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القدس  وم��دي��ن��ة  فلسطين  م��ع  تضامناً 
»الكوفية«  عالمي  فريق  ارت���دى  المحتلة، 
لكرة  م��ب��اري��ات��ه  إح���دى  ق��ب��ل  الفلسطينية 

القدم.
وذك���رت ق��ن��وات عالمية م��رة ج��دي��دة أن 
فريق بالستينو التشيلي ثباته تجاه القضية 
الفلسطينية وذلك إزاء ما تتعّرض له القدس 
في هذه األي��ام وصمود المقدسيين بوجه 

قوات االحتالل.
أم��س،  أول  م��ب��ارات��ه��م  ان��ط��الق  ق��ب��ل  إذ 
ال��ت��ش��ي��ل��ي، دخ�����ل العبو  ال���������دوري  ف����ي 
يرتدون  وهم  الملعب  أرض  إلى  بالستينو 
للفلسطينيين  كتحيّة  الفلسطينية  الكوفيّة 

والمقدسيين.
الذي  الفريق،  هذا  فإن  معلوم  هو  وكما 
أحرز لقب الدوري في تشيلي مّرتين عاَمي 
1955 و1978 ولقب الكأس 3 مرات أعوام 
و1977 وبعد 41 عاماً في 2018،   1975
ُيعتبر صوتاً للقضية الفلسطينية ليس في 
الجنوبية  أم��ي��رك��ا  ف��ي  ب��ل  وح��ده��ا  تشيلي 
والعالم وهذا ما يعبّر عنه اسمه »بالستينو« 

أو الفلسطيني باللغة اإلسبانية.
كما أن بالستينو تحّدى قبل أعوام الجالية 

اليهودّية في تشيلي التي شنّت حملة عليه 
لوضعه خريطة فلسطين على قميصه لكنه 

رفض إزالتها.
إل�����ى ذل������ك، وج�����ه ال��م��ك��ت��ب اإلع���الم���ي 
حادة  ان��ت��ق��ادات  غ��زة  قطاع  ف��ي  الحكومي 
التواصل االجتماعي األميركية  إلى مواقع 
المحتوى  ب�«مالحقة  إياها  متهماً  الكبرى 
الحالي  التصعيد  خلفية  على  الفلسطيني« 

في مدينة القدس.
تلك  ب��ي��ان أص����دره  ف��ي  المكتب  وح��م��ل 
و»تويتر«  »ف��ي��س��ب��وك«  سيما  ال  ال��م��واق��ع، 
و»إن���س���ت���غ���رام«، ال��م��س��ؤول��ي��ة ع��ن »ح��ذف 
عشرات  وح��ظ��ر  الفلسطيني  ال��م��ح��ت��وى 
الحسابات الفلسطينية على خلفيّة نشاطها 
في تغطية أحداث انتفاضة القدس وغضبة 

أهالي حي الشيخ جراح«.

»بال�ستينو« الت�سيلّي يلب�س الكوفّية كتحّية للمقد�سّيين..

واتهام »تويتر« و»في�سبوك« بمالحقة المحتوى الفل�سطينّي

وهي  س��وري��ة  على  ال��ح��رب  س��ن��وات  المنطقة  عاشت   -
الذي وضع فيه  االقتراع  تنتخب وكانت سورية صندوق 
الجميع أصواته أمواالً وسالحاً وفتاوى وتدخالت وحشود 
المستجلَبين من كل أنحاء الدنيا للقتال في سورية، وصّوت 
مع سورية بالدم حلفاء مخلصون صادقون، كانوا أقلية، 
النصر  وكتب  أكثرية.  ص��ارت  وس��وري��ة  الحق  م��ع  لكنها 
أع��داء سورية  أن يجعل  لسورية، وليس من باب الصدفة 
عنواناً لتصويتهم استهداف الرئيس بشار األسد والدعوة 
وأرواحهم  دم��اءه��م  س��وري��ة  محبّو  يحمل  وأن  لرحيله، 
للتصويت مع سورية بنعم للرئيس بشار األسد. وعندما 
أدلى الحكام العرب بأصواتهم ضد الرئيس بشار األسد بكل 
ما يملكون، ألنه رمز للكرامة العربية وللتمسك بفلسطين 
والثبات على الحق العربي ومفهوم دولة االستقالل، كان 

العرب األحرار يفعلون العكس للسبب ذاته.
العالم  مساحة  على  لالقتراع  المفتوح  الصندوق  في   -
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، صوت الجميع، ولم 
يكن هناك مرشح يقابل الرئيس بشار األسد، بل خيار، خيار 
والحصار،  الموت  وخيار  واإلره���اب،  والتقسيم  الفوضى 
الرئيس  ألن  الكيان،  مع  والتطبيع  الجوالن  تضييع  وخيار 
بشار األسد مثل في هذا االقتراع الكوني على مستقبل سورية 
وفلسطين،  بالجوالن  والتمسك  واالستقالل  الوحدة  خيار 
وكيان االحتالل لم يكن محايداً وال بعيداً عن هذا االقتراع، 
فقد أدلى بتصويته م��راراً وتكراراً، فمنذ بداية الحرب على 
سورية  إسقاط  لخيار  انحيازهم  الكيان  قادة  أعلن  سورية 
القاعدة حليف  أن تنظيم  تباعاً  وجيشها ورئيسها، وأعلنوا 
موثوق، وأعلنوا بغاراتهم أنهم مع تفتيت سورية وإضعافها 
وتقسيمها وتقاسمها، ويعلنون اليوم بقوة تصويتهم ضد 

خيار تعافي سورية واستعادة وحدتها.
نفسه  ال��ش��يء  ف��ع��ل  ع��ن  الفلسطينيون  ي��ت��أّخ��ر  ل��م   -
مستقبل  حول  المفتوح  االقتراع  صندوق  في  بالتصويت 
الخراب  بدعم  الفلسطينيين  بعض  جاهر  فعندما  سورية، 
في سورية وشاركوا بصناعته، خرجت في البداية قلة من 
الفلسطينيين في الجليل تشكل اللجنة الشعبية للدفاع عن 
تمضي  التي  دي��اب،  صابرين  الناشطة  وتقّدمتها  سورية 
حجزاً أمنياً إلزامياً في منزلها منذ شهر تقريباً، ألنها بادرت 
لتحضير تأبين الئق باسم فلسطين والقدس للراحلين اللواء 
بهجت سليمان واألستاذ أنيس النقاش عالمة التالزم بين 
فلسطين وسورية والمقاومة، وفي عشرات االعتصامات 
في  األس��د  بشار  الرئيس  صور  ورفاقها  صابرين  رفعت 
الفلسطينية،  وال��ب��ل��دات  ال��م��دن  وع��ش��رات  وال��ق��دس  حيفا 
أدرك���وا  لفلسطين،  ب��ال��والء  ال��ص��ادق��ون  فالفلسطينيون 
ورئيسها،  س��وري��ة،  مستقبل  ح��ول  التصويت  أن  مبكراً 
لذلك  يتوانوا  ول��م  فلسطين،  مستقبل  ح��ول  تصويت  هو 
عن المجاهرة بصوتهم العالي بخيارهم الواضح بانحياز 

لسورية وجيشها ورئيسها.
صوالت  ج��راح  الشيخ  حي  في  شهدت  التي  القدس   -
وجوالت المعتصمين يحملون صور الرئيس بشار األسد 
وصور  السورية  األع��الم  زّينت  وقد  السورية،  واألع��الم 
وجدران  منازلهم،  من  ط��ردوا  الذين  خيم  األس��د  الرئيس 
التي  القدس  التهجير، هي  ق��رارات  ينتظرون  ال��ذي  منازل 
سجلت  التي  األق��ص��ى  المسجد  وب��اح��ات  ال��ي��وم،  تنتفض 
فيها أص��وات هؤالء األح��رار دعماً لسورية ورئيسها هي 
)التتمة ص6(

 القد�س تدلي ب�صوتها

في االنتخابات ال�سورّية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

وتلزم  وال��ع��ال��م،  المنطقة  على  إيقاعها  ت��ف��رض  ال��ق��دس  ه��ي 
كيان االحتالل وجيشه المدّجج بالسالح حتى األنوف بقوانين 
شهر  أول  منذ  المستمرة  االن��ت��ف��اض��ة  نجحت  وق��د  ال��ص��راع، 
حيث  ميدانيّة  األول��ى  جديدة،  معادالت  أربع  بفرض  رمضان، 
رسم شباب القدس قواعد اشتباك عنوانها قطع طريق تل أبيب 
الطريق  لقطع  محاولة  كل  مقابل  المستوطنين  على  ويافا  حيفا 
القدس،  الى  الوصول  من   48 عام  المحتلة  المنطقة  أبناء  على 
فتح  أم��س  وتثبتت  أم��س  أول  شهدها  ال��ت��ي  الحصيلة  وك��ان��ت 
الطريق للمتضامنين مع القدس من سكان المناطق المحتلة عام 
48، الذين كانوا قد أوقفوا على الطريق الساحلي من قبل شرطة 
االحتالل قبل أن يبادر شباب القدس على إغالق الطريق الموازي 
الذي يربط تل أبيب بالمدن الساحلية ما أجبر الشرطة على رفع 
قانونيّة حيث  والثانية  القدس؛  المتضامنين مع  أمام  حواجزها 
اضطرت محاكم االحتالل التي قّررت إخالء خمسة منازل من 
حي الشيخ جراح وتسببت بإشعال االنتفاضة المقدسيّة، على 
النهائّي  قرارها  م��ّددت  بعدما  شهر،  لمدة  النهائي  البّت  تأجيل 
فكانت  الثالثة  المعادلة  أما  الماضي؛  األسبوع  خالل  ألسبوع 
التطبيع  بفعل  تُمْت  لم  القدس  قضية  أن  ومضمونها  سياسيّة 

وما تخيّله البعض من نهاية القضية الفلسطينية، حيث اضطرت 
بيانات  إلص��دار  عديدة  وعالميّة  أوروب��يّ��ة  وعواصم  واشنطن 
ال��ق��دس، وص���درت عشرات  ف��ي  ق���رارات اإلخ���الء  تدعو لوقف 
خاللها  من  تعامل  التي  للوحشيّة  والدوليّة  العربيّة  اإلدان���ات 
التضامن  ط��الئ��ع  وظ��ه��رت  المقدسيّين،  م��ع  االح��ت��الل  جيش 
الشعبّي في إحياءات يوم القدس، لكنّها سّجلت أول مشهد نوعّي 
مع تظاهرات شملت عواصم عالميّة كانت أبرزها تظاهرة لندن 
بتأكيد  تجّسدت  التي  الرابعة  المعادلة  األهم  وبقيت  الحاشدة؛ 
وحدة المصير والمسار بين القدس وغّزة من جهة وبين قوى 
وحركات المقاومة من جهة موازية، فقد دخلت غّزة عملياً على 
المقاومة،  حركات  ق��ادة  تهديدات  بترجمة  القدس  نصرة  خط 
فبعدما انطلقت البالونات الحرارية أول أمس، نحو مستوطنات 
غالف غزة وتسبّبت بإشعال الحرائق بدأت صواريخ رمزية من 
القمع  مواصلة  بأن  االحتالل  لجيش  عملي  إن��ذار  بتوجيه  غزة 
القدس واإلص��رار على ق��رارات اإلخ��الء في حي  الوحشي في 
وتزايداً  الصواريخ  م��دى  في  توسعاً  سيعنيان  ج��راح  الشيخ 
القدس،  مع  وقوفها  المقاومة  حركات  أكدت  بينما  أعدادها،  في 
واستعدادها للدخول على خط المواجهة إذا تطّورت المواجهات 

نحو حرب تستهدف غزة.
انتصر المقدسيون على االحتالل باإلرادة الصلبة والمواجهة مستمرة...)التتمة ص6(

المقد�صّيون يفر�صون توازَن رعٍب على االحتالل... وغزة تنت�صر للقد�س ب�صواريخها 

ة ل�سبط �سعر ال�سرف قريبًا... والبدء باإعادة ن�سبة من الودائع  �سالمة يب�ّسر بالمن�سّ

»القومي« يدعو لن�سرة فل�سطين... ولن ين�سى �سهداء حلبا... ولحكومة اإنقاذ وتر�سيد الدعم

 الوقائع على االأر�س تفر�س نف�صها

على �صيا�صات الغرب وحلفائه في المنطقة

هل ت�صّن »اإ�صرائيل« حربًا في الخارج

 

لتتفادى حربًا اأهلّية في الداخل؟

بين النازّية القديمة والنازّية الجديدة

 

هّبة رم�صان المقد�صّية: الواقع واالآفاق

السياسيّة  العالقات  في  الحاصل  التطّور  فجأة  يأت  لم 
دول  ومعها  المشرقيّة،  المنطقة  ف��ي  دول  بين  الثنائيّة 
ال��ج��اري��ة فيها،  خ��ارج��ي��ة ف��اع��ل��ة، وم��ؤث��رة على األح����داث 
والتطورات التي شهدتها بلدان منطقة غربي آسيا منذ عقد 
من الزمن وحتى اآلن. إذ لم يكن التحّول الجديد لهذه الدول 
في تعاطيها المستجّد ليحصل، لوال أنها وجدت نفسها أن 
الفترة  على  للوقوف  ال��وراء  ال��ى  قليالً  العودة  من  مفّر  ال 
إعادة  ثم  ومن  وفشلها،  نجاحها  مدى  ومعرفة  السابقة، 
تموضعها، وتقييم خططها، وأهدافها، وسلوكها، وأدائها، 
اتبعتها ونفذتها على األرض، حيث كان  التي  وسياساتها 

حسابها على البيدر مختلفاً كلياً عن حسابات الحقل.
واألح���داث  الحالية  وال��ت��ط��ورات  األم���ور  إل��ى  النظرة  إّن 

الخطيرة
التي شهدتها شعوب المنطقة على مدى أكثر من عقد وال 
الحرب  أشعل  من  على  يحتّم  األمّرين،  منها  وعانت  تزال، 
لم  إْن  النظر،  إع��ادة  فيها،  نفسه  وزّج  دولها،  في  الداخليّة 
يكن اليوم فغداً، إذ إّن جميع المتوّرطين في المؤامرة على 
األنظمة الوطنية، دفع الثمن غالياً، باستثناء القوى األجنبيّة 
أوركسترا  ت��ق��ود  ال��ت��ي  ال���واس���ع،  ال��ن��ف��وذ  ذات  المهيمنة، 
كّل  ف��ي  ت��خ��رج  حيث  المنطقة،  ف��ي  وال��خ��ط��ط  السياسات 
أهدافها  وتحقيق  واألرب��اح،  بالمكاسب  المعادلة،  من  مرة 
واالضطرابات،  الفتن،  وإث��ارة  ال��دول  كيانات  زعزعة  في 
)التتمة ص7(

    يوٌم وليلة تفصل بينهما ساعات معدودات قد يصبحان 
حدثين فارقين في تاريخ العرب والعالم. إنهما يوم القدس 
بكثافٍة  واإلسالمية  العربية  الشعوب  أحيته  الذي  العالمي 
وحيويٍة وإتساٍع ملحوظين يوم الجمعة الواقع في الخامس 
القْدر  ليلة  فهي  الليلة  أما  الحالي.  رمضان  من  والعشرين 
رمضان.  من  والعشرون  السابع  فيه  ال��واق��ع  األح��د  ي��وم 
الموافق  رمضان  من  والعشرين  الثامن  االثنين  يوم  لكن 
فارقاً  حدثاً  اآلخر  هو  يصبح  قد  2021م  مايو  أيار/   10
المستوطنين  اّن  ذلك  معاً.  واليهود  المسلمين  تاريخ  في 
ألفاً  ثالثين  ب��أّن  زاعمين  ي��ه��ّددون  المتطرفين  الصهاينة 
بما  لالحتفال  الشريف  القدسي  الحرم  سيقتحمون  منهم 
يسّمونه تاريخ توحيد القدس، أّي وضعها تحت االحتالل 

اإلسرائيلي.
القدس  أه��ل  من  ب��اآلالف  المحتشدون  الفلسطينيون     
القدسي  الحرم  وباحات  األقصى  المسجد  في  وجوارها 
ومحيطه منذ أيام سيتصّدون حتماً، بقوٍة وشجاعة، لقوات 
المستوطنين  بشراسة  تحمي  التي  اإلسرائيلية  الشرطة 
ملحمة  وق���وع  ال���ى  األغ��ل��ب  ع��ل��ى  يفضي  م��ا  المقتحمين 

مدّوية.
ت���واك���ُب زح����َف ال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن ال��ع��دوان��ي��ي��ن م��ن��اورات 
باشرها  كلها  المحتلة  فلسطين  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ضخمة 
)التتمة ص6(

النازية  على  لالنتصار   76 بالذكرى  العالم  يحتفل  فيما 
وأهل  جميعاً،  الفلسطينيون  يخوض  القديمة،  الهتلرية 
التي  ال��ج��دي��دة  ال��ن��ازي��ة  ض��د  معركتهم  بالتحديد،  ال��ق��دس 
تبّرر وجودها باضطهاد هتلر لليهود، فيما يمارسون بحق 
أنواع  أبشع  عاماً،   73 مدى  وعلى  والعرب،  الفلسطينين 
القمع واالضطهاد المصحوب بمجازر ال تقّل في حجمها 
يتحدثون  التي  »الهولوكوست«  مجازر  عن  وضحاياها 

عنها.
النازية  انتصر على  العالم، بغربه وشرقه، قد  وإذا كان 
وحلفائهما وقّدم عشرات الماليين من الضحايا في الحرب 
السوفياتي  االتحاد  في  مليون   23 )بينهم  الثانية  العالمية 
الذين  العرب  أشقاؤهم  ومعهم  الفلسطينيين  فإّن  وح��َده(، 
قّدموا في االعتداءات والحروب الصهيونية عليهم عشرات 
اآلالف من الشهداء في فلسطين والدول الشقيقة والمحيطة 

بفلسطين، واثقون بأّن النصر في النهاية حليفهم.
ال  حليفهم  ال��ن��ص��ر  ب���أّن  وال��ع��رب  الفلسطينيين  وث��ق��ة 
أو تفاؤل غير مبّرر، فما تشهده  أو أحالم  تنبع من أوهام 
قطعان  فيها  يهرب  بطوليّة  مواجهات  من  فلسطين  أرض 
المدججين  الشرطة  وأف���راد  ال��ح��دود  وح��رس  المتطرفين 
ب��ال��س��الح أم���ام ش��ب��اب ال��ق��دس ال��ذي��ن ال ي��م��ل��ك��ون سوى 
وكرامتهم  أرضهم  في  بحقهم  باإليمان  المدّججة  إرادتهم 

ومقدساتهم.
)التتمة ص6(

 د. عدنان منصور*

 د. عصام نعمان*

 معن بشور

ت��خ��ّب��ط��ه��ا  األم�����ة م���ن  ي��ن��ق��ذ  ال 
لها  شاملة  حركة  غير  وأخطارها 
مبادئ  ولها  عامة،  قومية  صفة 
جديدة،  حياة  تؤّسس  اجتماعية 
وتطلق قوى األمة في تيار عظيم 

مجيد.
سعاده

وّجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس، بالكشف 
عن قتلة الناشط إيهاب الوزني، فيما دعت السفارة البريطانية في 

بغداد إلى حماية العراقيين مع قرب االنتخابات.
وذكر بيان حكومي، أن »الكاظمي وجه خالل الجلسة االعتيادية 
قتلة  عن  الكشف  بسرعة  الداخلية  وزارة  أجهزة  ال��وزراء  لمجلس 

الناشط المدني إيهاب جواد الوزني«.
ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن »قتلة الناشط الوزني موغلون 
في الجريمة، وواهم من يتصّور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، 
سنالحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث باألمن 

العام«.
الفوضى  خلق  م��ح��اوالت  من  أفلسوا  »المجرمين  أن  وأض���اف، 
سيحاسبهم  القانون  لكن  العزل،  النشطاء  استهداف  إلى  واتجهوا 

مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل«.
من جّهته دان السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، مقتل 
الوزني، وكتب على حسابه في تويتر: »لم يؤد اإلفالت من العقاب 

على مقتل النشطاء منذ أكتوبر 2019 إال إلى المزيد من القتل«.
لمحاسبة  ملموسة  تدابير  التخاذ  ملحة  حاجة  »هناك  وأض��اف: 
لالنتخابات  استعدادهم  أثناء  العراقيين  المواطنين  وحماية  الجناة 

في أكتوبر«.
في  الناشط  اغتالوا  مسلحين  ب��أن  أفيد  الماضية،  قبل  والليلة 
جنوبي  كربالء  محافظة  في  الوزني  إيهاب  العراقية  االحتجاجات 

البالد.
العراقيين  المحتّجين  م��ن  المئات  سقط   2019 أكتوبر  وم��ن��ذ 
بين  أعدادهم  وتتراوح  االحتجاجات،  خالل  وقتل  اغتيال  بعمليات 
560 وفقاً لما أعلنته الحكومة العراقية العام الماضي، ونحو 800 

حسب نشطاء.

الكاظمي: لمالحقة قتلة النا�صط الوزني 

ولندن تدعو لحماية العراقّيين
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المقدسيين  انتفاضة  اّن  والوقائع  المؤشرات  كــّل  تظهر 
األبطال، المستمرة بزخم الحضور الشعبي في المواجهات 
الشيخ  وحـــي  األقــصــى  المسجد  فــي  االحــتــال  قـــوات  مــع 
الصهيوني،  المحتّل  إرادة  كسرت  قد  العمود،  وباب  جراح 
وانتصرت عليه بأن اجبرته على التراجع، في انتصار جديد 
اإللكترونية  البوابات  بــإزالــة  المقدسيين  النتصار  مماثل 
التي حاول االحتال  تثبيتها علي مداخل المسجد األقصى 
قرار  عكسه  إنما  الجديد  االنتصار  هذا  بشائر   ..2017 عام 
البت بقرار طرد  العليا »اإلسرائيلية« تأجيل جلسة  المحكمة 
جراح،  الشيخ  حــي  فــي  منازلها  مــن  الفلسطينية  العائات 
إلى عقد  نتنياهو  بنيامين  العدو  اثر مسارعة رئيس حكومة 
سبل  في  للبحث  خصص  األمنيين  المسؤولين  مع  اجتماع 
األمور  زمــام  انفات  من  خوفاً  والتهدئة،  الموقف  احــتــواء 
واتساع االنتفاضة لتشمل كّل فلسطين المحتلة، ويأتي هذا 
لدفع  األميركي،  سيما  ال  الدولي،  الضغط  تزايد  بعد  القرار 
الحكومة »اإلسرائيلية« لوقف التصعيد والتراجع عن قرارها 

المذكور آنفاً..
ــعــود إلـــى اإلنـــجـــازات  ــمــا ي عــلــى أّن هـــذا االنـــتـــصـــار،، إن
األيـــام  االنــتــفــاضــة عــلــى مـــدى  الــتــي حققتها  والــنــجــاحــات 
الماضية، والتي تؤّدي إلى تعزيز ثقة أهالي القدس بقدرتهم 
على إحباط اّي خطط »إسرائيلية« في المستقبل لطردهم من 
هذه  وأبــرز  أهّم  هي  ما  لكن  المقدسة...  ومدينتهم  منازلهم 
إجبار  جانب  الى  القدس،  انتفاضة  حققتها  التي  اإلنجازات 
سلطات االحتال على التراجع وتأجيل جلسة البّت بقضية 

عائات الشيخ جراح:
العدو من فرض سيطرته على باب  النجاح في منع  أوالً، 
العمود وإخاء المسجد األقصى من المدافعين عنه، وتنفيذ 
الشيخ  فــي  منازلهم  مــن  العائات  عــشــرات  لطرد  إنــذاراتــه 
جراح، واضطراره إلى إخاء اّي تواجد لمسؤولين صهاينة 

ومستوطنين من الحي...
استدراج  مــن  المقدسية  االنتفاضة  شباب  تمكن  ثانياً، 
والفر  الكر  على  تقوم  استنزاف  معركة  إلى  االحتال  قوات 
وأظهرها  أنهكها  مما  ونــهــاراً  لياً  مستمرة  مواجهات  فــي 
عاجزة وفاقدة القدرة على فرض سيطرتها على أحياء القدس 
الشرقية، التي وصفها أحد المراسلين بأنها باتت هذه األيام 

أشبه بالمحررة من وجود االحتال »اإلسرائيلي«... 
الشعب  ــدى  ل الــمــقــاومــة  إرادة  بـــاّن  التأكيد  إعـــادة  ثــالــثــاً، 

الفلسطيني إنما هي أقوى من آلة اإلرهاب والقمع الصهيونية، 
ال  إرادة  أنها  يوم  بعد  يوماً  تثبت  المقاومة  اإلرادة  هذه  واّن 
تنكسر وأنها قادرة على كسر إرادة المحتّل ومنعه من تحقيق 
ومقدساتها،  القديمة  الــقــدس  أحــيــاء  تهويد  فــي  مخططاته 
وحماية هويتها العربية من خال عدم السماح للعدو بتكرار 
1948، وبالتالي تثبيت الوجود العربي في أحياء  نكبة عام 
المدينة،  عروبة  على  للحفاظ  الضمانة  يشكل  الذي  القدس، 

أرضاً ومقدسات، وعاصمة أبدية لفلسطين... واألمة. 
الوطنية  الوحدة  لتحقيق  الوحيد  السبيل  اّن  إثبات  رابعاً، 
إنما  الثانوية،  والصراعات  االنقسام  حالة  وإنهاء  الحقيقية، 
االحتال،  ضــّد  والــمــقــاومــة  االنتفاضة  تأجيج  عبر  يــكــون 
الخطر الداهم الذي يهّدد الوجود والحقوق الوطنية للشعب 

الفلسطيني في أرضه ووطنه فلسطين.. 
وتصويب  الفلسطينية  للقضية  الـــروح  إعـــادة  خــامــســاً، 
البوصلة نحو الصراع الرئيسي مع العدو الصهيوني، ركيزة 
االستعمار األميركي الغربي في المنطقة، وإسقاط المخطط 
األميركي الصهيوني العربي الرجعي من وراء تفجير الربيع 
العربي، الذي هدف إلى اعادة تركيب ورسم خارطة المنطقة، 
بما يضمن إخضاعها بالكامل للهيمنة االستعمارية في إطار 
سايكس بيكو جديد، لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض 
خطة القرن... فانتفاضة القدس أعادت القضية الفلسطينية 
إلى صدارة االهتمامات العربية واإلقليمية والدولية، وباتت 
الرأي  واستنهضت  والشعبية،  الرسمية  المواقف  محور 
الشعب  نــضــال  لــدعــم  العربي واإلســامــي والــدولــي  الــعــام 
االستيطانية  ومشاريعه  االحتال  مواجهة  في  الفلسطيني 
التوسعة والتي تتركز هذه األيام في عمليات التطهير العرقي 
انتفاضة  إشعال  في  سبباً  كانت  والتي  المحتلة  القدس  في 

المقدسيين الجديدة... 
سادساً، تأكيد جديد بأّن الطريق لتحرير األرض وحماية 
عروبة فلسطين، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني 
إنما هو عبر سلوك نهج  باستعادة حقوقه كاملة في وطنه، 
وخيار االنتفاضة والمقاومة الشعبية المسلحة التي تتجلى 
الفدائية  والعمليات  القدس  بانتفاضة  صورها  بأبهى  اليوم 
البطولية ألبناء الضفة ضّد جنود العدو وعتاة المستوطنين 
التي  غــزة  قطاع  في  المسلحة  المقاومة  وفــي  اإلرهابيين، 
االحتال  مواجهة  فــي  الـــردع  مــعــادالت  فــرض  فــي  نجحت 
معادلة  ورســم  المقدسيين،  النتفاضة  قوي  سند  وتشكيل 
مــنــازلــهــم ومنع  الــقــدس فــي  أبــنــاء  جــديــدة لحماية صــمــود 

تهجيرهم... 

القدس  باّن حماية فلسطين وعاصمتها  البرهان  سابعاً، 
لعمليات  حّد  ووضع  والمسيحية،  اإلسامية  ومقدساتها 
لفرض  الفلسطينيين  أراضــي  على  والسطو  االستيطان 
سياسات األمر الواقع، بتهويد األرض، ال يمكن أن يتحقق 
استرضائه  ومحاولة  العدو  هذا  مع  االتفاقيات  توقيع  عبر 
غير  بوجوده  المقدم  باالعتراف  تقضي  بتسوية  للقبول 
مقابل  فلسطين،  مــن  بالمئة   80 مــن  أكــثــر  على  الشرعي 
وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولــة  قيام  على  يوافق  ان 
أوسلو  اتفاقيات  اّن  بالتجربة  تبيّن  لقد  الشرقية..  القدس 
االعتراف  اتفاقيات  وتوقيع  عربة  ووادي  ديفيد  وكامب 
يقنع  لم  العربية  الحكومات  بعض  قبل  من  »إســرائــيــل«  بـ 
والقبول  الــتــســويــة  نــحــو  بــالــجــنــوح  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان 
أرض  كّل  على  باالستياء  مخططه  استكمال  عن  بالتخلي 
االستيطان  عمليات  مــواصــلــة  عــبــر  الــتــاريــخــيــة  فلسطين 
فقد  بالعكس  بــل  الغربية،  والضفة  الــقــدس  فــي  والتهديد 
أّدت هذه االتفاقيات إلى زيادة العدو تعنّتاً وعدواناً وزيادة 
المفاوضات  بــغــطــاء  االستيطانية  الــمــشــاريــع  إقــامــة  فــي 
مخططاته  لتحقيق  مظلة  استخدمها  الــتــي  واالتــفــاقــيــات 
للشعب  الوطنية  والحقوق  الفلسطينية  القضية  لتصفية 
الفلسطيني وحرمانه منها... واليوم أثبت تجّدد االنتفاضة 
والتفاف الشعب الفلسطيني حولها في كّل أماكن تواجده، 
غزة،  قــطــاع  فــي  المسلحة  الشعبية  بالمقاومة  مسنودة 
هي  أنــهــا  أثــبــت  وقــــدرة،  قـــوة  المتنامي  الــمــقــاومــة  مــحــور 
وحدها السبيل لردع االحتال ومنعه من تنفيذ مخططاته، 
الفلسطيني،  للشعب  الوطنية  الحقوق  حماية  وبالتالي 
التحرر  حركة  بناء  إلعــادة  السبيل  أنها  تأكيد  واستطراداً 
االنتفاضة  استراتيجية  أســاس  على  الفلسطيني  الوطني 
وعودة  فلسطين  لتحرير  والمسلحة  الشعبية  والمقاومة 
على  تتقّدم  التي  األولــويــة  هو  ذلــك  واعتبار  إليها،  أبنائها 
االحتال،  تحت  انتخابات  إجــراء  مثل  أخــرى،  مسألة  اّي 
انــتــخــابــات لــن تــقــود ســوى إلــى زيـــادة الــصــراعــات وحدة 
الخافات، وتوفير الغطاء الستمرار اتفاق أوسلو الذي من 
المفترض العمل على التخلص منه، ومن نتائجه الخطيرة، 
تحرري  وطني  كاطار  التحرير  منظمة  استعادة  لمصلحة 
أساس  على  الفلسطينية  الوطنية  والطاقات  القوى  يوحد 
التزام نهج وخيار المقاومة الشعبية المسلحة، التي أثبتت 
تجارب الشعوب، من فيتنام إلى الجزائر  والعراق ولبنان 
االحتال  ودحــر  األرض  لتحرير  السبيل  هي  انها  إلــخ... 

والمستعمر، واستعادة الحقوق بدون قيد وال شرط..

حّيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمناسبة 
األحمر  الصليب  مؤسس  مولد  ذكرى  أيار،  من  الثامن 
هنري دونان، والذي يصادف »اليوم العالمي للصليب 
والمتطوعين  المسؤولين  األح��م��ر«،  والهالل  األحمر 
اليوم  »نحتفي  قائالً  اإلنسانيتين،  المنظمتين  في 
خطوط  في  تقفون  فأنتم  وإنجازاتكم،  بشجاعتكم 
اإلنسانية  بااللتزامات  الوفاء  لضمان  األمامية  الدفاع 
أثنائه  وفي  نزاع،  أو  صحية  أزمة  أو  كارثة  وقوع  قبل 
وبعده. أنتم مستقلون ومحايدون في آن واحد، وهّمكم 
مكان،  كل  في  الجميع  أج��ل  من  تكونوا  أن  األس��اس 
حتى  أولويتكم،  وحده  اإلنساني  الواجب  جعلتم  وقد 
المساعدات  أكثر  توفير  سبيل  في  بحياتكم  المجازفة 

اإلنسانية إلحاحاً لمن هم في أشّد الحاجة إليها«.
المسعفين  أرواح  ع��ون  ال��رئ��ي��س  ح��ّي��ا  وب��ع��دم��ا 
الشهداء، الذين سقطوا وهم في قمة عطائهم اإلنساني، 
قال »اليوم، ُتطلقون حملتكم المالية السنوية، ووعدنا 
دائماً  مالذاً  ومتطوعيها،  بموظفيها  عائلتكم،  تبقى  أن 
إلكمال  واالعتزاز،  الفخر  فلكم  إليه،  تصبون  ما  كل  في 

من  الرغم  على  األم��ل،  ب��ذور  زرع  في  بيد،  ي��داً  ال��درب 
الصعاب كافة، وهي عديدة، وفيها تزداد االحتياجات 
اإلنسانية. لذلك أتوجه إلى اللبنانيين المقيمين وعلى 
في  للمساهمة  االغتراب،  في  اللبناني  االنتشار  مدى 
الصمود  على  قدرتكم  تعزيز  سبيل  في  الحملة،  هذه 
خدماتكم،  وتحسين  رسالتكم  أداء  في  واالستمرارية 
والتطوعية،  الحية  الشبابية  الطاقات  في  واالستثمار 
خطورة  ال��ظ��روف  أكثر  ف��ي  المحتاجين،  لمساعدة 

وصعوبة«.
في  األميركية  الجامعة  من  وف��داً  ع��ون  واستقبل 
قبرص لوضعه في »أجواء االنطالقة الموفقة السريعة 
اللبناني في قبرص رغم كل  األكاديمي  لهذا االستثمار 
العالمية  كورونا  جائحة  ظل  في  الصعبة،  الظروف 

واألزمة االقتصادية اللبنانية«.
أنطوان  مارك  الدكتور  الجامعة  رئيس  الوفد:  وضّم 
صادق،  طارق  الدكتور  األمناء  مجلس  رئيس  زب��ال، 
مدير التسجيل والقبول فريد هيكل والمدير المالي جو 

إبراهيم.

الحّر«  الهيئة السياسية في »التيار الوطني  ناشدت 
الحريري  سعد  الحكومة  تشكيل  المكلّف  الرئيس 
استحقاقاً  باعتبارها  التشكيل،  عملية  لبننة  »إع��ادة 
بالدرجة األولى، وإبقاء تشكيل الحكومة  لبنانياً صرفاً 
مسؤولية اللبنانيين لو مهما بلغ مستوى المساعدة من 

أصدقائهم«.
ال��دوري  اجتماعها  بعد  أص��درت��ه  بيان  في  ودع��ت 
»العودة  إلى  باسيل،  جبران  النائب  برئاسة  إلكترونياً 
حكومة  لتشكيل  والدستورية  الميثاقية  األص��ول  إلى 
وزراء  من  وتتألف  واضحاً،  إصالحياً  برنامجاً  تحمل 
تنفيذ  على  وال��ق��درة  وال��ك��ف��اءة  بالخبرة  يتمتعون 
النهوض  وتحقيق  ال��ف��س��اد  ومكافحة  اإلص��الح��ات 
ذلك  من  أكثر  الوقت  إضاعة  »عدم  وإلى  االقتصادي«، 
المنهجية  وف��ق  متكاملة  حكومية  تشكيلة  وتقديم 
المعروفة والمعتمدة لكي تتمكن من الحصول على ثقة 

المجلس النيابي وثقة اللبنانيين«.
وتمّنت »أن تواصل فرنسا مسعاها من خالل المبادرة 
على  عقوبات  ف��رض  ع��ن  الحديث  أن  إالّ  الفرنسية، 
به  يقوم  أمر  هو  السياسي،  موقفهم  بسبب  سياسيين 
اللبنانيون، فهم من يعطون المسؤولين عنهم الشرعية 
الشعبية في اتخاذ المواقف السياسية والدستورية أو 
األوروبي  واالتحاد  فرنسا  من  وأملت  عنهم«.  ينزعونها 
ومسيئي  العاّمة  األموال  ومحّولي  الفاسدين  »مالحقة 
الدولية  القوانين  بحسب  وذلك  ومبيضيها،  استعمالها 

وقوانينهم المحلية«.
المتغّيرات  بالغ  »باهتمام  يرصد  التيار  أن  وأعلنت 
الدولية واإلقليمية، وُيدرك أن لهذه التحوالت انعكاسات 
على  أن  وي���رى  لبنان،  وع��ل��ى  المنطقة  على  كبيرة 

لتأتي  المرحلة  هذه  مثل  في  يتضامنوا  أن  اللبنانيين 
المتغّيرات لصالح لبنان وليس على حسابه«.

األعمال  تصريف  حكومة  مطالبته  التيار  وج���ّدد 
أساس  على  الدعم  ترشيد  لجهة  بواجباتها  ب�«القيام 
االقتصادي  االجتماعي  المجلس  من  المقدمة  الخطة 
التعديالت  إدخال  مع  كافة،  المعنية  القوى  بمشاركة 
الطبقات  ويساعد  الهدر  من  يحّد  بما  عليها،  الالزمة 
على  بناء  مساعدات  على  الحصول  على  المحتاجة 
النواب«،  مجلس  في  ُيقّر  إضافي  اعتماد  حجز  قانون 
داعياً الكتل النيابية إلى »مواصلة جهودها إلقرار قانون 

كابيتال كونترول«.
ارتياحه  التيار  أبدى  المرفأ،  انفجار  موضوع  وفي 
ودعا  العدلي«،  المحقق  به  يقوم  الذي  العمل  »لجدية 
درج��ات  أعلى  على  »الحفاظ  ال��ى  جميعاً  اللبنانيين 
التأهب لحماية التحقيق ومنع أي محاولة من أي جهة 
اإلجرامي  بالشق  يتعلق  ما  في  الحقيقة  لطمس  كانت 

وليس فقط بشق اإلهمال الوظيفي«.
المجلس  إل��ى  تقديمه  ت��م  ال��ذي  »الطعن  أن  ورأى 
الفيول  لشراء  الخزينة  سلفة  بموضوع  الدستوري 
وما  الملف  هذا  حقيقة  كشف  الكهرباء،  بإنتاج  الخاص 
اتهامات  لتوجيه  سنوات  م��دى  على  استغالله  ج��رى 
لوزراء التيار الوطني الحّر، بينما الحقيقة هي أن سلفة 
الخزينة أو مساهمتها لشراء الفيول هدفها إنتاج الكهرباء 
وبيعها بسعر حّددته حكومة الرئيس الشهيد الحريري 

لدعم إنتاج الكهرباء، ومساعدة المواطنين من خالله«.
ورأى أن »المعادلة المطروحة مجدداً هي إّما أصحاب 
المصالح أو العتمة على اللبنانيين. والعتمة اآلتية هي 

برسم المتسببين بها«.

رّد تيار »المستقبل«، على »التيار الوطني الحّر« ببيان  اعتبر فيه أن »األجدر بالتيار الوطني الحّر أن يتوجه إلى 
رئيسه جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون بدالً من الرئيس المكلّف، وأن يطالبهما باإلفراج عن التشكيلة 

الحكومية الموجودة في القصر الجمهوري منذ أكثر من ستة أشهر لتخضع المتحان الثقة في المجلس النيابي«.
عقول  احترام  عدم  على  واإلص��رار  ورئيسه،  الحّر  الوطني  التيار  بها  يقوم  التي  التذاكي  محاوالت  »إن  وقال 
اللبنانيين وأصدقاء لبنان في العالم، عبر طرح شعارات رّنانة مثل اإلصالح ومكافحة الفساد، بات أشبه بنكتة 

سمجة ودعاية ممجوجة ال قيمة لها«.
وجّدد دعوة »الوطني الحّر« إلى »احترام المعايير الدستورية لتسهيل الوالدة الحكومية، بعيداً عن »المعايير 
خانة  وفي  الفرنسية،  المبادرة  على  االنقالب  موقع  في  الجمهورية  ورئيس  رئيسهم  وضعت  التي  الباسيلية« 
المعّطلين الذين يأخذون البالد إلى جهنم نتيجة حسابات شخصية ال تقيم أي وزن لمصالح اللبنانيين ولمعاناتهم 

جّراء سياسات هذا العهد الذي يعّطل نفسه بنفسه، وُيمعن في إضاعة الفرصة تلو الفرصة إلنقاذ لبنان«.

انتفا�ضة المقد�ضيين تك�ضر اإرادة المحتّل وتنت�ضر وتعيد الروح للق�ضية...

عون حّيا ال�ضليب والهالل الأحمرين

والتقى وفدًا جامعيًا 

»الوطني الحّر« للحريري: لإعادة لبننة الت�ضكيل

وتقديم حكومة تحمل برنامجًا اإ�ضالحيًا وا�ضحًا

... و»الم�ضتقبل« يرّد: الت�ضكيلة 

في الق�ضر الجمهوري منذ �ضتة اأ�ضهر 

باحات  اقتحام  على  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات   »إقدام  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  دان 
المسجد األقصى الشريف وانتهاك حرمة مهد السيد المسيح وأرض قيامته وتدنيس حرمات أولى 
مسبوق  غير  نحو  على  العدوانية  صنوف  أبشع  وممارسة  الشريفين،  الحرمين  وثالث  القبلتين 
ونساء  شيوخ  من  المصلّين  وبحق  الشريف،  القدس  في  ومسيحيين  مسلمين  الدين  رجال  بحق 

وأطفال«.
يقاومون  الدوام  على  هم،  كما  فهم  والمقدسيين  للقدس  وتقدير  اعتزاز  »تحية  بيان  في  وقال 
نيابًة عن األّمة وعن اإلنسانية كي ال نسقط مجدداً ويسقط معنا آخر ما تبقى من كرامة إنسانية 

ورساالت سماوية«.
ورجع  العامود  باب  وتخوم  اإلبراهيمي  الحرم  ومن  البراق  حائط  من  القدس  »هي  وأضاف 
الصدى أجراس كنيسة المهد، ومن شوارع حي الشيخ جراح ومن الضفة والقطاع... نداء األنبياء 
واألولياء والقديسين والمقاومين يكسرون قيود االحتالل بدمهم ودمعهم وابتسامتهم ويضبطون 
جنوده متلبسين بعنصريتهم وإرهابهم بالجرم االحتاللي المشهود ...ويرسمون صورة مشهدهم 
وحجر  القضية  جمر  على  القابضة  بقبضاتهم  ويكرسون  ُيرسم،  أن  يمكن  ما  بأرقى  ومشهدنا 

االنتفاضة، بأن فلسطين من بحرها إلى نهرها هي الحق والحقيقة وأن االحتالل إلى زوال«.
التصويب  دائ��رة  ضمن  يقع  ي��زال  وال  كان  ال��ذي  لبنان  من  المقدس  بيت  أكناف  »من  وتابع 
واالستهداف اإلسرائيليين في أمنه وثرواته وسلمه األهلي وفي دوره الرسالي والحضاري الذي 
يمثل نقيضاً لعنصرية الكيان اإلسرائيلي. من لبنان الذي لألسف يكاد اليوم أن يضيعه البعض 
التعطيل والفراغ  أتون  في  إبقائه غارقاً  الضيقة وباإلمعان في  باألنانيات والمصالح الشخصية 
عن  العاجز  صورة  الحقيقية  صورته  خالف  على  للعالم  والقيادية  اإلنسانية  طاقاته  وتقديم 
اجتراح الحلول ألبسط أزماته الداخلية، وبالقدر الذي نكبر باألشقاء الفلسطينيين تقديمهم اإليثار 
والوحدة على األنانية واإلنقسام، ندعو أنفسنا وكل اللبنانيين بقواهم السياسية كافة وفي هذه 
المنطقة  في  تحصل  التي  الخطرة  للتداعيات  ومتأنية  موضوعية  قراءة  إلى  المصيرية  اللحظة 
انطالقاً من المشهد الفلسطيني باعتباره امتحاناً لألّمة في وحدتها واستقرارها وهويتها وثقافتها 

وأمنها المشترك«.
وختم بّري »إننا كلبنانيين وقبل فوات األوان مدعوون إلى نبذ الكراهية ووقف العبث السياسي 
المجاني الذي ال يستفيد من استمراره سوى من يعبث اآلن في أقدس المقدسات اإلنسانية وهو 
لبنان  فانهيار  المقدسي،  المشهد  من  انطالقاً  لبنان  قيامة  صنع  إلى  مدعوون  اإلسرائيلي،  العدو 
وضياعه ضياع جديد للحق الفلسطيني بالعودة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف«.

أكد الوزير السابق نقوال التويني أن ال مستقبل للصهاينة في فلسطين، مشّدداً على أن التاريخ 
لن ُينصف العدوان التزويري ولن تسمح له اإلنسانية الحضارية بالتملّص من العقاب.

وأشار التويني في بيان، إلى أنه »اطلع في النشرة على خبر موّثق وخطير جداً، ألنه ُيفصح 
الكيان الغاصب، وتحديداً عن بن غوريون الذي كشف عن تعليماته لتنغيص  عن بعض أسرار 
حياة العرب الفلسطينيين ودفعهم إلى الهروب من أرضهم وإخالء ممتلكاتهم، كسياسة مبرمجة 
والتعذيب  االضطهاد  بألغام  الفلسطينيين  من  األصليين  السكان  حياة  تفخيخ  مسلسل  لتنفيذ 
أن  ذاته  النص  في  نقرأ  لكننا  وكرامتهم.  بتاريخهم  المرتبطة  أرضهم  إلى  عودتهم  دون  للحؤول 
اثنين من الجنود الصهاينة اعتديا على فتاتين عربيتين قبل قتلهما في النقب. وأميط اللثام عن أن 
3 جنود صهاينة واثنين من  الجيش المصري علم وانتقم للفتاتين الشهيدتين بزرع عبوة أردت 

المستوطنين«.
وتابع »هذا وفي المسلسل المتجدد على أيدي الصهاينة من ارتكاب جرائم متعددة في القدس 
وسائر فلسطين، ال بد من القول لبعض الغرب المتواطئ وللصهاينة في وقت واحد، أن ال مستقبل 
سة على األساطير والخرافات خالل  لهم في فلسطين. وإذا كانوا قد تمكنوا من إرساء دولة مؤسَّ
الفاشية  على  االنتصار  من  مستفيدين  الحالي  القرن  وأوائل  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف 
تكريس  ومن  الميدانية،  الحرب  بعد  الباردة  الحرب  وحلول  الياباني  اإليطالي  األلماني  والمحور 
وجودهم المصطنع ودورهم المخزي في تنغيص حياة العرب وإبقاء المنطقة البترولية خارجة 
االتحاد  سقوط  بعد  الدولية  التوازنات  في  إسرائيل  دور  تضاءل  فقد  السوفياتية،  السيطرة  عن 
الرأسمالي على  التاّمة للغرب  السيطرة  إلى سياسة مساعدة وتثبيت  السوفياتي وانتقل قادتها 
المنطقة وانتصار عملة الدوالر على جميع السياسات واإلقتصادات المحلية وتكريس أولوية دور 
كوصفات  المرسومة  األحادية  السياسات  وهيمنة  الغربية  النقدية  والمؤسسات  الدولي  البنك 

جاهزة زاعمين »صالحها« لجميع الدول«.
الشرقي  المحور  انتصر  حيث  السارة،  المفاجآت  ثم  المعقدة  العولمة  جاءت  هذا  »بعد  وقال 
منظومة  في  النقاط  من  عدد  بأكبر  المحور  هذا  وفاز  وروسيا،  وكوريا  واليابان  بالصين  الممّثل 
االنفتاح  سياسة  في  السريع  التراجع  على  الغرب  وبعض  المتحدة  الواليات  وأجبر  العولمة 
والسيطرة، حفاظاً على المتّسع االقتصادي الوطني الذي بدأ بالتراجع أمام الضربات التصديرية 

للمحور الشرقي واتساع رقعة نفوذه االقتصادي والسياسي«.
الجرف  بهذا  اللحاق  أو  المواكبة  أو  التدخل  من  الصهاينة  دولة  تتمكن  »لم  التويني  وختم 
االقتصادي المطرد والنافذ واقتصرت سياستها على التبعية العمياء للغرب، حيث ال مكان محدداً 
لها في معادالت اإلنتاج والتبادل العالمي، ناهيك عن أن التاريخ ُيبنى من الحضارات اإلنسانية 
الموجودة على جغرافية الكرة األرضية، وهي تراكمية وجدلية المخاض، فال يمكن لفلول شعوب 
أتت من الشتات الغربي والشرقي الواسع أن تبني حضارة على متسع تاريخي جغرافي كياني، ال 
تملك فيه إالّ إرادة اإلكراه والعربدة والكذب واإلجرام... إن التاريخ لن ينصف العدوان التزويري، 
ولن تسمح له اإلنسانية الحضارية بالتملّص من العقاب، ناهيك عن حكمة الرب التي ُتمهل وال 

ُتهمل. وليس من شك في أن يوم الحساب يقترب بأسرع مما يتصورون«.

بّري اأدان العدوان وحّيا المقد�ضيين:

فل�ضطين هي الحق والحتالل اإلى زوال

التويني: ل م�ضتقبل لل�ضهاينة في فل�ضطين

والتاريخ لن ُين�ضف العدوان التزويري

خفاياخفايا

قالت مصادر مالية إن وراء تأخير منصة الصرف 
لدى مصرف لبنان ترك سعر الصرف يرتفع 

بصورة مفتَعلة بما يتيح للمنصة تحقيق إنجاز 
فورّي بتخفيض نسبّي عند إطاقها. وتوقعت 

المصادر بلوغ سعر الـ 15000 ليرة للدوالر قبل 
إطاق المنصة.

تركيا �إد�رة عثمانّية – �أميركّية

 

في وجه �ل�سين ورو�سيا!

{ د. وفيق إبراهيم 
أخصامهم  لمجابهة  عالمّية  سوبر  منظومة  بناء  األميركّيون  يعاود 
العالمّيين، فيقع الدور على تركيا المترّبصة كعادتها في عين التاريخ تحاول 

أن تستقطع منه دوراً وأهمية.
افريقيا كدأبهم  الشرق االوسط وشمال  العرب في  أن  ما هو معلوم هنا، 
ضحايا هذه المشاريع الدولية، لضعفهم وثقتهم ينتظرون سياسات ترتدي 
الداخل  في  عميقة  سياسّية  انهيارات  الحقيقة  في  تخفي  تسويات  شكل 
وضعفاً خطيراً جداً في العالقة مع الخارج، فمن يصدق أن عداءات سعودية 
بإشراف أميركي على مصالحات ال تخرج عن  تنتهي  تركيا  مع  مصرية   –
الروس  وإصرار  العربي  العالم  اختراق  من  الصيني  التمّدد  منع  محاوالت 
على بناء مواقع جديدة لهم في العالم العربي اعتقاداً منهم أن عصر كورونا 
والجمود الدولي الجديد يسمح لهم بالتسلل الى الشرق األوسط والترّبص 

في بعض أنحائه.
كيف تجري هذه العملية البطيئة؟

الفور  على  تعني  األميركية  المتحدة  الواليات  لرئاسة  بايدن  تسلم  إن 
ضرورة بناء سياسات دولّية جديدة لمكافحة األخطار الدولية الجديدة على 
التمدد األميركي العالمي وأهمه في العالم العربي حيث يوجد ما يحتاجه 
األميركية  للبضائع  القوي  االستهالك  على  القدرة  األميركي:  الجيوبوليتيك 
في  الضخمة  المائية  والممرات  والغاز  النفط  من  ضخمة  كميات  وامتالك 
بحري األحمر والمتوسط والتخلف العلمي – االقتصادي الذي يتطلب مرحلة 

ضخمة للخروج المستحيل منه.
أميركيين  بين  عربي  مليون  هناك اذاً صراع دولي جديد على نحو 300 
تحمل  جامحة  صين  مع  الدولي  بالصراع  وممسكين  وصناعيين  أقوياء 
بضائع رخيصة العرب بأمس الحاجة إليها، لكن المنع األميركي يحول دون 
أسلحتهم  نشر  الى  يطمحون  روس  وهناك  حميمة،  صينية  عربية  عالقات 

األقوى في العالم، لكن السياسية األميركية تطيح بأحالمهم.
وبذلك ينشب الصراع الثالثي األميركي الروسي الصيني وسط استكانة 
ما  كامل  أن  باعتبار  والسعودية  مصر  في  واضحة  تظهر  مضحكة  عربية 
– الخليجية  األميركية  للسياسات  صدى  هو  إنما  العربي  العالم  في  تبقى 

األساسية.
ماذا يجري في العالم العربي؟

خليج ضعيف وركيك يضغط على مصر مالعباً سورية لمنع أي اختراق 
صينّي روسّي ومحاوالت التخفيف من الدور اإليراني.

لديه  وليس  عسكرياً  ومهّمش  اقتصادياً  ضعيف  العربي  العالم  وهذا 
إال قوى إعالمية تنطق بما ال تملك وال تعبر اال عن القوى األميركية وتحاول 
لها  تتيح  التي  حرياتها  من  شيئاً  لديها  بأن  والصين  روسيا  على  المناورة 
التفاعل النسبي اإليجابي مع أربع دول هي ايران وسورية والصين وروسيا، 
لكنها ال تحوز في حقيقة األمر إال على اصوات ومحاوالت تخدم حالياً ضرورة 
منح وقت للجيوبوليتيك البايدني الجديد الذي يبذل جهوداً لتركيب حلف 

أميركي اوروبي عربي يمسك بالهيمنة االقتصادية العسكرية في العالم.
العرب  إلفهام  جبارة  جهوداً  الصين  تبذل  الصيني؟  الوضع  عن  م��اذا 
أن لديها ما يجعل منها امة قابلة للتقدم االقتصادي فتحاول اختراق مصر 
وسورية والسعودية، وتعمل على إيجاد حلف متدّرج مع إيران انطالقاً من 

التفاهم مع سورية.
النفطي  بالدور  يصطدم  لكنه  اقتصادياً،  متكامل  الصيني  ال��دور  هذا 
الخليجي الذي يبدو وكأنه جنوح الى هذه السياسة، لكنه ال يعمل في السر 

إال وفق السياسة األميركية.
فالسعودية المضطربة اقتصادياً تتالعب بالدور الصيني وتحاول إيجاد 
تسويات مع ايران وسورية وتراسل الصين سراً. لكنها تلعب في العمق وفقاً 

لما يخطط له األميركيون.
اما لجهة األتراك فهم واثقون من حركتهم، فهم تمكنوا من احتالل قسم من 
العراق وسورية وليبيا ويتخذون سياسات في إطار االخوان المسلمين في 
األفريقي، بما  القرن  الى  اليمن ولبنان ومصر والسودان، وجيبوتي وصوالً 
يؤكد أن األتراك هم أقوى قوة سياسية وعسكرية في العالم العربي. وهذا 
إعادة  في  وجدوا  الذين  األميركيين  مع  والتعاقدات  الحركة  حرية  يمنحهم 
تنشيط الدور التركي رسالة لوقف زحف السالح الروسي الى عالم العرب 
وإعطاء الدولة العثمانية فرصة التجّذر العميق في مساحات عربية تزيد عن 
مئات اآلالف من األقمار، وهذا يعزز من الحركة األميركية باإلمساك الميداني 
العرب  المسلمين  االخ��وان  في  وج��دوا  الين  األت��راك  عبر  العربي  بالعالم 
والدوليين أفضل وسيلة للتجذر في هذه المنطقة، ويصادف أن هذا المدى 

يسدي اليهم فرصاً اقتصادية وافرة لمنع انهياراتهم في الداخل التركي.
فأردوغان الباحث في زوايا التاريخ عن عثمانيته يرى أن الخطة األميركية 
تمكنه من السيطرة على العالم العربي وتمنحه اقتصاداً قوياً ورعاية أميركية 

أقوى.
هذا ما ترسمه حالياً السياسة األميركية الجديدة الخاصة ببايدن ويراه 
ال  ألن  مجابهته،  على  سراً  يعملون  لكنهم  جيد،  بشكل  والروس  الصينيون 
قدرة لهم على التصدي إال بأسلوب عرض المزيد من المصالح على العرب 

انطالقاً من عالقتهما الجيدة بسورية وإيران.
– الروسية مع سورية وإيران  العالقات الصينية  أن  الخبراء  وهنا يرى 
مصر  مع  مفاوضاتهما  انهيار  بعد  انما  أعلى  مستويات  الى  لالرتقاء  قابلة 

والسعودية العمودين الفعليين للصراعات الدولية الجديدة.
لكن اآلمال على السيسي ومحمد بن سلمان ضعيفة وأسوأ من التحليالت 

التي تراهن على انتفاضة لهم في وجه األميركيين.
ولغتها  مستمرة  الدولية  الصراعات  وروس��ي��ا؟  الصين  تفعل  فماذا 
النجاحات في عرض مصالح اقتصادية على دول الصراع تستطيع جذب 

العرب الى العالم الجديد.
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منفذّية �لنبطّية في »�لقومّي« �أقامت حفل �إفطار في �أن�صار

�لعميد و�جب قان�صو: رفَع �لدعِم كما يتد�ولون به م�صروُع حرٍب جديدٍة على لبناَن نحّذُر منه

وندعو لتر�صيِد �لدعم بقو�عَد جّدّية و�آلّياٍت و��صحة وم�صوؤولّية وطنّية

أقامت منفذّية النبطية في الحزب السوري 
مطعم  في  إفطار  حفل  االجتماعي  القومي 
ورد ـ أنصار، حضره، وفد مركزّي ضّم عميد 
الداخلية رامي قمر،عميد اإلعالم معن حمية، 
بطرس  االجتماعية  والشؤون  العمل  عميد 
سعاده، العميد د. واجب قانصو، وناموس 
جانب  إلى  بــزي،  عاطف  األعلى  المجلس 
وأعضاء  إبراهيم  محمد  النبطية  عام  منفذ 
المنفذّية، منفذ عام مرجعيون سامر  هيئة 
المجلس  وأعضاء  األمناء  من  وعدد  نقفور 

القومي ومسؤولي الوحدات الحزبية.
قبيسي  هاني  النائب  ممثل  حضر  كما 
نائب  قانصو،  محمد  الدكتور  مكتبه  مدير 
فقيه،  العام حسن  العمالي  االتحاد  رئيس 
أعضاء قيادة  إقليم الجنوب في حركة أمل، 
حسان صفا  وعلي فياض وملحم قانصو،  
االولى  للمنطقة  العامة  العالقات  مسؤول 
في حزب الله حسان بكري ومسؤول وحدة 
الدين،  نــور  ربيع  الجنوب  في  النقابات 
العربي  البعث  لحزب  السياسي  المسؤول 
قانصو،  الله  فضل  الجنوب  في  االشتراكي 
عصام  العربي  اللبناني  التجمع  رئيس 
لــوزارة  االقليمية  الــدائــرة  رئيسة  طنانة، 
نــوال  النبطية  فــي  االجتماعية  الــشــؤون 
شعبان، نائب رئيس مكتب النبطية االقليمي 
االجتماعي   للضمان  الوطني  للصندوق 
بوسوار  عين  مختار  ــدان،  ــوي س حسين 
محمد كركي،  مختار الدوير  صالح قانصو، 
واإلعالميون: سامر وهبي، علي دواد، علي 
جهاد  الشقور،  علي  زيباوي،  علي  شبيب، 
الخياط ومصطفى الحمود. وفاعليات وعدد 

من القوميين والمواطنين.

ترحيب
الخياط  علي  اإلذاعــة  ناظر  رّحب  بداية 
وفي  عيون،  أرضنا  في  ــال:  وق بالحضور 
وفي  عـــزم،  عصبنا  ــي  وف ربــيــع،  سمائنا 
وفي  خصب،  حقوقنا  وفي  مــدى،  بحورنا 
وفي  ضــيــاء،  أقالمنا  ــي  وف ــز،  ع أشرعتنا 
وفي  نهضة،  سجلنا  وفــي  ــرم،  ك نفوسنا 
عقولنا علم. ومع المعلم سعاده انطلق نور 
النهضة فاعالً بقيم الحق والخير والجمال. 
إنليل  عيد  اليوم،  يصادف  أنه  إلى  وأشــار 
الــســوري، وهــو اإللــه حــدد، ومــار جرجس 
المسيحّي والخضر المحمدّي. وختم مؤكداً 
إننا أمة ترفض أن يكون القبر مكاناً لها تحت 

الشمس؟

كلمة العميد واجب قانصو
ثم القى العميد واجب قانصو كلمة المركز 

وجاء فيها:
أطيُب  وقــٍت،  كــلِّ  وفــي  الشهر،  هــذا  في 
الكالم، يكون عن المحبِة واإلخاِء والوحدة. 
عن قيِم الحقِّ والحرّية، وعن قيمة الصبر، 

وهل هناك أعظم من هذا الصبر على ما نحن 
من  هائجاً  بحراً  نعيش  اليوم، ونحن  عليه 
إلى  تحّولت  واألزمـــات  واآلالم  المصاعب 
التفاؤل  وبــات  التشاؤم،  إلــى  قادنا  ظــالم 
وقاحة  إلى  يتحّول  كاد  بل  سخرية  أحياناً 
جماالً  القبح  في  نجُد  صرنا  أننا  بدرجة 
نسأل  لن  لذلك،  ــوراء.  ال إلى  هروب  وكأنه 
ليس  ألنه  العام،  هذا  الشهر  هذا  عاد  كيف 
أو  عليه  نحن  ما  يضارع  جديد  من  هناك 

يفوقه لنسأل عنه...
لساُن حالنا جميعاً، يدعو لخروِج لبناَن 
الضيقة  السياسّية  ونزاعاته  أزماِته  من 
ودولة  المؤسسات  دولة  قيام  تعيق  التي 

المواطنة.
من  تعمُل  عظيمٍة  نهضٍة  أبناُء  وألننا 
أجِل الحياة، نحَرُص بأاّل نحيَد عن صراِط 
قـــّوٍة لنا وبها  فــالــوحــدُة عــامــُل  الــوحــدة. 
نحّصن مجتمَعنا في مواجهة التحّدياِت كلِّ 

التحديات.
خالصاً  نــرى  ال  نحن  لذلك  مستنتجاً، 
للبناَن إال بالتخلِّص من النظام الطائفّي، فهذا 
عائقاً  وصار  األزمات،  إال  يوّلد  ال  عفٌن  نظاٌم 
أمام أّية قيامة ألنه بحكم الميت. فالطائفية 

ومشروع الدولة نقيضان ال يلتقيان.
تحّدياً  يواِجُه  األيــام  هذه  لبناُن  وقــال: 
الّنجاة وإما  أن يتلّمس حبَل  مصيرياً، فإما 
ممكنٌة  النجاَة  أنَّ  نــرى  ونحن  يهلِك.  أْن 
قرار  حكومِة  تشكيِل  الى  سريعاً  بالذهاِب 
في السياسِة واالقتصاِد، تشّرُع في اإلصالِح 
السلبية  الدوامة  من  الشامل إلخراج لبنان 
مالياً والتي باتت على حد السكين أو على 
الحاصل  االنهيار  ولوقف  الهاوية،  حافة 
الخانقة  المعيشّية  ـــة  واألزم اقتصادياً 
والــتــي تضع  لبنان  تــاريــخ  فــي  األصــعــب 
ستكون  اجتماعّي  انفجار  شفير  على  البلد 
نتائجه كارثّية على مختلف المستويات ال 
سيما على المستوى األمني، ولإلسراع في 
معالجة الملفات ذات الصلة بهموم الناس 
الوطنّية  العملة  قيمة  انهيار  وقف  وأهمها: 

الدوالر األميركّي وما نتج عن ذلك من  أمام 
تعميق لمعاناة اللبنانيين وارتفاع معدالت 
كارثّي، وإعادة  نحو  على  والفقر  البطالة 
المصارف،  في  المحجوزة  المودعين  أموال 
واالنتقال من االقتصاد الريعّي إلى االقتصاد 
الفعلّي  النمو  يحّقق  شــيَء  ال  ألن  المنتج 
اإلنتاج،  اقتصاد  إال  العمل  فــرص  ويؤمن 
وهــذا مــا نــادى بــه ســعــاده منذ تأسيس 
1932، واإلســـراع في  الــعــام  فــي  الــحــزب 
وإقرار  البحرّية،  البترولّية  الثروة  استثمار 
أية  موازنة شفافة وعادلة تخلو من فرض 
ضريبة على ذوي الدخل المحدود، وتأمين 
محاربِة  جلجلَة  وتبدأ  والمياه،...  الكهرباء 
مع  العالقاِت  تعزيِز  الى  وتبادُر  الفساد، 
المحيِط القومّي كلّه، وتضُع حداً لسياساِت 
جهاٌت  تقوُدها  التي  والفوضى  التخريِب 

تترّبُص بلبناَن شّراً.
هذا  تحتمُل  تُعد  لم  الــنــاُس  وأضـــاف: 
الصعب،  االقتصاديَّ  المعيشيَّ  الوضع 
الوضع،  هذا  تحّمِل  على  لها  طاقَة  ال  بْل  ال 
إجــراءاٍت  الدعم،  رفــِع  إجــراءاِت  مع  فكيَف 
وإعالمياً  سياسياً  عنها  الحديُث  يجري 
بخّفة، ال سيما البطاقة التمويلّية، من دون 
إلى انفجار اجتماعّي ال  أّنها ستؤّدي  إدراِك 
التي  األسئلة  ألن  إيقاُفه.  أو  ضبُطه  يمكن 
هذه  ستموَّل  أين  من  اإلطار:  هذا  في  ُتطرح 
البطاقة؟ هل من احتياطات مصرف لبنان 
التي باتت قريبة جداً من االحتياط اإللزامّي 
قرض  يكفي  وهــل  الــنــاس؟  ــع  ودائ من  أي 
البنك الدولي الذي حصل عليه لبنان لتأمين 
تمويلها؟ وهل ستخلو البطاقة من الزبائنّية 
واالستنسابّية والفساد؟ إّنها فعالً محاولة 

للهروب من المسؤولية.
ُج  مؤكداً أّن رفَع الدعِم بالشكِل الذي ُيروَّ
لبناَن،  على  جديدٍة  حرٍب  مشروُع  هو  له، 
لذلك نحّذُر من مغّبِة السيِر به، وندعو في 
المقابل إلى اتباِع سياسِة ترشيِد الدعِم وفَق 
الدقيُق  فالترشيُد  واضحة،  وآلياٍت  قواعَد 
الخياُر  هو  وطنّيٍة  بمسؤولّيٍة  ومتابعُته 

إنقاِذ  إذا ارتبط بإرادٍة ُمصّممٍة على  األسلُم 
البلد.

وقال:  لبنان،  في  الراهنة  لألزمة  وانتقل 
كلِّ  في  كما  لبناَن  في  المترّدي  الوضَع  إن 
والعقوباِت  للحصاِر  نتيجٌة  هــو  األمـــة، 
الشام،  وعلى  البلد،  هذا  على  المفروضِة 
وليس خافياً أن لبناَن يدَفُع فاتورَة رفِضِه 
خطِط  عن  تعّبر  التي  األميركّيَة  ــالءاِت  اإلم

العدوِّ الصهيونيِّ واحتالِله ومصالِحه.
ولذلك علينا أْن نعتِصَم بالحّق وأن نرفَع 
الصوَت عالياً ودائماً وأبداً، بأّننا لن نتنازل 
عن حّقنا وسندافُع عن أرِضنا، وأن المقاومَة 

هي خياُرنا األوحُد وخياُرنا األوُل واألخير.
وتابع: وللذيَن عملوا ويعملوَن لتشويِه 
هي  المقاومَة  بأن  نؤكُد  المقاومة،  صــورِة 
وحاضراً  وقدُرنا، ماضياً  وخياُرنا  نهُجنا 
ومستقبالً، ألن المقاومة تبقى هي المشروع 
األنقى واألجدى، وأرباح هذا المشروع فيض 
كرامة ووقفات عز، ومنسوب ال ينضب من 
الحرية والسيادة، وهو معادلة قوة وعامل 
تحصين لوحدتنا وأداة ترفع كل حيف عن 
ما  باقيٌة  وهي  القومّي،  الشرُف  أمتنا، هي 

بقَي الشرُف ناموساً لحياِتنا.
الفتاً إلى أننا نرى في رمضان هذا العاَم 
أنفاُس  تخالُطها  للسحوِر  ممّيزٌة  نكهٌة 
القدِس  عن  ذوداً  المنتفضيَن  المقاوميَن 
هويِتها  على  وحفاظاً  فلسطيِننا  عاصمِة 
العام  فهذا  القومّية.  الوطنّيِة  التاريخّيِة 
الصائِم  فرحِة  بين  جديٍد  نوع  من  امتزاٌج 
بإفطاِره وفرحِته بقياِمِه بواجبِه القومّي في 

التصّدي للمغتصبين.
وذكــــر بــشــهــدائــنــا فــي مــجــزرة حلبا 
تحلُّ  السنة  هذه  رمضان  في  اإلجرامّية: 
كوكباً  عشَر  ألحد  عشرَة  الثالثَة  الذكرى 
أضاءْت دماُؤهم نفوَسنا وَمَهرْتها بالقاعدِة 
هي  الــشــهــاداِت  ــى  أزك أن  عنَدنا  الجليلِة 
المباركُة  دماُؤهم  وستبقى  الــدم،  شهادُة 
تضيُء سماَء حلبا العكارّية، أحَد عشَر نجماً 
والصموِد  والفداِء  البطولِة  في  بهم  ُيقتدى 

وصوالً  األخيِر  النفِس  لفِظ  لحظة  حتى 
إلى نيِل الشهادة.

حلبا،  مجزرة  لشهداء  تحية  ألــُف  ألــُف 
مع  القضّية  سنتابع  بأننا  عهدنا  نجّدد  إذ 

القضاء.
القوميُة  الشهادُة  بأنها  كلمته  ووصــل 
لبناَن  بين  الكافرَة  الواَو  تلك  أسقطْت  التي 
والشاِم عندما ارتقى في الوقت عيِنِه شهداُء 
من ساحة البرِج في بيروَت وساحِة المرجِة 
على  التأكيد  نجدد  نحن،  وها  الشام.  في 
ووقوفنا  الشام  مع  االستراتيجي  تحالفنا 
جنباً إلى جنب في التصدي لإلرهاب الذي 
لبنان  بين  ما  بأن  نؤمن  ألننا  يستهدفها، 
مصالح  ووحــدة  جغرافيا،  وحــدة  والشام 
على  ستنتصر  وســوريــة  مصير،  ــدة  ووح
الرئيس  قائدها  شجاعة  بفضل  اإلرهـــاب 
بشار األسد وبفضل بطوالت جيشها جيش 
الداعم  حلفائها  موقف  وبفضل  تشرين، 
وإن  ووحدتها،  ودولتها  وقيادتها  لنهجها 
الدفاع  في  منهم رأوا  الحلفاء ونحن  هؤالء 
عن  دفاعاً  كلها،  األمة  عن  دفاعاُ  الشام  عن 
ودفاعاً  العراق  عن  ودفاعاً  أوالً،  فلسطين 
الله  سمح  ال  الشام  سقطت  ولو  لبنان،  عن 

لسقطت األمة من أقصاها إلى أقصاها.
وخلص إلى القول: إننا ننتظر االستحقاق 
الدستوري في الشام كعنوان رئيس لمرحلة 
على  والمجتمع  الدولة  انتصار  تكمل  هاّمة 
دروب  للسوريين  وتشّرع  الحرب  مفاعيل 
البناء والنهوض وتزيل كّل المعطالت أمام 
واالقتصادية  االجتماعية  السورية  الحياة 
الناهضة والموّحدة. وإّننا نرى في الرئيس 
بشار األسد الخيار المحّقق والمجّسد لهذه 

التطلعات.
وختم: إذ أشكُر إصغاَءكم، أتمّنى أن يعيَد 
اللُه علينا هذا الشهَر المبارَك العاَم المقبل، 
ويكون ميالُدنا في أفياِء كنيسِة القيامِة وأن 
يكوَن ِفطُرنا تحت قّبة المسجد األقصى، أما 
نحُن فكلُّ ذّرٍة من تراِب أمِتنا مقدَّسٌة عنَدنا 

بقداسِة القيامِة واألقصى. 

علي الخياط

العميد واجب قانصو يلقي كلمة المركز

�شورية �شتنت�شر على الإرهاب بف�شل �شجاعة 

قائدها الرئي�س ب�شار الأ�شد وبف�شل بطولت 

جي�شها جي�س ت�شرين، وبف�شل موقف حلفائها 

الداعم لنهجها وقيادتها ودولتها ووحدتها، واإن 

هوؤلء الحلفاء ونحن منهم راأوا في الدفاع عن 

ال�شام دفاعُا عن الأمة كلها

في رم�شان هذه ال�شنة تحلُّ الذكرى الثالثَة 

ع�شرَة لأحد ع�شَر كوكباً اأ�شاءْت دماوؤُهم 

نفو�َشنا وَمَهرْتها بالقاعدِة الجليلِة عنَدنا 

اأن اأزكى ال�شهاداِت هي �شهادُة الدم، و�شتبقى 

دماوؤُهم المباركُة ت�شيُء �شماَء حلبا العكارّية

نجاَة لبنان ممكنٌة بالذهاِب �شريعاً الى ت�شكيِل 

حكومِة قرار في ال�شيا�شِة والقت�شاِد، ت�شّرُع 

في الإ�شالِح ال�شامل لإخراج لبنان

 

من الدوامة ال�شلبية

نجاة لبنان تبداأ جلجلَة محاربِة الف�شاد، وتبادُر 

الى تعزيِز العالقاِت مع المحيِط القومّي كّله، 

وت�شُع حداً ل�شيا�شاِت التخريِب والفو�شى التي 
تقوُدها جهاٌت تترّب�ُس بلبناَن �شّراً
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عمدة  أص��درت  حلبا،  لمجزرة  عشرة  الثالثة  الذكرى  في 
القضاء في الحزب السوري القومي االجتماعي البيان التالي:

حلبا،  مجزرة  ارُتكبت   ،2008 عام  أي��ار  من  العاشر  في 
لم  حيث  ودموية،  وحشية  المجازر  أفظع  من  واح��دة  وهي 
القوميين  على  الرصاص  بإطالق  والمجرمون  القتلة  يكتف 
مشهد  في  استشهادهم،  بعد  بجثثهم  مثلوا  بل  االجتماعيين، 

عّبر عن غريزة اإلجرام واإلرهاب ضّد اإلنسانية.
قبل ثالثة عشر عاماً، كان المشروع يرمي إلى إحداث فتنة 
طائفية � مذهبية في لبنان لتفتيته وتقسيمه وضرب عناصر 
وال  بوصلة  يخطئون  ال  ألنهم  القوميين  استهداف  وتّم  قوته، 
كانت  حلبا  في  القوميين  دماء  أّن  غير  صراع،  عن  يحيدون 
الغرف  في  لها  التخطيط  جرى  التي  الفتنة  فأسقطت  أقوى، 

اإلرهابية السوداء.
إّن مهاجمة القوميين في حلبا، بغطاء التظاهر وبشعارات 
دول  على  الكوني  اإلرهابي  الهجوم  سياق  في  جاء  السلمية، 
متطرفة  إرهابية  عناصر  على  االعتماد  فتّم  المقاومة،  وقوى 
تمتهن القتل واإلجرام والوحشية، قكانت مجزرة حلبا واحدة 

من أفظع جرائمهم.

في ذكرى مجزرة حلبا، نحّيي شهداء المجزرة األبطال، كما 
نحّيي شهداء جريمة كفتون األبطال، ألّن لدماء هؤالء الشهداء 
حماية  في  الفضل  وكفتون  حلبا  في  ارتقوا  الذين  القوميين 

لبنان من مشروع الفتنة التي إْن وقعت لن تبقي ولن تذر.
في ذكرى مجزرة حلبا، نؤكد أّن الذين عرقلوا سير العدالة 
والعنوان،  الوجهة  أخطأوا  الزمن،  مرور  عامل  على  مراهنين 
شاعرنا  قول  ينطبق  وعليها  وعزيزة،  غالية  القوميين  فدماء 

الكبير محمد يوسف حمود:
والجرح، في صدر الكرامة، ثائر يتضّرُم

لكأّنه، والثأر يصرخ في جوانِبه... قُم
االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  في  القضاء  عمدة  إّن 
إذ تجّدد التأكيد بأّن مجزرة حلبا لن يطويها الزمن، تؤكد في 
الوقت ذاته، أّن ملف المجزرة أعيد الى مساره وهو حالياً قيد 
االمتابعة أمام قاضي التحقيق األول في الشمال. وهذا الملف 
القوميين، ولذلك نعاهد  العمدة والمحامين  هو محّل متابعة 
شهداءنا األبرار وعائالتهم وجميع القوميين بأننا لن نستكين 
حتى يبّت القضاء بالملّف ويقتّص من المجرمين اإلرهابيين، 

إحقاقاً للحق والعدالة.

اإلسالمي  الجهاد  حركة  ممثل  زار 
عام  أمين  عطايا،  إحسان  لبنان  في 
ال��ع��روب��ة  وت��ي��ار  الشغيلة  راب��ط��ة 
االجتماعية  وال��ع��دال��ة  للمقاومة 
السابق  والنائب  ال��وزي��ر  لبنان  في 
ضّم  وف��د  رأس  على  الخطيب،  زاه��ر 
محفوظ  اللبنانية  العالقات  مسؤول 
أبو  هيثم  العالقات  سر  وأمين  منور، 
فواز  الدكتور  بحضور  وذلك  الغزالن، 
للمقاومة  العروبة  تيار  ممثل  فرحات 
عن  وممثلين  االجتماعية،  والعدالة 
بيروت  م��ن  الخطيب  مكتب  هيئة 
حيث  والبقاع.  والجنوب  والشوف 
القضية  تطورات  استعراض  ج��رى 
القدس  في  يجري  وما  الفلسطينية، 
المحتلة، وتم التأكيد على أن الصراع 
حسمه  يمكن  ال  الصهيوني  العدو  مع 

إال بالمقاومة المسلحة.

حول  مفصالً  شرحاً  عطايا،  وق��ّدم 
تطورات القضية الفلسطينية، متطرقاً 
االنتخابات  من  الحركة  موقف  إل��ى 
أوس��ل��و،  س��ق��ف  ت��ح��ت  التشريعية 
التحرر  مرحلة  في  األولوية  أن  مبّيناً 
وليس  االحتالل  لمقاومة  هي  الوطني 

معه... للتعايش 
إلى ضرورة  المجتمعون  أشار  وقد 
ق��درات��ه��ا  وتنمية  ال��م��ق��اوم��ة  ح��ف��ظ 
وتعزيزها من أجل معركة الحسم ضد 

العدو الصهيوني اآلتية ال محالة..
وأكدوا على أن الشعب الفلسطيني 
والضفة،  القدس  في  يتصّدى  ال��ذي 
البطولية ضد  العمليات  أبناؤه  وينّفذ 
العدو، لهو جدير بالحياة، وقادر على 

صنع االنتصارات..
في  ي��ح��ص��ل  م��ا  أن  إل���ى  ول��ف��ت��وا 
ح��ي ال��ش��ي��خ ج����راح، واس��ت��ب��س��ال 

االحتالل  لجنود  التصدي  في  أهلنا 
وم��س��ت��وط��ن��ي��ه ه���ن���اك، ورس���ال���ة 
حاجز  وعملية  غ��زة،  من  الصواريخ 
انتفاضة  إرهاصات  هي  إنما  زعترة، 
قادمة، ألن شعبنا ال يمكن أن يستكين 

لالحتالل وإجرامه.
ودعا المجتمعون األحزاب والقوى 
وال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة 
للشعب  دعماً  السريع  التحرك  إل��ى 

العادلة.. وقضيته  الفلسطيني 
بوفد  الخطيب،  رّحب  جانبه،  من 
على  وأّك��د  اإلسالمي،  الجهاد  حركة 
تجاه  النظر  وج��ه��ات  ف��ي  التطابق 
الصراع ضد العدو الصهيوني. وثّمن 
به  تقوم  الذي  الكبير  الجهادي  الدور 
الواضحة  ومواقفها  الجهاد،  حركة 
تقبل  ال  ال���ت���ي  ال��ش��م��س  وض�����وح 

المساومة مع الكيان الغاصب..

»القومي«: مجزرة حلبا لن يطويها الزمن وعهُدنا لل�شهداء
اأال ن�شتكين حتى تحقيق العدالة باالقت�شا�ص من القتلة والمجرمين

الخطيب ا�شتقبل وفدًا من »الجهاد االإ�شالمي«
 واتفاق على دعم ال�شعب الفل�شطيني

شهداء مجزرة حلبا

الخطيب مستقبالً عطايا والوفد

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في بيان، أن مصرف لبنان يعمل 
»بعد نجاح التعميم 154 والتزام المصارف بمندرجاته، على إطالق مبادرة 
مصرف  عمل  ترعى  التي  واألصول  القوانين  ضمن  اللبنانيين  إراحة  تهدف 
تقوم  فاعلة  حكومة  غياب  يعّمقها  التي  الخانقة  األزم��ة  رغم  وذلك  لبنان، 
والثقة  والدولية  العربية  لبنان  عالقات  وتستعيد  المطلوبة  باإلصالحات 

الداخلية والخارجية«. 
وأوضح أن المبادرة تقوم على:

» أوالً: يفاوض مصرف لبنان حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية 
تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 

تشرين األول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعمالت كافة.
ولهذه الغاية طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني 
عليها خطة يتّم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دوالر أميركي، وبالدوالر 
األميركي أو أي عملة أجنبية، إضافًة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية. وسيتم 
ومن  قريباً.  لبنان  مصرف  ُيحّددها  زمنية  فترة  على  المبالغ  هذه  تقسيط 
على  الحصول  شرط   2021 حزيران   30 من  اعتباراً  الدفع  يبدأ  أن  المتوّقع 

التغطية القانونية.
� ثانياً: ُيطلق مصرف لبنان منصة »صيرفة« )SAYRAFA(، أي المنصة 

االلكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصّرافين، مع ما تؤّمنه 
تشمل  ال  بحيث  فيها  المشتركين  وفي  األسعار  في  شفافية  من  المنصة  هذه 
الصرافين غير الشرعيين. وسُيصدر مصرف لبنان التعاميم إلى الجمهور فور 

الحصول على إجابة وزير المالية كما ينّص القانون.
أسعار  في  التقلبات  لضبط  اللزوم  عند  بالتدّخل  لبنان  مصرف  وسيقوم 
سوق الصيرفة، علماً بأن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة 

أمام األفراد والمؤسسات.
� ثالثاً: وعلى عكس ما ُيشاع في عدد من وسائل اإلعالم، فإن مصرف لبنان 
ال يزال يؤّمن بيع الدوالر للمصارف على سعر الصرف الرسمي للمواد األولية 
السعر  على  ال��دوالرات  هذه  ببيع  ملتزم  وهو  دعمها،  الحكومة  ق��ّررت  التي 
والمصرف  الرسمية،  المراجع  عليها  وافقت  التي  االعتمادات  لكل  الرسمي 

المركزي ينّفذ هذه العمليات يومياً وتباعاً«.
تقتضيه  ما  وفق  الدعم  مقاربة  استمرارية  على  »حفاظاً  أنه  إلى  وأش��ار 
النقد  بقانون  والتزاماً  المودعين،  ومصلحة  العليا  اللبنانية  المصلحة 
المعنية من أجل ترشيد  ال��وزارات  إلى  لبنان كتباً  والتسليف، وّجه مصرف 

الدعم، وهو ينتظر األجوبة الواقعية والتي يمكن تنفيذها قانوناً«.

»المركزي« ُيعلن عن مبادرة لت�شديد تدريجي للودائع 

العدو  جرائم  الحسنية  وائل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  رئيس  أدان 
يحصل  ما  أّن  معتبراً  جراح،  وشيخ  األقصى  في  االفلسطينيين  بحق  الصهيوني 
مرأى  على  اإلنسانية،  ضّد  وجرائم  حاقدة،  عنصرية  ممارسات  هو  القدس  في 
العالم كله ومسمعه الذي عليه أن يتحرك سريعاً لوقف العدوانية الصهيونية. 
وتصديهم  فلسطين،  وكل  القدس  في  شعبنا  أبناء  صمود  الحسنية  وحّيا 
التي  المواجهة  أّن  على  مشّدداً  المستوطينين،  وقطعان  لإلحتالل  البطولي 
من  وبالرغم  االحتالل  بمواجهة  ونساًء  وشباباً  شيباً  الفلسطينيون  يخوضها 
كلفها العالية استشهاداً واصابات واعتقاالت، لكنها ترسم طريق تحرير القدس 

وكل فلسطين، وتقوض مشروع تصفية المسألة الفلسطينية.
نبض  العربي  العالم  ساحات  تستعيد  أن  ضرورة  الحسنية  الرئيس  وأكد 
ولتوجيه  فلسطين،  في  شعبنا  أبناء  لصمود  ومناصرة  دعماً  والكرامة  العز 

االحتالل  مع  العالقات  إلقامة  صاغرة  هرولت  التي  لألنظمة  قوية  رسالة 
وضد  ضده  ومتآمرة  شعبنا  لنضال  متنكرة  االستيطاني  العنصري  الصهيوني 

فلسطين. قضية 
مشيراً  الصهيوني،  االحتالل  ضد  المقاومة  تصعيد  إلى  الحسينة  ودع��ا 
منطقة  كل  في  بل  جراح  والشيخ  االقصى  ساحات  في  تبقى  لن  المواجهة  أن 
االرهاب  ضد  والمواجهة  الصراع  ميادين  كل  وفي  فلسطينية،  ودسكرة  وبلدة 

واالحتالالت على امتداد أمتنا والعالم العربي.
المواجهات  في  أصيبوا  الذي  الفلسطينيين  الجرحى  إلى  الحسنية  وتوّجه 
لكم  نتمّنى  والوجود.  المصير  معركة  في  المنتصر  هو  والدم  دمنا،  دمكم  قائالً: 
تحرير  طريق  على  االحتالل  مقارعة  ساحات  الى  والعودة  العاجل  الشفاء 

فلسطين كل فلسطين.

رئي�س »القومي« حّيا الجرحى الفل�صطينيين الذين اأ�صيبوا في المواجهات: دمكم دمنا و�صننت�صر...

الح�شنية: المواجهة لن تبقى في �شاحات االأق�شى وال�شيخ جراح

بل في كّل منطقة وبلدة ود�شكرة فل�شطينية وكّل ميادين ال�شراع 

االجتماعّي  القومّي  السورّي  الحزب  من  وفد  التقى 
لمنظمة  السياسّية  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  دمشق،  في 
وضّم  الهادي،  عبد  أنور  السفير  الفلسطينّية  التحرير 
وهبي  ووهيب  األحمد  طارق  العميدين  القومّي  الوفد 
عميد  ووكيل  مهدي  سماح  األعلى  المجلس  وعضو 

العمل والشؤون االجتماعّية في الشام محمود بكار.
ووّزعت وكالة »أمد« لإلعالم بياناً عن اللقاء، أشار 
الدائرة  مقّر  في  ُعقد  الذي  اللقاء  بداية  »وفي  أنه  إلى 
السياسّية في دمشق وضع السفير عبد الهادي الوفد 
مدينة  في  شعبنا  أبناء  له  يتعّرض  ما  بصورة  الزائر 
القدس المحتلة، من تصعيد واعتداءات خطيرة من قبل 
قوات االحتالل اإلسرائيلّي والمستوطنين، وتهجيرهم 
وطردهم بالقوة من منازلهم وأراضيهم في حي الشيخ 

جراح إلحالل المستوطنين مكانهم«.
كفلسطينيين  نحن  »بأننا  ال��ه��ادي،  عبد  وأك���د 
الرئيس  قال  وكما  ومقاومتنا،  صمودنا  في  مستمّرون 
مهما  ستعود  الجمعة، القدس  ي��وم  عباس  محمود 
معركة  ه��ي  المعركة  وه���ذه  تضحيات  م��ن  دفعنا 

فلسطين وبدون القدس ال توجد فلسطين«.
أن  العربّية  الجماهير  من  ب��ّد  ال  وأض��اف: »ب��أن��ه 
تتحّرك نصرة لألقصى وألهلنا في فلسطين، كي تثبت 
لهذا الكيان الغاصب بأن الشارع العربّي ضد التطبيع 
حقوقه  يأخذ  لم  الفلسطيني  الشعب  دام  ما  معه، 

المشروعة«.
بالقدس  ب��دأت  التي  االنتفاضة  »ه��ذه  وت��اب��ع: إن 
الدولة  استقالل  إع��الن  حين  إل��ى  تستمّر  أن  ممكن 

الفلسطينّية«.
الرئيس  ق��رار  بصورة  الوفد  الهادي  عبد  ووض��ع 
بتأجيل  الفلسطينّية،  وال��ق��ي��ادة  ع��ب��اس  محمود 

االنتخابات العامة في فلسطين بسبب رفض االحتالل 
إجراءها في القدس.

 وهبي
من جهته، أدان العميد وهيب وهبي والوفد القومي 
الهجمة »اإلسرائيلية« الشرسة التي يتعّرض لها أبناء 
والتي  المحتلة،  القدس  مدينة  في  الفلسطيني  شعبنا 

تجري على مرأى العالم بأسره.
القدس  في  أهلنا  له  يتعّرض  أن~ ما  الوفد  واعتبر 

التصّدي  يستوجب  ما  وهذا  جديدة  تهجير  حملة  هو 
وفي  كافة  الصعد  على  والمواجهة  الحملة  لهذه 

المحافل كافة.
االجتماعي كان  القومي  السوري  وأكد أن~ الحزب 
وسيبقى رأس حربة في الدفاع عن فلسطين وشعبها 
توّصالً إلى التحرير الكامل وإقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس.
للقدس  اع���ت���زاز وت��ق��دي��ر  ت��ح��ّي��ة  ال��وف��د  ووّج����ه 

والمقدسّيين الذين يقاومون نيابة عن األمة.

وفد من »القومّي« التقى في دم�شق ال�شفير عبد الهادي.. 

حزبنا كان و�شيبقى راأ�ص حربة في الدفاع عن فل�شطين و�شعبها حتى التحرير الكامل

الوفد القومي والسفير عبد الهادي في دمشق

{ عمر عبد القادر غندور*
منذ أن أطلق قائد الثورة اإلسالمية المباركة في إيران اإلمام الخميني 
واألح��رار  المسلمين  جميع  داعياً   1979 عام  العالمي  القدس  يوم 
الشرعية  الحقوق  ودعم  الصهيوني  االحتالل  رفض  الى  العالم  في 
رمضان  شهر  من  األخير  الجمعة  يوم  واعتبار  الفلسطيني  للشعب 
المبارك مناسبة للتذكير بجريمة العصر، أصبح هذا اليوم مناسبة 
اآْلِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  »َف��إَِذا  تعالى  الله  لقول  تصديقاً  الهمم  الستنهاض 
َل َمرٍَّة َوِلُيَتبُِّروا َما  ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوُه أَوَّ
َعلَْوا َتْتِبيًرا 7 اإلسراء« والتأكيد اّن القضية الفلسطينية هي المعيار 
والنموذج والبوصلة والفيصل للرؤساء والملوك والسياسيين وقادة 
الرحال،  اليه  ُيشّد  الذي  والمكان  الصحيحة  الوجهة  وتمثل  الرأي، 
واّن هذه القضية لن تموت بقناعة عقائدية قد ال يفهمها البعض، واّن 

تحرير فلسطين قادم ال محال، ويرونه الناس بعيداً ونراه قريباً.
   وليس عبثاً ان يندفع المقدسيون والقادمون من الضفة الغربية 
رغم  ألفاً  التسعين  فاقت  وب��أع��داد  القدر  ليلة  إلحياء  القدس  ال��ى 
والبطش  جراح  الشيخ  حي  إخالء  ومحاوالت  واالعتقاالت  التضييق 
والقوة المفرطة التي اعتمدتها سلطات االحتالل لترهيب الفلسطينيين 
وأودت الى إصابة اكثر من مئتي فلسطيني ُنقلوا الى المستشفيات، 
انه  وأكد  صبري  عكرمة  األقصى  المسجد  خطيب  استنكره  ما  وهو 
اإلدان��ات  إال  نسمع  وال  »إسرائيل«،  لردع  حقيقية  ضغوط  توجد  ال 

السخيفة وان الرّد سيكون على يد الشباب الفلسطيني...
وفي يوم القدس نقول بإيمان ويقين:

صراع  انه  وأب��داً،  دائماً  القدس  وعلى  فلسطين  على  الله  سالم 
من  تنهض  ان  تحاول  وأمة  االّدع��اء،  عنوانه  صهيوني  ايديولوجي 
تحت رمال الخذالن واالنطباح والخيانة. وألن األمة تنطلق من قناعات 
عقائدية إلغناء التجربة الدينية للبشرية كانت المؤامرة الصهيونية 

على فلسطين أشّد دهاًء، لعب فيها اإلعالم والديبلوماسية
والعسكرة الدور المؤثر...

ولذلك، كانت االنتفاضة الشعبية على أرض فلسطين وما زالت، من 
أعظم إنجازات مسيرة المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين، ووضعت 
للقضية  نصرة  تؤّديه  ان  يجب  الذي  والدور  مسؤولياتها  أمام  األمة 

المقدسة التي ال تموت.
وإذا كانت فلسطين قد تحّولت منذ مطلع القرن العشرين، ال سيما 
مع النكبة التي أصابت كيانها الجغرافي واالجتماعي والسياسي على 
إخفاقه  العربي من خالل  اإلقليمي  النظام  بها  ُمني  التي  الهزيمة  اثر 
في منع قيام دولة الكيان »اإلسرائيلي« عام 1948، فنحن اليوم في 
مع  التطبيع  الى  األنظمة  هرولة  في  نراه  إخفاقاً  وأشّد  أسوأ  وضع 

الكيان الغاصب!
بين  مركزي  اشتباك  حالة  في  اليوم  ونحن  كبير،  بالء  ذلك  وفي 
مشروعين اثنين... مشروع امبريالي صهيوني أميركي إللغاء الهوية 
إسالمي  نهضوي،  وقومي  عربي  وآخ��ر  لفلسطين،  التاريخية 
مسيحي تشكل فيه فلسطين حجر الزاوية لإلمساك بجغرافية المكان 

الذي يضمن الغلبة لإلنسان الذي يعيش قلب هذه الجغرافيا.
تاريخية  استرجاعية  حالة  الى  تسعى  الصهيونية  نرى  ولذلك، 
لما يسّمونه »أرض الميعاد« إلسقاط أبناء الجغرافيا واجتثاث أهلها 

ومسح هويتهم وذاكرتهم وتاريخهم.
زمن  في  وخاصة  التوسعية  أحالمها  عن  تكّف  لن  »إسرائيل«  اّن 

التطبيع وقد أصبحت »من أهل البيت«...
إّن فلسطين هي ملك أهلها، ال بل ملك األمة بكّل أطيافها الى أن تقوم 
الساعة، وأملنا كبير في نهضة األجيال الجديدة لرفض الواقع العربي 

الرسمي.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

يوم القد�ص محطة تاريخية وطنية عقائدية
والق�شية الفل�شطينية معيار وخارطة طريق

سّجل لبنان في الساعات ال�24 الماضية، 570 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا و26 حالة وفاة.

وأعلنت اللجنة التنفيذية للقاح كوفيد - 19  عبر حسابها على »تويتر«، 
مدى  على  أن  موضحًة   ،Pfizer بلقاح  جديدة  عمرية  فئة  استهداف  بدء 
المسجلين  المواطنين  لجميع  رسالة  ألف   85 ارسال  يتم  سوف  أسبوع 
على المنصة مع أمراض مزمنة و أعمارهم بين 60 و 64 )من األكبر سناً(. 
لفئات عمرية إضافية خالل  المواعيد تباعاً  إرسال  أن يتم استكمال  على 

األسبوع المقبل وفق خطة وزارة الصحة العامة.

لألدوية  البريطانية  الوكالة  أن  عراجي  عاصم  النائب  أكد  جهته،  من 
أصدرت توصية بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق ال�40 سنة.

وكان عراجي قد غرد  عبر »تويتر« كاشفاً أن »محاوالت لجنة الصحة 
النيابية للتوصل إلى حّل بين المؤسسات الضامنة ونقابة المستشفيات، 
لم يكتب لها النجاح نظرآ لعدم قدرة المؤسسات الضامنه على رفع تعرفة 
سيدفع  ألنه  الضحية،  هو  »المريض  وق��ال  ستنهار«.  ألنها  الخدمات، 
جميع  إلنقاذ  وق��ت،  بأسرع  َمَهّمة  حكومة  تشكيل  هو  الحّل  الفروقات. 

القطاعات التي تتهاوى بسرعة.«

570 اإ�شابة و26 وفاة بكورونا وا�شتهداف فئة عمرية جديدة بـ»فايزر«  

القومي االجتماعي ضّم   زار وفد من الحزب السوري 
المجلس  وعضو  وهبي  ووهيب  األحمد  طارق  العميدين 
والشؤون  العمل  عميد  ووكيل  مهدي،  سماح  األعلى 
االجتماعية في الشام محمود بكار المقر المركزي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في دمشق، 
والتقى األمين العام المساعد للجبهة الدكتور طالل ناجي 
وعضو  رامز  عماد  أبو  السياسي  المكتب  عضو  بحضور 
في  التداول  وجرى  مخلالتي  إسماعيل  المركزّية  اللجنة 

آخر التطورات.
بياناً  العامة«،  »القيادة   � الشعبية  الجبهة  ووزع��ت 
القومي  السوري  الحزب  وف��د  أّن  إل��ى  أش��ار  اللقاء  عن 
القائد  للرفيق  الحزب  قيادة  تحيات  »نقل  االجتماعي، 
أحمد جبريل األمين العام للجبهة، وجرى تناول أوضاع 
الساحة الفلسطينية والموقف المشّرف ألهلنا في القدس 

والضفة الغربية وقطاع غزة«.
بموقف  »اعتزازه  أكد  »القومي«  وفد  إّن  البيان  وقال 
يتحّدى  وال��ذي  والمقاوم  الصامد  الفلسطيني  الشعب 
األمة في  سلطات االحتالل الصهيوني ويعّبر عن شرف 
يستهدف  والذي  االمبريالّي  الصهيونّي  المخطط  وجه 

عموم األمة«.
في  األع��زاء  »شكر  »الجبهة«  وف��د  أّن  البيان  وأعلن 
الحزب السوري القومي االجتماعي على محبتهم ودعمهم 

للقضية الفلسطينية ولمقاومة الشعب الفلسطينيين«.

وفد من »القومّي« زار نائب اأمين عام الجبهة ال�شعبية - القيادة العامة

واأع�شاء القيادة: نعتز بموقف �شعبنا ال�شامد في مواجهة االحتالل ال�شهيوني

ناجي مستقبالً وفد »القومي«
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لتحرير  الشعبية  الجبهة  نــّظــمــت  الــقــدس  يـــوم  بمناسبة 
برج  مخيم  فــي  حــاشــدة  مسيرة  العامة  الــقــيــادة   - فلسطين 
وقوى  والجبهة  فلسطين  ورايات  أعالم  فيها  رفعت  البراجنة 

المقاومة وصور الشهداء ولوحات تعبّر عن المناسبة.
شارك في المسيرة إلى جانب قيادة الجبهة وفد من الحزب 
السوري القومي االجتماعي ضم العميد وهيب وهبي وعضو 
عمدة  في  المساعد  والناموس  مهدي  سماح  األعلى  المجلس 

اإلذاعة رامي شحرور وعدد من القوميين.

»القومي«
الوطنية  والقوى  األحــزاب  كلمة  وهبي  وهيب  العميد  ألقى 
الفلسطينيين  شعبنا  وأبناء  البراجنة  بــرج  مخيم  أبناء  فحيا 
من  ينجزأ  ال  كجزء  عليها  نعّول  التي  المقدسيين  وانتفاضة 
مسيرة النضال لتحرير فلسطين الذي لن ينجز إال بالمقاومة 

واالنتفاضة في مواجهة العدو »اإلسرائيلي«.
أضاف: لسنا وحيدين وسنتابع جهادنا في سبيل تحرير 
فلسطي، غير آبهين بكل الذين تنكروا لفلسطين وارتدوا ثوب 

العار والتطبيع. 
لن  االجتماعي  القومي  الــســوري  الحزب  في  نحن  وقــال: 
ال  الذين  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  عن  الدفاع  في  جهداً  نوفر 
نعتبرهم الجئين في لبنان، بل هم بين أهلهم وناسهم ونسعى 
لتأمين الحياة الكريمة لهم إلى حين طرد االحتالل وعودتهم 

إلى قراهم ومدنهم في فلسطين. 
إلى  الجميع  بعودة  تشي  قريبة  متغيّرات  هناك  أن  ورأى 
أو  قوسين  قــاب  هي  والتي  اإلرهـــاب  على  المنتصرة  دمشق 
أدنى من تجديد الثقة بالرئيس بشار األسد الذي رغم الحرب 

االرهابية على الشام بقي المدافع األول عن فلسطين.
من  محتّم  نصر  إلــى  نسير  بأننا  واثــقــون  بالقول:  وختم 

وهي  التاريخ،  مجرى  لغيّرت  فعلت  لو  قــوة  فينا  أن  منطلق 
فاعلة.

القيادة   - فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  كلمة  وألقى  
للجبهة ومــســؤولــهــا في  الــســيــاســي  الــمــكــتــب  الــعــامــة عــضــو 
مسؤول  معاون  المقاومة  كلمة  وألقى  غازي،  كفاح  أبو  لبنان 

العالقات الفلسطينية في حزب الله عطا الله حمود.
الفلسطيني  لشعبنا  الــالمــحــدود  الــدعــم  الكلمات  وأكـــدت 
وكل  لــلــقــدس  انــتــصــاراً  المحتلة  فلسطين  داخـــل  المنتفض 
فلسطين  أجــل  مــن  المقاومة  محور  دور  وأكـــدت  فلسطين.. 
والعراق  ولبنان  وفلسطين  الــشــام  إلــى  إيـــران   مــن  والممتّد 

وصوالً إلى اليمن.
وأثــنــى الــمــتــحــّدثــون عــلــى انــتــفــاضــة الــقــدس الــتــي قادها 
عاصمة  عن  دفاعاً  وأطفاالً  نساء  وشباباً،  شيباً  المقدسيّون 

فلسطين في مواجهة االحتالل الصهيونّي. 

في  الشعب  قاعة  ساحة  في  وقفة  الله«  »أنصار  حركة  نّظمت 
جانب  إلى  فيها  شارك  العالمي،  القدس  ليوم  إحياًء  شاتيال  مخّيم 
نائب األمين العام لحركة »أنصار الله« ماهر عوّيد، وفد من الحزب 
سماح  األعلى   المجلس  عضو  ضم  االجتماعي  القومي  السوري 
مهدي والناموس المساعد في عمدة اإلذاعة رامي شحرور وعدد من 
واألحزاب  الفلسطينية،  والقوى  الفصائل  عن  وممثلون  القوميين، 
واللجان  اللبنانية  والجمعيات  والمؤسسات  الوطنية  والقوى 

الشعبية وقوى األمن الوطني الفلسطيني.

مهدي
كلمة األحزاب والقوى الوطنية ألقاها عضو المجلس األعلى في 

الحزب السوري القومي االجتماعي سماح مهدي الذي قال:
تجمعنا  اتجاهها،  تخطئ  ال  التي  الصراع  بوصلة  دائماً  ألنها 
القدس  ي��وم  هو  استثنائية  رمزية  من  يحمل  ي��وم  في  فلسطين 
أيام  كل  للقدس  ومبادئنا  وإيماننا  عقيدتنا  في  ونحن  العالمي. 

السنة بل كل أيام العمر.
أضاف: قدسنا ليست فقط الشيخ جّراح وباب المغاربة. قدسنا 
والخليل  الله  ورام  نابلس  هي  وسخنين،  وعرابة  ويافا  حيفا  هي 
وجنين وغزة وخانيونس، القدس هي كل شبر من أرض فلسطين.

دفاعاً  السالح  امتشقنا  أننا  مكان،  غير  في  أعلّنا  وأن  سبق 
السالح  هذا  نلقي  لن  أننا  وأكدنا  المباركة،  الطّيبة  أرضنا  عن 
أرض  من  بالطة  وكل  برتقال  وحّبة  زيتون  حّبة  آخر  تحرير  حتى 

فلسطين.
واليوم نضيف: لو لم يبق من أرض فلسطين إال حبة تراب واحدة 

تحت االحتالل، سنظل نقاتل حتى نعيدها إلى السيادة القومّية.

راهن  لعقود  الجهاد  في  استمرينا  اإليمان  بهذا  قائالً:  وتابع 
والصغير  سيموت  شعبنا  من  الكبير  أن  على  المحتل  خاللها 
أكثر  تتجذر  لألمة  يولد  جديد  جيل  بكل  وإذا  فلسطين.  سينسى 

ثقافة المقاومة حتى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين.
لتفريغ فلسطين  بالقول: سعوا بكل جبروتهم وإرهابهم  وختم 
والمعنوية  المادية  المغريات  تقديم  عبر  أبنائها  من  والمخيمات 
واستراليا  وكندا  أميركا  إلى  الهجرة  باتجاه  شعبنا  أبناء  لدفع 
أبناء  أحد  أقدم  عندما  زعترة  حاجز  من  الجواب  فجاء  وأوروب��ا، 
على   - األميركية  الجنسية  حمله  من  الرغم  وعلى   - فلسطين 
االنتصار للقدس عبر تنفيذ عملّية بطولّية مّرغت أنف المحتل في 

التراب.

 أبو عفش
منظمة  وفصائل  »فتح«  حركة  سر  أمين  بالمناسبة  وألقى 
اعتبر  الحركة،  كلمة  عفش  أبو  سمير  العميد  الفلسطينية  التحرير 
الفلسطيني  الشعب  مع  الوقوف  تكريس  هو  القدس  يوم  أنَّ  فيها 

العصّي على االنكسار والتقسيم. 
وانتقد العميد أبو عفش الدعوات المشبوهة التي يطلقها بعض 
التخلي عن فلسطين ويطلبون وكاالت  إلى  فيها  الصغار ويدعون 
فلسطين  أرض  عن  التنازل  مقابل  للعزل،  قابلة  غير  حصرّية 
والحصول على تعويض مادي، مطالًبا الدولة اللبنانية بالتحرك 
لوضع حد لما يحصل، ومشدًدا على موقف منظمة التحرير الرافض 

للترحيل والتهجير والتوطين.
وتوّجه في كلمته إلى المطّبعين وأمراء وملوك التطبيع ومعهم 
أّي  يبيع  قد  القدس  يبيع  »َمن  أن  إلى  الفًتا  فلسطين،  أذاّلء  بعض 

دعًما  مسيرات  بتنظيم  العربية  الشعوب  ومطالًبا  بعدها«،  شيء 
ألهالي القدس، ولحّي الشيخ جّراح.

السياسي  الملف  الوقفة كل من: معاون مسؤول  وتحّدث خالل 
لألحزاب في حزب الله د.علي ضاهر، ورئيس حزب الوفاء اللبناني 
األمة،  األهلّية لنصرة فلسطين وقضايا  الحملة  أحمد علوان باسم 
25 يناير وعضو إقليم حركة فتح  ومحمود الشربيني باسم ثورة 
الفلسطينية،  القوى  تحالف  باسم  الفارس  عبدالله  أبو  االنتفاضة 
وترّكزت الكلمات على أهمية إحياء يوم القدس واإلشادة بالمقاومة 
الذين  المقدسيين  وبنضال  فلسطين  في  الفلسطينية  الشعبية 
على  والحملة  »اإلسرائيلي«،  االحتالل  قوات  على  انتصاًرا  أحرزوا 
االحتالل،  مع  عالقات  إلقامة  المهرولين  العرب  من  المطّبعين 
تراب  من  ذرة  هناك  دامت  ما  السالح  حمل  استمرار  على  والتأكيد 
لبنان  لتفريغ  المشبوهة  الحمالت  واستنكار  محتلة،  فلسطينية 
من الالجئين الفلسطينيين وتهجيرهم، واإلسراع في إنجاز الوحدة 

الوطنية الفلسطينية. 
عضو  ألقاها  الله  ألنصار  بكلمة  التضامنّية  الوقفة  وانتهت 
وأبناء  القدس  يوم  ذكرى  »تأتي  فيها:  قال  خليل،  حربي  قيادتها 
المسجد  عن  دفاًعا  شرسة  جماهيرية  هبة  يخوضون  شعبنا 

األقصى المبارك«. 
 وجّدد خليل باسم حركة أنصار الله المقاومة اإلسالمية العهد 
على مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة مع المقاومة اللبنانية مهما 

بلغت التضحيات.
بيت  أهل  إلى  لبنان  في  المخيمات  باسم  التحية  خليل  ووّجه 
المحتلين الصهاينة،  المقدس على صمودهم وعنفوانهم في وجه 

داعًيا أبناء شعبنا الفلسطيني كاّفًة للتعاون والتماُسك والوحدة.

في  الشهداء  تمثال  أمام  وقفة  الطاشناق  حزب  في  زاواريــان  طالب  مصلحة  نظّمت 
زاواريان  طالب  باسم  الــورد  من  أكاليل  وضع  وتم  أيــار،   6 لشهداء  تحية  بيروت، 

والمنظمات الشبابية المشاركة.
الحزب  الشبابية، وفد من  الطاشناق والمنظمات  إلى جانب قيادة  الوقفة  شارك في 
والناموس  المقداد  إيهاب  والشباب  التربية  عميد  ضــّم  اإلجتماعي  القومي  السوري 

المساعد في عمدة اإلذاعة رامي شحرور.
ذكرى  إحياء  أّن  فأكدت  الشبابية،  المنظمات  ممثلي  كلمة  ميسروبيان  أليك  ألقت 

الشهداء هو تأكيد على خيار مواجهة اإلحتالل واإلستعمار.
ومسؤولية  دور  على  مشدداً  األرمن  نواب  كتلة  كلمة  ترزيان  هاكوب  النائب  وألقى 
وهمة الشباب والطلبة في صناعة الوطن وإنقاذه من اإلنحدار والفساد معوالً على دور 
واألزمات  الصعاب  لمواجهة  الشباب  إعــداد  في  ودورهــا  الحزبية  الشبابية  المنظمات 

السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية.

»القومي« �سارك في م�سيرة نظّمتها الجبهة ال�سعبّية – القيادة العامة في مخيم برج البراجنة بمنا�سبة يوم القد�س

العميد وهيب وهبي: تحرير فل�سطين بالمقاومة ونعّول على انتفا�سة �سعبنا

�سماح مهدي في وقفة يوم القد�س العالمّي بمخّيم �ساتيال:

لن نلقي ال�سالح ما دامت من اأر�س فل�سطين حّبة تراب واحدة تحت االحتالل 

»القومي« �سارك في وقفة طالب زاواريان ـ الطا�سناق 
تحية ل�سهداء 6  اأيار 

مهدي 

وهبي

ضاهر

حمود

أبو عفش

غازي

الح�سنّية ت�ّسلم درعًا تقديرية من اأمين �سر »فل�سطين حرة«: 

التم�سك بالوحدة الفل�سطينّية �سالحًا اأ�سا�سيًا رديفًا لبندقّية المقاومة

.. وي�ستقبل االتحاد الفل�سطيني الديمقراطي.. 

حركة  سر  أمين  الحسنية  وائل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  رئيس  استقبل 
فلسطين حرة في لبنان محمد عويص، بحضور العميد وهيب وهبي، وعضو المجلس 

األعلى سماح مهدي.
جرى خالل اللقاء تأكيد وجوب التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية سالحاً أساسياً 
التي  المؤامرات  لكل  المقاومة في مواجهة قوات االحتالل  وتصدياً  إلى جانب بندقيّة 
تستهدف فلسطين أرضاً وشعباً وتاريخاً. كما كان تشديد على أهمية متابعة أوضاع 
األوضاع  ظل  في  تحصينهم  بهدف  الصمود  مخيمات  في  الفلسطيني  شعبنا  أبناء 

االقتصادية الصعبة.
وفي نهاية اللقاء قّدم عويص درعا تكريميّة لرئيس الحزب وائل الحسنية، من ضمن 
التي  للتضحيات  تقديراً  حرة  فلسطين  حركة  بها  تقوم  التي  بالوفاء  الوفاء  رد  حملة 

بذلتها قوى المقاومة دفاعاً عن الشام. 
ونقل عويص تحيات قيادة »فلسطين حرة« إلى قيادة »القومي« وتثمينها التضحيات 
التي بذلها نسور الزوبعة إلى جانب الجيش السورّي وكل قوى المقاومة في مواجهة 

اإلرهاب والتطرف.

حزب  من  وفــداً  الحسنية  وائل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  رئيس  استقبل 
ومسؤول  المركزّية  اللجنة  عضو  من  كالً  ضّم  )فدا(  الديمقراطي  الفلسطيني  االتحاد 
لبنان  إقليم  ومسؤول  السياسّي  المكتب  وعضو  مراد  مصطفى  السياسيّة  العالقات 

ناصر حسون.
المجلس األعلى  العميد وهيب وهبي، وعضو  الحسنية،  الرئيس  إلى جانب  وحضر 

سماح مهدي.
الوفد حيّا الحزب القومّي وشهداءه ومناضليه ومسيرة جهاده الحافلة بالتضحيات 
في سبيل القضية القومية ودفاعاً عن فلسطين. ثم عرض للرؤيا السياسية التي طرحها 
عرض  كما  الله،  ورام  بيروت  في  بالتزامن  انعقد  الذي  العامين  األمناء  اجتماع  خالل 

لألفكار التي نوقشت خالل اجتماعات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية.
من جهته، أكد الرئيس الحسنيّة أن فلسطين تشكل للسوريين القوميين االجتماعيين 
حسين  الرفيق  الحزب  شهداء  أول  ارتقى  فمنها  االحتالل.  مواجهة  في  الصراع  لّب 
البنا في العام 1936. وقد تابع القوميّون أداء واجبهم القومي فشكلوا رأس حربة في 

العمليات النوعية للمقاومة ال سيما االستشهادية، تصدياً ومقاومة لكل االحتالالت.
هذا وتوّجه المجتمعون بالتحية إلى كل أبناء شعبنا الفلسطينيّبن، وتحديداً إلى أهل 
القدس منهم الذين يخوضون مواجهات بطوليّة ضد االحتالل »اإلسرائيلي« متمسكين 

بانتمائهم العميق والتاريخي المتجذر في أرض فلسطين.
األرض  في  أهلنا  بحق  االحتالل  قوات  ترتكبها  التي  الجرائم  كل  المجتمعون  ودان 
العاصمة  الشيخ جراح في  أبناء حي  التي تستهدف  التهجير  المحتلة، ال سيما جرائم 

الفلسطينية القدس.
وناقش المجتمعون األوضاع الحياتية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطينّي 
مثلهم مثل أبناء شعبنا اللبناني نتيجة الحرب االقتصادية التي تشّن على لبنان بهدف 

إخراجه من محور المقاومة.
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إعالن
مهلة  ب���أن  ل��ب��ن��ان  ك��ه��رب��اء  تعلن 
عاملة  ي��د  لتقديم  ال��ع��روض  تقديم 
الصيانة  أع��م��ال  ف��ي  للمساندة  فنّية 
والجية  ال��ذوق  معملي  واإلستثمارفي 
ال���ح���راري���ي���ن، م���وض���وع اس���ت���دراج 
تاريخ  د/944  ث4  رق��م  ال��ع��روض 
يوم  لغاية  م��دد  قد   ،  2021/3/23
الجمعة 2021/6/4 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن ف���ي اإلش���ت���راك 
أعاله  المذكور  ال��ع��روض  باستدراج 
الحصول على نسخة من دفتر الشروط 
 - السر  أمانة   - الديوان  مصلحة  من 
 38 رق��م  الصنع  المسبقة  الغرفة  في 
من  الغربية  الجهة  ف��ي  المستحدثة 
كهرباء  لمؤسسة  ال��م��رك��زي  المبنى 
لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء لبنان 
قدره  مبلغ  لقاء  وذل��ك  النهر  طريق   -

/250،000/ ل.ل.
ع��ل��م��اً ب���أن ال��ع��روض ال��ت��ي سبق 
ت��زال  ال  ال��م��وردي��ن  بعض  بها  وت��ق��دم 
الممكن في مطلق  المفعول ومن  سارية 
أفضل  جديدة  ع��روض  تقديم  األح��وال 

للمؤسسة.
سر  أمانة  إلى  باليد  العروض  تسلم 
المسبقة  الغرفة  في   - لبنان  كهرباء 
الجهة  في  المستحدثة   38 رقم  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  من  الغربية 

كهرباء لبنان ضمن حرمه .
بيروت في 4/29/ 2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 321

دعوة لحضوة جمعية عمومية عادية
لنقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان

تدعو نقابة خبراء التخمين العقاري 
في لبنان جميع األعضاء الذين سّددوا 
إلى   2021 للعام  السنوية  إشتراكاتهم 
مقّر  في  عادية  عمومية  جمعية  عقد 
المبنى  المحامين  نقابة  كافيتريا  مركز 
الواقع  السبت  يوم  نهار  وذلك  الجديد 
الحادية  الساعة    2021/6/12 في 
الواحدة  ولغاية  الظهر  قبل  ظهراً  عشر 

ظهراً للجلسة األولى.
ال��دورة  في  النصاب  يكتمل  لم  وإذا 
العمومية  الجمعية  تعقد  األول����ى، 
يوم  نهار  الثانية  دورتها  في  العادية 
في   2021/6/26 في  الواقع  السبت 
اإلجتماع  ويكون  والزمان  المكان  ذات 

قانونياً بمن حضر،
كما أن جدول األعمال هو التالي:

- إقرار وتصديق الموازنة عن األعوام 
وال��م��وازن��ة  و2020  و2019   2018
ذمة  وإب���راء   2021 للعام  التقديرية 
والحالي  السابق  التنفيذّين  المجلسين 
و2019   2018 السنوات  أعمال  عن 
عن  السنوي  التقرير  وت��الوة  و2020 

أعمال المجلس التنفيذي.
- المصادقة  على اإلتفاقية الموّقعة 
مع جامعة الكنام من أجل اإلستحصال 

على إجازة جامعية معترف بها.
الهيئة  أعضاء  من  يرجى  مالحظة: 
العام  عن  إشتراكاتهم  تسديد  العامة 
2021 في مهلة أقصاها شهر من تاريخ 
 2021/6/9 ولغاية   2021/5/4
متوفر  الداخلي  النظام  أن  كما  ضمناً 
عضو  ألي  ويمكن  النقابة  مركز  ل��دى 
الحصول  العامة  الهيئة  أعضاء  من 

ال��دوام  ضمن  وذل��ك  منه  نسخة  على 
الرسمي.

أمين السر
النقيب السابق بشارة أيوب
رئيس النقابة
فوزي شاكر ضو

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

ال��خ��وري  ج��وزي��ف  أن��ط��ون��ي  طلب 
الخوري  كامل  جوزيف  عن  بوكالته 
 354 للعقار  ضائع  ب��دل  قيد  شهادة 

القبيات.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب خالد خضر خضر محمد خضر 
توفيق  محمد  ش��وك��ت  ع��ن  بوكالته 
للعقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة  العثمان 

731 عيات.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

الفتاح  اللطيف محمد عبد  طلب عبد 
سمعان  داود  سليمان  ع��ن  بوكالته 
 608 للعقار  ضائع  ب��دل  قيد  شهادة 

المقسم A 14 عدبل.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب محمود محمد علي بوكالته عن 
بدل  قيد  شهادة  حمود  عبدو  سليمان 

ضائع للعقار 231 هيتال.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب الياس جرجي نادر بصفته أحد 
ورثة جرجس الياس نادر شهادات قيد 
و1484   1483 للعقارات  ضائع  بدل 

و1486 بيت مالت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب علي حرفوش سلوم شهادتان 
و312   195 للعقارين  ض��ائ��ع  ب��دل 

الدغلي.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب حسان عثمان كوجا شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 306 الكواشرة.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

بصفتها  المراد  خالد  نديمة  طلبت 
الحميد  عبد  محمد  خ��ال��د  ورث���ة  أح��د 
للعقارين  ضائع  ب��دل  سندان  ال��م��راد 

304 و305 تلكري.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

بصفته  الحاج  يواكيم  روميو  طلب 
يوسف  ال��خ��وري  يواكيم  ورث���ة  أح��د 
للعقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة  الحاج 

القبيات.  1700
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

ط��ل��ب ع���ادل وط��ف��ى وك��ي��ل سهام 
سعيد  ق��اس��م  ل��م��ورث��ه��ا  عنتر  ق��اس��م 
عين   303 و   301 بالعقارين  عنتر 
بسمه  أمين  فاطمة  ولمورثتها  بعال 
بعال  عين   882 و   799 بالعقارين 

سندات بدل ضائع.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل 

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

ط��ل��ب ح��س��ي��ن اس��م��اع��ي��ل وك��ي��ل 
بدل  س��ن��دات  يحي  حسين  المحامي 
حسين  محمد  محمود  لموكله  ضائع 
باألصالة بالعقارات 59 – 171 و 196 
نفاخية ولموكليه عياد وعبدالله محمد 

حسين بالعقار 196 نفاخية.
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

عماد  وكيلة  سعيد  س��الم  طلبت 
أحمد  لمورثه  صالح  أبو  أحمد  الدين 
حسين  أحمد  نفسه  صالح  أبو  حسين 
بدل  سندات  صالح  أبو  محمد  الحاج 
 490 –  650 –  939 ضائع للعقارات 

و 2/575 صور.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب شوقي جميل سويدان سند بدل 
ضائع للعقار 5/1510 صور.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

لموكله  مسلماني  وهبي  عماد  طلب 
ضائع  ب��دل  سند  ب��دوي  إبراهيم  علي 

العين. للعقار 326 دير قانون رأس 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

سمهون  سعدالدين  نعمات  طلبت 
اللبناني  البنك  عن  مفّوضة  بصفتها 
ضائع  ب��دل  تأمين  ش��ه��ادة  للتجارة 

خاّصة العقار 2/1089 الدكرمان
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

الساحات التي تشهد اليوم المواجهات البطولية مع جيش االحتالل، مثلها مثل شوارع وأزقة حي الشيخ جراح، 
وكما يدرك االحتالل، يدرك العرب والعالم، استحالة الفصل بين نتائج التصويت الجاري في سورية بعد أيام، 
والتصويت بالقبضات واألقدام واألرواح والدماء الذي يجري في القدس هذه األيام، وأن الذين يصوتون هناك 

سيقررون وجهة التصويت هنا، والعكس بالعكس، وكما قالت السنوات العشر ستقول الليالي العشر.
- العرب، والسوريون والفلسطينيون، منهم، يدركون أنهم يخوضون معركة واحدة لها عنوان واحد، أن اليد 
العليا لكيان االحتالل تقابلها سورية ضعيفة ومفتتة ومقّسمة، وأن اليد العليا لسورية المتعافية القوية القادرة 
الواحدة السيدة، يقابله عز وكرامة للعرب وفي مقّدمتهم فلسطين وقدسها، كما يدركون أن بلداً وحيداً ورئيساً 
وحيداً يمكن أن يشكل تغييراً جذرياً للمعادلة في المنطقة وداخل كل بلد عربي؛ فمع سورية المنتصرة واألسد 
المنتصر، ال محاور عربيّة وال صراعات وتصفية حسابات وانتقام، بل محور واحد يرّد االعتبار للتضامن حول 
فلسطين، وسند لمصر بوجه مخاطر حروب المياه، وللعراق بوجه الفوضى، وللبنان بوجه الضياع، وسند 
لبالد المغرب لعودة الروح للهوّية، وسند لدول الخليج للخروج من إثم التطبيع وحرب العبث في اليمن، وألن 
األمل لدى الشعوب يرتبط بالخيارات الواضحة، فقد أوضحت سورية خيارها ممهوراً بالدم، بأنها مع رئيسها 
الدكتور بشار األسد قاعدة صلبة لخيار الوحدة واالستقالل والمقاومة. وهذا لم يغب عن المنتفضين في القدس 
بصفتهم طليعة الصوت العربّي الحر، فمنهم من اعتبر صاروخ ديمونا ساعة صفر االنتفاضة، وقال شكراً 
لسورية ولألسد، ومنهم من قال إن االنتفاضة هي صوت ترجيحّي في االنتخابات السورّية لصالح الرئيس 

األسد، رغم أنف الكارهين، بمقدار ما هي تصويت ضد تهويد القدس وضياع فلسطين.

التعليق ال�سيا�سي

مناورات كيان االحتالل والمقاومة 

وأكثرها  المرة  هذه  المناورات  أضخم  بين  من  لكنها  لجيشه،  مناورة  االحتالل  كيان  فيها  يجري  التي  األولى  المرة  ليست 
امتداداً في الزمن ومحاولة لمحاكاة حرب على كل الجبهات، والمقاومة التي ترصد كل تفصيل في حركة جيش االحتالل هي 

المعني األول بهذه المناورات.
اليقين بعجز كيان االحتالل عن خوض حرب يزداد كل يوم، فقدرات الردع تتكّفل بجعل خيار الحرب انتحاراً كامالً للكيان، 
تقع  عندما  المقاومة  صواريخ  أمام  الكيان  منشآت  انكشاف  وحجم  الحديدّية  القبة  أكذوبة  ليظهر  ديمونا  صاروخ  وجاء 

الحرب.
جيش االحتالل الذي يباهي متفاخراً ببيانات تتحّدث عن نصر مؤكد في أي حرب مقبلة، يدرك عجزه عن خوض حرب، لكنه 

يحاول ابتكار بدائل عن الحرب الشاملة يراهن على اختبارها ضمن حّدي، فرض معادالت جديدة، وعدم التورط في حرب.
جّرب الكيان نظرية معركة بين حربين، وكانت غاراته على سورية تحت هذا العنوان، وهو يعترف بمحدودية نتائجها في 
الحّد من قدرات المقاومة التي بنت شبكة صواريخها الدقيقة في ظل هذا الوهم العسكري لقادة الكيان، بينما بدت هذه النظرية 
مقّيدة بحدين آخرين، األول التنامي المضطرد لقدرات الدفاع الجوي السوري الذي رفع سقفه الى حّد منع طيران االحتالل من 
انتهاك األجواء السورية، وبدأ مرحلة مطاردتها خارج هذه األجواء خالل تنفيذ غاراتها، والثاني عجز جيش االحتالل عن نقل 

هذه المخاطرة الى لبنان إلدراكه بأن رّد المقاومة سيكون جاهزاً وقاسياً ومكلفاً.
رئيس األركان الجديد لجيش االحتالل يتحّدث عن ابتكار نظرية جديدة أسماها باأليام القتالية، وهي تقوم على فرضية 
يرّجح تزامنها مع مناورات، يتم عبرها شن عمليات استهداف متعددة األنواع براً وبحراً وجواً، تصل الى حافة حرب لكنها 

تتفاداها بالتوقف عند حد تحقيق مجموعة من األهداف التكتيكّية، ومراكمة المكاسب ضمن السعي السترداد ميزان الدرع.
شرح األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تفاصيل هذه الخطة، مراراً وحّذر قيادة الكيان من المخاطرة، ألن األيام 
من  قرار  على  استحصل  ولو  ذلك،  االحتالل  جيش  يقّرر  عندما  يكون  لن  الحرب  ووقف  حرب،  إعالن  للمقاومة  تعني  القتالّية 

مجلس األمن الدولي بذلك، فهو إن بدأ الحرب مهما كان اسمها، عليه أن يعرف أن المقاومة هي من ستنهيها.
المناورات التي بدأت باألمس تعني للمقاومة أول اختبار لنظرية األيام التقالية، ومخاطر االنزالق خالل المناورات لعمليات 
استهداف، ورغم ضآلة هذا االحتمال في ظل معادالت الردع وقواعد االشتباك القائمة، فإن جهوزية المقاومة التي باتت أمراً 

ثابتاً لجيش االحتالل بالتفاصيل، هي الضمانة لعدم االنزالق لحرب تبدأ بطيش رئيس أركان جيش االحتالل وحماقته.
القدس  التي تتزامن مع ما يجري في  الخطرة،  األيام  الحرب، وفي هذه  لوقوع  لبنان معنّي بالوقوف وراء مقاومته منعاً 
من عدوان موصوف ومقاومة بطولّية، مثلما يتعّطش الكيان للهروب إلى األمام إن كانت المخاطر محسوبة وتحت السيطرة، 

يتشّوق المقاومون الستغالل هذه الفرصة إذا الحت بوادرها ليقولوا للقدس وعبرها لكل فلسطين، إنهما ليستا وحدهما.

األسابيع  في  المباركة  الرمضانية  الهّبة  تكون  ال  وقد 
األخيرة،  تكون  ولن  القدس،  في  األولى  الهّبة  هي  األخيرة، 
كهّبة  لها،  سابقة  أخ��رى  هّبات  عن  تتمّيز  بالتأكيد  لكنها 
باب  وهّبة  الرحمة،  ب��اب  وهّبة  اإللكترونية،  البوابات 
األسباط، بل عن انتفاضات كبرى كانتفاضة الحجارة عام 

1987، وانتفاضة األقصى عام 2000.
انتفاضة شاملة،  إلى  للتحّول  المرشحة  الحالية  فالهّبة 
واالنتفاضة المرشحة ألن تتحّول إلى معركة حاسمة، تتمّيز 
أنها تأتي في ظروف تشهد فيها موازين القوى في فلسطين 
 – الصهيو  المشروع  صالح  لغير  تحّوالً  واإلقليم  والمنطقة 

استعماري.
فإلى جانب الهّبة الشعبية في رحاب األقصى وفي حي 
العدو  الشيخ جراح هناك مقاومة مسلحة في غّزة، امتحن 
قوتها في أكثر من جولة ولم يتمّكن من االنتصار عليها، بل 
تعترف  جديدة  اشتباك«  »بمعادلة  معركة  كّل  من  خرجت 
بتطّور قدرات المقاومة التي يعرف المحتّل اليوم أنها قادرة 
على  عدوانه  وواصل  تجرأ  إذا  نفسها  أبيب  تل  قصف  على 

األقصى والقدس.
وإلى جانب هذا التطّور في موازين القوى داخل فلسطين 
التاريخّية، فإّن هناك تطوراً آخر ال يقّل أهمية وخطورة، هو 
الغاصب  الكيان  يعانية  الذي  الكبير  البنيوي  المأزق  عمق 
جهة،  من  الداخلية  الجبهة  بضعف  والمتمثل  والمحتّل، 
انتخابات  أربع  إجرائه  رغم  حكومة  تشكيل  عن  وبالعجز 
متتالية، بعد أن بات الكيان للمرة األولى في تاريخه رهينة 
فيما  نتنياهو،  وهو  والسجن  المحاكمة  يخشى  واحد  رجل 
كانت قوة هذا الكيان منذ تأسيسه تعتمد، في ما تعتمد، على 

إخضاع مصائر القادة لمصلحة الكيان وليس العكس..
فلسطين  داخل  البارزين  التطّورين  هذين  إلى  باإلضافة 
التاريخية، وفي واقع الكيان الغاصب نفسه، يمكن مالحظة 
قوى  دور  تنامي  مع  اإلقليمية  القوى  موازين  في  التحّول 
واليمن  سورية  صمود  مع  خصوصاً  اإلقليم،  في  المقاومة 
والمقاومة في لبنان ومعهم إيران التي ستخرج منتصرة في 

معركة االتفاق النووي.
واذا اضفنا إلى هذه المتغّيرات تحّوالً في المزاج الدولي 
العام لغير صالح هذا الكيان، تحوالً لم يقتصر على تنامي 
الفلسطيني فحسب، بل أيضاً وصل  العالمي للحق  التأييد 
كانت  دول  في  القرار  مراكز  وبعض  الرسمّي  المستوى  إلى 
كدول  سّيما  ال  أبيب،  تل  تفعله  ما  لكّل  تاريخياً  منحازة 
الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  وازن  وعدد  األوروب��ي  االتحاد 
األميركي، باإلضافة إلى أكاديميين وطالب شّكلوا في العديد 
العدالة  أجل  »من  لجان  المتحدة  الواليات  جامعات  من 
أجل  من  الدولي  العربي  المنتدى  تأسيس  بعد  لفلسطين«، 
برئاسة   ،2015/2/21 في  بيروت  في  لفلسطين  العدالة 

وزير العدل األميركي الراحل حديثاً رامزي كالرك.
ولكن هذا التحّول في المزاج العالمي، )والذي وصل حتى 

الى تجمعات يهودية أميركية ال تخفي اعتراضها على انحياز 
واشنطن لسياسات نتنياهو(، ليس وحده ما يؤثر على الكيان 
الصهيوني، بل أيضاً التراجع في النفود األميركّي في العالم 
واالجتماعية،  االقتصادية  األزم��ات  تفاقم  عن  ناهيك  كله، 
التي  األميركية  المتحدة  الواليات  داخل  الدفاعية،  وحتى 
تجعلها أقل قدرة على مساندة الكيان الصهيوني، وقد بات 
العديد من األميركيين واألوروبيين يرون في هذا الكيان عبئاً 

استراتيجياً عسكرياً واقتصادياً وأخالقياً على بالدهم.
ولقد أعلن أحد المشاركين األوروبيين في »للقاء الشعبي 
العربي اإلسالمي الدولي الجامع: »مّتحدون من أجل القدس« 
الذي انعقد عبر الزوم في 28 الحالي أن استفتاء جرى في 
أن  أظهر  قد  الفلسطينية  القضية  حول  األوروب��ي،  االتحاد 
اضطر  مما  الفلسطيني،  للحق  مؤّيدون  األوروبيين  أغلبية 
وزير خارجية االتحاد األوروبي إلى االعتذار إلى حكومة تل 

أبيب عن نتائج هذا االستفتاء. 
كّل هذه التحّوالت تبّشر بإمكانية تحقيق إنجازات كبرى 
أبرزها  يكون  قد  وتداعياتها  االنتفاضة   – الهّبة  هذه  من 
االنسحاب من الضفة الغربّية والقدس، ووقف االستيطان، 
الفلسطيني  العربي  المفكر  دائماً  عليه  يؤّكد  كان  ما  وهو 
إلى  الفلسطينية  القوى  يدعو  كان  حين  شفيق  منير  الكبير 
توحيد جهودها وطاقاتها إلطالق انتفاضة ثالثة في األرض 
والدولّية  واإلقليمّية  المحلّية  الشروط  كّل  تمتلك  المحتلة، 
لدحر االحتالل ووقف االستيطان، بل انتفاضة تحقق الوحدة 
يواجهان  اللذين  واالرتباك  الترّدد  بعد  ميدانياً  الفلسطينية 

مساعي تحقيق الوحدة سياسياً وتنظيمياً.
إّن تحّول الهّبة إلى انتفاضة، واالنتفاضة إلى معركة تحقق 

أهدافاً تاريخية للشعب الفلسطيني مرهون بأمور أساسية:
أولها: على الصعيد الفلسطيني: صون الوحدة الميدانية 
التي شهدتها القدس وعموم فلسطين، وهي وحدة لم تنحصر 
بالفصائل وحدها، بل بكل مكّونات فلسطين التاريخّية في 
التي حسمت  القدس  48، ناهيك عن  الضفة وغّزة وأراضي 
حتى اآلن هويتها العربية – اإلسالمية، كما حمت األقصى من 
حي  عائالت  إخالء  عملية  وأوقفت  المستوطنين،  انتهاكات 

الشيخ جراح من بيوتهم.
الحسابات  ع��ن  بعيداً  الميدانية،  ال��وح��دة  ص��ون  إن 
الفصائلية والحزبية الضيقة، يتطلب أيضاً تغليب الخطاب 
التي  والفتنة  والتشرذم  االنقسام  خطب  كل  على  الوحدوي 
إال وأجهضتها، ولنا في  انتفاضة شعبية مباركة  ما دخلت 
أكبر  لبنان  في  المباركة  تشرين   17 انتفاضة  مع  تجربتنا 
مثال حين أراد البعض تحويلها من ظاهرة شعبية جامعة 
ظاهرة  إلى  والجوع،  الفساد  ضد  اللبناني  الشعب  توحد 

سياسية فئوية تؤدي إلى انقسام بين اللبنانيين.
ثاني هذه األمور: هو تحرك على الصعيد الشعبي العربي 
يدفع حكومات »التطبيع«، القديم منه والجديد، إلى إلغاء كل 
االتفاقات مع العدو وإغالق كّل السفارات أو مكاتب االتصال، 

فعالً  حصل  أمر  وهو  أشكالها،  بكل  عليه  المقاطعة  وإحكام 
األمر  2000، بل وصل  المباركة عام  انتفاضة األقصى  بعد 
شعب  مع  تضامناً  نواكشوط  في  الكيان  سفارة  جرف  إلى 

فلسطين في مواجهة العدوان على غّزة.
الشارع  من  يبدأ  العربية  الحكومات  على  الضغط  إن 
الثقافية  وأوساطه  والمجتمعية  والنقابية  الحزبية  وقواه 

واإلعالمية ليصل إلى دوائر القرار..
التيارات  كّل  لتجميع  السعي  عربياً  المطلوب  أّن  كما 
من  شهدته  ما  كل  وت��ج��اوز  فلسطين،  بقضية  الملتزمة 
الحروب  ملفات  إلغالق  والسعي  مدّمرة،  عبثية  صراعات 
والفتن داخل العديد من أقطار األّمة، وقد بات واضحاً أن هذه 
األقطار كسورية وليبيا واليمن، وقبلها العراق والجزائر، لم 
تشهد ما شهدته من حروب و فتن إال في إطار مخطط صهيو 
المنطقة واستغالل مطالب  إلى تفتيت  – استعماري يهدف 

مشروعة لتنفيذ مخططات مشبوهة.
أح��رار  يبادر  أن  فالمطلوب  ال��دول��ي:  الصعيد  على  أم��ا 
يخفون  ال  والذين  الخمس،  القارات  في  الموجودون  العالم 
مع  بالتحرك  والعربي،  الفلسطيني  الحق  مع  تعاطفهم 
الكيان  لمحاصرة  بالدهم،  في  المقيمين  والمسلمين  العرب 
الصهيوني وللضغط على حكوماتهم لمقاطعة هذا الكيان، 
على غرار ما جرى من مقاطعة عالمّية للنظام العنصرّي في 
جنوب أفريقيا، وهي المقاطعة التي أّدت، مع نضال الشعب 
الجنوب افريقي، إلى انهيار ذلك النظام الذي تجمعه بالكيان 

الصهيونّي العنصري أوجه شبه عديدة.
السعي  يتطلب  دولياً  الفلسطينية  القضية  دعم  أّن  كما 
والهيئات  المنظمات  كافة  في  الصهيوني  اإلره��اب  إلدان��ة 
الدولية ذات الصلة، بدءاً من دعوة مجلس األمن إلى تنفيذ 
تحت  الفلسطينية  بالقضية  الصلة  ذات  الدولية  القرارات 
طائلة التهديد بتطبيق البند السابع على الكيان الصهيوني، 
مروراً بمجلس حقوق اإلنسان، وصوالً إلى المحكمة الجنائية 
جرائم  ارتكاب  عن  مسؤول  كل  بمحاكمة  المطالبة  الدولية 

حرب وجرائم ضّد اإلنسانية.
والتجمعات  األرض  كّل  ومعها  القدس،  تشهده  ما  إّن 
الفلسطينية، من هّبة مباركة، وشجاعة بالغة في التصدي 
المواجهة  حيث  رمضان،   28 يوم  أّن  إلى  يشير  للعدوان، 
بين الفلسطينيين وقطعان المتطرفين المحتشدين القتحام 
مماثالً  يكون  ألن  مرّشح  يوم  وهو  كبيرة،  ستكون  األقصى، 
االنتفاضة  انطلقت  حيث   ،2000 سبتمبر  أيلول/  ليوم 28 
المسجد  ش��ارون  اقتحام  بعد  األقصى  انتفاضة  الثانية، 
المبارك ليطلق الرئيس الشهيد أبو عمار شرارة االنتفاضة.. 
بعد رفضه اإلذعان لضغوط الرئيس األميركي بيل كلينتون 

وتهديداته في كمب ديفيد...
فهل نحن على أبواب االنتفاضة الثالثة التي نأمل أن تكون 

»ثابتة« وتحّقق أهداف الشعب الفلسطينّي واألّمة العربية؟
سؤال تحمل األيام المقبلة اإلجابة عليه...

الجيش »اإلسرائيلي« في البر والبحر والجو، قد تتواصل طيلة 
أربعة أسابيع وربما أكثر. مّهد للمناورات رئيس أركان الجيش 
الجنرال افيف كوخافي في تصريحاٍت نارية أعطت المراقبين 
عسكرية  عملية  شّن  صدد  في  تكون  قد  قواته  بأّن  انطباعاً 
واسعة إما في الشمال ضّد المقاومة )حزب الله( في لبنان أو 

في الجنوب ضّد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
فلسطين  في  والمعلّقين  الكّتاب  بين  يعتقد  َم��ن  ثّمة 
المحتلة وخارجها أّن الدولة العميقة في »إسرائيل« تخطط 
لشّن حرٍب على دول محور المقاومة وحلفائها بغية إحباط 
إي��ران  بين  تسوية  اجتراح  ال��ى  الرامية  فيينا  محادثات 
الذي  النووّي  االتفاق  الى  األخيرة  تعيد  المتحدة  والواليات 
كان الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب قد سحبها منه 
سنة 2018. ويبدو أّن ما أمكن تسريبه من معلومات حول 
الى  فيينا  محادثات  في  وواشنطن  طهران  مندوبي  اقتراب 
اتفاٍق من جهة واالحتفاالت الشعبية العارمة بيوم القدس 
في كّل أرجاء دنيا العرب وعالم اإلسالم من جهة أخرى قد 
العميقة  الدولة  في  الحامية  ال��رؤوس  أصحاب  رأي  عززت 
»اإلسرائيلية« بضرورة اإلقدام على شّن حرٍب بغية تحقيق 

أغراض سياسّية وأهداف استراتيجّية بالغة األهمّية.
والمبّررات  الدوافع  يستبعد  ال  الرأي  أهل  من  آخر  فريٌق 
آنفة الذكر لتسويغ الحرب، إالّ أنه يقّدم دافعاً إضافياً لها أكثر 
أهمية في تقديره هو رغبة قادة الكيان الصهيوني في تفادي 
الحرب األهلّية التي بدأت مظاهرها األولّية تتكشف بوتيرة 

متعّددة  ألسباب  الجمهور  أوس��اط  مختلف  في  متسارعة 
ليس أقلها نفور خصوم نتنياهو الكثر، ال سيما في أوساط 
أهل الوسط واليسار، من َصلَف زعيم حزب الليكود اليميني 
القضاء  سيف  من  للهرب  المتكّررة  ومحاوالته  وفساده 
والمحاكمة في قضايا خيانة األمانة واالحتيال التي تطارده 
شخصياً، وذلك بافتعال مشكالت ونزاعات وتوترات غايتها 
صرف االنتباه عن تحقيقات القضاء والمحاكمة او تأجيلها 
أربع  إجراء  الى  الكيان  جّر  في  تسّبب  الذي  األمر  األقّل؛  في 
انتخابات عامة منِهكة في اقل من سنتين، والخامسة تلوح 

في األفق السياسي.
غنٌي عن البيان أّن اللجوء الى الحرب في هذه اآلونة يخدم 
نتنياهو وحلفاءه اليمينيين وربما يفضي الى إفشال غريمه 

مائير لبيد المكلّف تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومته.
   كُل هذه األجواء والصراعات والمالبسات ال تغيب عن 
أذهان قادة محور المقاومة وحلفائهم. قائد الحرس الثوري 
الجنرال  الجيش  أرك��ان  ورئيس  سالمي  الجنرال  اإليراني 
باقري أشارا كٌل بدوره الى التصريحات المتهّورة والطافحة 
بالمبالغات التي صدح بها بعض الجنراالت »اإلسرائيليين« 
الصاع  لرّد  الكامل  واستعدادها  إيران  قوة  بوضوح  أكدا  إذ 
أصالً  اآلخذ  الصهيوني  الكيان  ينهي  قد  ال��رّد  وأن  صاعين 

بالتصدع بوتيرٍة متسارعة.
عدم  آثر  نصرالله  حسن  السيد  لبنان  في  المقاومة  قائد 
استبعاد تهديدات جنراالت العدو. ففي خطابه لمناسبة يوم 

القدس العالمي كشف أّن المقاومة تحّسبت فأعلنت االستنفار 
»اإلسرائيلية«  المناورات  ب��دء  من  ي��وم  قبل  صفوفها  في 
بمستويات متنّوعة وبوضعية انتشار وجهوزية لمواكبتها. 
»اإلسرائيليين«  المسؤولين  تحذير  على  أيضاً  حرص  لكنه 
لن  بمغامرة.  القيام  أو  خطأ  أّي  ارتكاب  »إياكم  قائالً:  بحزم 
نتساهل أو نتسامح بشأن أي خطوة للمّس بقواعد االشتباك 
ضّد  العدو  فيه  يفكر  قد  عسكري  أو  أمني  استهداف  بأّي  او 
الدقيقة وخطورتها  الصواريخ  ُيدرك فعالية  العدو  لبنان«. 

لدى المقاومة ويخشاها دونما مواربة.
المقاومة في قطاع غزة، ال سيما  ردود فعل قادة فصائل 
أقّل حزماً وحسماً.  »حماس« و»الجهاد اإلسالمي«، لم تكن 
اعتداء  اّي  على  قوي  بردٍّ  وهّددوها  »إسرائيل«  حذروا  فقد 
يمّس القطاع شعباً وأرضاً ومنشآت. فعاليات اإلرباك الليلي 
باشرت  بل  العدو  على  إعالمياً  الرّد  الى  تلجأ  لم  الشبابية 
للتّو إطالق بالونات حرارية حارقة على مستعمرات العدو 

الكائنة في الغالف الجغرافي للقطاع.
هل تندلع الحرب؟

دون  من  »إسرائيلية«  ح��رب  ال  أن  األرج��ح  لكن  ربما، 
اّن  األقّل، من دون موافقتها. والحال  او، في  اميركا  مشاركة 
إدارة الرئيس بايدن تبدو منشغلة حالّياً بأولوية ضاغطة 
إعادة  المتردي، وبعدها تأتي مسألة  االقتصاد  إنعاش  هي 

اميركا، عاجالً او آجالً، الى االتفاق النووي...
*نائب ووزير سابق.

الحزب السوري القومي االجتماعي دعا لالنتصار للقدس وفلسطين، مؤكداً 
أن خيار المقاومة يبقى الطريق الوحيد لوضع حّد للعدوان المستمر، كما أكد 
في ذكرى مجزرة حلبا أن دماء الشهداء لن يطويها الزمن، وفي تناول الوضع 
الحكومي واألزمتين السياسية واالقتصادية دعا الحزب الى اإلسراع بتشكيل 

حكومة إنقاذ، وإلى المبادرة لترشيد الدعم.
يتحّمل  التي  الــودائــع،  ومصير  الصرف  وسعر  الدعم  ترشيد  قضايا  في 
في  أدائــه  بسبب  الناس  ثقة  من  الكثير  فقد  وقــد  مسؤوليّتها،  لبنان  مصرف 
التعامل معها، أصدر حاكم المصرف رياض سالمة بيانا مساء أمس مبّشراً 
بقرب تفعيل منصة صرف العمالت التي أعلن عن إنشائها، بعدما سجل سعر 
الصرف أرقاماً قياسية جديدة، بينما أعلن مواصلته فتح االعتمادات للسلع التي 
تعهد تغطيتها بسعر دوالر مدعوم بانتظار قيام الحكومة باعتماد سياسات 
تقوم على ترشيد الدعم، كاشفاً عن االنتهاء من تطبيق المصارف لتعميم زيادة 
بالدوالر  الودائع  من  نسبة  بتسديد  للبدء  المجال  إتاحة  وبالتالي  الرساميل، 

والليرة اللبنانية انطالقاً من نهاية شهر حزيران المقبل.
أدان رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي وائل الحسنية جرائم العدو الصهيوني 
هو  القدس  في  يحصل  ما  أن  معتبراً  جراح،  والشيخ  األقصى  في  الفلسطينيين  بحق 
ممارسات عنصرية حاقدة، وجرائم ضد اإلنسانية، على مرأى العالم كله ومسمعه الذي 

عليه أن يتحّرك سريعاً لوقف العدوانية الصهيونية.
وأكد الرئيس الحسنية ضرورة أن تستعيَد ساحات العالم العربي نبض العز والكرامة 
دعماً ومناصرة لصمود أبناء شعبنا في فلسطين، ولتوجيه رسالة قوية لألنظمة التي 
هرولت صاغرة إلقامة العالقات مع االحتالل الصهيوني العنصري االستيطاني متنّكرة 

لنضال شعبنا ومتآمرة ضده وضد قضية فلسطين.
ودعا الحسنية إلى تصعيد المقاومة ضد االحتالل الصهيوني، مشيراً الى أن المواجهة 
لن تبقى في ساحات األقصى والشيخ جراح بل في كل منطقة وبلدة ودسكرة فلسطينية، 
وفي كل ميادين الصراع والمواجهة ضد اإلرهاب واالحتالالت على امتداد أمتنا والعالم 

العربي.
السوري  الحزب  في  القضاء  عمدة  أكدت  حلبا،  لمجزرة  عشرة  الثالثة  الذكرى  وفي 
القومي االجتماعي أّن الذين عرقلوا سير العدالة مراهنين على عامل مرور الزمن، أخطأوا 
الوجهة والعنوان، واذ جّددت عمدة القضاء في »القومي« التأكيد بأّن مجزرة حلبا لن 
يطويها الزمن، أكدت في الوقت ذاته، أّن ملف المجزرة أعيد إلى مساره وهو حالياً قيد 
العمدة  الملف هو محّل متابعة  الشمال. وهذا  األول في  التحقيق  أمام قاضي  المتابعة 
القوميين بأننا  األبرار وعائالتهم وجميع  القوميين، ولذلك نعاهد شهداءنا  والمحامين 
لن نستكين حتى يبّت القضاء بالملّف ويقتّص من المجرمين اإلرهابيين، إحقاقاً للحق 

والعدالة.
حكومّياً، الترقب سيد الموقف لما ستكون عليه األمور خالل األيام المقبلة التي تفصل 
سعد  المكلف  الرئيس  اعتذار  أن  »البناء«  ل�  مطلعة  مصادر  تؤكد  حيث  الفطر،  عيد  عن 
الحريري رهن باتصاالت الساعات المقبلة التي ستحّدد مسار األمور، الفتة الى أن اعتذار 
الحريري ال يعني على اإلطالق أن األوضاع قد تتجه نحو تكليف سريع فتأليف، إذ إن 
الواقع الراهن ينذر باستمرار حكومة تصريف االعمال، واعتبرت المصادر ان عدم تشكيل 
الحكومة سوف تتحّمل مسؤولّية تبعاته كل القوى السياسية الن األوضاع ال تبشر بالخير 
على الصعيد المعيشي واالجتماعي. واعتبرت المصادر ان وزير الخارجية الفرنسي جان 
ايف لودريان لم ينع المبادرة الفرنسية لكنه مرة جديدة اكد للقوى السياسية أن مساعدة 

اللبنانيين رهن تطبيق هذه المبادرة.
الحكومة  بتأليف  المعنيين  إلى  النداء  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  وج��ّدد 
ليسرعوا في الخروج من سجون شروطهم، ويتصفوا بالمناقبية والفروسية، ويعملوا، 
على تشكيل حكومة قادرة تضم النخب الوطنية الواعدة. وإذ نلّح على موضوع الحكومة، 
المحاور  صراع  وفي  داخلياً  السلطة  لعبة  مجاهل  في  وينسى  يهمل  أن  نخشى  فألننا 
إقليمياً. هناك َمن يعُمد إلى دفع لبنان نحو مزيد من االنهيار لغاية مشبوهة. وإنا إذ نكّرر 
الدعوة إلعالن حياد لبنان اإليجابي الناشط، وتالزماً لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان 

برعاية منظمة األمم المتحدة، فلكي يكون مصير لبنان مستقالً عن التسويات الجارية في 
الشرق األوسط، ولو على حساب حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها.

وشّدد على اننا نؤيد تحسين العالقات بين دول المنطقة، على أسس االعتراف المتبادل 
والتوّسع.  السيطرة  إلى  الحنين  عن  والكف  الشرعية،  وبحدودها  دولة  كل  بسيادة 
ونتمنى أن تنعكس أجواء التقارب المستجّد على الوضع اللبناني فيخف التشنج بين 
القوى السياسية، وتنسحب من الصراعات والمحاور ما يسمح للبنان أن يستعيد حياده 
واستقالله واستقراره. ونطالب هذه الدول بأن تنظر إلى القضية اللبنانية كقضية قائمة 

بذاتها، ال كملف ملحق بملفات المنطقة.
األوروب��ي  االتحاد  التزام  طراف  رالف  لبنان  في  األوروب��ي  االتحاد  سفير  أكد  وفيما 
وحرصه على تجديد الشراكة مع لبنان، ونتمنى التنسيق والتواصل مع شريك لبناني 
األسبوع  لبنان  أميركي   وفد  يزور  الحالية،  أزمته  من  لبنان  إلخ��راج  ومسؤول،  قوي 

المقبل.
ماليا، يفاوض مصرف لبنان حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها 
المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين األول 2019 وكما 
أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعمالت كافة. وطلب مصرف لبنان من المصارف 
تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دوالر 
أميركي، وبالدوالر األميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانّية. 
وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية ُيحّددها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوّقع 

أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونّية.
من ناحية أخرى، وحفاظاً على استمرارية مقاربة الدعم وفق ما تقتضيه المصلحة 
مصرف  وّجه  والتسليف،  النقد  بقانون  والتزاماً  المودعين،  ومصلحة  العليا  اللبنانية 
الواقعّية  الوزارات المعنية من أجل ترشيد الدعم، وهو ينتظر األجوبة  إلى  لبنان كتباً 

والتي يمكن تنفيذها قانوناً.
المنصة  أي   ،)SAYRAFA( »صيرفة«  منصة  لبنان  مصرف  يطلق  ذل��ك  إل��ى 
االلكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصّرافين، مع ما تؤّمنه هذه المنصة 

من شفافية في األسعار وفي المشتركين فيها بحيث ال تشمل الصرافين غير الشرعيين.
وعلم أن وزير المال في حكومة تصريف األعمال غازي وزني سيوقع اليوم على إطالق 
عمل  إطالق  طلب  على  المال  وزير  توقيع  بعد  لبنان  مصرف  ليقوم  »صيرفة«  منصة 
منّصة »صيرفة« بإصدار تعميم يحدد اآللية التنفيذية لعمل منصة ويعلن فيه انطالقها، 

خصوصاً أّن التحضيرات المطلوبة أُنجزت.
وقال العميد في الحزب السوري القومي االجتماعي واجب قانصو خالل إفطار إقامته 
منفذّية النبطية في القومي: لبناُن هذه األيام يواِجُه تحّدياً مصيرياً، فإما أن يتلّمس حبَل 
الّنجاة وإما أْن يهلِك. ونحن نرى أنَّ النجاَة ممكنٌة بالذهاِب سريعاً الى تشكيِل حكومِة 
الدوامة  من  لبنان  إلخراج  الشامل  اإلص��الِح  في  تشّرُع  واالقتصاِد،  السياسِة  في  قرار 
االنهيار  ولوقف  الهاوية،  حافة  على  أو  السكين  حد  على  باتت  والتي  مالياً  السلبية 
الحاصل اقتصادياً واألزمة المعيشّية الخانقة األصعب في تاريخ لبنان والتي تضع البلد 
على شفير انفجار اجتماعّي ستكون نتائجه كارثّية على مختلف المستويات ال سيما على 

المستوى األمني، ولإلسراع في معالجة الملفات ذات الصلة بهموم الناس. 
ال  بْل  ال  الصعب،  االقتصاديَّ  المعيشيَّ  الوضع  هذا  تحتمُل  تُعد  لم  الناُس  وأضاف: 
الدعِم  رفَع  أّن  الدعم، مؤكداً  رفِع  إجراءاِت  الوضع، فكيَف مع  لها على تحّمِل هذا  طاقَة 
ُج له، هو مشروُع حرٍب جديدٍة على لبناَن، لذلك نحّذُر من مغّبِة السيِر  بالشكِل الذي ُيروَّ
واضحة،  وآلياٍت  قواعَد  وفَق  الدعِم  ترشيِد  سياسِة  اتباِع  إلى  المقابل  في  وندعو  به، 
فالترشيُد الدقيُق ومتابعُته بمسؤولّيٍة وطنّيٍة هو الخياُر األسلُم إذا ارتبط بإرادٍة ُمصّممٍة 

على إنقاِذ البلد.
الى ذلك طلب ممّثل موّزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، من جميع محّطات 
المحروقات فتح أبوابها وتوزيع المحروقات ألّن تهافت الناس على المحطات سّبب أزمة 
كبيرة، مؤكداً أّن »الشركات ستستمر بتوزيع المحروقات غداً )اليوم( اإلثنين«. واكد  أبو 
شقرا أن »ال قرار رسمياً بتخفيف الدعم او رفعه وخصوصاً عن المحروقات ألنها مادة 

اساسية«.
أية  على  اإلق��دام  قبل  ال��دوالر  صرف  لسعر  ضوابط  هناك  تكون  أن  »ويجب  وتابع: 

خطوة«.
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VOD��« d�UL�
 b�u�  s??�  Í—u??�??�«  VFA�«  fK��  s??K??�√  Ê√  cM�
 ”œU��«  b�_«  Âu�  w�  WÒ�—u��«  WÒO�Uzd�«   U�U���ô«
 `�d��« »U� `�� Êö�ù« «c� l� √b�Ë ¨—U�√ s� s�dAF�«Ë
 vK� »U��« qH�√ v�� Êö�ù« a�—U� s� ÂU�√ …dA� …bL�Ë
 3  Âu�  UOKF�«  W�—u��b�«  WLJ�L�«  XMK�√  Òr�  ÎU��d�  51
 ÂuK� tK�«  b�� r� sO��d� W�ö� ‰u�� s� 2021  —U�√
 i�—Ë w�d� bL�√ œuL��Ë b�_« k�U� —UA�Ë tK�« b��
 WÒ�—u��b�«  ◊ËdA�«  UNzUHO��«  ÂbF�   U�KD�«  w�U�
 h�H� UOKF�« W�—u��b�« WLJ�L�« h���Ë ÆWÒO�u�UI�«Ë
 W�B� W�uKDL�« ◊ËdA�« d�«u� Èb�Ë sO��dL�«  U�K�
 q��  sL�  WÒOzUNM�«  WLzUI�«  sKF�  r�  ¨rN�O�d�  ‰u��Ë

 ÆrN��d�
 w�ò sO�—u�K�  U�U���ô« b�u� Ê√ v�≈ …—U�ù« l�Ë
  UO�U��«  √b� bI� —U�√ 20 w� √b�� åÃ—U��« w�  «—UH��«
 WOLOEM��«   U�U�dNL�U�   U�d�GL�«  w??�  W??�—u??�??�«
 …d�� ‰ö� t�u� s� w�U��« ‚UI���ô« «cN� W�dOC���«Ë

ÆW�—u� Òb{ ÎUHÒO�Ë  «uM� dA�  e�U� w��« »d��«
 `??�d??L??�«Ë w??�U??�??�« f??O??zd??�« “u??H??�  U??F??�u??� l???�Ë
 ÂUI��  b???�_«  —U??A??�  —u??�??�b??�«  w??�U??zd??�«  ‚UI���ö�
 ¡U�H��ô« r� Íc�« ¨—u��b�« V�uL� WO�Uzd�«  U�U���ô«
 fOzd�«  ¨—u��b�«  s� 88  …œULK�  ÎUI�ËË ¨2012  w� tOK�
 l��  s�  UNM�  q�  sO��ôË  s�  d��_  V��M�  Ê√  sJL�  ô
 o�DM�  ô  œ«uL�«  Ác�  Ê√  155  …œUL�«  ` Ò{u�Ë  Æ «uM�

Æ2014  U�U���« s� Î «—U���« ô≈ w�U��« fOzd�« vK�
 w��«Ë  ¨WÒ�—u��b�«  WM�K�«   U�UL��«  dH��  r�  ULO�
 W�U�d� W{—UFL�«Ë W�—u��« W�uJ��« s� sOK�L� ÒrC�
 W{—UFL�«  XKL�  YO�  ÆW�O��  W�√  s�  ¨…b��L�«  r�_«
 q�  ¨UN�  WL�«b�«Ë  …b�RL�«  WO�Ëb�«Ë  WOLOK�ù«  ÈuI�«Ë
 WM�K�«  wNM�  Ê√  vK�  2020  ÂU�  ‰ö�  ULNF�Ë  w�  U�
 b�b�  —u��œ  vK�  ‚UH�ôU�  UNKL�  ¨W�—u��«  W�—u��b�«
 ÎUO�U� t� ‰uLFL�«Ë 2012  —u��œ œ«u� iF� q�bF� Ë√
 WO�Uzd�«  U�U���ô« Èd�� Ê√ w� Îö�√ p�–Ë ¨W�—u� v�
 ¡«u�√ o�Ë w�U���«Ë Í—u��œ ÂUE� q� v� WO�UL�d��«Ë

 ÆsOOLOK�ù«Ë sOO�Ëb�« UNOL�«œË W{—UFL�«
 i�—Ë W{—UFL�«  Èb� WO�U� W�Ëd� d�«u� Âb� sJ�Ë
 vK�  U�—«d�≈Ë  WO�—U��«   «¡ö�û�  W�—u��«  W�Ëb�«
 UN�ËRA� q�b��« Âb�Ë UN�O�d�� W�—u��« …œ«—ù« oO�D�
 q�bF��«  qF�  Î̈U�—u�  ≠  ÎU�—u�  —«u��«  qF�Ë  WOK�«b�«
 W{—UFL�«  ·«d??�√  q��  s�  tO�  »u�dL�«  Í—u��b�«
 W�Ëb�«  t�II�  U??�  V�U�  v??�≈  ‰UML�«  bOF�  UNOL�«œË
 œ«œe� UNKF� U� u�Ë ¨÷—_« vK�  «—UB��« s� W�—u��«
  U�UL��« ‰«u� ‚UH�« v�≈ q�u��« ÊËœ ‰U� UL� Î «œbA�
 Èc�«  2021  ÂU�  s�  »«d��ô«  l�  ¨W�—u��b�«  WM�K�«

 ÆW�—u��« WO�Uzd�«  U�U���ô« b�u� tO� ~q��
 ¡«d�≈  —«d�  s�  Êö�ù«  l�  W�—u��«  …œ«—ù«  XII��Ë
 »U�  `��Ë  ¨2021  —U??�√  26  v�  WO�Uzd�«   U�U���ô«
 b�«u�  b�Ë  ÆÊU�O�  28  v�≈  19  s�  …d�H�«  w�  `O�d��«
 mK�  v��«Ë  rN�O�d�   U�K�  r�bI�  vK�  Êu��dL�«
 t�O�d�  b�_«  —UA�  fOzd�«  ÊU�Ë  Î̈U��d�  51  U�œb�

 Ær�bI��« W�u�Ë√ w� ”œU��«
 Î «uC� 35 bO�Q� vK� qB�� Ê√ `�dL�« vK� sÒOF��Ë
 ¨t��d�  q�I�  v��  q??�_«  vK�  ÊUL�d��«  ¡UC�√  s�

 167  rNM�Ë  Î̈ «uC�  250  ÊUL�d��«  ¡UC�√  w�UL�≈Ë
 s�  13Ë  ¨w�«d��ô«  w�dF�«  YF��«  »e??�  s�  Î «uC�
 qB� b�Ë ÆÎöI��� Î«uC� 70Ë ¨WÒO�bI��« WOM�u�« WN���«
 w�UL�≈  s�  Î «uC�  180  bO�Q�  vK�  b�_«  —UA�  fOzd�«
 Î «b�«Ë ÎU��d� ÊUL�d��« uC� b�R� Ê√ ◊d�A�Ë ¡UC�_«
 fOzd�« `O�d�� s�b�RL�« »«uM�« œb� s� `C��Ë ÆjI�
 t�b� Ê√Ë sO��dL�« W�bI� w� ÊuJO� t�√ ¨b�_« —UA�
 …b�b� WO�Uz— …d�H� t�U���« …œU�S� …b�R� t�� W�d�

Æ «uM� l�� UN�b�
 w��«  W�—u��«  WO�Uzd�«   U�U���ô«  ÒÊ√  k�ö�Ë
 WG�U�  ·Ëd???� Òq??� v??�  X?? ÒL??�  2014  ÂU??�  w??�  X??�d??�√
  ULEML�«Ë  WO�U�—ù«   ULEML�«  X�U�  YO�  W�uFB�«
 dDO��  ¨WO�ËœË  WOLOK�≈  Èu�  s�  W�u�bL�«  W�K�L�«
 ŸU{Ë_« X�U�Ë ¨W�—u��«  w{«—_«  nB� s� d��√  vK�
 m�U�  ÎUH�u�  t�«u�  Í—u��«  gO��«Ë  W�O�  W�œUB��ô«
 r�Ë  ¨WO�UE�  dO�  ·«eM��«  »d�  WN�«u�  v�  W�uFB�«
 W�—u��« W�Ëb�« r�b� ÎU�dJ�� bF� XK�b� b� UO�Ë— sJ�
 tK�«  »e��  WK�L�L�«  WH�œd�«  ÈuI�«Ë  Ê«d??�≈  V�U�  v�≈
 bA��«Ë  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«Ë  w�UM�K�«
 b�_« —UA� fOzd�« qB� bI� p�– s� r�d�U�Ë Æw�FA�«
 sO��UM�«Ë   U��UM�«   «u??�√  w�UL�≈  s�  88%  vK�
 WF�«u�«  o�UML�«  w�  rN�«u�Q�  ¡ôœù«  s�  «uMJL�  s�c�«

ÆW�Ëb�« …dDO� X��
 v�  Íd��  WO�Uzd�«   U�U���ô«  ÒÊS�  …dL�«  Ác�  U�√
 n�u�  l�«d�  bI�  ¨UN�I�U�  s�  dO�J�  qC�√  ·Ëd�  q�
 q�  ¨UNOK�  X�U�  w��«  UN�H�  …uI�U�  bF�  r�Ë  W{—UFL�«
 X�UD��« UL� ¨iF��« UNCF� l� WK�UI��Ë W��A� X�U�
 w{«—_«  rEF�  vK�  …dDO��«  œ«œd��«  W�—u��«  W�Ëb�«
 vK� bO�Q� w� U�«d�Ë UN�b� v�≈ …UO��« …œU�≈Ë W�—u��«

 ÆW�—u��« W�Ëb�« nM� X�� …UO��U� WO�FA�« …œ«—ù«
  bN�  bI�  WO�dF�«Ë  WOLOK�ù«  ‰Ëb??�«  bOF�  vK�Ë
 s�  n�uL�«Ë  W�—u��«  W�Ëb�«  ÁU��  n�«uL�«  w�  Îôu��
 l�  dOG��«Ë  ‰b���U�  n�«uL�«  pK�   √b�  b�_«  fOzd�«
 ÂU�  W�—u�  v�≈  dOA��«  dL�  w�«œu��«  fOzd�«  …—U??�“
 ÂU�  oA�œ  w�  WÒO�«—U�ù«  …—UH��«  `��  U�ö�  2017
 W�œuF��« …—U�e�«  v�≈  WOM�d���«  …—UH��«  r� s� 2018
 W�—u� …œuF� WO�dF�«  «u�b�«Ë Î «d�R� UNM� nA� w��«

ÆÆWO�dF�« ‰Ëb�« WF�U� v�≈
 w� p� ô Èd�√ q�«u� WL�� w�Ëb�« bOFB�« vK� U�√
 dA� cM� W�—u� Òb{ …dL��L�« »d��« vK� Î «dO�Q� UN� Ê√
 WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù«  «dOG�L�« q�«uF�« Ác� s�Ë Æ «uM�
 WHK���  q�«b�  …b�b��«  WO�dO�_«  …—«œù«  ÃUN��«Ë
 W�u���  vF��  UN�√  Ëb��  YO�  ¨WIDML�«  w�  UN��UO��
 W??�“_«Ë  ¨WO�OK�«  W�“_U�  ¡«b��«  WIDML�«  w�   U??�“_«
 WGO� v�≈ q�u��« q�√ s� Ê«d�≈ l� W�—UIL�«Ë ¨WOMLO�«
 U�Ë Ê«d�≈ l� ÍËuM�« ‚UH�ô« v�≈ …b��L�«  U�ôu�« …œuF�
 w� Ê«d�≈ n�u� vK� WO�U��≈  UO�«b� s� p�c� ÊuJO�
 V�U�  v�≈  «c�  ÆW�—u��«  W�“_«Ë  WOMLO�«  W�“_«  s�  q�
 ·ö��«Ë UO�d�Ë sDM�«Ë sO�  U�öF�« w� d�u��« W�U�

ÆsO�—u��« œ«d�_« V�UD� s� ULNH�u�
 WK�U��«   «—uD��«  ‰u�  WO�Ëb�«  ‰UF�_«  œËœ—  w�Ë
 ÎU�UL��«  …b��L�«  r�ú�  s??�_«  fK��  bI�  W�—u�  w�
 W�—u��«   «—uD��«  t�ö�  Y��  2021  ÊU�O�  28  Âu�
 q�  u�ËbM�  Àb��  b�Ë  ¨W�—u��«  WO�Uzd�«   U�U���ô«Ë

 s� rN�√ «Ëb�√Ë ¨…b��L�«  U�ôu�«Ë UO�UD�d�Ë U��d� s�
 Âb� r�e� W�—u��« WO�Uzd�«  U�U���ô« ZzU�M� «u�d�F�
 ‰«u�_« sz«e� s� dO�J�« tK�_ ·d� U� u�Ë UN�O�ËdA�
 ULO�  …œUO�   «–  W??�Ëœ  W�—u�  ÊuJ�  ô  v��  Õö��«Ë
 »d��« ‰ö� w�Uz— ‚UI���« ‰Ë√ bM� rN�U�U�— XDI�
 ‚UI���ô« bM� ÂuO�« ◊uI��U� v�«u�� u�Ë W�—u� vK�
 …d��«  rN�œ«—≈  vK�  Êu�—u��«  t�ö�  b�R�  Íc�«  w�U��«
 rN�U��R�Ë rN�œUO� WO�d�Ë WO�ËdA� vK� r�bO�Q�Ë

ÆW�—u��b�«
 tz«dE�  s�  ÎUHK���  ÎUH�u�  ÊUJ�  w�Ëd�«  n�uL�«  U�√
 ‰ö� s� Ë√ ¨s�_« fK��  UA�UM� ¡UM�√ ¡«u� sOO�dG�«
 s� XF�«œ YO� ¨WO�Ëd�« WO�—U��« …—«“Ë t�—b�√ ÊUO�
 q�L�  UN�d���U�  ¨W�—u��«  WO�Uzd�«   U�U���ô«  WO�d�
 Í—u��« —u��b�« l� q�UJ�U� o�«u�� ÎU�—u� ÎUOK�«œ ÎU�Q�
 ÍQ� i�UM�� ô «c� Ê√Ë ¨WOK�L�« sO�«uI�«Ë 2012  ÂUF�
 s� ÁdO�Ë 2254 s�_« fK�� —«d� l� ‰UJ�_« s� qJ�

 ÆW�—u� …œUO� Âb�� w��« WO�Ëb�«  «—«dI�«
 …b�  s??�  oKDM�  w��«   U��dB��«  ÊS??�  w�U��U�Ë
 WO�Uzd�«  U�U���ö� UNC�— XMK�√ w��« …dI�Q� r�«u�
 XK�b�  o�  Í√  ÊËœ  s�Ë  w�d�  ÊQ�  UN�Q�Ë  W�—u��«
 q�L�  sO�  w�  ¨…œUO�   «–  W�Ëb�  WOK�«b�«  ÊËRA�«  w�
 `{«u�«  w�UO��«  jGC�«  WKL�  s�  Î «¡e�  UN�U��dB�
 ÊËRA�«  v�  q�b�K�  …b�b�  W�ËU��Ë  ¨W??�—u??�  vK�
 sO�—u��« vK� wKL� Ê√ b�_ o�� ô –≈ ¨W�—u�� WOK�«b�«
 —UO��ô  U�d�u�  V�«u�«  ·ËdE�«Ë  XO�u��«   U�—u��«Ë

 ÆrN��Ëb� fOz—
 r�«uF�«  WO�K�√  vK�  wL�d�«  XLB�«  VK�  sO�  w�
  U�d�L�  WO�ö�ù«  WODG��U�  XH��«  w��«Ë  WO�dF�«
 ·«d�_« ¡«—¬Ë W�—u��« WO�Uzd�«  U�U���ö� œ«bF��ô«
 WO�Ëb�«Ë  WOLOK�ù«  ÈuI�«Ë  UN�QA�  WHK��L�«  W�—u��«
 s�  qOK�  «b�  U�  UNLEF�  w�  W�—U��≈  d�—UI�  …—u�  w�
 sO�  …b�b�   ôUB�«  s�  ¡U��√   d�«u�  UL�  Æ UIOKF��«

Æ «uM�� UNH�u� bF� W�—u��« W�Ëb�«Ë WO�d� WLE�√

 vK�  Í—u��«  VFA�«Ë  W�—u��«  W�Ëb�«  ’d��Ë
 —U���«  ÊËœ  s�  WO�Uzd�«   U�U���ô«  —U��  ‰UL��«
 —bB�  u�  VFA�«  Ê√  UL�U�  ¨WO�—U�   U{«d��«  W�_
 W�—u��«  W�Ëb�«  c���  UL�  —«dI�«  —bB�  u�Ë   UDK��«
 s� WO�U���ô« WOKLF�« sO�Q�� WOM�_«  U�UO��ô« lOL�
 «c� vK� d�R� ô UL� ÊUJ�ù« —b� »U�—≈ Ë√ nM� ‰UL�√ W�√

Æ—U�L�«
 v�  b??�_«  —UA�  fOzd�«  “u�  v�≈   UF�u��«  dOA�Ë
 ÕdD�  Èc�«  d�_«  u�Ë  ÆWO�U�  W�—b�   U�U���ô«  Ác�
  e�U�  w��«  W�—u��«  W�“ú�  W��M�U�  qz«b��«  iF�
 WOLOK�ù« ·«d�_« l�«d� qz«b��« Ác� s�Ë  «uM� dAF�«
 UNH�«u�  s�  W�—u��«  W??�“_«  w�  WF�UC�«  WO�Ëb�«Ë
 —U�≈  w�  W�“_«  W�u���  w�U��ù«  l�b�«  u��  t�u��«Ë
 —«dL��«  l�  ¨UNO{«—√  W�ö�Ë  UN�œUO�Ë  W�—u�  …b�Ë
 ÁU��«  w�  dO��U�  UN�U��R�  lOL��  W�—u��«  W�Ëb�«
 `�UB�  n�u�  WO�UO�Ë  W�dJ��  V�UJ�  oOI��

 ÆW�—u��« …œ«—ù«Ë Í—u��« VFA�«
 ¡«d??�≈  …—ËdC�  ‰uI�  ÂuO�«  W�—u��«  …œ«—ù«  pK�Ë
 ‰UF�_  ‰«u�_«  r�d��Ë  UN��Ë  w�  WO�Uzd�«   U�U���ô«
  ö��e�  s�  UN�u�  —Ëb�  UL�  ÎU�U���«  dOF�  Ê√  ÊËœ  s�
 n�“  nA�  bI�   U�U���ô«  Ác�  W�—u��œ  ÂbF�  ‰uI�
 V��M� ÂuO�«  W�—u�Ë UN�ÒËd� s� ŸUMI�«  jI�Ë UNKzU�
  bL�Ë XKF�Ë X�U�  …œ«—S� ÎU�U��  «uM� dA� wNM�Ë
 U� —UL� wM��Ë UN�U�√ r�d��Ë UNFO�— ÒdC�O�  dB��«Ë

ÆsO�L�« o��«Ë dBM�« ÃdH� d��Ë bÒK�� s� X�—“
  b Ò���  WÒON�≈  …—bI�  WÒOL��  w�Ë  V��M�  W�—u�
 UNÒ�√  b�R� ÂuO�«  w�Ë …œUOI�«Ë gO��«Ë VFA�«  Àu�U��
 WH�Ë …UO��U� ÆtLO�ö� p� vK� Íb�FL�« —bI� s� “U��≈
 rN�√Ë   UH�Ë  ÒeF�«  w�  rN�  ÒÊ√  «u���√  U�ƒUM�√Ë  jI�  >e�
 `�UBL�« q� vK� uKF� W�KB� W�—u�� ÒÊ√Ë ¡UM�√ …UO�K�
 ÊËb Ò���  ÂuO�«  r�Ë  ÆÆW�U�  q�  wN�M�  W�—u�  bM�  ÒÊ√Ë
 UN�öI��«Ë W�—u� …œUO�� rN��KB�Ë rN��U�Ë rN�œ«—≈

ÆlL�√ r�UF�« vK� UN�LK� ¡ö�≈Ë UN��d�Ë

q…QÉÑNEG ôjô≤J ô°üàæJ áq«Ñ©°T IOGQEG á qjQƒ°ùdG áq«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G

sOD�K�
 ÷U�—  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  d??�“Ë  rÒL�  ˚
 „d���« …—ËdC� sOD�K� W�Ëœ ¡«dH� vK� wJ�UL�«
 W??O??�œ—ô«  WJKLL�«  ¡«d??H??�  l??�  „d�AL�«  Í—u??H??�«
 e�«d�Ë WO�—U��«  «—«“Ë ÁU�� WIOIA�« WOL�UN�«
 ‰Ëb�«  w�   U�UL�d��«Ë  ÂUF�«  Í√d??�«Ë  —«dI�«  lM�
 ”bI�«  w�  ŸU???{Ë_«   «—uD�  ÕdA�  ¨WHOCL�«
 wKOz«d�≈  Ê«Ëb??�  s�  t�  ÷ÒdF��  U??�Ë  ¨WK��L�«

Æq�«u��
 „d���« «c� Ê√ ¨f�√ ¨ÊUO� w� ¨wJ�UL�« `{Ë√Ë
 œuN��«  oO�M�  —U�≈  w�  w�Q�  ¡«dH�K�  „d�AL�«
 WD�U{  W??ÒO??�Ëœ  WN��  l??�Ë√  bA��  W�d�AL�«
 n�ËË  Î̈«—u??�  UN�«Ëb�  n�u�  ‰ö��ô«  W??�Ëœ  vK�
 Êu�UI�«Ë  ¨w�Ëb�«  Êu�UIK�  W�NMLL�«  UN�U�UN��«
 o��  ÊU��ù«  ‚uI�  Êu�UI�Ë  ¨w�U��ù«  w�Ëb�«

ÆWK��L�« ”bI�« w� sOM�UI�« sOOMOD�KH�«
 …b��L�« r�ú� WO�—U��« d�“Ë b�U�� sK�√ ˚
 Òr�O�  t�√  ¨tK�«  ÷u�  dL�  WO�Ëb�«   ULEML�«Ë
 ‰Ëb??�«  WF�U�  ÁbIF��  Íc??�«  ŸUL��ô«  q�bF�
 Èu��L�«  vK�  ÊuJO�  ¨sOM�ô«  ÂuO�«  WO�dF�«
 «c� WÒOL�_ Î«dE� p�–Ë ª Òw{«d��« qJA�Ë ¨Í—«“u�«
 ‰ö��ô«   «u�   «¡«b��«  Y��O�  Íc�«  ŸUL��ô«

ÆWK��L�« ”bI�« w� Òw�uONB�«
  u� W??�«–ù Y�b� w� ¨tK�«  ÷u� ·U??{√Ë
 vK�  WK�«u��  œuN��«  Ê√  ¨b�_«  ÂuO�«  ¨sOD�K�
 ¨wKOz«d�ù«  Ê«Ëb??F??�«  n�u�  W�U�   U�u��L�«
 w�ö�ù« ÊËUF��« WLEML� W�K�� œ«b�ù« Íd��Ë
 vB�_«  b��L�«  w�  ŸU??{Ë_«   UO�«b�  WA�UML�

ÆÕ«d� aOA�« w�Ë
 Ê≈ W�dz«e��« wM�u�« d�d���« WN�� »e� ‰U� ˚
 b��L�« w� sOKBL�« o�� WO�uONB�«  «¡«b��ô«
 t�  WDO�L�«  o�UML�«  ÊUJ�Ë  „—U�L�«  vB�_«
 Âb�Ë ¨wKOz«d�ù« ÊUOJK� WO�U�—ù« WFO�D�« b�R�
 w��« WO�uONB�« WO�U��ù« b�«uI�« j��_ t�U�«d�

ÆUN�œU�d� W�ö�Ë …œU�F�« s�U�Q� ”U�L�« ÂÒd��
  «u�  Ê≈  ¨ÊUO�  w�  ¨Ídz«e��«  »e��«  ·U{√Ë
 w�Ëb�«  R�«u��«  s�  …bOH��L�«  V�UG�«  ‰ö��ô«
 XMF�√Ë ¨rOI�«Ë ·«d�_« q�  “ËU�� b� ÕuCHL�«

ÆÂ«d�ô«Ë qOJM��«Ë lLI�« w�

ÂUA�«
 VA� ÎUI�d� ¨f�√ hL� ¡UH�≈ —œ«u� bL�√ ˚
 W�O��  hL�  …UHB�  w�  100  dODI��«  …b�u�

ÆÂU��« jHM�«  U�C� Èb�≈ s� V�d��
 ”bMNL�«  WO�bFL�«  …Ëd��«Ë  jHM�«  d�“Ë  sÒO�Ë
 ÂU� jH� qI� ‰ö� qB� ÎU��d�� Ê√ WLF� ÂU��
 jHM�«  ÊuJ�  YO�  ¨o�d��«  V��  u�  sO�d�  sO�
 350  w�«u��  dODI��«  Ãd�  t�u�œ  q��  ÎUM���
 Ã—U��« v�≈ t�Òd��Ë WO�UF�« t�—«d� W�O��Ë W�—œ

Æ‰UF��ô« qB� W�CL�« r�� W�u��Ë
 …UM�  l�  wH�U�  ‰UB�«  w�  jHM�«  d�“Ë  —U??�√Ë
 s�  n�u��  r�  hL�  …UHB�  Ê√  v??�≈  W�—u��«
 dO� dODI�  «b�Ë Àö� vK� Íu��� YO� ¨qLF�«

ÆÎU�UL� UNM� WKI��� 100 …b�u�«

 ÕdD�  Èc�«  d�_«  u�Ë  ÆWO�U�  W�—b�   U�U���ô«  Ác�
  e�U�  w��«  W�—u��«  W�“ú�  W��M�U�  qz«b��«  iF�
 WOLOK�ù« ·«d�_« l�«d� qz«b��« Ác� s�Ë  «uM� dAF�«
 UNH�«u�  s�  W�—u��«  W??�“_«  w�  WF�UC�«  WO�Ëb�«Ë
 —U�≈  w�  W�“_«  W�u���  w�U��ù«  l�b�«  u��  t�u��«ËsOD�K�

øWƒdG QÉÑNCG

b�_« —UA� —u��b�« fOzd�«

 …dOK�« r�œ sOO�UMB�«Ë —U���« oA�œ …—U�� W�d�  b�U�
 dNA�«  W�UN�  v��  —ôËb�«  ¡«d�  n�Ë  rNM�  X�K�Ë  ¨W�—u��«

ÆW�«dB�«  U�d�Ë c�UML�« lOL� s� w�U��«
 ‰Ë«b??�??�«ò  Ê≈  ¨f??�√  t??�—b??�√  rOLF�  w??�  W�dG�«  X??�U??�Ë
 —«dI��ô«Ë  s�u�U�  ÒdC�  w��«   UH�U�L�«  s�  ©…dOK�«  dOG�®
 3  r�—  Âu�dL�«  V�uL�   U�uIF�«  WKzU�  X��  ¨åÍœUB��ô«

ÆW�—u��« …dOK�« dOG� q�UF�� sL� 2020 ÂU� —œUB�«
 bNA� ¡«œu��« ‚u��« w� ·dB�« dF� √b� ULMO� p�– w�Q�
  UBML�«  V��  ¨…dO�  3000  —ôËb??�«  dF�  “ËU��  –≈  ÎU�UH�—«
 pK� iF� XK��Ë ¨‚u��« w� —UF�_« b�d� w��« WÒO�Ozd�«

Æ…dO� 3120 ‰œUF� Î «dF�  UBML�«
  U�u��� XK�Ë U�bF� —UF�_« j�C� W�uJ��«  vF��Ë
  U�U���«  ÷u��  œö��«  tO�  QON��  X??�Ë  w�  ¨W�u���  dO�
 fOzdK� W�u���  UF�u��« lOL� V�� UN�zU�� Ëb�� WÒO�Uz—

Æb�_« —UA� w�U��«
  «uD��« s� W�uL�� c��« Í—u��« Íe�dL�« ·dBL�« ÊU�Ë
 UL� dF��« b�Ë –≈ ¨·dB�« dF� w� w��� —«dI��« v�≈  œ√ w��«
 wIOI��« dF��« ÊU� U�bF� ¨‚u��« w� wIOI��« ÁdF� »—UI�
 Íe�dL�« l{Ë UL� ¨nFC�« s� d��Q� wL�d�« tKO�� s� b�e�
 dF�K�  UC�√  W�—UI�  Ã—U��«  s�  …œ—«u???�«   ô«u�K�  Î «—UF�√

Æ©—ôËbK� …dO� 2500® wL�d�«
 W�e�  ‚UO�  w??�Ë  ¨W�«dB�«   U�d�  s�  Î«œb???�  Ê√  d�c�
 rK��   √b�  ¨·dB�«  —UF�√  ŸUH�—«  r�K�  WO�uJ��«   «¡«d�ù«

 ¨ÂU�√ cM� XMK�√ UL��� ¨—ôËb�U�  ô«u��« sOO�UMB�«Ë —U���«
Æ3 r�— Âu�dL�« V�uL� ŸuML� p�– Ê√ r�—

 s�  b�e�  dF��  —ôËb??�«  lO��   √b??�   U�dA�«  pK�  X�U�Ë
 ÎUI�U�  Î«œb��  ÊU�  Íc�«  wL�d�«  dF��«  …“ËU���  ¨…dO�  3000

Æ…dO� 1256 bM�
 e�d�  fOz—  VzU�  ¨·u�—U�  —bM�J�√  ‰«dO�_«  sK�√  Î̈UO�«bO�
 sO�K�L�«  s�  W�uL��  Ê√  ¨W�—u�  w�  w�Ëd�«  W��UBL�«
 ¡UCI�« Òr�Ë ¨V�œ≈ WE�U�� w� Í—u��« gO�K� l�«u� XL�U�

ÆsOL�UNL�« s� 10 vK�
 w� W�–öL�« WM�u��� WIDM�ò w� l�Ë Âu�N�« Ê√ ·U{√Ë
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