي  س��الح  ه��و  ال��م��ق��اوم��ة،  س��الح 
إال من  السالح  للحديث عن مستقبل هذا  الردعي، وال سبيل  السالح  اللبناني 
خالل استراتيجية دفاعية يتفق عليها اللبنانيون كي ال ُيترك لبنان مكشوفاً ل� 
»إسرائيل« ولغيرها، وينبغي احترام مئات الشهداء األبرار للمقاومة والجيش 

دفاعاً عن تراب الوطن.
نسأل الله أن يهدينا جميعاً ويحمي وطننا من كّل مكروه ويوفق قادته الى 

انتهاج الحكمة والرصانة وُبعد النظر.

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

تم  ما  كل  وتفصيالً  »جملًة  المصارف  جمعية  نفت 
ارتفاع  الماضية عن دور للمصارف في  األيام  تداوله في 
أن  إلى  الفتًة  السوداء«،  السوق  في  الدوالر  صرف  سعر 
»متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف 
لبنان وفق التعميم 154 تتعدى 3،4 مليارات دوالر على 
من  المصارف  تجتذبها  أن  ُيعقل  فهل  القطاع،  مستوى 
بعض  حجمها  يتجاوز  ال  التي  المحلية  السوداء  السوق 

الماليين من الدوالرات؟«.
ورأت في بيان، أن األسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر 
صرف الدوالر في السوق السوداء، تعود إلى االعتبارات 

اآلتية:
التخبط  ظ��ل  ف��ي  ال��ب��الد  ف��ي  السياسية  الضبابية 
جهد  أي  غياب  في  والمناكفات  والتجاذبات  السياسي 
 7 م��رور  بعد  العتيدة  الحكومة  لتأليف  وحقيقي  جدي 

أشهر من استقالة الحكومة السابقة.
المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدر  االستيراد غير 
5 مليارات دوالر سنوياً بحيث يلجأ  قيمته بما ال يقل عن 
ال��دوالرات  لتأمين  ال��س��وداء  السوق  إل��ى  المستوردون 

النقدية المطلوبة.
انخفاض  سياق  في  المحلية  السوق  في  الدوالر  ُشّح 
حركة األموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى عجز في 

العام  في  دوالر  مليارات   10،5 بمقدار  المدفوعات  ميزان 
أكبر عجز عرفه لبنان. 2020، وهو 

عجز  لتنقيد  سيما  وال  اللبنانية،  بالليرة  النقد  خلق 
من  بالليرة  المتداول  النقد  حجم  ارتفع  بحيث  الدولة 
 29242 إلى   2019 العام  نهاية  في  ليرة  مليار   9818

مليار ليرة في نهاية العام 2020.
عبر  للدوالر  شرعية  غير  بصورة  الناشط  ال��ت��داول 
القانونية  المالحقة  يستوجب  ما  اإللكترونية،  المنصات 

إلقفال هذه المنصات.
المواطنين في ظل  المنازل من قبل  الدوالر في  تخزين 

التخوف من اآلفاق المستقبلية مع انعدام الثقة عموماً.
على  الحصول  في  تعتمد  »المصارف  أن  إلى  وأشارت 
الخارج وعلى  الخارجية على بيع وحداتها في  السيولة 
نقدية  مساهمات  إلى  إضافًة  بالدوالر،  قروضها  خصم 
من مستثمرين ومودعين )حسب التعميم رقم 154(، وال 

حاجة بالتالي للجوء إلى السوق الموازي في لبنان«.
السوق  في  ال��دوالر  تفلّت  على  »السيطرة  أن  ورأت 
إلى  الثقة  تعيد  سياسية  ب��ت��ط��ورات  ره��ن  ال��س��وداء 
مختلف  من  احتوائية  سياسات  وباعتماد  اللبنانيين 
المالية  السلطات المعنية للسيطرة على عجوزات لبنان 

الخارجية«.

و«تجّمع  والجنوب  صيدا  مدينة  وّدع��ت 
مهيب،  مأتم  في  لبنان  في  المسلمين«  العلماء 
الشيخ  القاضي  التجّمع  أمناء  مجلس  رئيس 

أحمد الزين.
صالة  عقب  الراحل  تشييع  مراسم  وجرت 
صيدا  في  الكبير  العمري  المسجد  في  الظهر 
الذي كان إمامه، حيث أّم الصالة على جثمانه 
في  المقاومة  لعلماء  العالمي  االتحاد  رئيس 
مفتي  حضور  في  حّمود،  ماهر  الشيخ  لبنان 
س��وس��ان،  سليم  الشيخ  وأقضيتها  ص��ي��دا 
»أم��ل«  حركة  من  وف��د  سعد،  أسامه  النائب 

المهندس  السياسي  المكتب  عضو  برئاسة 
ممثل  ب��ّري،  نبيه  الرئيس  ممثالً  كجك  بسام 
في  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  سفارة 
يار،  خامه  عباس  الثقافي  المستشار  لبنان 
الشيخ  صيدا  منطقة  مسؤول  الله  حزب  ممثل 
من  وشخصيات  وفود  جانب  إلى  ضاهر،  زيد 
اللبنانية  والجمعيات  والتيارات  األح���زاب 

والفلسطينية.
ثم  الراحل،  بمزايا  نّوهت  كلمات  وأُلقيت 
سيروب  مقبرة  إل��ى  التشييع  موكب  انطلق 

الجديدة حيث ووري في الثرى.

اعتبر رئيس »لقاء الفكر العاملي« السيد 
»برحيل  أنه  الله  فضل  اللطيف  عبد  علي 
أحد  خسرنا  الزين  أحمد  الشيخ  القاضي 
ال��ذي  اإلسالمية  للوحدة  األوائ���ل  ال���رواد 
وتحصينها  األمة  ثقافة  تعميم  رسالة  حمل 
والغلو  والتناحر  التعّصب  منزلقات  من 
بنقاء  المتمّيز  وه��و  البغيض،  المذهبي 
الفكر  وحيوية  الموقف  وبشجاعة  ال��ذات 
وبالحضور  االلتزام  وأصالة  األفق  وسعة 
على  ومنبر  منبر  بين  المتنقل  جعله  الذي 
والعاملية،  اإلس��الم��ي��ة  الساحة  ام��ت��داد 
تجربة  وينقل  ب��إخ��الص  الله  إل��ى  يدعو 
ال��وح��دة م��ن اس��ت��ه��الك ال��ش��ع��ارات ال��ى 
وتحفيز  الوعي  وتصويب  األفكار  تأصيل 
ولم  يساوم  لم  الذي  العالم  وهو  اإلرادات، 
رغم  الملتزم  بقي  بل  يتكّسب  ولم  يهادن 

مسؤولية  غمار  يخوض  التحديات،  ك��ّل 
التعبير عن خط االنفتاح والتنوير والحوار 
االنسان  قضايا  ع��ن  وال��دف��اع  والتقريب 
الذي  النهضوي  للمشروع  واالنتماء  واألمة 
)اإلم��ام  وحَمله  الخميني  اإلم���ام  أرس���اه 
السيد موسى الصدر والمرجع السيد محمد 
الصوت  إال  يكن  فلم  ال��ل��ه(،  فضل  حسين 
ودعماً  المغتصبة  لفلسطين  نصرة  الهادر 
السقوط  لنهج  ومواجهة  الباسلة  للمقاومة 

العربي المذّل«.
»رحمك  قائالً:  الله  فضل  السيد  وختم 
حضوره،  يغ��يب  ال  الذي  الع��اِلم  أيها  الله 
رس��الته  تخ��بو  ال  ال���ذي  وال���وح���دوي 
الزب��د  »ف��أم��ا  تعالى:  لقوله  تص��ديقاً 
فيمكث  الناس  ينفع  ما  وأما  جفاء  فيذهب 

في األرض«.

نجار وطلي�س:

رفع تعرفة النقل 30 % 
األعمال  تصريف  حكومة  في  والنقل  العاّمة  األشغال  وزي��ر  استقبل 
الدكتور ميشال نجار وفداً من اتحادات قطاع النقل البّري ونقاباته برئاسة 

النقيب بسام طليس، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري.
وبحث نجار مع الوفد في »تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة أجور 
النقل في المناطق اللبنانية كافة للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي 
فترة  أثناء  استثنائي  بشكل  الكبيرة  والباصات  والفانات  باص  والميني 
اإلقفال العام بنسبة 30 في المئة أي أصبحت 4000 آالف ليرة بدل 3000 
اعتباراً من تاريخه ولغاية انتهاء فترة اإلقفال العام، على أن يعاد العمل 

بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة اإلقفال«.
كان  لو  ألنه  السّم  يتجّرع  من  مثل  القرار  »هذا  أن  طليس  اعتبر  بدوره، 
إلى  وصلنا  كنا  ما  السابقة  والحكومات  للدولة  إستراتجية  سياسة  هناك 
قرار كهذا«، الفتاً إلى أن »السائق يسري عليه ما يسري على المواطن في 
ظل ظروف كورونا والوضع االقتصادي واالجتماعي التي نعيشه ونتيجة 

ارتفاع سعر الدوالر«.
وأضاف »لذلك، أعددنا دراسة بين عدد الركاب وارتفاع األسعار وأضفنا 
نسبة 30 % موقتاً إلى حين العودة عن اإلقفال بعدها سنجري مباحثات 

وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل«.
وأوضح »أن هذا القرار استثنائي والتعرفة أصبحت 4000 بدل 3000، 
ُتعقد  أن  على  المطار،  وتاكسي  الشاحنات  لتعرفة  دراسات  نضع  ونحن 
السائقين  كل  على  مشدداً  الشأن«،  هذا  في  الوزير  مع  الحقة  اجتماعات 
المواطنيين »في حال مخالفة  المخالفة«، طالباً من  »التقّيد بالقرار وعدم 
سائقي  بنقابة  أو  الداخلي  األم��ن  بقوى  ف��وراً  االتصال  التعرفة  السائق 

السيارات«.

�لقا�صي �ل�صيخ �أحمد �لزين:

بذر عمره على درب �لمحرومين 

من �أر�صهم و�لمحرومين في �أر�صهم

{ د. خليل حمدان*
رحل العالمة الشيخ أحمد الزين على هيئة من اّدخر جهده وجهاده لليوم اآلخر، وكما كان يحلو 
له ان يعمل بصمت غادرنا غير تارٍك ووّدعناه وما هو بمفارق. حفر على صخرة عمره مآثر جّبارة 
سنذكرها ويتذّكرها كّل من يصبو لأليام الخوالي. مع آذان الفجر وصالة المغيب يستحّث الخطى 
ليبقى على مرمى حجٍر من فلسطين. تستهويه كفرشوبا ومرجعيون وبنت جبيل ونصرة الجنوب 
مشوبة  محاولة  فهذه  مقالة  في  ترثيه  أن  االختزال.  على  عصّي  هو  والعدل.  الحق  قضايا  وكّل 
بالقلق والتقصير، فأنت أمام رجٍل مأل األرض حضوراً، طالما لثمها ُحّباً وعبادة في رحلة علمية 
وجهادية من صيدا الى حاصبيا ومن بيروت الى طهران. هذا المسكون بحّب اإلمام السيد موسى 
الصدر الحاضر في مواقفه وكلماته. فعن الشيخ أحمد الزين أحاول كالماً وأخشى ان أبقى على 
شاطئه وفي بحره اللّجي استشعر األمان. فلندعه في سنبله، ونستودعه في اآلتي من األيام عن 

حياة عمره الذي ال ينقضي.
 يحضرني الجواهري في ما مضى:

 تعداد مزايا المرء منقصة له
إن فاقت مزاياه على التعداد

المحرومين والمعّذبين فلنأخذ من درره  الجنوب وحاضراً في سوح  للدفاع عن  كان متأّهباً 
نثرات ومن مائه العذب قطرات، فمع اإلمام الصدر في هيئة نصرة الجنوب أمام التلّكؤ الرسمي 
الجنوب  في  الروحيين  الرؤساء  الصدر  اإلمام  دعا  األح��داث.  مواجهة  في  الحكومية  والبرودة 
السيد  اإلمام  سماحة  برئاسة   1970 أيار  في  الجنوب  نصرة  هيئة  وتشّكلت  األوضاع  لتدارس 
موسى الصدر وعضوية سيادة المطران أنطونيوس خريش، المطران باسيلوس خوري، المطران 
بولس  المطران  الشاعر،  أثناسيوس  المطران  ح��داد،  جورجيوس  المطران  الخوري،  يوسف 
الخوري، القس ابراهيم داغر، وأصحاب السماحة الشيخ محمد سليم حمود مفتي صيدا، الشيخ 
أحمد الزين قاضي شرع صيدا، الشيخ رؤوف القادري مفتي راشيا، الشيخ نجيب قيس قاضي 
الجعفري  الفقيه والمفتي  الشيخ علي  الدين،  الشيخ سليم جالل  الدرزي في حاصبيا،  المذهب 

الممتاز الشيخ عبد األمير قبالن.
 وكان على عاتق الهيئة تدارس األخطار المحدقة بالجنوب ومعالجة أوضاعه على قاعدة اّن 
الجنوب لفي خطر، فكان للشيخ أحمد الزين الحضور الممّيز والفاعل في الملّمات وما أكثرها في 

تلك المرحلة العصيبة من تاريخ لبنان.
الجامع  أمام   1974/4/4 بتاريخ  صيدا  مهرجان  في  الصدر  اإلمام  مع  الزين  أحمد  والشيخ 
العمري الكبير الى جانب المناضل معروف سعد وعدد من العلماء األجاّلء وحشد كبير من الناس، 
وبعد كلمة اإلمام الصدر ظّن الناس اّن االحتفال انتهى، ولكن طلب اإلمام السماع كلمة ممثل بعثة 
األزهر في لبنان الشيخ فهيم أبوعبيه وكلمة الشيخ أحمد الزين الذي هاجم التفرقة بين المذاهب، 
نقيب  وابن  الصدر  موسى  السيد  الجامع  في  الله  رسول  أحفاد  من  حفيدين  بوجود  واستشهد 
األشراف الشيخ محمد سليم جالل الدين قاضي صيدا الشرعي، فنبذ الطائفية والمذهبية. كان 
دائماً يشّكل مرتكزات الشيخ أحمد الفكرية والشرعية. أجل، الشيخ الجليل أحمد الزين كان متأّهباً 
اإلمام الصدر بيروت  آذار1975 عندما ترك   22 المعذبين والمحرومين، ومن ينسى يوم  لنجدة 
سراعاً لنجدة أبناء بلدة كفرشوبا األبّية ليالقيه الشيخ أحمد الزين. توّجه اإلمام على رأس وفد 
ضّم الشيخ عبد األمير قبالن والشيخ محمد يعقوب والشيخ نجيب قيس والسيد هاني فحص 
وممّثل منظمة التحرير الفلسطينية أبو داوود ودائماً نجد الشيخ أحمد الزين حاضراً، ليقول مع 
االمام إننا باقون في كفرشوبا وإّن الجنوبّيين باقون في قراهم، لو لم يجدوا سلطة تحميهم ولو 
تخلّت عنهم حكومتهم. في ذلك اليوم خلت كفرشوبا من جميع الوجوه الرسمّية المسؤولة وحضر 

العاملون من العلماء والمناضلون المثقفون والفالحون والطالب.
الشيخ أحمد الزين تراه حاضراً في صيدا وعلى مساحة الجنوب ولبنان في مواجهة االحتالل 
وحاضراً في مؤتمرات ومنتديات طهران والعديد من الدول العربية التي أشهرت خيار المقاومة 

والوجهة فلسطين ومقاتلة العدو الصهيوني بما تيّسر من سالح، مع اإلصرار على االنتصار…
 شيخنا الجليل بمناسبة رحيلك ستبقى في وجدان المقاومين ذكرى وذاكرة عربون وفاء لما 

قّدمت، يا عمراً ال ينقضي كما كان يحلو لك ان تصدح باسم الله لتبقى مسيرة المقاومة.
 فالنخل لو مات ال تحنو قوائمه

كحّده السيف مشحوذاً وإن ُغمدا 
ولعائلتك الصبر، ونسأل الله ان تكونوا مع الشهداء والصادقين.

*عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل
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قطع طرق واحتجاجات متواصلة على تردي األوضاع المالية والمعيشية  )عباس سلمان(



الوطن 4

فل�سطين المحتلة

ال���خ���ارج���ّي���ة  وزي������ر  ب���ح���ث   {
وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ري����اض ال��م��ال��ك��ي، 
أم���س، م��ع وزي���ر خ��ارج��ي��ة تونس 
الخارجية  ووزي��ر  الجرندي،  عثمان 
وهبة،  شربل  اللبناني  والمغتربين 
آخ����ر م��س��ت��ج��ّدات األوض������اع في 

فلسطين.
منفصلين  لقاءين  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
عقدا على هامش أعمال اجتماع وزراء 
العادية  دورته  في  العرب  الخارجية 

ال�155 في القاهرة.
تونس  بمواقف  المالكي  وأش���اد 
الفلسطينية  للقضية  الداعمة  ولبنان 
الدولية  والمحافل  المنظمات  ف��ي 
منهما  إيماناً  استثناء،  دون  من  كافة 
قضية  هي  الفلسطينية  القضية  بأن 

العرب األولى والمركزية.
} دع��ا خ��ب��راء ح��ق��وق اإلن��س��ان 
التابع لألمم المتحدة، حكومة الكيان 
من  انتهاكاتها  وقف  إلى  الصهيوني 
البقيع  حمصة  قرية  في  هدم  أعمال 

الفلسطينية في غور األردن.
المعني  ال��خ��اص  ال��م��ق��ّرر  وق���ال 
األرض  ف��ي  اإلن��س��ان  حقوق  بحالة 
الفلسطينية المحتلة، الخبير المستقل 
مايكل لينك: »إن التدمير المستمّر من 
للمنازل،  الصهيوني  الجيش  قبل 
بما  الممتلكات،  وم��ص��ادرة  وتدمير 
في  اإلنسانية  المساعدات  ذل��ك  في 
حمصة البقيع، األمر الذي تسبب في 
فلسطينياً   60 لحوالي  كبيرة  معاناة 

بينهم 35 طفالً.
ريشون«،  »مكور  موقع  كشف   {
القوى  رك��ن  أعّدها  التي  الخطة  عن 
البشرية في جيش االحتالل للتعامل 
مع زيادة عدد الجنود الذين يتهّربون 
بذريعة  العسكرية  الخدمة  أداء  من 

األمراض النفسية.
المعطيات  ض��وء  على  ذل��ك  ج��اء 
المقلقة التي أشارت إلى زيادة العدد 
وهو   ،2020  -  2018 عامي  بين  ما 
الخطر  نواقيس  من  العديد  أشعل  ما 

حسب ادعاء المتحدث باسم الركن.
الجنود  مطالبة  الخطة  وستشمل 
الدالة  الوثائق  من  أكبر  عدد  بتقديم 

على إصابتهم بالمرض النفسي. 
 2000 من  يقارب  ما  أن  إلى  يشار 
من  إع��ف��اءات  على  حصلوا  ج��ن��دي 
تصنيفهم  عملية  خ���الل  ال��خ��دم��ة 

للجيش.

ال�سام

والتسليف  النقد  مجلس  أصدر   {
أم���س، ق�����راراً ب��ت��ع��دي��ل ال��ض��واب��ط 
التمويل  بنشاط  الخاصة  االحترازّية 
سقف  اعتماد  يتم  بحيث  الصغير 
ومجموعته  الواحد  للعميل  القرض 
القرض  رصيد  ومتوسط  المترابطة 
بشكل  م��ح��ددة  ش��رائ��ح  وف��ق  القائم 
مقدمي  مال  رأس  حجم  مع  يتناسب 

خدمات التمويل الصغير.
متوسط  يحّدد  فإنه  للقرار  ووفقاً 
ليرة  بمليون  القائم  القرض  رصيد 
للعميل  ليرة  ماليين   5 ب�  والسقف 
على  المترابطة  ومجموعته  الواحد 
للمشاريع  موّجهة  الزيادة  تكون  أن 
للدخل  المدّرة  والمتوسطة  الصغيرة 
وذلك بالنسبة للمؤسسات ذات رأس 
المال ما بين 250 مليون ليرة ومليار 

ليرة سورية.

العراق

ة  النزاهة االتحاديَّ } حذَّرت هيئة 
واحتياٍل  نصٍب  عمليَّات  انتشار  من 
تمارسها شركاٌت وهميٌَّة بحّق بعض 
خالل  من  والُمتقاعدين  فين  الُموظَّ

إيهامهم بمنح قروٍض سريعٍة
الهيئة  ف��ي  التحقيقات  دائ����رة 
ضبٍط  عمليَّات  بتنفيذ  قيامها  دت  أكَّ
أقدموا  واالحتيال  بالنصب  لُمتَّهمين 
فين  الُموظَّ بعض  اس��ت��دراج  على 
بمنح  وإي��ه��ام��ه��م  وال��ُم��ت��ق��اع��دي��ن، 
ماليين  خمسة  تتجاوز  ال  ق���روٍض 
الذكيَّة  البطاقة  سحب  مقابل  ديناٍر 
ال��خ��اص��ة ب��ال��دف��ع اإلل��ك��ت��رون��ي مع 
قيام  إل���ى  الف��ت��ًة  ال��ُم��س��ت��م��س��ك��ات، 
من  أكثر  مبالغ  بسحب  الُمتَّهمين 
ُمستغلين  والفائدة،  القرض  مبلغ 
والُمتقاعدين  فين  الُموظَّ معرفة  عدم 

الماليَّة والمصرفيَّ�ة. باإلجراءات 

اأخبار الوطن

�سبط اأ�سلحة وذخائر من مخلفات الإرهابّيين في درعا.. واإ�سابة م�سّلحين من »ق�سد« بهجوم في منطقة تل حمي�س في ريف الح�سكة

م�سر: عودة دم�سق اإلى الحا�سنة العربية اأمر حيوّي ل�سيانة الأمن القومّي وعلى تركيا �سحب قواتها

ق�سف »عين الأ�سد الجوّي« بـ10 �سواريخ من طراز غراد، والعثور على من�سة ال�سواريخ التي ا�ستهدفت القاعدة الأميركّية

الح�سد ال�سعبّي يطلق عملية »ثاأر ال�سهداء«

حما�س: حوارات القاهرة �سُت�ستكَمل هذا ال�سهر.. وحكومة وحدة بعد النتخابات

شكري،  سامح  المصري  الخارجية  وزير  قال 
أمس، إن عودة سورية إلى الحاضنة العربية أمر 

حيوّي من أجل صيانة األمن القومّي العربّي.
وحول األزمة السورية، أكد شكري في كلمته 
خالل اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة 
»عودة  أن  العربية  الجامعة  لمجلس  ال�155 
من  حيوي  أمر  العربية  الحاضنة  إلى  سورية 
مضيفاً  العربي«،  القومي  األم��ن  صيانة  أج��ل 
إرادة  ج��ّدي  بشكل  سورية  تظهر  أن  »يفترض 

للحل السلمي«.
وأوضح شكري رفض بالده لجميع التدخالت 
قوات  تمركز  واستمرار  المنطقة،  في  التركية 

تركية على أراض عربية.
وق����ال ش���ك���ري: »ب��خ��ص��وص ال��ت��دخ��الت 
القاطع  رفضنا  نؤكد  فإننا  المنطقة  في  التركية 
قوات  استمرار  وأيضاً  المنطقة  في  الستمرارها 

تركية على أراض عربية«.
أن  ينبغي  السياسي  الحل  إن  شكري  وق��ال 
من  األجنبية  القوات  جميع  بخروج  قدماً  يسير 
جميع األراضي السورية، وفي مقدمتها االحتالل 
ال��ت��رك��ي وال��ع��م��ل ال�����دؤوب، م��ن أج���ل دح��ض 
ليحرق  لهيبها  يمتد  التي  اإلرهابية  التنظيمات 

األخضر واليابس في جميع أرجاء المنطقة.
دعمها  بيالروس  جددت  متصل،  سياق  وفي 

ووحدة  سيادتها  على  الحفاظ  في  سورية  لحق 
أراضيها وسالمتها اإلقليمية.

اللجنة  رئ��ي��س  سافينيخ  أن���دري���ه  وأك����د 
النواب  مجلس  في  الخارجية  للشؤون  الدائمة 
لدي  سورية  سفير  لقائه  خ��الل  البيالروسي 
بالده  أن  العمراني  محمد  بيالروس  جمهورية 
اإلج���راءات  وج��ه  في  سورية  جانب  إل��ى  تقف 
تفرضها  التي  الظالمة  القسرية  االقتصادية 

الواليات المتحدة والدول الغربية عليها.
تقدير  عن  العمراني  السفير  أع��رب  ب��دوره 
في  لها  ال��داع��م  البيالروسي  للموقف  سورية 
جانب  إلى  وقوفها  مؤكداً  اإلره��اب  على  حربها 
الخارجي  التدخل  محاوالت  وجه  في  بيالروس 

في شؤونها الداخلية.
تربط  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات  أن  الجانبان  وأك���د 
سورية وبيالروس هي عالقات صداقة تاريخّية 
متينة، مشّددين على أن هناك رغبة مشتركة في 

تعزيزها على مختلف الصعد.
العالقات  تعزيز  سبل  الجانبان  بحث  كما 
مختلف  في  الصديقين  البلدين  بين  الثنائية 
بما  البرلماني  المجال  في  وخاصة  المجاالت 
مجلس  بين  القائمة  الروابط  تمتين  في  يسهم 
البيالروسي  النواب  ومجلس  السوري  الشعب 

وبين الشعبين الصديقين.

الجهات  بأن  »سانا«  وكالة  أفادت  ذلك،  إلى 
من  الغربي  ال��ري��ف  ف��ي  »ضبطت  المختصة 
خفيفة  أسلحة  سورية  جنوبي  درع��ا  محافظة 
مخلفات  م��ن  م��ت��ن��ّوع��ة  وذخ��ائ��ر  وم��ت��وس��ط��ة 

اإلرهابيين«.
ونقلت الوكالة عن قائد ميدانّي قوله إنه »أثناء 
محافظة  من  الغربي  الريف  في  المزارع  تفتيش 
درعا تم العثور على كمية من األسلحة والذخائر 
وقسم  للتهريب  معداً  ك��ان  ما  منها  المتنّوعة 
مجهز للبيع«، مشيراً إلى أن ضبط األسلحة جاء 
المختصة  الجهات  بين  المثمر  التعاون  »بفضل 

واألهالي الشرفاء من أبناء المحافظة«.
وبّين القائد الميدانّي أن »األسلحة المضبوطة 
تضم بنادق آلية وقواذف »آر بي جي« وقناصات 
وذخ��ي��رة  س��ي«  ك��ي  »ب��ي  ورش��اش��ات  غربية 
رشاشات »بي كي سي« ودوشكا وقنابل يدوية«، 
مهامها  ستواصل  المختصة  »الجهات  أن  مؤكداً 
المحافظة من مخلفات  في تطهير جميع مناطق 
غير  األسلحة  كل  بسحب  وستقوم  اإلرهابيين 
الشرعية بما يسهم في الحفاظ على أمن الوطن 

والمواطن«.
مسلحي  م��ن  ع��دد  أصيب  أخ���رى،  جهة  م��ن 
األميركي  باالحتالل  المرتبطة  »قسد«  ميليشيا 
ناحية  ريف  في  حواجزها  أحد  على  هجوم  في 

شمال  القامشلي  لمدينة  التابعة  حميس  تل 
الحسكة.

وذكرت مصادر محلّية أن مجموعة أشخاص 
حادة  وأدوات  بالسكاكين  اليوم  صباح  هاجمت 
على  »قسد«  ميليشيا  مسلحي  من  عدداً  مختلفة 
على  واستولت  للميليشيا  التابع  هارون  حاجز 
الميليشيا  أن  إلى  المصادر  وأشارت  أسلحتهم. 

استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقا 
أمنياً حول المكان.

وتحركات  م��واق��ع  على  الهجمات  وت��أخ��ذ 
منحى  أميركياً  المدعومة  »ق��س��د«  ميليشيا 
العشرات  خاللها  قتل  عدة  أشهر  منذ  تصاعدياً 
من مسلحيها في مناطق انتشارها في أرياف دير 

الزور والحسكة والرقة.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، انطالق عملية 
»داعش«  فلول  بقايا  لمالحقة  الشهداء«  »ثأر 

اإلرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك. 
العملية:  في  تشارك  الحشد،  بيان  ووفق 
األلوية  دجلة،  وش��رق  كركوك  قاطع  قيادة 
العمليات  فوج   ،15  ،52  ،16  ،88  ،9  ،22  (
)ال��ك��رار(،  الخاص  المهمات  ف��وج  الخاص، 
باإلضافة  الهيئة،  وم��دي��ري��ات  معاونيات 
االتحادية  والشرطة  الجيش  من  ق��وات  إلى 
الجوية  وال��ق��وة  الجيش  ط��ي��ران  وب��إس��ن��اد 

العراقية.
الواسعة  العملية  أن  إل��ى  البيان  ولفت 
لتفتيش وتأمين وادي الشاي ووادي الزيتون 
الجغرافية،  الرقعة  ضمن  الواقعة  والقرى 
ح��ي��ث ت��ت��ص��ف ت��ل��ك ال��م��ن��اط��ق ب��ال��وع��ورة 
بيئة  تؤمن  متداخلة،  وديان  على  الحتوائها 
محافظات  بين  اإلرهابيين  لتسلل  مناسبة 

ديالى وكركوك وصالح الدين.
الحشد  هيئة  أرك��ان  رئيس  ويتابع  ه��ذا 
عملية  تنفيذ  المحمداوي  العزيز  عبد  الشعبي 
المحاور  في  التقدم  وسير  الشهداء«  »ث��أر 
بين  عليها  المتنازع  المناطق  ف��ي  األمنية 

كركوك وصالح الدين وديالى.
الدين  صالح  عمليات  قائد  قال  جهته،  من 
إن  حاتم،  المحسن  عبد  الركن  اللواء  للجيش 
إلى ثالثة محاور، األول تسلمه  »القاطع قسم 
تحرك  والثاني  العمليات،  قيادة  مغاوير  لواء 

والثالث  الشعبي،  الحشد  في   22 اللواء  منه 
من  جوي  بغطاء  الدين،  صالح  شرطة  قيادة 
الجوية  والقوة  العراقي  الجيش  طيران  قبل 

لضرب أوكار داعش«.
األمني  اإلع��الم  خلية  ذك��رت  وبالتزامن، 
قيادة  من  وتخطيط  و«بإشراف  أنه  العراقي 
ال��ط��ائ��رات  ش��ّن��ت  ال��م��ش��ت��رك��ة«،  العمليات 
المنطقة  في  جوية،  ضربات  سلسلة  الحربّية 
المحصورة بين شمالي صالح الدين وجنوب 
ضربات،   10 وّجهت  »حيث  كركوك،  غربي 
وتدمير  اإلرهابيين  من  عدد  قتل  عن  أسفرت 

مجموعة من األوكار«.
انطلقت بعد  الشهداء«  أن عملية »ثأر  ُيذكر 
إعالن »داعش« مسؤوليته عن تفجيري بغداد 

في شهر كانون الثاني/يناير.
لوجستي  دعم  رتل  استهداف  تم  قد  وكان 
بغداد  جنوب  اليوسفية  في  للتحالف  تابع 

بعبوة ناسفة.
األحد  أعلنت  األمني،  اإلعالم  خلية  وكانت 
ال��م��اض��ي، اس��ت��ش��ه��اد ض��اب��ط ف��ي ال��ق��وات 
قوات  منتسبي  من  و6  العراقية  المسلحة 
عملية  تنفيذهم  أثناء  العشائري،  الحشد 
األنبار.  محافظة  في  مفخخة  سيارة  تفكيك 

كما أفادت باعتقال عدد من اإلرهابيين.  
اإلع��الم  خلية  أف��ادت  متصل،  سياق  وف��ي 
10 صواريخ نوع غراد على  الحربي بسقوط 

قاعدة عين األسد الجوية صباح اليوم.

أنه »ال خسائر تذكر من  إلى  الخلية  ولفتت 
على  عثرت  األمنية  وال��ق��وات  الهجوم  ج��راء 

منصة إطالق الصواريخ«.
قصف  ب��أن  ب��غ��داد  ف��ي  مصدر  وأف���اد  ه��ذا 
قاعدة عين األسد جرى بصواريخ عدة. ولفت 
أميركية وإسبانية تابعة  إلى تحليق طائرات 
للتحالف في سماء هيت والبغدادي إثر قصف 

عين األسد.
من  تم  الصواريخ  إط��الق  أن  إل��ى  وأش��ار 
الزراعية  البيادر  سيارة »بيك أب« في منطقة 

للقاعدة. المحاذية 
التي  ال��ص��واري��خ  معظم  أن  أوض���ح  كما 
الجانب  أصابت  األسد  عين  قاعدة  استهدفت 

األميركي منها.
أميركي  متعاقد  بمقتل  المصدر  أفاد  كذلك 

بعد القصف الصاروخي على القاعدة.
بقيادة  الدولي  التحالف  قال  جهته،  من   
األس��د  عين  »ت��ع��رض  تويتر  على  واشنطن 
تقود  ال��ع��راق��ي��ة  وال��ق��وات  ص��واري��خ  ل�10 

التحقيقات«.
ف��ي مدينة  األس���د«  ق��اع��دة »ع��ي��ن   وت��ق��ع 
البغدادي على بعد 110 كم غرب بغداد، وهي 
أبرز القواعد العسكرية التي تستضيف قوات 

أميركية في العراق.
فيما كشف قائد القيادة المركزية األميركية 
الجنرال فرانك ماكينزي تفاصيل جديدة حول 
تستخدمها  التي  األس��د  عين  قاعدة  تعّرض 

إيراني،  لقصف  العراق  في  المتحدة  الواليات 
الماضي،  العام  من  الثاني/يناير  كانون  في 
الفريق  ال��ق��دس  ق��وة  قائد  اغتيال  على  رداً 

الشهيد قاسم سليماني.
دقيقة  ستون  برنامج  ضمن  حديث  وخالل 
قال  األم��ي��رك��ي��ة  أس«  ب��ي  »س��ي  ق��ن��اة  على 
أميركي  عسكري  مسؤول  أرفع  وهو  ماكينزي 
 16 »أطلقت  إي��ران  إن  األوس��ط  ال��ش��رق  ف��ي 
صاروخاً دقيقاً إلى حد كبير« على قاعدة عين 
األسد، واصفاً القصف بأنه »هجوم لم يره من 

قبل«.
العراقية،  األمنية  القوات  عثرت  والحقا، 
استهدفت  التي  الصواريخ  إطالق  منصة  على 

قاعدة »عين األسد«.
األن��ب��ار  محافظة  مجلس  عضو  وك��ش��ف 
تصريح  في  الكربولي،  عماش  عيد  العراقية، 
صواريخ  منها  انطلقت  التي  المنطقة  ع��ن 
التي  العسكرية  ال��ق��واع��د  أب���رز  استهدفت 
غرب  في  الدولي  التحالف  قوات  فيها  تتمركز 

العراق.

أكد عضو المكتب السياسي لحركة »حماس« 
سُتستكمل  القاهرة  ح��وارات  أن  ب��دران،  حسام 
االنتخابات  بأن  منوًها  الحالي،  الشهر  جوالتها 
التي  كلمته  الفلسطيني  للشعب  ستعيد  المقبلة 
ويختار  وقياداته،  خياراته  خاللها  من  يحدد 

البرنامج السياسي الذي يؤمن به.
الوحدة،  غير  خيار  أمامنا  ليس  بدران  وقال 
القضية  لتصفية  مؤخًرا  المستمرة  فالمحاوالت 
تفرض على كل فلسطيني الذهاب نحو توافقات 
الناس  الذي يجتمع  األدنى،  الحد  األقل في  على 
الثوابت  على  الحفاظ  في  يتمثل  وال��ذي  عليه، 
واألرض  الفلسطينية  الثقافة  وعلى  الفلسطينية 
الفلسطينية والتمسك بها وعلى حقنا في مقاومة 

االحتالل.
جولة  بين  أساسًيا  فارًقا  هناك  أن  إلى  ونّبه 
الحوارات األخيرة في القاهرة، والتي سيكون لها 
استكمال هذا الشهر، عن كل الحوارات السابقة؛ 
المصالحة  إتمام  إل��ى  نسعى  دوًم��ا  كنا  ألننا 
وطنّية  وح��دة  إل��ى  وال��وص��ول  الفلسطينّية، 

فلسطينّية قبل الذهاب إلى االنتخابات.

وب��ّي��ن ب���دران أن م��ا ج��رى ف��ي ال��ق��اه��رة هو 
أمام  العقبات  لتذليل  فلسطينّي  وح��وار  نقاش 
على  ستجري  التي  الفلسطينّية  االنتخابات 
رئاسة  ث��م  تشريعي  )مجلس  ث��الث  م��راح��ل 
السلطة ثم المجلس الوطني(، وهذا ليس اختزااًل 
ج��دار  الخ��ت��راق  محاولة  ه��و  ب��ل  للمصالحة، 
االنقسام الفلسطينّي عبر وسيلة أخرى مختلفة، 
وهي العودة للشعب الفلسطيني كما سبق، وأن 

تكون مفتاًحا الستكمال ملفات المصالحة.
عديدة  ملفات  هناك  شك  دون  من  وأض��اف: 
االنتخابات  بعد  أن��ه  واتفقنا  عالقة،  زال��ت   ما 
وحدة  حكومة  هناك  تكون  أن  يجب  التشريعية 

وطنية تضم الجميع بغض النظر عن نتائجها.
تذّلل  أن  تريد  حماس  حركة  أن  ب��دران  وأكد 
العقبات أمام االنتخابات لتكون شفافة ونزيهة، 
خياراته  يحّدد  الفلسطيني  لشعبنا  األمر  ونترك 
أو أي تأثير بأي شكل  من دون ضغوط من أحد 

كان.
 وحول موقف االحتالل من العملية االنتخابية 
على  حريص  االحتالل  بدران  قال  الفلسطينية، 

عدو  فهو  الفلسطينية،  االنقسام  حالة  استمرار 
أي  تحقيق  عدم  على  وحريص  للفلسطينيين، 
وحدة فلسطينية ميدانًيا، بحيث ال تشكل خطًرا 

عليه.
وأكد أن اتفاقية أوسلو كانت إحدى المحطات 
فيها  الفلسطينية،  وأح��دث��ت  للحالة  المدّمرة 
شرًخا كبيًرا، فلقد كان االنقسام سياسًيا ووطنًيا 
في فترة توقيع اتفاقية أوسلو، ثم بعدها أصبح 

جغرافًيا.
أن  ب��دران  أكد  االحتالل،  مع  التطبيع  وحول 
التطبيع  برفض  موحًدا  فلسطينًيا  موقًفا  هناك 
شر  فالتطبيع  ط��رف؛  أي  وم��ن  كافة  بأشكاله 
االحتالل،  س��وى  أح��د  منه  يستفيد  وال  محض 
مباشر  بشكل  الفلسطينيين  متضررون  ونحن 
الجهات  وح��ت��ى  ع��رب��ي��ة،  تطبيع  ح��ال��ة  ب��أي 
العربية التي تطبع ال يمكن أن تستفيد شيًئا على 
الداخلي  المستوى  السياسي وال على  المستوى 
وال حتى على المستوى الدولي، وال أي مجال من 

المجاالت.

قالت مصادر عراقية 
إن القوات األميركية 

تلقت نصائح بعد 
الرّد على صواريخ 

استهدفت قاعدة عين 
األسد واعتبرت رداً 

على الغارة األميركية 
التي استهدفت 

مواقع قوى 
المقاومة العراقية 

في البوكمال. 
وأضافت المصادر أن 

سجاالً بالنار سيكبر 
ويتّسع إذا لم تأخذ 

القيادة األميركية 
بهذه النصائح وقامت 

بالرّد. 

كوالي�سكوالي�س

األسير  ق��رار  أن  »فتح«،  حركة  في  قيادّي  أكد 
للحركة  المركزية  اللجنة  عضو  البرغوثي  مروان 
بالترشح لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة 

»غير قابل للكسر«.
الثورّي  المجلس  عضو  القادر  عبد  حاتم  وقال 
كتلة  يقود  لن  البرغوثي  األسير  إن  فتح  لحركة 
ولن  التشريعّي  انتخابات  في  فتح  باسم  رابعة 
للجنة  الرسمية  القائمة  ضمن  أو  رأس  على  يكون 

المركزية للحركة.
قائالً:  البرغوثي  من  المقّرب  القيادي  واستدرك 
على  المركزية  اللجنة  من  رًدا  ينتظر  مروان  »لكن 

تصّوراته تجاه قائمة فتح للمجلس التشريعي«.
وحسب عبد القادر، فإن هناك ثالث كتل على األقل 
التشريعية  في حركة فتح ستشارك باالنتخابات 
الرسمية وكتلة دحالن وكتلة ناصر  )الكتلة  وهي 

القدوة(، معتبًرا أن »هذا شيء مؤسف«.
وح��ّم��ل ق��ي��ادة ف��ت��ح ال��م��س��ؤول��ي��ة ع��ن ه��ذه 

تنزل  أن  المفترض  »ك��ان  مضيفاً:  االنشقاقات، 
فتح بقائمة واحدة موّحدة يتم اعتمادها بأساليب 
أشخاصاً  تقدم  وأن  ونزاهة  وشفافة  ديمقراطية 
وبرامج ممّيزة تنال ثقة الشارع، في هذه المرحلة 
نرى  أن  لألسف  لكن  شعبنا،  حياة  في  المصيرية 

تعدد القوائم«.
وأشار إلى اتصاالت جرت بين اللجنة المركزية 
والقدوة من أجل ثنيه عن تشكيل الكتلة وفتح حوار 
فعل  رد  هو  الكتلة،  لتشكيل  دفعه  ما  »لكن  معه 
بالقدر  تحاوره  ولم  له  تستمع  لم  التي  المركزية 

الكافي«.
هذه  »لكن  فتح  وح��دة  من  البرغوثي  أن  وذك��ر 
معايير  اعتماد  يتّم  أن  وهي  ش��روط  لها  الوحدة 
موضوعية النتخاب وانتقاء أشخاص هذه الكتلة 
السلطة  بين  المتآكلة  الثقة  معالجة  عليها  التي 
والشارع الفلسطيني وأن يكون لها برنامج ممّيز ال 

يكرر نفسه وال يعيد إنتاج الحالة السابقة«.

وحول مرشح فتح للرئاسة، قال عبد القادر إن 
الخصوص  بهذا  قرارها  تأخذ  لم  المركزية  اللجنة 
محمود  أو  البرغوثي  باختيار  س��واء  اآلن  حتى 
يرشح  أن  مؤهل  شخص  كل  حق  مؤكداً  عباس، 
مع  يتعارض  ال  »م����روان«  ترشيح  وأن  نفسه 

الشرعّية.
تقرر  لم  »فتح  إن  القادر  عبد  قال  الصدد،  وبهذا 
الفلسطيني  الشعب   )..( مازن  أبو  ترشيح  بشأن 
على  تغيير  عن  نبحث  كنا  وإن  تغييراً  يحتاج 
صعيد التشريعي، فيجب أن ينسحب التغيير على 

الرئاسة أيضاً«.
وختم عبد القادر حديثه قائالً: »هذه االنتخابات 
مجلساً  ونريد  تغيراً  تحدث  أن  ويجب  مفصلية 
والمراقبة  المحاسبة  على  وق��ادراً  فاعالً  تشريعياً 
تتحكم  صورياً  تشريعياً  نريد  وال  القوانين  وسن 
فيه السلطة التنفيذية؛ لوضع حد لكل الممارسات 

خالل ال�15 سنة الماضية«.

قيادّي في فتح: قرار البرغوثّي بالتر�سح للرئا�سة غير قابل للك�سر والحركة اأ�سبحت 3 كتل
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البنتاغون: نفذنا غارات في �سورية  لكن لم نر اأثرها بعد
إنه  كيربي،  جون  البنتاغون  باسم  المتحدث  قال 
»مرئية«  نتائج  أي  عن  الحديث  اآلن،  حتى  يمكن  ال 
السلطات  أن  إال  الجوية األخيرة في سورية،  للضربات 

األميركية تتوقع أن األهداف قد تحققت.
طلب  الثالثاء،  ام��س  أول  صحافية  إف��ادة  وخ��الل 
أصاب  الذي  الضرر  تقدير  كيربي  من  الصحافيين  أحد 

معرفة  يمكن  »هل  وق��ال:  الضرب��ة،  نتيج��ة  الخصم 
بالنس��بة  بع��واقب  تس��ّبب  قد  الهجوم  ك��ان  إذا  ما 
لحركة أو قدرات الميليشيات. هل قلل من التهديد الذي 

تمثله؟«.
ورّد ممثل البنتاغون: »ال أعتقد أننا الحظنا أي تأثير 
القضايا  أناقش  لن  ش��ك،  دون  من  اآلن.  حتى  مرئي 

باالستخبارات«. المتعلقة 
قلت  لقد  إضافته،  أود  شيء  »آخر  كيربي:  وأضاف 
هذا األسبوع الماضي: أحد األهداف التي أردنا تحقيقها 
قبل  من  المستقبلية  الهجمات  منع  كان  الضربة  بهذه 
منشآتنا،  وعلى  عناصرنا،  على  المسلحة  التشكيالت 

العراقيين.  وعلى شركائنا 

بالطبع، نأمل أن تكون هذه النتيجة قد تحققت. منذ 
قبل  من  هجمات  تحدث  لم  الماضي،  األسبوع  الضربة 

المسلحة«. الجماعات 
لتقديرات الجانب األميركي،  ونّوه كيربي، بأنه وفقاً 
الميليشيا  عناصر  أح��د  مقتل  ع��ن  الضربة  أس��ف��رت 

وإصابة اثنين آخرين.
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مديرية الجومة في »القومي« نّظمت م�سيرًا حا�سدًا بمنا�سبة مولد �سعاده

وتاأكيد االلتزام بالنهج ال�سراعّي �سبياًل لالنت�سار في معركة الم�سير والوجود

منفذّية ريف دم�سق في »القومي« احتفلت بمولد �سعاده

والكلمات توؤكد موا�سلة م�سيرة النه�سة �سراعًا ومقاومة  

النهضة  باعث  مولد  عيد  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  دمشق  ريف  منفذية  أحيت 
فيه  شارك  شاش،  أبو  صفوان  االجتماعية  والشؤون  العمل  ناظر  منزل  في  بلقاء  سعاده،  أنطون 

جمع من القوميين والمواطنين اإلذاعيين.
ألقى منفذ عام منفذية ريف دمشق محمد حابو كلمة تحّدث فيها عن معاني األول من آذار، الفتاً 
إلى أّن سعاده أسس الحزب ووضع العقيدة وأرسى نهج الصراع وأقسم بأن يقف حياته لنصر 
حزبه وامته، وقد ختم رسالته بالشهادة، ولذلك نحن معنيون بأن نحمل الرسالة ونصون الحزب 

والقضية.
اإلرادة  يمتلكون  أنهم  القوميين  يمّيز  ما  أّن  إلى  يازجي  ريم  الدكتورة  العميدة  أشارت  بدورها، 
مسيرة  يعترض  ما  كل  رغم  وهم  ومقاومة،  صراعاً  النهضة،  مسيرة  مواصلة  على  والتصميم 
حزبنا من مصاعب وآالم وتحديات، يتقّدمون الصفوف عزاً وثباتاً، ألنهم يؤمنون بقضية تساوي 

وجودهم.
ودعت يازجي إلى استنهاض الهمم وتحّمل المسؤوليات والقيام بكل ما يمليه علينا قسمنا.

معاني  حول  مشاركات  كانت  كما  القسم.  معنى  عن  حاجوج  سيمون  لألمين  كلمة  وكانت 
المناسبة قّدمها الرفقاء محمود بكار وصالح كرباج ومصطفى حلواني.

شهداء  وحّيا  زهر،  خالد  للشاعر  قصيدة  العام  المنفذ  تال  بأن  االحتفالّي  اللقاء  اختتم  وقد  هذا 
مكان  من  بالقرب  ذويه  منزل  يقع  الذي  شاش،  أبو  رائد  الرفيق  البطل  والشهيد  واألم��ة،  الحزب 

اللقاء.

التابعة  ال��ج��وم��ة  م��دي��ري��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
القومي  السوري  الحزب  في  عكار  لمنفذية 
أنطون  النهضة  باعث  بمولد  االجتماعي 
فيه  شارك  حاشداً  مسيراً  فنظمت  سعاده، 
بلدات  ش���وارع  ج��اب  والطلبة،  األش��ب��ال 
األناشيد  وقع  على  والبرج  والعيون  بينو 
تفاعل  وس��ط  وذل��ك  الحزبية،  واألغ��ان��ي 

وترحيبهم. البلدة  أهالي 
حلوى  ق��ال��ب  بقطع  المسير  واخ��ت��ت��م 
أحمد  المديرية  مدير  بحضور  بالمناسبة، 
األكومي وأعضاء هيئة المديرية وجمع من 
عطية  طنوس  األمين  حضر  كما  القوميين. 
الرعيل  من  وهما  الضناوي  عثمان  والرفيق 

المديرية. األول في  الحزبي 
بإحياء  أننا  إلى  المديرية  مدير  وأشار 
االلتزام  نؤكد  عام،  كل  سعاده  مولد  عيد 
وبالنهج  زعيمنا،  وضعها  التي  بالمبادئ 
ال��ص��راع��ّي ال���ذي أرس���اه س��ب��ي��الً وح��ي��داً 

والوجود. المصير  معركة  في  لالنتصار 

مديرية تمنين التحتا في »القومي« تحيي مولد �شعاده باحتفال وحواجز محبة واإ�شاءة ال�شموع

ح�سان عرار: م�ستمرون في خو�ض معركة الم�سير 

�سّد العدو اليهودي واالحتالل التركي وقوى اال�ستعمار واالإرهاب 

في  بعلبك  لمنفذية  التابعة  التحتا  تمنين  مديرية  احيت 
النهضة  باعث  مولد  عيد  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
أنطون سعاده، فقامت بإضاءة الشموع، ونظمت حواجز محبة 

ووزعت الحلوى ومنشور بالمنابة على المواطنين. 
عرار  حسان  األمين  حضره  رمزياً  احتفاالً  المديرية  وأقامت 

ومدير المديرية عباس رّيا وأعضاء الهيئة.
اإلشتراكي  العربي  البعث  ح��زب  ممثل  االحتفال  وحضر 
على  مرتضى  حسين  د.  أمل  حركة  ممثل  مرتضى،  مرتضى 
الخطيب  محمد  اللبناني  الشيوعي  الحزب  ممثل  وفد،  رأس 
حزب  ممثل  رّي��ا،  يحّي  الشعب  حركة  ممثل  وف��د،  رأس  على 

العمل االشتراكي قاسم رّيا، والمختار أحمد مرتضى.

تحدث في االحتفال األمين حسان عرار، فأضاء على معاني 
على  تأكيد  سعاده،  بميالد  االحتفال  أن  إلى  الفتاً  المناسبة، 

االلتزام بالقيم النهضوية وبالثوابت والمفاهيم الصراعية.
العثماني  الخطر  من  عرار  حسان  األمين  حّذر  كلمته،  وفي 
استعمرت  فتركيا  اليهودي،  الخطر  عن  فداحة  يقل  ال  ال��ذي 
ان��واع  أبشع  وارتكبت  بشعبنا  ونكلت  سنة،   400 بالدنا 
الع��ادة  تخطط  وه��ي  والتخلف،  الجهل  وعممت  ال��ج��رائ��م، 
من  البشر  لحوم  آكلي  وبواسطة  باالحتالل  بالدنا  استعمار 

»داعش« و«النصرة« وغيرهما من التنظيمات االرهابية.
وجودية  معركة  وه��ي  مستمرة  معركتنا  أن  ع��رار  وأك��د 
فلسطين،  ارض  يغتصب  ال��ذي  اليهودي  العدو  بمواجهة 

وبمواجهة االحتالل التركي، وهناك الخطر الوهابي الذي حذر 
منه سعاده.

تخوض  وبها  أمتنا  تمتلكها  التي  القوة  عناصر  بأن  وشدد 
وبالمقاومة  بالحق،  التمسك  بارادة  تتمثل  الظافرة،  المعارك 
ضد االحتالل واالستعمار، ومسؤوليتنا أن نحافظ على عناصر 
واالحتالل  االرهاب  ونحارب  بالدنا  لوحدة  نعمل  وأن  قوتنا، 

والرجعية والطائفية والمذهبية والقبلية.
ونهضة  ومقاومة،  صراع  حركة  أطلق  سعاده  عرار:  وختم 
الذي خاطبنا  انتصار حزبه وأمته، وهو  للبناء، وآمن بحتمية 
التاريخ«، ونحن  انتصار ألعظم صبر في  أعظم  مالقون  “إنكم 

سائرون على طريق االنتصار. 



الذي حذر النائب السابق وليد جنبالط من تحوله الى فوضى 
في ظل تسارع االنهيار المالي، مشيراً إلى أن الخطر يجب أن 
يسّرع بوالدة الحكومة، وال شيء يستحق التمسك بالمواقف 
18 وزيراً، وهو  أنه غير متمّسك بحكومة الـ  والتصلب، معلناً 
الـ  الحريري بحكومة  الرئيس  ما كان سبباً من أسباب تمّسك 
18، وتساءلت مصادر سياسية معنية بالملف الحكومي عّما 
الحريري،  بموقف  تبديالً  سيرّتب  جنبالط  موقف  كــان  إذا 
إن  الــلــه،  لحزب  الــعــام  األمــيــن  نائب  قــال  لحلحلة،  بــابــاً  ويفتح 
الحزب ينتظرها ليتحّرك، ألنه ال يريد أن يضغط على أحد في 

الملف الحكومي.
ولليوم الثاني على التوالي تواصلت التحركات الشعبية في مختلف 
المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي االوضاع االقتصادية واالجتماعية 
طفيفاً  انخفاضاً  أمس،  مساء  سجل  الذي  ال��دوالر  صرف  سعر  وارتفاع 

ومستقراً على هامش تراوح بين 9900 و9950 ليرة للدوالر الواحد.
ومالية  سياسية  جهات  أن  الى  »البناء«  مصادر  أش��ارت  وفيما 
إلشعال  الصرف  سعر  رفع  الى  عمدت  بالسوق  تتحّكم  ومصرفية 
الحكومي  بالملف  الجمهورية  رئيس  فريق  على  للضغط  الشارع 
وتحميله مسؤولية االنفجار الشعبي واالجتماعي، وذلك بالتعاون مع 
أي  المصارف  جمعية  نفت  المصارف،  وجمعية  لبنان  مصرف  حاكم 
دور للمصارف في ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء. واعتبرت 
في بيان مفصل أن »متّطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل 
مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعّدى 3،4 مليار دوالر على مستوى 
القطاع، فهل ُيعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية 
وع��ددت  ال����دوالرات؟«.  من  ماليين  بضعة  حجمها  يتجاوز  ال  التي 
في  السياسية  »الضبابّية  أبرزها  االرتفاع  هذا  وراء  الكامنة  األسباب 
قيمته  تقّدر  والذي  لبنان  مصرف  من  المدعوم  غير  االستيراد  البالد. 
اللبنانية.  بالليرة  النقد  خلق  سنوياً.  دوالر  مليارات   5 عن  يقّل  ال  بما 
التداول الناشط بصورة غير شرعية للدوالر عبر المنّصات اإللكترونّية، 

وتخزين الدوالر في المنازل من قبل المواطنين«.
أنهم  إلى  ل�»البناء«  الشرعيين  غير  الصرافين  مصادر  وأش��ارت 
والخارج  بلبنان  الموصول  االلكتروني  التطبيقات  بنظام  يشتركون 
والشراء  البيع  عمليات  وتجري  الصرف  بأسعار  التبّدل  ويتابعون 
الماضية  القليلة  األي��ام  خالل  »السوق  أن  الى  الفتة  أساسها«،  على 
خصوصاً في عطلة نهاية االسبوع نشطت بشكل كثيف لجهة عمليات 
»السوق  أن  وكشفت  الشرعيين«،  الصرافين  قبل  من  ال��دوالرات  شراء 
السوداء عبارة عن مجموعة كبيرة ومتنّوعة من المضاربين والبائعين 
الى  أن يتحول كل مواطن  المناطق، حيث يمكن  والشارين في مختلف 
من  المواطنين  حاجات  يلبون  وه��ؤالء  ومضارب  شرعي  غير  صراف 
الدوالر وفق سعر السوق«، كما كشفت أن »اإلقبال على شراء الدوالر زاد 
بشكل كبير ما ساهم برفع سعره«. وتساءل خبراء ماليون وقانونيون 
عن سبب صمت األجهزة الحكومية والرقابية والقضائية واألمنية حيال 

تفلت السوق السوداء وعدم ضبط البيانات االلكترونية!
وحضر حراك الشارع وارتفاع سعر الصرف في بعبدا حيث استدعى 
رئيس الجمهورية ميشال عون الحاكم رياض سالمة وطالبه »بمعرفة 
األسباب التي أّدت إلى ارتفاع سعر الدوالر إلى هذه المستويات، وإطالع 
هيئة  تجريه  الذي  التحقيق  نتائج  على  للشفافّية،  تأميناً  اللبنانيين، 
التحقيق الخاصة«. كما طالبه »بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة 
مضاربة  عملّيات  وجود  ثبت  حال  في  المتوّرطين  مالحقة  إلى  ليصار 
أو  مؤسسات  أو  أف��راد  جانب  من  الوطنّية  العملة  على  مشروعة  غير 
 154 مصارف«. وسأل الرئيس سالمة »عّما آل إليه تنفيذ التعميم رقم 
الصادر عنه للمصارف وعّما إذا كان تطبيقه موجباً الستعادة جزء من 
األموال المحّولة سابقاً إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف 
وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وما هو الحجم 

الحقيقي لألموال التي جرت استعادتها في هذا السياق«.
في  األزم��ة  سبب  اللقاء  خالل  سالمة  رّد  فقد  المعلومات  وبحسب 
الحكومة، ولكنه  السياسي وعدم تشكيل  الوضع  الى تعقيد  جزء منها 

استمهل عون بعض الوقت لتقرير مزيد من اإلجراءات.
الى ذلك وبعد جهود مضنية من رئيس اتحادات ونقابات قطاع  النقل 
البري  الدكتور  بسام طليس، توصل االتحاد الى حل مع وزارة األشغال 
والنقل قضى برفع تعرفة النقل الى 30 في المئة مقابل إلغاء اإلضراب 

والتحرك الكبير الذي كان مقرراً منتصف الشهر المقبل.
وأعلن  وزير األشغال  العامة والنقل  ميشال نجار، لدى استقباله وفداً 
من االتحادات  برئاسة  طليس ، عن »ارتفاع تعرفة أجور النقل في كافة 
والميني  والتاكسي  السرفيس  العمومية  للسيارات  اللبنانية  المناطق 
فترة  اإلقفال   أثناء  استثنائي  بشكل  الكبيرة  والباصات  والفانات  باص 
العام بنسبة %30 أي أصبحت 4000 ليرة بدل 3000 ليرة اعتباراً من 
تاريخه ولغاية انتهاء فترة اإلقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة 

أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة اإلقفال«.
واعتبر طليس أن »هذا القرار مثل من يتجّرع السم ألنه لو كانت هناك  
الى  وصلنا  كنا  ما  السابقة  والحكومات  للدولة  استراتيجية  سياسة  
المواطن  الى ان »السائق يسري عليه ما يسري على  قرار كهذا«، الفتاً 
نعيشه  التي  واالجتماعي  االقتصادي  والوضع  كورونا  ظروف  ظل  في 
%30 بشكل مؤقت لحين  الدوالر، فأضفنا نسبة  ارتفاع سعر  ونتيجة 
العودة عن اإلقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة 
لتعرفة  دراسات  بوضع  نقوم  »اننا  الى  مشيراً  النقل«.  قطاع  دعم  عن 
الوزير  مع  الحقة  اجتماعات  تعقد  أن  على  المطار  وتاكسي  الشاحنات 

بهذا الخصوص«.
بعد  انتفت  والتحرك  اإلض��راب  أسباب  أن  ل�»البناء«  طليس  وأكد 
نجاحنا في تحقيق هدفين اثنين أساسيين: رفع تعرفة النقل 30 % ما 
ارتفاع  الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة  النقل  يصّب في مصلحة قطاع 
اسعار المحروقات وإقفال البلد لمدة طويلة، والثاني إلغاء كل محاضر 
الضبط التي سطرت بحق القطاع. وقال: »السائق عين والراكب عين« 
المتعاقبة  والحكومات  الدولة  مسؤوليته  تتحّمل  القطاع  يعانيه  وما 

وليس المواطن الذي يعتبر والسائق ضحية إهمال الدولة.
اتحادات  عقده  موّسع  اجتماع  األشغال  وزارة  في  اللقاء  وسبق 
الى  توّجه  الذي  طليس  برئاسة  االتحاد  مقر  في  البري  النقل  ونقابات 
الرئيسين عون والحريري بالقول: »كفى ثم كفى باب االستقرار والهدوء 
الناس واللبنانيين  إلى مصالح  أنظروا  الحكومة.  والمفتاح هو تشكيل 
حصل  الذي  المشهد  ألّن  عيشهم  ولقمة  حاجاتهم  عن  يبحثون  الذين 
دون  من  الجميع  أصاب  الجوع  ألن  حقيقي  شامل  مشهد  هو  باألمس 
عن  بعيداً  الغد  قبل  اليوم  الحكومة  تشكيل  عليكما  هنا  ومن  تمييز 

الحسابات الخاصة والشخصية«.
رئيس  باسم  طليس  أعلن  السائقين  صالح  في  يصّب  إج��راء  وفي 
التي  الضبط  »محاضر  أن  دي��اب  حسان  األع��م��ال  تصريف  حكومة 
العمومّية  نظمت بحق الشاحنات واألوتوبيسات والفانات والسيارات 
والسياحية بعنوان رسم الميكانيك هي بحكم الملغاة بقرار من دياب«. 
مهلة  خالل  نقاباتهم  إلى  الضبط  محاضر  تسليم  إلى  السائقين  ودعا 

أسبوع لرفعها إلى الرئيس دياب ليتّم إلغائها«.
لم  حيث  األخيرة،  اآلون��ة  خالل  بالصمت  الحريري  يعتصم  وفيما 
المشاورات  في  لالستمرار  بعبدا  قصر  الى  زيارة  أو  لقاء  أي  له  يسجل 
الحكومة،  تأليف  حتى  البديلة  والمقترحات  والصيغ  الحلول  وطرح 

غادر الحريري عصر أمس بيروت متوجهاً الى اإلمارات. 
وفيما أشارت أوساط التيار الوطني الحر ل�»البناء« الى أن »كل جوالت 
الحريري لم تأِت بنتيجة على المستوى الحكومي، أوضح عضو كتلة 
ليس  الحريري  »جوالت  أن  ل�»البناء«  الحجار  محمد  النائب  المستقبل 
يسألونه  يزورها  التي  العالم  عواصم  بل  الحكومة،  بتأليف  عالقة  لها 
عن الحكومة«، موضحاً أن »الهدف من جوالت الحريري هو أمران إعادة 
الفريق  أداء  ساهم  بعدما  والغربية  العربية  الدول  مع  العالقات  ترميم 
العالقة وقطعها مع دول عدة،  الله بضرب هذه  الحاكم ومواقف حزب 
تأليف  بعد  للبنان  والدولي  العربي  المالي  الدعم  حشد  الثاني  واألمر 
نحو  الطريق  تعبيد  »يحاول  الحجار  بحسب  فالحريري  الحكومة«. 
الحكومة«.  تألفت  حال  في  المالية  الدولية  المساعدات  على  الحصول 
وأكد الحجار أن العقدة تكمن في بعبدا ومحاولة الرئيس عون وصهره 
بالحصول على الثلث المعطل وقالها الحريري للرئيس عون في اللقاء 
فكان  الحقائب،  أو  األسماء  في  التعديل  أردت  وإذا  الالئحة  هذه  األخير 
رد عون التمسك بتسمية ستة وزراء من دون وزير الطاشناق أي الثلث 
التيار  تكتل  ضمن  ينضوي  الطاشناق  حزب  أن  اعتبار  مع  المعطل 
الوطني الحر«. وشّدد الحجار على أن »الحريري متمسك بتكليفه ولن 

يعتذر وعلى األطراف األخرى تحمل مسؤولياتها«. 

الفرزلي حالً وسطياً  ايلي  النيابي  المجلس  وفيما طرح نائب رئيس 
على  يحصل  ال  بشكل  مسيحيين  وزراء  ستة  عون  »يسّمي  بأن  يقضي 
يؤلف  من  هو  المكلف  »الرئيس  أن  إلى  الحجار  لفت  المعطل«،  الثلث 
وبالتالي  الدستور،  بحسب  الجمهورية  رئيس  مع  بالتعاون  الحكومة 
الحريري يقترح األسماء وعون يختار وله الحق بإبداء الرأي بالوزراء 
ينال  أن  يجب  عون  يسميه  اسم  أي  أن  كما  المسلمين  كما  المسيحيين 
المبادرة  اتفق عليها في  التي  المواصفات  المكلف وفق  الرئيس  موافقة 
كل  فيما  حزبيين  غير  اختصاصيين  وزراء  من  حكومة  أي  الفرنسية، 

األسماء التي طرحها عون هي حزبية بشكل أو بآخر«.
ال  بل  ُيشاع  كما  معتكف  غير  »الحريري  أن  إلى  الحجار  ولفت  كما 
ولن  الحكومة،  بتأليف  سينتهي  اللقاء  كان  إذا  إال  بعبدا  لزيارة  معنى 
يزور بعبدا لمجرد التقاط الصورة وللسالم على عون، فالحريري أودع 

التشكيلة في عهدة بعبدا وينتظر الرّد«. 
ونفى الحجار أن تكون العقدة عند السعودية مكرراً بأن العقدة تكمن 
في سعي عون والنائب جبران باسيل النتزاع الثلث المعطل قائالً: »لن 

يحصلوا عليه والسما زرقا«.
وفيما لوحظت تحركات شعبية في مناطق عدة في الجبل حيث نفوذ 
مستوى  من  جنبالط  وليد  االشتراكي  رئيس  صعد  االشتراكي،  الحزب 
خطابه ضد العهد وباسيل، وقال: »باسيل حالة عبثية مثل عّمه، يكره 
بحكومة  متمسكاً  وليس  التسوية،  مع  أنه  على  شدد  لكنه  الجميع«. 
ال�18، فلم تعد هناك تفاصيل فالبلد ينهار والضرورة لتشكيل حكومة«. 
االقتصادي  الوضع  نتيجة  داخلية  فوضى  ال��ى  »ذاه��ب��ون  اض��اف: 
سيفعل  »م��اذا  وس��أل:  أهلية«.  لحرب  أف��ق  أي  أرى  وال  االجتماعي، 
»البناء«  60 دوالراً«. وعلمت  ال�  راتبه حوالي  العسكري عندما يصبح 
في هذا السياق أن »الحكومة والمجلس النيابي يدرسان إمكانية زيادة 

رواتب القوى العسكرية مئتي دوالر على سعر صرف 4000 ليرة«.
واعتبر جنبالط أن »سوء األداء النقدي واالقتصادي والفساد أدى الى 
االنهيار االقتصادي، وسابقاً في أول شهرين من الثورة طلبت من الشيخ 
سعد والرئيس بري الكابيتال كونترول، لكنهم رفضوا«، وأضاف: »لو 

اعتمدنا هذه السياسة لما وصلنا الى هنا«.
غير  بشكل  جعجع  سمير  القوات  رئيس  دعوات  على  جنبالط  ورّد 
الفوضى  ضد  وأنا  لإلصالح،  برنامج  أي  تقّدم  لم  »الثورة  بأن  مباشر 
ونحن ندافع عن أي سالح بوجه »إسرائيل« في الحرب«، وقال: »نحن 
النيابية  االنتخابات  »رفضه  أعلن  كما  الدفاعية«.  الخطة  على  وافقنا 

المبكرة على القانون الحالي الذي فتت البلد«.
قاسم  نعيم  الله   الشيخ  لحزب  العام  األمين  نائب  اعتبر  المقابل  في 
، في حوار على قناة الميادين أنه »إذا اتفق  رئيس الجمهورية  ورئيس  

الحكومة  المكلف  تتشكل الحكومة فوراً وباعتقادنا أن المشكلة بأساسها 
داخلية، وأية عوامل داخلية وخارجية هي ثانوية أمام اتفاق الجانبين، 

واالتفاق يتطلب تنازالت وهي ممكنة وال تمس بالجوهر«.
»بدليل  الحكومية  األزمة  على  يتفّرج  ال  الله  حزب  أن  قاسم  واعتبر 
السيد  العام  األمين  قّدمه  الذي  العلني  والطرح  حصلت  التي  المساعي 
حسن نصرالله، والحزب ال يستطيع أن يضغط ألن كل جانب له رأيه، 
وال نقبل أن نضغط على أحد، ونحن ننتظر حلحلة معينة، وإن حصلت 
مطالب  ال  الله  حزب  أن  تعرف  الدنيا  وكل  إيجاباً،  سنتحرك  الحلحلة 
يتطلب  واألم��ر  الوضع،  حلحلة  من  جزء  ونحن  له،  حكومية  خاصة 

تعاون المعنيين«.
أي  في  الله  حزب  عن  ترضى  لن  »السعودية  أن  إلى  قاسم  واش��ار 
تشترط  السعودية  أن  إثباتاً  هناك  أن  أحد  يثبت  ولم  األي��ام،  من  يوم 
عدم وجود حزب الله في الحكومة«، وأعلن عن أنه »لو أضاء الحريري 
ال  يتحّمله  ال  سعودياً  والمطلوب  عليه،  توافق  فلن  للسعودية  العشرة 

الحريري وال غيره ألن المطلوب مواجهة حزب الله«.

المقاومة،  لمحور  واالستراتيجية  العسكرية  الجغرافيا  فــي 
ومضيق  المندب  باب  مضيق  البوكمال  تمثل  قلبها  في  وسورية 
البوكمال  تختصر  سنوات  ومنذ  معاً،  هرمز  ومضيق  طارق  جبل 
الروح  وممر  أنابيها  ومعبر  المقاومة  مضيق  ألنها  المضائق  كل 
الحروب  جبهات  تنتصب  البوكمال  وعلى  محورها،  مكّونات  بين 
الكبيرة والصغيرة، ويبدو أن أمن الشرق األوسط سترتسم هويته 

من هذه المدينة الصغيرة.
وأن  أميركي  رئيس  كل  باالسم  يذكرها  أن  الفراغ  من  يكن  لم 
يبدأ الرئيس الجديد أول عمل عسكري باستهدافها، ألنها أهم من 
وموسكو  واشنطن  بين  العالقة  أمن  رسم  الــذي  الخنازير  خليج 
يوم أزمة الصواريخ في كوبا، فقبل ثالثة أعوام ونيّف عندما حقق 
الجيش السوري وقوى المقاومة المشاركة من الجهتين السورية 
الحدود  على  الواقعة  المدينة  بدخول  تاريخياً  انتصاراً  والعراقية 
في  المتمركز  الشعبي  الحشد  مع  وتواصلوا  العراقية،  السورية 
السوري  الجيش  بقصف  وقاموا  األميركيين  قيامة  قامت  القائم، 

تمهيداً لعودة داعش إلى المدينة.
الــروســي حاسماً  الــجــوي  الــدعــم  الــهــجــوم وكـــان  عندما تــجــّدد 
البوكمال  تحرير  شعار  تحت  يتم  بأن  نسمح  لن  األميركيون  قال 
وحلفائها  وسورية  إيــران  بين  وصل  لنقطة  بتحويلها  داعــش  من 
مع  األمــر  مناقشة  وحاولوا  بالسالح.  إلمدادهم  وخطاً  لبنان  في 
البوكمال فشلت ترتيبات  المستويات، وبسبب  الروس على اعلى 

لقاء الرئيسين بوتين وترامب في فييتنام يومها.
اليوم حاول األميركيون افتتاح عهد رئيسهم الجديد بغارات على 
البوكمال لرسم خطوطهم الحمراء بعدما أعادوا الحياة لتشكيالت 
داعش، وهم ينظمون جماعتهم في التنف واألنبار لتوفير ظروف 
هجوم جديد على البوكمال تحت غطاء ناري أميركي إسرائيلي. وها 
الفاصلة  المعركة  ألنها  البوكمال  نحو  تحتشد  المقاومة  قوى  هي 
المفاوضات  لألمن اإلقليمّي ومنها وبحصيلتها سترسم موازين 

والتسويات والمواجهات وتحّدد سقوف الطروحات والمواقف.
مشهدان،  ويختصره  أيضاً  حاضر  الحاسم  الروسي  الموقف 
مخاطر  من  لألميركيين  التحذيرّي  الفــروف  الوزير  كــالم  األول 
المتطّورة،  السورية  الجوية  الدفاعات  لنيران  غاراتهم  تعّرض 
بفاعليتها  األخــيــر  األســبــوع  فــي  الــدفــاعــات  هــذه  والــثــانــي مشهد 
ألبعاد  الــروســي  اإلدراك  أكــد  مــا  الحديثة،  ومنظوماتها  النوعيّة 
وبالتالي  وعسكرياً،  استراتيجياً  المدينة،  حول  الدائرة  المواجهة 
ومصير  سورية  في  األميركية  القوات  بمصير  لصلتها  سياسياً، 

الدويلة الكردية كواجهة لالحتالل األميركّي. 
إيـــران وتدرك  المقاومة وتـــدرك  قــوى  تـــدرك ســوريــة وتـــدرك 
روسيا أن خريطة الطريق نحو السياسة تبدأ من حسم عسكرّي 
المقاومة  لــقــوى  كمضيق  الــواضــحــة  وهويتها  الــبــوكــمــال  يثبت 
يرسم حوله خط أحمر كبير، فسورية هي قلب المقاومة النابض 

والبوكمال هي صمام هذا القلب.

بلينكين يفتح ... )تتمة �ص1( 

ر�أي في مبادرة ... )تتمة �ص1( 

م�صر واالأردن وفل�صطين: لوقف االأن�صطة اال�صتيطانّية ال�صهيونّية

عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، اجتماعاً تشاورياً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون الُمغتربين األردني أيمن 
الصفدي، ووزير الخارجية والُمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وأفاد بيان للحكومة المصرية، نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع »فيسبوك«، أن االجتماع جاء استمراًرا للتنسيق القائم بين مصر واألردن 
وفلسطين.

وصّرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزراء الثالثة أثنوا في بداية اللقاء على ما تشهده مجاالت التعاون 
من تطورات ملموسة، وما تعكسه دورية انعقاد اجتماعات التشاور الثالثي من رغبة صادقة بالدفع ًقدًما بالعالقات بين مصر واألردن وفلسطين 
في مختلف المجاالت، تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية بها، فضالً عما توفره من منصة هامة لتنسيق المواقف اإلقليمية والدولية وخاصة 

إزاء القضية الفلسطينية.
وأوضح حافظ أن اللقاء شهد اتفاًقا على أهمية االستمرار في العمل خالل الفترة الُمقبلة من أجل خلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة 
بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني، بهدف إنهاء الجمود الحالي، والسعي نحو التوصل إلى السالم الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شّدد الوزراء على ضرورة وقف كافة األنشطة االستيطانية الصهيونية في األراضي الفلسطينية المحتلة.

االأميركّيون ي�صتنجدون ... )تتمة �ص1( 

المعرفة - القوة ... )تتمة �ص1( 

بلينكين يمّهد ... )تتمة �ص1( 
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مناقصة عامة
رقم 432/ م ع إ / م م / 3

الثالثاء  نهار  م��ن  التاسعة  الساعة   
وزارة  تجري   2021/4/13 في  ال��واق��ع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة لإلدارة - 
مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة 
في مبنى عفيف معيقل - أول طريق الحدت 
مناقصة عامة لتلزيم : بنزين طيران لصالح 

القوات الجوية.
 /3 موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 

م ع إ / م ع / 1 تاريخ 2021/2/24.
يمكن لمن يرغب اإلشتراك في المناقصة 
الشروط  دفتر  على  اإلط��الع  ه��ذه  العامة 
 - ل���إلدارة  العامة  المديرية  ف��ي  ال��خ��اص 
معيقل  عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة 

خالل أوقات الدوام الرسمي.
المضمون  بالبريد  ال��ع��روض  ت��رس��ل 

المغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
عقد  مكتب   - المالية  مصلحة   - ل���إلدارة 

النفقات - اليرزة.
قبل  المتعهدين  عروض  تصل  أن  يجب 
عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2021/3/2
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف: 110

مناقصة عامة
رقم 437/ م ع إ / م م / 3

الثالثاء  نهار  من  التاسعة  الساعة   -  1
وزارة  تجري   2021/3/30 في  ال��واق��ع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة لإلدارة - 
مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة 
في مبنى عفيف معيقل - أول طريق الحدت 
لآلليات  بدل  قطع   : لتلزيم  عامة  مناقصة 

نوع هامفي لعام 2021.
 /5 موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 

م ع إ / م ع / 1 تاريخ 2021/2/24.
نهار  م��ن  عشرة  الحادية  الساعة   2-
تجري   2021/3/30 في  الواقع  الثالثاء 

العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
لإلدارة - مصلحة العتاد في قاعة المناقصات 
الكائنة في مبنى عفيف معيقل - أول طريق 
بدل  قطع   : لتلزيم  عامة  مناقصة  الحدت 

آليات إنكليزية لصالح الجيش لعام 2021.
 /4 موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 

م ع إ / م ع / 1 تاريخ 2021/2/24.
يمكن لمن يرغب اإلشتراك في المناقصة 
الشروط  دفتر  على  اإلط��الع  ه��ذه  العامة 
 - ل���إلدارة  العامة  المديرية  ف��ي  ال��خ��اص 
معيقل  عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة 

خالل أوقات الدوام الرسمي.
المضمون  بالبريد  ال��ع��روض  ت��رس��ل 

المغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
عقد  مكتب   - المالية  مصلحة   - ل���إلدارة 

النفقات - اليرزة.
قبل  المتعهدين  عروض  تصل  أن  يجب 
عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2021/3/2
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف: 112

مجلس إدارة الجمعية التعاونية 
اإلستهالكية م.م في حاصبيا ومنطقتها.

يتشرف بدعوة جميع األعضاء لحضور 
العادية،وذلك  العمومية  الجمعية  إجتماع 
مركز  في  في2021/3/24  االربعاء  نهار 
الرابعة  الساعة  حاصبيا   - التعاونية 
،تدعى  النصاب  يكتمل  لم  واذا  الظهر.  بعد 
نهار  الثانية  للمرة  لإلجتماع  الجمعية 
في   2021/3/31 في  يليه  الذي  األربعاء 
بمن  قانونيا  والزمان،ويكون  المكان  نفس 

حضر عل ان يتضمن جدول األعمال:
ميزانية  حسابات  وتصديق  فحص   -

2020
- إبراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة

- مناقشة امور تعاونية اخرى
رئيس الجمعية
مهدي سعسوع

واذا كانت مصلحة لبنان هي المقياس لكّل عمل أو مبادرة أو مؤتمر فينبغي تقويم دعوة غبطة 
البطريرك على هذا األساس بعيداً عن األحكام المسبقة واألغراض الذاتّية أو الفئوية التي يحفل بها 

الواقع السياسي في لبنان.
بال�تأكيد،  المشروع،  من  وأنه  هواجسها،  لبنان  في  طائفة  لكّل  بأنه  االعتراف  من  بّد  ال  وهنا 
الجهر بهذه الهواجس التي يجب أن يستمع اليها اآلخرون ويعملوا على مخاطبتها بروح التفّهم 
الوّد واألمل في معالجة  أو تعثر الحّل فيبقى  إذا وصلنا إلى حّل ابتهجنا به،  والموضوعّية حتى 
والوصول  األفرقاء  بين  الهواجس  تبديد  الى  الدولي  للمؤتمر  الدعوة  أّدت  هل  نسأل  وهنا  الحقة. 
الى حّل جامع أم أنها أّدت إلى إثارة هواجس جديدة نحن بغنى عنها في هذه اللحظة التي تتطلب 
المنهوبة  األموال  واسترداد  القضاء  سالمة  لتأمين  الوطنية  الجماعة  تبتكرها  جراحية  عمليات 

ومحاسبة الجناة سواء في المرفأ أو المصرف أو اإلدارة أو المجلس؟!
ثم كيف لنا كلبنانيين أن نواجه المؤتمر الدولي ونحن لم ننجح بعد في نبذ خالفاتنا أو عقلتنها. 
– لن يساعد لبنان بوجه االنهيار والوباء والتفكك ما لم يساعد  فأّي مؤتمر – عربياً كان أم دولياً 
اللبنانيون أنفسهم أوالً. وهل غاب عن بالنا مؤتمر »سيدر« – مهما كان رأينا فيه – الذي يتالشى 
أمام أعيننا اآلن بعد أن اشترط وجود الحّد األدنى من وحدة اللبنانيين عبر  حكومة مهمة مكّونة 
من اختصاصيين يتحلّون بالخبرة والنزاهة  واالستقاللية عن الفئات التي فشلت في كّل شيء إال 

نهب أموال الناس وقيادة الدولة والبالد نحو اإلفالس واالنهيار.
 الى ذلك فقد جّرب لبنان من قبل االعتماد على المجتمع الدولي فما حصد سوى التخلي والخذالن. 
وكلنا نتذكر قصتنا البائسة مع القوات متعّددة الجنسية صيف عام 1982 عندما تركتنا وإخوتنا 

الفلسطينيين عرضة  للتنكيل والمجازر على يد القوات الصهيونّية الغازّية.
بالحلول  يأتينا  لن  االنقسام  قاعدة  على  دولي  مؤتمر  أّي  مع  التعامل  إّن  القول  نافل  من  يبقى 
المرجوة. هذا إْن لم يزد من منسوب العصبيات الفئوية وما يرافقها من شرذمة واحتراب وإْن على 

صفحات األثير.
 فالعبرة في المقترحات السياسّية قابليتها للتحقق وقدرتها على جمع الناس، ولذلك أحسب 
أّن الراحل الكبير البابا جون بول الثاني كان على حق عندما نصحنا بلقاء لبنانّي مستديم يتحدث 

بالعربية ويسعى فيه واحدنا نحو اآلخر بروح المحبة واألخوة والوحدة.
*نائب ووزير سابق.

في لبنان عام 1975، كمقّدمة لسلخ لبنان عن محيطة الطبيعي – القومي والحاقة )بإسرائيل( عبر معاهدات سالم، 
وأخيراً فقد كان الغاز سبباً من أسباب الحرب الكونية على الشام والتي ال تزال مشتعلة.

الفصائل  وجماعات  الفلسطينية  القيادات  دخول  وتكامل  أوسلو،  اتفاق  بموجب  الفلسطينية  السلطة  تشكلت 
سلطة  رئيس  حينه  في  الرئيس  كلف  ذلك،  بعيد   ،1994 عام  الجديدة  السلطة  أراضي  إلى  والمدنية  العسكرية 
اتفاق  يبيح  التي  األراضي  في  الطبيعية  الثروات  عن  بالتنقيب  المسحال،  إسماعيل  المرحوم  الطبيعية،  الموارد 
أوسلو التنقيب بها، واعتمدت سلطة الموارد الطبيعية في بحثها عن البترول والغاز إلى مسوح أجراها جيولوجي 
األبيض  البحر  مياه  في  المكّعبة  األمتار  مليارات  بعشرات  قّدرت  بكميات  الغاز  وجود  تؤكد  لبناني،   - انجليزي 
المتوسط، غير بعيد عن غزة، ثم تّم إجراء الفحوص الالزمة حيث تبّين أّن الغاز المكتشف من النوع العالي الجودة، 
سهلة  استخراجه  تقنيات  من  يجعل  الذي  األمر  ضئيل،  عمق  وعلى  الساحل  من  قريب  انه  ثم  الشوائب،  من  النقي 
أنهما قادران على تزويد ميزانية السلطة، بما  التقديرات األولية للحقلين األولين  وذات تكاليف منخفضة، وكانت 
يقارب أربعة مليارات ونصف مليار دوالر أميركي سنوياً، هذا عدا عن حاجات السوق الفلسطيني، وتسهيل توليد 
الكهرباء وخفض تكاليف إنتاج السلع المحلية، لدرجة اعتبر معها الرئيس الراحل، أّن هذا الغاز هو هدية ربانية 

للشعب الفلسطيني. 
وتّم  الغاز،  الستخراج  دوليين  مستثمرين  عن  بالبحث  الطبيعية،  الموارد  سلطة  رئيس  بتكليف  الرئيس  قام 
التفاوض مع عدد من الشركات العالمية للحصول على أفضل العروض الستثمار هذا الكنز – الهدية الربانية، لكن 
الرئيس في حينه، أبدى رغبة في إعطاء األولوية للشركة االنجليزية B. G )بريتش غاز(، ربما ألسباب سياسّية، 
للشركة   %  49 مقابل  األرب��اح  من   %  51 على  السلطة  حصول  قاعدة  على  معها  الموارد  سلطة  رئيس  تفاوض 
االنجليزية، ولكن المفاجأة كانت بأن قاد المستشار االقتصادي للرئيس، خالد سالم مفاوضات موازية انتهت بأن 
% لشركة سي  % للشركة االنجليزية و30   60 %10 مقابل  وقعت السلطة الفلسطينية على عقد تحصل به على 
سي سي ccc، وبموجب العقد تحتكر الشركة االنجليزية حق التنقيب عن أّي مصدر من مصادر الثروات الطبيعية 
في الساحل الغزي وحق تسويقه، جرى كّل ذلك من دون طرح عطاء أو تنافس بين الشركات ذات االختصاص، ومن 
دون أن تعرض االتفاقية على الحكومة أو على المجلس التشريعي الحقاً، ولم يتّم نشرها في الجريدة الرسمية، ولم 
يعرف من بنودها إال ما تقّدم ذكره، من هنا أحاط بالعقد غموض مريب، جعل من ساحة األقاويل واسعة، وأصبح 

لدى فلسطين السيد صاحب الرقم الذي يفوق السيد 5 % العراقي – األرمني القديم.
أنها مجهولة، وأعلنت انسحابها  العقد لجهة نفترض  أنها باعت حصتها من  أو  االنجليزية،  الشركة   انسحبت 
من العقد متذّرعة بحجج منها نجاح حركة حماس في االنتخابات حيناً وباالنقسام الفلسطيني حيناً آخر، ولكن 

النتيجة كانت أن وضعت )إسرائيل( يدها على حقول الغاز، لتتصّرف بها كما تشاء.
 قبل نحو عامين، أصبح التمركز التركي في ليبيا أمراً مؤرقاً لعدد من دول شرق المتوسط التي رأت في التمّدد 
اإلقليمية  إلى ترسيم حدود بحرية تصل مياهها  إّن تركيا تهدف في ما تهدف  القومي، وقيل  التركي تهديداً ألمنها 
بالمياه اإلقليمية الليبية، وقيل عن مشاريع عمالقة تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز ومّد خطوط بحرية ألوروبا، 
المرتبطة  السياسات  تنسيق  المعلن  هدفها  دولية،  كمنظمة  المتوسط  شرق  غاز  منتدى  تشكيل  تّم  ذلك  على  رداً 
بالغاز والتنقيب عليه واستخراجه ونقلة وتسويقه، بما يحقق المصالح المشتركة للدول األعضاء وهم كّل من مصر 
و)إسرائيل( وإيطاليا واليونان وقبرص اليونانية واألردن وأخيراً فلسطين، وقد حضر حفل التوقيع وزير الطاقة 

األميركي وممثلون عن المجموعة األوروبية والبنك الدولي ودولة اإلمارات العربية. 
الداعي لذكر كّل ما تقدم من تفاصيل، هو زيارة وزير الطاقة المصري طارق المال يرافقة مدير الشركة المصرية 
الزيارة  حظيت  وقد  الماضي،  األسبوع  في  الله  ورام  أبيب  تل  من  لكّل  جالل،  مجدي  الطبيعية  للغازات  القابضة 
بحفاوة استثنائية وباهتمام في كلتا المدينتين، فيما اقتصرت التغطية اإلعالمية الواسعة على الصحافة العبرّية. 
في تل أبيب لم يكتف الوزير المصري بلقاء نظيره )اإلسرائيلي( حسب ما جرت العادة عند زيارة الوزراء التقنيين، 
وإنما استقبله كّل من رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وصّرح الوزير المصري انه جاء 
ونقالً  واستخراجاً  تنقيباً  الغاز  مجال  في  استثمار  اتفاقيات  ولعقد  المتوسط،  شرق  غاز  منظمة  نشاطات  لتفعيل 
وتسويقاً، أما في رام الله فتفيد األنباء القليلة انه تّم االتفاق على استثمارات مشتركة لحقول الغاز على ساحل غزة 
وخاصة حقل )مارين1( األغزر إنتاجاً، وتّم التوقيع على اتفاقية تطوير الحقل وتوقيع شريكين من الشركاء وهم 
صندوق االستثمار الفلسطيني الذي يملك %10 وشركة سي سي سي ccc التي تملك %30 وبين شركة )ايجاس( 

المصرية، واشتمل االتفاق تزويد كّل من محطتي جنين وغزة بالغاز. 
لم يتّم نشر نص االتفاقية في هذه المرة أيضاً، وبقيت معرفة تفاصيلها محصورة بمن وقعها ومجموعة قليلة من 
رجال السلطة، وال نعلم إن كانت قد عرضت او ستعرض على الحكومة، كما لم نعرف َمن هو السيد %60، إّن غياب 
نشر االتفاقية إْن هو إال تعبير عن تكرار غير حميد لتجربة سابقة ورد ذكرها، وغياب للشفافية، في أمر استراتيجي 
واقتصادي بالغ األهمية، ويندرج تحت عنوان األمن القومي، صدرت بعض االنتقادات على ذلك، وحملت بدورها 
نقداً هزيالً اعتمد على الفئوية والمناطقية، ال على جوهر االتفاقية، التي تّم الرّد عليها من قبل متحّدثين باسم السلطة 
والحزب الحاكم أيضاً رداً غير موفق، بأن قالوا إّن هذا أمر يتعلق بالدولة الراعية لشعبها وأن ال عالقة لألحزاب أو 
الشعب  مصلحة  يعرف  من  فهي  االتفاقية،  نص  تنشر  أو  تعلن  أن  مضطرة  غير  )السلطة(  والدولة  باألمر،  األفراد 
نظاماً  يكن  لم  إْن  بالعالم،  قليلة  شعوب  عند  محصوراً  أصبح  الذي  األبوي  بالنظام  يذكرنا  الذي  األمر  البسيط، 

منقرضاً...
*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة.

أنها خسرت الحرب في اليمن وعليها ترتيب أوراقها في المنطقة بناء على موازين القوى الجديدة 
المعّبرة بصعود أنصار الله الصاروخي ومعهم كّل حلفائهم في المنطقة وفي مقّدمهم إيران.

في هذا اإلطار فقط يمكن فهم المطالبة األميركية المستعجلة عن طريق الُعمانيين الذين نقلوا 
هذه الرسالة الى اليمنيين أصحاب الدولة الشرعّية والممثلين بوفد أنصار الله المقيم في مسقط.

ودائماً حسب هذه المصادر نفسها فقد جاء الطلب األميركي »في إطار كالم عام زعموا فيه أنهم 
جاّدون في وقف الحرب«... فيما نحن أبلغناهم الجّدية أيضاً في وقف الحرب، ولكن ليس قبل رفع 

العدوان والحصار أوالً ونقطة ومن أول السطر«.
الميناء  عن  الحصار  رفع  دون  »من  وحازماً:  وسريعاً  واضحاً  جاء  اليمني  الرّد  أّن  يعني  وهذا 
مأرب  عن  وأما  تتوقف...  لن  والحرب  موضوع،  ألّي  ُيرتجى  حّل  ال  كلياً  العدوان  ووقف  والمطار 

فستعود الى حضن الوطن ومن دون شروط«.
الحراك األميركي والغربي المتواصل منذ إحاطة أنصار الله بخناق المرتزقة من جماعة هادي 
المقيم في فنادق الرياض، وإرهابّيي داعش والقاعدة الذين سرعان ما انضّموا الى حزب اإلصالح 
وحكومة الفنادق في هذه المعركة، اْن دّل على شيء فإنما يدّل على خسارتهم للحرب على اليمن 
مملكة  من  المنطقة  في  الملح  مدن  كّل  دور  وانحسار  تدهور  وقف  هو  اآلن  يتمّنونه  ما  وكّل  كلياً، 

الدرعّية حتى آخر نقطة ارتكاز لهم في بقايا قراصنة الساحل المعروفة باإلمارات المتصالحة...!
وهكذا يكون أنصار الله قد حققوا بصبرهم االستراتيجي وأخالقهم العليا في الحرب والسالم، 
اإلماراتي، ال عودة  األميركي »اإلسرائيلي« السعودي  العدوان  الرعب مع تحالف  نوعاً من توازن 
فيه الى الوراء، فإما التسليم بمعادلة القصف بالقصف والنفط بالنفط والميناء بالميناء والمطار 
بالمطار، والبادي أظلم، وإما انحسار مدن الملح وانتصار يمن السيف والرمح والدخول في عهد 

جديد من معادالت القوة وجغرافيا اقتدار الشعوب.
تحّول سيغّير وجه المنطقة برّمتها ويترك انعكاساته على سائر معادالت اإلقليم والعالم.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
بعدنا طيبين قولوا الله...

إفالت  مع  التصرف  من  »يمكنها  وضــع  مواجهة  هو  البديل  ألن 
أكبر من العقاب«، مضيفاً، »علماً بأن القيام بعمل عسكري ضدها 
توصلنا  إجابة  »أفضل  أن  مستنتجاً  مختلفة«،  عواقب  له  ستكون 
النووي في صندوق،  البرنامج  الذي »وضع  االتفاق«  كانت  إليها 
إليها  التي تحتاج  المواد  إنتاج  قادرة على  لتكون  وقطع مساراته 
لصنع سالح نووي، ودفع المدة المسّماة وقت االختراق إلى أكثر 

من عام واحد«.
إدارة  اليه  الى ما توصلت  بلينكين  إدارة بايدن بلسان  - تعود 
على  الرهان  أن  وهو  للرئيس،  نائباً  بايدن  كان  يوم  أوباما  بــاراك 
الصواريخ  ملف  يتضمن  اتفاق  إلى  إيران  لجلب  الوقت  من  مزيد 
والوضع اإلقليمي، سيعني منح إيران المزيد من الوقت المتالك 
مقدرات إنتاج سالح نووي، وأن الرهان على أن ثّمة ما تغير بفعل 
ترامب،  دونــالــد  السابق  الرئيس  إدارة  فرضتها  التي  العقوبات 
يكشف عقماً وخيبة، فإيران تظهر أكثر راحة في خطواتها خارج 
يعطي  لذلك  السابقة،  المفاوضات  أيــام  عليه  كانت  مما  االتــفــاق 
فعله  يجب  ما  معرفة  يمكن  وبعدها  االتفاق  إلى  للعودة  األولوية 
لبحث الباقي، بقوله، »لدينا مصلحة في إعادة ذلك إلى صندوق، 
ثم معرفة ما إذا كان بإمكاننا بالفعل بناء شيء أطول وأقوى من 
اإلجــراءات األخرى  التعامل مع بعض  االتفاق، وكذلك  حيث مدة 
الصواريخ  مــع  حقيقية  مشكلة  لدينا  ألن  إيـــران،  تتخذها  التي 

الباليستية وما تقوم به في جوارها«.



7ريا�سة / ت�سلية
بانتظار ما �ست�سفر عنه انتخابات الرئي�س

�أرتيتا ي�شتعّد لخالفة كومان في بر�شلونة

�لدورّي �لأميركّي بكرة �ل�شّلة للمحترفين

�نت�شار�ت لفتة ل�شيلتيك�س ودنفر ناغت�س

�أمير ماليزي يبدي رغبته ب�شر�ء نادي فالن�شيا

م��درب  أرت��ي��ت��ا،  مايكل  اإلس��ب��ان��ي،  ص���ّرح 
أرسنال، بأنه ستكون هناك تكهنات باستمرار 
ولكن  برشلونة،  في  انتخابات  هناك  طالما 
التي  مهمته  على  كامل  بشكل  ينصّب  تركيزه 

يتوالها حالياً، وعلى تحسين النتائج. 
خوان  أن  إسبانية  إعالمية  تقارير  وذكرت 
أب��دى  برشلونة  لرئاسة  المرشح  الب��ورت��ا 
ال��م��درب  م��ن  ب���دالً  أرت��ي��ت��ا  بتعيين  اهتمامه 
الحالي الهولندي رونالد كومان في حال فوزه 

باالنتخابات. 
برشلونة  أكاديمية  في  يلعب  أرتيتا  وكان 
العام  في  رينجرز  فريق  إل��ى  ينتقل  أن  قبل 
في  األول  الفريق  مع  اللعب  دون  من   ،2002
مؤتمر  في  أرتيتا  وق��ال  اإلسباني.  العمالق 
هناك  »س��ت��ك��ون  األرب���ع���اء:  أم��س  صحافي 
باستمرار تكهنات عندما تكون هناك انتخابات 

في برشلونة، فهذا فريق كبير«. 
هناك  نشأت  أن��ي  المؤكد  »م��ن  وأض���اف: 

كالعب وستكون هناك باستمرار تكهنات، لكن 
التي  مهمتي  على  كامل  بشكل  ينصّب  تركيزي 
الكثير  نفعل  أن  يجب  إنه  حيث  حالياً،  أتوالها 

وأنا أستمتع حقاً باألمر«. 
وتابع: »ما أستطيع قوله إني أشعر بامتياز 
كبير لتدريب هذا النادي، وأنا سعيد جداً«. ورّداً 
على سؤال حول بدء مفاوضات تمديد التعاقد 
منتصف  في  نحن  »ال  أرتيتا  قال  أرسنال،  مع 
وفي  اللعب  من  الكثير  أمامنا  يزال  ال  الموسم. 

هذا الوقت هذا األمر ليس أولوية«.  
ويرتبط ميكل أرتيتا )38 عاماً(، الذي أحرز 
لقب كأس االتحاد اإلنكليزي في نهاية موسمه 
األول مع أرسنال، بعقد لعامين إضافيين بعد 

نهاية هذا الموسم. 
الدوري  في  العاشر  المركز  أرسنال  ويحتّل 
ضيفاً،  وسيحّل  القدم،  لكرة  الممتاز  اإلنكليزي 
صاحب  بيرنلي،  فريق  على  السبت،  غٍد  بعد 

المركز الخامس عشر.

25 نقطة، ليقود بوسطن  سجل كيمبا ووكر 
لوس  على   112-117 للفوز  سيلتيكس 
السلة  ك���رة  دوري  ف��ي  ك��ل��ي��ب��رز،  أنجليس 

األميركي للمحترفين. 
وبيتون  تيتوم  جيسون  م��ن  ك��ل  وسجل 
بريتشارد 14 نقطة مع سيلتيكس، الذي حقق 

انتصاره الثالث على التوالي. 
المباراة مباشرة، دخل ريجي  وقبل انطالق 
جاكسون التشكيلة األساسّية لكليبرز، بدالً من 
يشارك  لم  الذي  ليونارد،  كواي  البارز  العبه 

بسبب آالم في الظهر. 
بول  وأنهى  نقطة،   25 جاكسون  وأح��رز 
ليتصّدر  نقطة،   32 مسجالً  المباراة  ج��ورج 
الثانية على  الذي خسر مباراته  العبي كليبرز 

التوالي. 
وأهدر تيتوم ست تصويبات متتالية، قبل أن 
يسجل ثنائيتين على التوالي، ليمنح بوسطن 
قبل   ،100-111 بنتيجة  اللقاء  في  تقّدم  أكبر 

أربع دقائق و23 ثانية على النهاية. 
أربع  إلى  الفارق  وثّم نجح كليبرز بتقليص 
على  ثانية  و53  واح���دة  دقيقة  قبل  ن��ق��اط، 
ثالثيتين،  رميتين  أهدر  جورج  لكن  النهاية، 
ثم سجل واحدة مع تبّقي 10.9 ثانية، ليقلص 

الفارق إلى 112-115. 
رميتين  ذل��ك  بعد  تايس  دانييل  وسجل 
 10.2 حرتين، ليحسم انتصار سيلتيكس قبل 

ثانية على نهاية الوقت.
وفي مباراة ثانية، حقق نيكوال يوكيتش ثالثة 
مسيرته  في  الخمسين  للمرة  مزدوجة  أرق��ام 
عشر  على  واستحوذ  نقطة   37 سجل  بعدما 
11 كرة حاسمة ليقود دنفر  كرات مرتدة ومرر 
ناغتس للفوز 128-97 على ميلووكي باكس، 
مزدوجة  أرق��ام  ثالثة  إل��ى  يوكيتش  ووص��ل 

بعد  ذلك  وتحقق  الموسم  هذا  التاسعة  للمرة 
واستحواذه  نقطة   39 تسجيله  من  واحد  يوم 
تسع  لتمرير  باإلضافة  مرتدة  ك��رة   14 على 
بولز. شيكاغو  على  الفوز  خالل  حاسمة   كرات 

وبهذه النتيجة حقق دنفر انتصاره الثالث على 
لخمسة  حداً  الهزيمة  وضعت  بينما  التوالي، 
أن  رغ��م  باكس  حققها  متتالية  ان��ت��ص��ارات 
يانيس أنتيتوكومبو سجل 27 نقطة واستحوذ 

على ثماني كرات مرتّدة. 
 13 بينها  من  نقطة،   18 يانغ  تراي  وسجل 
هوكس  أتالنتا  ليمنح  األخير،  الربع  في  نقطة 

الفوز 94-80 على ميامي هيت. 
العبه  بطرد  صنز  فينكس  يتأثر  لم  وأيضاً، 
ديفن بوكر، المنضم لتشكيلة كل النجوم، وفاز 
حامل  ليكرز  أنجليس  لوس  على   104-114
بعد  نقطة   21 ساريتش  داريو  وسجل  اللقب، 
 19 بريدجز  ميكال  وأضاف  كبديل  المشاركة 
لكل  نقطة   17 وبوكر  أيتون  ودياندري  نقطة 
15 نقطة بفضل  منهما، كما أحرز جاي كراودر 

أربع رميات ثالثية ناجحة. 
التوالي،  على  الثالث  ف��وزه  صنز  وحقق 
سبع  في  للفريق  السادس  االنتصار  أنه  كما 

مباريات. 
المركز  في  ليكرز  مع  يتعادل  صنز  وب��ات 

الثاني في القسم الغربي للمسابقة. 
وتألق ليبرون جيمس عمالق ليكرز وسجل 
وأضاف  حاسمة  كرات  ست  ومرر  نقطة   38
دينيس شرودر 17 نقطة، لكن الفريق خسر في 
ديفيز  أنطوني  العمالق  بغياب  وتأثر  النهاية 

ومارك جاسول وكايل كوزم.
 18 اليلس  تراي  أحرز  أخرى،  لقاءات  وفي 
سبيرز  أنطونيو  سان  فريقه  فوز  خالل  نقطة 

الذي  نيكس  نيويورك  على   93-119 بنتيجة 
سجل له إيمانويل كويكلي 26 نقطة. 

-125 بنتيجة   غريزليز  ممفيس  فاز  كما 

نقطة   35 بفضل  ويزاردز  واشنطن  على   111
من جا مورانت باإلضافة إلى ست ثالثيات من 

طوني ميلتون.

رغبته  بشأن  التكهنات  ماليزي  أمير  أثار 
القدم،  لكرة  اإلسباني  فالنسيا  نادي  بشراء 

بعد أن تحّدث عن طموحاته في العلن. 
إبراهيم،  سلطان  إسماعيل  تونكو  وقال 
بالنفط،  الغنية  جوهور  والي��ة  عهد  ول��ي 
»متعطش  شخص  إلى  بحاجة  فالنسيا  إن 
ل��ل��ن��ج��اح«، م��ض��ي��ف��اً أن���ه ك���ان م��دف��وع��اً 

التاريخ«.  ب�«صناعة 
األع��م��ال  رج��ل  ح��ال��ي��اً  فالنسيا  ويملك 
س��ن��غ��اف��ورة،  م��ن  ل��ي��م  بيتر  ال��م��ل��ي��اردي��ر 
الجنوبّية  األمير  لوالية  المجاورة  الجزيرة 

عبر مضيق جوهور.
ع��ام��اً(   36( إس��م��اع��ي��ل  ت��ون��ك��و  وق���ال   
على  حسابه  عبر  القصص  خاصّية  عبر 
انستغرام »أنا لست رجل أعمال. أنا أمير«. 
شعار  سأغّير  شخصاً  لسُت  »أنا  وتابع 
ناديكم أو تقاليده. ما الذي يريده فالنسيا؟ 
القدم،  كرة  يعرف  شخص  إلى  بحاجة  أنتم 
مدى  ويفهم  ش��غ��وف  للنجاح،  متعطش 

أهمية فالنسيا كناٍد«. 
جوهور  ن��ادي  إسماعيل  تونكو  ويملك 
الموسم  أحرز  الذي  الماليزي  التعظيم  دار 

في  التوالي  على  له  السابع  اللقب  الماضي 
السلطان  ملعب  وافتتح  المحلي  ال��دوري 

إبراهيم الذي يتسع ل�40 ألف متفرج.
»ميريت��ون  ش��ركة  أن  ذك��ره،  الجدير   
ليم  الس��نغافوري  يملك��ها  التي  هولدنغز« 
مقابل  فالنسيا  ن��ادي  اشت��رت  ق��د  كانت 
بما   ،2014 العام  في  يورو  ملي��ون   420
دي��ون  لتسديد  ي���ورو  مليون   200 فيها 

النادي. 
إال أن عالقة اإلدارة مع الجماهير تراجعت 
بعد سوء النتائج على أرض الملعب ما ترك 

الباب مفتوحاً أمام التغييرات المرتقبة.
مرتين  الليغا  لقب  حقق  الذي  وفالنسيا 
عامي  وتحديداً  الثالثة  األلفية  مطلع  في 
االت��ح��اد  ك���أس  ول��ق��ب  و2004،   2002
الى  إض��اف��ة   ،2004 ال��ع��ام  ف��ي  األوروب���ي 
عامي  أوروب��ا  ابطال  دوري  نهائي  بلوغه 
المركز  في  حالياً  يقبع  و2001،   2000
على  االسباني  ال���دوري  ف��ي  عشر  ال��راب��ع 
الهبوط،  منطقة  من  فقط  نقاط  خمس  بعد 
يورو  ماليين   408 ب�  النادي  قيمة  وُق��درت 

بحسب احدى الشركات.

ر�ي با�شيل تحّل في �لمركز �لر�بع

في بطولة كاأ�س �لعالم  في �لرماية
أحرزت الرامية الدولية راي باسيل 
المركز الرابع في مسابقة كأس العالم 
العاصمة  استضافتها  التي  للرماية 
رماة  بمشاركة  القاهرة  المصرية 

وراميات من جميع أنحاء العالم. 
الممتازة   باسيل  نتيجة  وج��اءت 
الحفرة  م��ن  ال��رم��اي��ة  مسابقة  ف��ي 
تأهلت  بعدما  »ت���راب«  األولمبية 
يلي  ما  وفي  بجدارة.  النهائيات  الى 

الترتيب العام النهائي:
1 � داريا سيميانوفا )روسيا(: 31 

ً طبقا
30 � فاطمة غالفيز )اسبانيا(:   2

3 � ايكاترينا سوبوتينا )روسيا(: 
29

27 � راي باسيل )لبنان(:   4
23 � ساندرا برنال )بولندا(:   5

� ماريا زوبيزاريتا )اسبانيا(: 18  6
وفي هذا السياق، اتصل رئيس اللجنة األولمبّية ورئيس اتحاد الرماية والصيد بيار جلخ 
لها  ومتمنياً  العالم  كأس  في  حققتها  التي  الممّيزة  النتيجة  على  وهن��ّأها  باسيل  بالرامية 

التوفيق والنجاح في البطوالت المقبلة. 
يشار الى أن باسيل، سبق لها أن تأّهلت الى دورة األلعاب األولمبية الصيفية التي ستقام 
أولمبياد  بعد  الثالثة  األولمبية  مشاركتها  وستكون  المقبل  الصيف  )اليابان(  طوكيو  في 

لندن - 2012 وأولمبياد ريو دي جينيرو - 2016 .

جلخ ي�شكر مهّنئيه ونبذة عن �شيرته �لذ�تّية 
ش��ك��َر رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة األول��م��ب��ّي��ة 
اللبنانّية بيار جلخ جميع الذين اتصلوا 
الجديد،  منصبه  بتسلمه  مهّنئين  به 
وري��اض��ي��ة  رس��م��ي��ة  شخصيات  م��ن 
معاهداً  وإعالمية،  واجتماعية  وطّبية 
المسؤولين الرياضيين بأن يكون على 
الملقاة  الجسيمة  المسؤوليات  ق��در 
على عاتقه، وأن يعمل مع زمالئه كافة 
الوصول  أجل  من  األولمبية  اللجنة  في 
جميع  إليها  يطمح  سليمة  رياضة  إلى 
ومن  الرياضّي،  الوسط  في  العاملين 
الرياضية  االتحادات  كافة  خدمة  أجل 
وألعابها وأبطالها من دون أّي مفاضلة 

أو تمييز.
{ سيرة ذاتّية:

إليكم نبذة عن السيرة الذاتّية لجلخ 
ولغاية   1947 العام  من  بدءاً  اللبنانية  األولمبية  اللجنة  رؤساء  سجّل  في  الثامن  الرئيس  أصبح  الذي 

اليوم. 
� ولد في 23 حزيران 1951 )الصيفي - بيروت(، متأهل وله ولدان.  

� مؤّسس ونائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام مستشفى العين واألذن في النقاش )منذ تأسيسها في 
العام 1995 ولغاية اليوم(. 

� مؤّسس ومدير مركز العيون في مستشفى السان جورج – عجلتون. 
� حائز على شهادة في إدارة األعمال، ودكتوراه فخرّية من جامعة الروح القدس – الكسليك )2019(.  

� عضو المجلس التأديبي لنقابة المستشفيات في لبنان )منذ العام 2001 ولغاية اليوم(.  
� يتقن اللغتين الفرنسية واإلنكليزية. 

... ومسيرة رياضّية:
� فاَز ببطولة لبنان للرماية من الحفرة األولمبية »تراب« في العام 1989 وبقي حامالً اللقب حتى العام 

1995 )لم تقم بطولة لبنان في تلك الفترة بسبب ظروف الحرب وتداعياتها(.  
� شارَك في أكثر من 75 مسابقة دولية في الرماية وحصد ميدالّيات عّدة من مختلف األلوان. 

� انتخَب خمس مّرات رئيساً لالتحاد اللبنانّي للرماية والصيد )منذ العام 2001 ولغاية اليوم(.
� رئيس نادي الصفرا للرماية والصيد منذ العام 2000 ولغاية اليوم. 
� حائز على دبلوم للتحكيم من االتحاَدين الدولّي واآلسيوّي للرماية.  

� انتخَب عضواً في مجلس إدارة االتحاد العربّي للرماية مّرتين متتاليَتين )منذ العام 2015 ولغاية 
اليوم(.

� انتخَب عضواً في المجلس التنفيذّي لالتحاد اآلسيوّي للرماية مّرتين متتاليَتين )منذ العام 2014 
ولغاية اليوم(.

جولة لأوهانيان على مر�كز �لتزّلج في كفردبيان
مراكز  على  أوهانيان  فارتينيه  األعمال  تصريف  حكومة  في  والرياضة  الشباب  وزيرة  جالت 
بسام  الدكتور  البلدية  رئيس  البلدي  القصر  في  استقبالها  في  كان  حيث  كفردبيان،  في  التزلج 

سالمة واألعضاء. ورّحب سالمة بأوهانيان وأثنى على »نشاطها وتفانيها في خدمة الرياضة«.
من جهتها، شكرت أوهانيان لبلدية كفردبيان بشخص رئيسها »اإلجراءات الخاصة التي تقوم 

بها إلنجاح موسم التزلج في ظل جائحة كورونا«. 
المعطاة  األذون��ات  من  للتأكد  البلدية  أنشأتها  التي  التفتيش  نقاط  على  الوفد  جال  بعدها، 
للمتزلجين . وفي الختام، جالت أوهانيان مع القّيمين على شركة Mzaar Ski Resort  كفردبيان 
تقوم  التي  االستثنائية  »اإلج��راءات  على  وأثنت  المزار،  منتجع  في  التزلج  منحدرات  جميع  على 

بها الشركة والبلدية إلنجاح الموسم مع المحافظة على السالمة العامة«.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
أديب لبناني راحل، متشابهان 1 .

مّسا، دّق وفّت، نتبع من غير تأمل 2 .
عائش، مرفأ في الهند، يطلق على الشخص 3 .

إمارة أوروبية، أطلب فعل األمر 4 .
فقرة، شاهدت عن كثب، للنداء 5 .
من المحرمات، خالف الخاسر 6 .

ربحا، يضعان خلسة 7 .
متشابهان، تبسطي، قّبله 8 .

تسحري وتفتني، إسحبيها بقوة 9 .
حب، منازل، يعبر 10 .

يهدمان البناء، ضمير 11 .
تصّوت من األلم، أزل، وشى 12 .

عمودياً: 
نعم  راح��ل،  لبناني  ومطرب  وملحن  موسيقار  1 .

)باألجنبية(
بلدة لبنانية، إسم شابور الفارسي بالعربية 2 .

حفر البئر، نمّرن، تّوعدت 3 .
دفنا البنت وهي حّية، بلدة لبنانية، إسم موصول 4 .

عاصمة غانا، ساحة 5 .
عرفوا باألمر، من األطراف، عملة آسيوية 6 .

قطعا، من أنهر لبنان 7 .
مدينة فلسطينية، طرقات 8 .

وعاء كبير، رفاق سني، من األقارب 9 .
يراع، إلهة سامية عبدها الفرس واألرمن واليونان 10 .

خالف البعيد، قرية في خراسان الشرقية 11 .
تهذيب، أفّكه، رتل 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،471253689  ،568491273  ،239786415
 ،356127948  ،794638521  ،182945367

947512836  ،623879154  ،815364792
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( سان مارتين، نا 2 ( انديانا، بابل 3 ( يل، مرسين 
4 ( مينام، توليا 5 ( ون، نالوا، سار 6 ( رابوال، عناب 7 
( يمن، يريدا، لم 8 ( النسر، تأسر 9 ( زادت، ايران 10 ( 

نقمت، فالستر 11 ( ني، نيسان، لي 12 ( انبا، انتم، ند. 

عموديا:
1 ( سان موريتز، ما 2 ( ان، ينام، انين 3 ( ندين، بنادق 
 7 6 ( رنم، الرسا، سا  اا، مالين، تي   ) 5 4 ( ميالنو، لتمنا 
 )  10 ناتال  نبيل،   )  9 رانت  سواعد،   )  8 يريفان  تارتو،   )

انيسا، انسل 11 ( نب، نابلس، تين 12 ( الحار، مرمر.
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اإلدارة والتحرير 

تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم« - صدرت في بيروت عام 1958

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

اآخر الكالم

با بردى... �صالم من �صَ

{ يكتبها الياس عشي

في مقدمة كتاب »رسائل دمشقية« لإلعالميَين فيصل جلول 
وسامي كليب، استوقفني المقطع التالي :

الحرب  مستقبل  فيها  يــتــقــّرر  الــتــي  دمــشــق  عــلــى  نــراهــن   «
والسالم في الشرق األوسط، ويتوقف عليها مستقبلنا جميعاً. 
عندما يكون مصير المنطقة والعالم بأسره معلّقاً على العاصمة 

المحورية يصبح السكوت عن خرابها جريمة ».
من  لفريق  العلني  االصــطــفــاف  كــان  فـــإذا  صحيح…  كــالم 
جريمًة  وقتل،  وهــّجــر،  ودّمـــر،  غــزا،  من  جانب  إلــى  اللبنانيين 
والمتفّرجين،  جــرى،  عّما  الساكتين  فــإّن  وجزائية،  سياسية 
والواقفين على خطوط رمادية، والالمنتمين، يرتكبون جريمة 

أخالقية، ألن »السكوت عن الحّق شيطان أخرس«.
وستعود  شموخاً،  ســيــزداد  وقاسيون  ستنهض،  سورية 

دمشق إلى العالم وهي ترّدد ما قاله أحمد شوقي فيها :
سالٌم من َصبا بردى أرقُّ

ودمٌع ال ُيكفكُف يا د. سالم من َصبا بردى …
سالم من َصبا بردى …

الأول من اآذار... ميالد الروح لأمة مبدعة

{ د. كلود عطية 

الموّحدة  الواحدة  األمــة  لجسد  الــروح  ميالد  آذار  من  األول 
الـــذي غــيـّـر مجرى  الــتــاريــخ  الــمــقــاومــة... هــذا  الــقــوّيــة المنتجة 
التاريخ، وصّوب مسار العيش، ليحّوله مسار حياة في مجتمع 
واحد منسجم في اجتماع أفراد، أثبت لهم المعلم بالعلم والبحث 
حضارة  الى  ينتمون  أّنهم  السوسيولوجي  المعرفي  واإلنتاج 

ممتّدة ومتجّذرة في التكوين منذ أن كان الحجر والبشر...
لحزب  والــمــؤّســس  والمفكر،  والفيلسوف  العالم  ســعــاده 
والثقافّي  الحضارّي  وجــودهــا  السورية  األمــة  لخريطة  أعــاد 
واالجتماعّي واإلنسانّي.. وبالتالي، ميالد الزعيم فرصة جديدة 
وحزب  واحــد  وفكر  واحــدة  ألمة  ننتمي  بأننا  التفكير،  إلعــادة 
بنهضة  الفاعلة  للمشاركة  الحياة،  ألبناء  سعاده  أراده  واحــد 
المجتمع وزرع بذور الخير والحق والجمال فيه.. ميالد سعاده 
ألفكارنا  الجامعة  الحزبية  المؤّسسة  إلى  العودة  منّا  يستحّق 
الفصل  القوة  لتكون  توحيدها،  وإعـــادة  وقدراتنا،  ومعارفنا 
البناء  وإعادة  والمقاومة،  النهضوّية  الحزب  أهداف  تثبيت  في 
واإلنتاج الثقافّي والمعرفّي واالجتماعّي واالقتصادّي، ليكون 
الفعلي في  التغيير  على  والقادرة  الفاعلة  األحزاب  صدارة  في 

ظّل ما تشهده البالد من أزمات معيشيّة وماليّة وأمنيّة.
طريق  هــو  الفكر  بـــأّن  نفكر،  أن  علينا  المفكر،  مــيــالد  فــي 
الـــروح والــجــســد، فــي هــذا الفكر، هي  الــخــالص.. وأّن وحــدة 

األساس.

تطوير اأ�سترالّي لرذاذ يقتل فيرو�س 

كورونا على الأ�سطح بـ 90 ثانية

ومن  الفيروسات  يقتل  العالم  في  سطحّي  رذاذ  أول  أستراليون  علماء  طّور 
بينها فيروس كورونا المستجّد على األسطح في غضون 90 ثانية.

المطهر  بإمكان  فإنه  المتخصص  نيزهارالد  موقع  نشره  لتقرير  ووفقاً 
السرعة وعدم  الجمع بين ثالثة عناصر هي  المسمى »فيرو كلير«  األسترالي 
السمية والقدرة على التكيف الستخدامه على األسطح والجلد، إضافة إلى أنه 
آمن وسريع ومنخفض التهّيج وال يسبب الجفاف وهو أمر مهم بشكل خاص 
أماكن  في  الموظفين  مثل  اليوم  في  عدة  مرات  أيديهم  يطهرون  الذين  ألولئك 

الضيافة ودور رعاية المسنين.
توفير  سيتم  أنه  ماكدوغالد  روس  للمطهر  المطّورة  الشركة  رئيس  وبّين 
الرذاذ أوالً كمطهر لليدين ولألسطح وذلك لـ 5.5 ماليين أسترالي في المدارس 
ذلك  بعد  يتّم  أن  على  الضيافة  وأماكن  المسنين  رعاية  ومرافق  والجامعات 

توفير اإلمدادات للمجتمع في وقت مبكر من نهاية الشهر.
المطّهر  بتصدير  لنا  يسمح  وضع  في  نكون  أن  »نتوقع  ماكدوغالد  وقال 
إلى الواليات المتحدة وآسيا وأوروبا بحلول منتصف العام الستكمال عملية 
أيضاً  المنتج  طرح  سيتم  أنه  إلى  الفتاً  النطاق«،  واسعة  العالمية  التطعيم 

لمستخدمي وسائل النقل العام في األشهر المقبلة.
ُيشار إلى أن مطّهرات األسطح األخرى تستغرق ما يصل إلى 10 دقائق لقتل 

الفيروس التاجي وبعضها غير قادر على فعل ذلك على اإلطالق.

درد�صة �صباحية

احتفال القوميين االجتماعيين بعيد مولد الزعيم في قرنايل

حملة صحية لمديرية الغبيري في القومي بمناسة عيد مولد سعاده

مديرية تمنين في القومي تقيم حواجز محبة وتوزيع كمامات على المارة وتنير الشوارع بعيد مولد باعث النهضة

اأن�سطة تنوير وحواجز محبة واحتفالت حزبّية في تمنين وقرنايل والغبيري بعيد الأول من اآذار
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