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أي���ة م��ح��اول��ة الت��ه��ام جيشها  رف��ض��ت دم��ش��ق 
السوري،  الشعب  ضد  كيميائّية  أسلحة  باستخدام 
بدعم  وتركيا  الغربية  الدول  وبعض  أميركا  متهمة 
أسلحة  الس��ت��خ��دام  تسعى  إره��اب��ّي��ة  مجموعات 

كيميائّية في بعض مناطق محافظتي إدلب وحماة.
ونقلت وكالة األنباء السورية، عن مصدر مسؤول 
»التنظيمات  إن  قوله،  السورية،  الخارجية  في 
اإلرهابية وإرهابيي جماعة ]الخوذ البيضاء[ وَمن 
الدولية  المنصات  بعض  وفي  الميدان  في  يدعمها 
خالل  من  إرهابية  ألعمال  التحضير  عن  تتوقف  لم 
في  كيميائية  أسلحة  استخدام  لمسرحّيات  اإلعداد 
بعض مناطق محافظتي إدلب وحماة التهام الجيش 

العربي السوري بها«.
]هيئة  ُتسّمى  ما  »إرهابيي  أن  المصدر  وأضاف 
سابقاً[  اإلرهابية  النصرة  جبهة   - الشام  تحرير 
محّملة  صهاريج  ب��إدخ��ال  السياق  ه��ذا  في  قاموا 
بالكلور الخام عبر معبر باب الهوى على الحدود مع 
تنظيم  من  إرهابيون  الصهاريج  تلك  ورافق  تركيا، 
الهوى  باب  مسار  سلكت  حيث  الشام،  تحرير  هيئة 
للمعلومات  ووفقاً  أطمة،   - عقربات  تل   - سرمدا   –
يوجد في بلدة »أطمة« مصنع للصناعات الكيميائية 
وفيه مخبر متخصص بتصنيع غاز الكلور وستقوم 
»الخوذ  تنظيم  مع  بالتنسيق  الشام«  تحرير  »هيئة 
الكلور  بمادة  قذائف  بتعبئة  اإلره��اب��ي  البيضاء« 
التهام  إدل��ب  ريف  في  المدنيين  ضد  واستخدامها 

الجيش السوري وحلفائه«.
اإلرهابية  المجموعات  به  تقوم  »م��ا  أن  وتابع 
بتوجيه  يتم  المجال  ه��ذا  في  مسمياتها  بمختلف 

ودعم من الواليات المتحدة األميركية وبعض الدول 
أصبح  وكما  التركية،  المخابرات  وأجهزة  الغربية 
وجرائمها  اإلرهابية  المجموعات  تلك  فإن  معروفاً 
تلك  من  وإعالمية  سياسية  بتغطية  تحظى  البشعة 

الدول«.
ودعت سورية، عبر المصدر ذاته، »الدول الداعمة 
لإلرهابيين إلى عدم اإلقدام على تنفيذ هذه الجريمة 
الدول  هذه  ستحّمل  سورية  وأن  الجديدة  الدموية 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  ال��والي��ات  وخ��اص��ة 
هذه  استخدام  مسؤولية  وتركيا  وهولندا  وألمانيا 
أي  دون  من  األبرياء  المدنيين  وقتل  السامة  المواد 

رادع أخالقّي«.
األسلحة  حظر  »منظمة  أي��ض��اً  س��وري��ة  ودع��ت 
المعلومات  ه��ذه  تجاهل  ع��دم  إل��ى  الكيميائية 
التامة والتعامل معها في  وضرورة أخذها بالجدية 
األسلحة  حظر  اتفاقية  حددتها  التي  واليتها  إط��ار 
لتوجيه  مطية  إلى  تتحّول  أن  من  ب��دالً  الكيميائية 
اتهامات باطلة ضد سورية من قبل الواليات المتحدة 

األميركية وحلفائها«.
وخلص المصدر إلى القول إن »سورية أكدت مراراً 
كيميائية  أسلحة  استخدام  القاطع  رفضها  وتكراراً 
من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف كان، 
وبأنها لم تستخدم هذه األسلحة سابقاً وال يمكن لها 

أن تستخدمها اآلن ألنها ال تمتلكها أصالً«.
وتشدد في الوقت نفسه على أن مثل هذه الجرائم 
المكشوفة والمكررة لن تثنيها عن استمرار حربها في 
لشعبها  واألمان  األمن  تعيد  حتى  اإلرهاب  مكافحة 

على كامل أراضيها.

ر لم�سرحّيات جديدة بتوجيه ودعم اأميركّي اأوروبّي تركّي التهام الجي�ش مجموعات اإرهابّية تح�سّ

ر لهجوم كيميائّي دم�ضق: »الخوذ البي�ضاء« وَمن يدعمها تتح�ضّ

تحذيراته  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  يجّدد   -
الدفاع  وزي��ر  ويتحّدث  األفغاني،  الملف  في  اللعب  من 
الروسي سيرغي شويغو عن فشل ذريع لحلف الناتو، 
الكنَّة  تسمعه  ك��ي  األميركية  للجارة  ال��م��وّج��ه  وال��ك��الم 
أردوغان  رج��ب  التركي  الرئيس  وض��ع  بعدما  التركية، 
ح��ك��وم��ت��ه وب����الده وج��ي��ش��ه ف��ي ورط���ة ال ي��ع��رف كيف 
حلف  اجتماع  في  عاتقه  على  أخ��ذ  وق��د  منها،  يخرجها 
األطلسي وفي مشاوراته مع الرئيس األميركي جو بايدن 
االنسحاب  مع  كابول  مطار  في  تركيّة  ق��وات  ينشر  أن 
إق��ام��ة ق��اع��دة تركية في  ال��ى  األم��ي��رك��ّي منه، ب��اإلض��اف��ة 
محافظاً  قاعدتهم،  تفكيك  األميركيين  نيّة  مع  أذربيجان 
الواقعتين على حدود كل من روسيا  الدولتين  بذلك في 
وإيران، لوجود حلف الناتو الذي ُيعتبر عدواً لهما، فيما 
يقدم أردوغان نفسه وحكومته كصديق من داخل الناتو، 
يشترك مع روسيا وإيران بمسار أستانة حول سورية، 
وتربطه بكل من الدولتين مصالح اقتصادية وتفاهمات 

أمنية وعسكرية.
اإلقليمية  خ��ط��وات��ه  أردوغ�����ان  ق���ّدم  سنتين  خ���الل   -
روسيا،  م��ع  ال��ش��راك��ة  م��ن  ن���وع  ع��ن  ت��ع��ب��ي��راً  بصفتها 
مروراً   ،400 أس  أس  ال���  ص��واري��خ  صفقة  من  انطالقاً 
معها  البحرية  المساحة  وترسيم  ليبيا  نحو  بتحركه 
رعاه  ال��ذي  ال��غ��از  أن��ب��وب  على  الطريق  لقطع  وتوظيفه 
اليونان  وضم  بومبيو  مايك  األميركيّة  الخارجية  وزير 
ومصر وكيان االحتالل وقبرص لمنافسة أنبوب السيل 
الى  وص���والً  وتركيا،  روس��ي��ا  بين  المشترك  الجنوبي 
النار  لوقف  تمهيداً  بدت  بصورة  أذربيجان  في  التحرك 
الذي تولت الشرطة العسكرية الروسية اإلشراف عليه، 
وربما يكون أردوغان يعتقد أن ذلك يخّوله القيام بلعبته 
الخطرة التي تتخطى الخطوط الروسية الحمراء، في ما 
يخّص وجود عسكري لحلف الناتو على حدودها، بغض 
قيادة  تحت  المهمة  يؤدي  الذي  الجيش  هوية  عن  النظر 
بتساهل  سلفاً  خطواته  ثمن  قبض  أنه  متجاهالً  الناتو، 
روسي مع عبث في سورية ومماطلته بتنفيذ التفاهمات، 
وجهه  م��اء  يحفظ  مخرج  إلي��ج��اد  الفرصة  بمنحه  أم��الً 

ويخفف عنه اإلحراج إلنهاء الوضع الشاذ في إدلب.
روسيا،  م��ع  تحالفها  ب��ص��دق  المتمسكة  س��وري��ة   -
والمؤمنة بصدق روسيا في هذا التحالف، كانت تكتفي 
بالتحذير من خطورة الثقة بثعلبة أردوغان، وهي اليوم 
تجد أن روسيا وإيران تكتشفان خطورة لعبة أردوغان، 
فبدالً من أن يؤدي فشل حلف الناتو في أفغانستان إلى 
دول  فيها  تشترك  حلول  عن  للبحث  بالحاجة  التسليم 
الروسي  الرئيس  التكرار  أع��اد  كما  األف��غ��ان��ّي،  ال��ج��وار 
ليمنح  أردوغ��ان  جاء  لألمن،  موسكو  مؤتمر  في  أم��س، 
ال��ن��ات��و وواش��ن��ط��ن م��ن خلفه م��خ��رج��اً على ح��س��اب هذا 
الحل، وورطته تبدو أعمق من شراء الخالف مع روسيا 
التعامل  على  عزمها  طالبان  حركة  أعلنت  حيث  وإي��ران، 
م��ع ال��وج��ود ال��ت��رك��ّي بصفته ق��وة اح��ت��الل، وك��ذل��ك في 
فقدت  ق��اع��دت��ه  أن  األم��ي��رك��ي  يشعر  ح��ي��ث  أذرب��ي��ج��ان، 
قيمتها مع التموضع الروسي، يأتي أردوغان ويقّدم له 
بين  تبديل  مجرد  االنسحاب  ليبدو  الوجه  ماء  يحفظ  ما 
المدى  من  ج��زء  أذربيجان  أن  متجاهالً  الحلف،  ق��وات 

األمني الحيوي لكل من روسيا وإيران.
)التتمة ص6(

ورطة اأردوغان مع بوتين... 

و�سورية تك�سب الرهان

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن ال جدوى من كل 
محاوالت استنهاض أشكال لمواجهة المخاطر المقبلة، وقد باتت 
تصريف  فحكومات  حكومة،  بوجود  التسريع  دون  من  داهمة، 
مستقيلة  حكومة  كل  في  للوزراء  مّهدت  سوابق  خلقت  األعمال 
وليد  السابق  للنائب  ووفقاً  انتهت،  قد  مهمتهم  ك��أن  للتصرف 
جنبالط الذي ناشد الحكومة وضع اليد على مسؤوليّاتها، ليس 
الصحة  وزير  غير  وزاراتهم  لشؤون  يهتمون  وزراء  من  هناك 
من  المقبل  الوضع  ص��ورة  المصادر  وتعكس  الدفاع.  ووزي��رة 
على  ال��س��وداء  ال��س��وق  وسيطرة  الفاحش  ال��غ��الء  مشهد  خ��الل 
من  الغذائية  فالسلة  عملياً.  الدعم  توقف  بعد  األساسيّة  السلع 
دون دعم بالمطلق منذ شهر على األقل، واألدوية غير موجودة، 
المستوردين  نقابات  ف��ي  المعنيون  ي��ق��ول  كما  وال��م��ح��روق��ات 
الموقف،  سيدة  ه��ي  ال��س��وداء  وال��س��وق  م��ف��ق��ودة،  والموزعين 
خارج  من  استيراد  عمليات  أول  عند  سيسجل  الصرف  وسعر 

دوالرات مصرف لبنان قفزات جنونيّة تزيد األمور سوءاً.
البطاقة  واعتماد  ال��دع��م  بترشيد  البحث  إن  المصادر  تقول 
تحقيق  أب��واب  على  مناقشاته  تبدو  وال  بطيئاً،  يسير  التمويليّة 
عالية  تشنّجات  من  رافقها  وم��ا  السياسيّة  فالخالفات  إن��ج��از، 

تحضر في مناقشات اللجان النيابية، سواء لسبل ترشيد الدعم 
أو للبطاقة التمويلية وسبل تمويلها. واستغربت المصادر كيف 
لقرصنة  محاوالت  ظهور  مع  تقعد  أن  دون  من  القيامة  تقم  لم 
300 مليون  قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام والبالغ 
دوالر تحت شعار تأمين تمويل البطاقة التمويلية، متسائلة عن 
توقيت أشد تعبيراً عن الحاجة لمثل هذا القرض وللنقل العام مما 

يعانيه لبنان اليوم؟
في الملف الحكومي تنحصر االتصاالت بما يدور على جبهة 
التيار الوطني الحر وحزب الله وسط تكتّم شديد من الجانبين، 
بعدما دعا رئيس التيار النائب جبران باسيل األمين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله لقول الكلمة الفصل في الخالف على 
المسار الحكومّي، بينما أكدت مصادر حزب الله التمسك بمبادرة 
رئيس مجلس النواب نبيه بري كأساس لحلحلة األزمة الحكوميّة 
وشّدد قادته على الحاجة لتنازالت متبادلة من الفريقين المعنيين 
المكلف  والرئيس  الجمهورية  رئيس  وهما  الحكومة،  بتشكيل 
الحزب  ق��ي��ادات  بين  االت��ص��االت  وج���اءت  ال��ح��ك��وم��ة،  بتشكيل 
والتيار لتحديد ماهية المداخلة التي يمكن للحزب القيام بها من 
دون الوقوف في موقع المنافسة مع مبادرة الرئيس بري، وهو 
ما يرفضه الحزب كلياً. وتعتقد مصادر متابعة للملف الحكومي 
)عباس سلمان()التتمة ص5( إلى متى تستمر الطوابير ... وما يرافقها من  انتظار وإذالل وموت؟  

االنهيار والفو�سى خالل �سهر: ال�سلة الغذائّية والمحروقات والدواء اإلى ال�سوق ال�سوداء

قر�ضنة قر�ض البنك الدولّي للنقل العام بـ 300 مليون دوالر... بدل تفعيله!

اإطاللة ال�ضيد ن�ضراهلل غدًا تحريك للم�ضاعي الحكومّية اأم لبدء ا�ضتيراد البنزين؟

كّل الطرق مغلقة

حالة  من  تعاني  السياسة  طرق  أّن  إلى  األخبار  تشير 
انسداد في اتجاهات عدة، مما يعني أّن مخاضاً يصاحبه 
الداخلية  التعقيدات  وأّن  الموقف،  سيد  هو  وتوتر  قلق 
والخارجية التي تعيشها األطراف، ال تنبئ بوالدة مريحة 

أو بمولود حسن الصحة .
نفتالي  الجديدة  )اإلسرائيلية(  الحكومة  رئيس  ي��رى 
بينيت، أّن على المقاومة أن تدرك أّن المعادلة قد تغيّرت، 
واتجاهها،  ال��ت��غ��يّ��رات  تلك  طبيعة  ي��وض��ح  أن  دون  م��ن 
والمقاومة بدورها ترى ما يرى، وبأّن المعادلة تغيّرت، 
ولكن لصالحها، بعد أن أثبتت بالتجربة قدرتها على القتال 
الفصائل  تلك  والصمود والتالحم بين فصائلها، ثم بين 
وأهل غزة، الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه. وفي الوقت 
الذي  )اإلسرائيلي(  المجتمع  وهشاشة  وهن  أثبتت  ذاته 
القدس«  »سيف  اسم  تذكر  كلما  الرعب،  يتملكه  سيبقى 

وصواريخها ولفترة ليست بالقصيرة.
وزير الدفاع بيني غانتس الذي يفوق رئيس الحكومة 
الجيش  في  الطويل  عمله  بحكم  وم��راس��اً،  وخبرة  ق��درة 
لمنازلة  تحتاج  )إس��رائ��ي��ل(  أّن  ي��رى  األرك���ان،  ورئ��اس��ة 
جديدة، فالنتائج غير الساّرة )إسرائيلياً(، لمعركة »سيف 
القدس«، أفقدت )إسرائيل( ردعيّتها، يقول غانتس: »علينا 
المربع   إلى  المقاومة عموماً وحماس خصوصاً  أن نعيد 
الذي كانت فيه قبل المعركة. في ما يتعلق بالتهدئة، وفي 
ما يخص صفقة تبادل األسرى«، غانتس يريد مفقوديه 
)التتمة ص6(

 سعادة مصطفى أرشيد*

الجهاد  وه��ذا  الصبر  هذا  بفضل 
فيه...  منكم  كثيرون  تأّلم  ال��ذي 
اليوم  نقف  الجهاد  ه��ذا  بفضل 

تحت سماء الوطن أحراراً.
سعاده

رسالة  الشابي،  عصام  التونسي،  الجمهوري  الحزب  عام  أمين  وّجه 
مشاركة  بخصوص  بتوضيحات  فيها  طالبه  سعّيد،  قيس  الرئيس،  إلى 
مع  األس��ود  البحر  في  مقبلة  مشتركة  مناورات  في  التونسي  الجيش 

الجيش الصهيوني.
قائالً:  »فيسبوك«  في  التونسي  الرئيس  إلى  الشابي  عصام  وتوّجه 
أن  مفاده  خبراً  عبرية،  صحيفة  عن  نقال  عدة،  إخبارية  مواقع  »تداولت 
البحر  األميركي سيجري مناورات بحرية ضخمة في  السادس  األسطول 
جانب  إلى  فيها  للمشاركة  مرشح  الصهيوني  العدو  جيش  وأن  األسود، 

دول إسالمية، من بينها تركيا ومصر واإلمارات والمغرب وتونس«.
بجيشها  وال���زّج  تونس  اس��م  ورود  إن  الرئيس،  »سيدي  وأض���اف: 
العدو، يستدعي توضيحاً  الى جانب قوات  الوطني في مناورات بحرية 
ونفياً رسمياً من السلطات التونسية، وتأكيداً بأن عقيدة جيشنا الوطني 
في  المشاركة  من  يمنعانه  الدستور  بأحكام  ومؤسساتها  الدولة  والتزام 

هكذا مناورات كما ورد في الخبر«.
وقال أمين عام الحزب الجمهورّي في رسالته: »إني على يقين، سيدي 
القومي  أمننا  عن  األول  المسؤول  باعتباركم  حريصون،  بأنكم  الرئيس، 
والقائد األعلى للقوات المسلحة، على استقالل قرارنا الوطني، وعلى النأي 
بمؤسستنا العسكرية عن كل محاولة لحشرها في تحالفات أو سياسات 

ال تتماشى ومصالحنا الوطنية والتزامنا القومي«.
واختتم عصام الشابي رسالته: »إن التاريخ المفترض لهذه المناورات، 
منكم  ملتمساً  المفتوحة  الرسالة  هذه  لكتابة  دفعني  الجاري،  يونيو   28
الوطني  العام  الرأي  وطمأنة  الحال،  يقضيها  التي  التوضيحات  إصدار 

بشأن هذا الموضوع«.

الغالبية  ذي  الديمقراطي  الشعوب  ح��زب  بحّل  تنذر  خطوة  في 
في  النظر  على  التركية  العليا  الدستورية  المحكمة  وافقت  الكردية، 

الئحة االتهام المقّدمة لها بهدف حظر الحزب.
الشعوب  لحزب  المشترك  الرئيس  قبل  م��ن  فعل  رد  أول  وف��ي 
الديمقراطي مدحت سنجر، اعتبر أن قبول المحكمة الدستورية العليا 
لالئحة االتهام الموجهة لحزبه بهدف حظر نشاطه وإغالقه، ُيعّد قراراً 

مسّيساً وغير قانوني.
وقال سنجر خالل مؤتمر صحافي في العاصمة التركّية أنقرة تعليقاً 
على قرار المحكمة: »ال يمكننا اعتبار قرار حظر حزبنا شيئاً دستورياً، 
القرار إجراء كيدّي سياسّي وطمس للديمقراطية في تركيا، ورغم  هذا 
ذلك نأمل أن تتعاطى المحكمة الدستورّية مع األمر بطريقة مسؤولة«.

»المحكمة  الديمقراطي  الشعوب  لحزب  المشترك  الرئيس  وأضاف 
الدستورية قبلت الئحة االتهام تحت التهديد واالبتزاز«.

وكثيراً ما يتعّرض حزب الشعوب الديمقراطي، لحمالت االستهداف 
واالعتقال والحبس من قبل السلطات التركية، حتى أن آالفاً من قياديي 
الحزب ومناصريه، يقبعون في السجون وفي مقدمهم، رئيسه السابق 
إلطالق  المتكررة  الدولّية  المناشدات  رغم  ديمرتاش  الدين  صالح 

سراحه.
في  والثانية  البرلمان،  في  الثالثة  القوة  بمثابة  الحزب  وُيعد 
أص��وات  ماليين  حصد  حيث  التركي،  البرلمان  داخ��ل  المعارضة 
ودخل  البالد،  شرقي  جنوب  الكردية  المناطق  في  وخاصة  الناخبين، 
التركية  االنتخابات  في  المئة  في   12 قاربت  أصوات  بنسبة  البرلمان 

األخيرة.

هل �ست�سارك تون�ش بمناورات 

بحرّية مع الكيان ال�سهيونّي؟

هل تحظر اأنقرة 

حزب ال�سعوب الديمقراطّي؟
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تركيا هر�وة �أميركّية

في �لعالم �لإ�سالمّي

{ د.وفيق إبراهيم 

محورين:  على  بايدن  الجديد  الرئيس  إدارة  تعمل 
كما  الدولية  المناخات  تهدئة  يريد  تقليدي  روس��ي 
كانت العالقات الروسية – األميركية في عهد أسالفه، 
لكنه يطرح محوراً جديداً يتعلق بإيجاد كاسحة ألغام 
اإلسالمي  العالم  دول  في  التنقل  تستطيع  إسالمية 

وتأمين أدوار تخدم الهيمنة األميركية في العالم.
هي  الغرض  لهذا  أميركياً  المنتقاة  الدولة  أن  يبدو 
هذه  أهمية  بين  فتجمع  األس��ب��اب  أم��ا  وإي���ران،  تركيا 
تنفيذ  على  والعسكرية  السياسية  وقدرتها  ال��دول��ة 
ح��رك��ة س��ري��ع��ة ت��رب��ط ب��ي��ن ب��ل��دان إس��الم��ي��ة كثيرة 
الروس  الوقوف في وجه  وتستطيع من جهة أخرى 

في البحر األسود.
بذلك ينجح األميركيّون من حيث ال يعلم األتراك أن 
األميركيين نجحوا في إبعاد األتراك عنهم وأعادوهم 
يؤدونه  كانوا  الذي  التاريخي  الدور  الى  جديدة  مرة 
في  للسوفيات  المتصّدية  الدولة  دور  وهو  تاريخياً 

العصور المنصرمة.
إنما ما هو الدور التركي الجديد؟

دولة السوفيات سقطت وبديلها هو الدولة المدنيّة 
الرأسمالية التي تطمح لنسج عالقات مع أوسع كمية 
ممكنة من الدول. وهذه الدولة تعتبر أنها تتصارع مع 
– األوروب��ي انما ليس على اساس  الحلف األميركي 
اشتراكي شيوعي، بل على أبعاد اقتصادية مادية هو 
العالم الثالث بأسره ودول أميركا الجنوبية والغاضب 
السياسات  م��ن  آس��ي��ا  أوروب�����ا وج��ن��وب ش���رق  ف��ي 

األميركية او المتضرر منها.
فهو  األميركية  السياسات  م��ن  ال��ذك��ّي  ال��ج��زء  ام��ا 
التقرب من إيران بما يؤدي كما يعتقد األميركيون الى 

إبعادها عن المحور الروسي – الصيني.
اإليرانية  المطالب  تلبية  أن  بايدن  إدارة  تعتقد  هنا 
من الملف النووي في المفاوضات الدائرة في فيينا، 
يؤدي حكماً إلى انهيار محورها مع الصين – روسيا 
هذا  يجابه  ان  له  يمكن  عالمي  حلف  أق��وى  وانفجار 
يمر  التي  األساسية  الطريق  تشكل  فإيران  التكتل. 
 – الصين  اثنين:  بريين  خطين  من  التكتل  ه��ذا  منها 
– الشرق األوس��ط، والثاني روسيا  – إيران  روسيا 
إي��ران ومباشرة الشرق األوس��ط، وه��ذا خط كان   –
سياسياً  وحلفائهم  األميركيين  مصارعة  بإمكانه 
واقتصادياً. لكن السؤال المطروح هنا هو هل يؤدي 
طريق  إقفال  إل��ى  األميركي   – اإلي��ران��ي  فيينا  اتفاق 

الصين – روسيا؟ وتعثر عالقاتهما مع إيران؟ 
مستعدة  إي�����ران  ك��ان��ت  اذا  ال��خ��ب��راء  ي��س��أل  وق���د 
وفتحها  الروسي  الصيني  بالمحور  عالقاتها  لقطع 
غضب  ال��ى  ال��وض��ع  ه��ذا  ي��ؤدي  أال  األميركيين؟  م��ع 
من  وكثير  مصر  معه  تقف  األميركيين  من  سعودي 
الدول، وذلك ألن المحور اإليراني متعاطف سياسياً 

مع سورية وحزب الله ومذهبياً مع الشيعة العرب؟
محدوداً  اإلي��ران��ي  األميركي  التقارب  يبقى  لذلك 
تجريد  تتجاوز  ال  ضيقة  أميركية  بمصالح  ومرتبطاً 
الصينية   – الروسية  سمومها  من  اإليرانية  العدائية 
بين  السيئة  ال��ع��الق��ات  ن���زع  او  األق��ص��ى  ح��ده��ا  ف��ي 
لذلك  األميركيّة،  والسياسة  األوسط  والشرق  إيران 
عند  المفّضلة  ال��دول��ة  ه��ي  تركيا  أن  ب��وض��وح  يظهر 
األميركيين الختراق العالم اإلسالمي، فهي اوالً دولة 
قوية شديدة التمكن تنتصب على الحدود السورية – 
وفي  فيهما  أدوار  ألداء  طموحة  يجعلها  بما  العراقية 
ليبيا  في  دول��ه  سواحل  ط��ول  على  المتوسط  البحر 
مسلمون  اخ���وان  يوجد  وحيث  وت��ون��س  وفلسطين 

وسورية والعراق واليمن وحماس غزة وفلسطين.
بذلك تستطيع تركيا بالعالمين الجغرافي والديني 
اإلسالمي  ال��ع��ال��م  دول  م��ع  ج��ي��دة  ع��الق��ات  تنظيم 
والمسهل  المباشر  المستفيد  دوري���ن،  فيها  تلعب 
الحركة األميركية فيها أما األهداف البعيدة فهي منع 
والروسي  فيها  الكبير  االقتصادي  الصيني  التوغل 
ونظيره  األم��ي��رك��ي  للسالح  المنافس  ال��س��الح  بائع 

األوروبي.
إن هذا الدور التركي بات واضحاً في حركة األتراك 
نحو القرن األفريقي وشمال أفريقيا والدول العربية 
الشرق  ش��م��ال  ودول  اإلس��الم��ي��ة  ال�����دول  وب��ع��ض 
اآلسيوي، بما يؤكد أنه دور أميركي منوط به اقتحام 
التركي  اإلسالم  بواسطة  الدول  لهذه  الدينية  األبعاد 
وتراث  المسلمين  االخ���وان  تنظيم  معه  يحمل  ال��ذي 
دولة عثمانيّة كانت تحتل العالم كما كان متعارفاً عليه 

قبل اكتشاف أميركا.
فهل تستطيع روسيا والصين المجابهة وكيف؟

المحور السوري – العراقي قادر على تنظيم حركة 
 – التركيّة  األدوار  عرقلة  بوسعها  محورّية  مجابهة 
أن األتراك ليسوا على عالقات  األميركية، خصوصاً 
السني   – السعودي   – المصري  المحور  مع  جيدة 
في  أو  أراض��ي��ه  على  ت��رك��ّي  دور  ب��أي  يقبل  ال  ال���ذي 
سياساته وهذا واضح في المحاوالت األميركية لعقد 
مصالحات بين تركيا من جهة والسعودية ومصر من 
جهة أخرى. وهذا يحتاج الى كثير من الوقت المتقاطع 
مع سياسات وتقارب لم يتعّود األتراك طيلة تاريخهم 

اأن�شطة ومواقفالدموي على أداء أمور مشابهة.

االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  استقبل   {
النائب السابق وليد جنبالط في كليمنصو، السفير 
النائب  بحضور  علوي،  ياسر  الدكتور  المصري 
وائل أبو فاعور واالنائب السابق غازي العريضي. 
المستجدات  مختلف  عرض  جرى  اللقاء،  وخالل 
وال��ت��ط��ورات ال��س��ي��اس��ي��ة.  م��ن جهة أخ���رى، غّرد 
في  ك��ات��ب��اً«  »ت��وي��ت��ر«،  على  حسابه  عبر  جنبالط 
من  يرافقها  وما  ال��وزارة  تأليف  مسرحية  خضّم 
غياب كامل ألّي قرار من قبل الحكومة المستقيلة 
تحت ضغوطات سياسية مختلفة وفي ظل دعاية 
إجراءات  ف��إّن  واع��د،  السياحة  موسم  أّن  ساذجة 
كورونا  مواجهة  في  والحكومية  الذاتية  الوقاية 
تتراجع بل تكاد تختفي«،  داعياً إلى »الحذر الشديد 

من موجة جديدة وعدم التراخي«.
} عرض وزير االتصاالت في حكومة تصريف 
مع  مكتبه  ف��ي  ح���واط،  ط��الل  المهندس  األع��م��ال 
إبراهيم،  عباس  ال��ل��واء  العام  لألمن  العام  المدير 

المشاكل  سيما  ال  ال��ب��الد،  ف��ي  ال��ع��اّم��ة  ل��ألوض��اع 
وكان  واإلنترنت.  االت��ص��االت  قطاع  تواجه  التي 
الخدماتي  القطاع  تشديد على »ض��رورة دعم هذا 
انقطاع  اس��ت��م��راري��ت��ه وع���دم  ل��ت��أم��ي��ن  وال��ح��ي��وي 
في  األعمال  سير  استمرارية  وبالتالي  اإلنترنت، 

كّل المجاالت«.
السفيرة  مكتبه،  ف��ي  استقبل  إب��راه��ي��م  وك���ان 
 MONIKA ل����ب����ن����ان  ف������ي  ال����س����وي����س����ري����ة 
ي���راف���ق���ه���ا   SCHMUTZ KIRGOZ
 NICOLAS ال���م���ق���ّدم  ال���ع���س���ك���ري  ال��م��ل��ح��ق 
لمناسبة  وداعية  زيارة  في   WINTEREGG
السفيرة  وزارت  ل���ب���ن���ان.  ف���ي  ع��م��ل��ه��ا  ان���ت���ه���اء 
الداخلي  األم��ن  لقوى  ال��ع��ام  المدير  السويسرية 

اللواء عماد عثمان، للغاية نفسها.
في  ع��ون  ج���وزاف  العماد  الجيش  قائد  التقى   �
النمساوي  العسكري  الملحق  ب��ال��ي��رزة،  مكتبه 
في    Heinz ASSMANNالعقيد لبنان  ف��ي 

 Armin العقيد  زيارة وداعية، قدَّم خاللها خلفه 
وف��داً  الجيش  ق��ائ��د  استقبل  كما   .LEHNER

 The Institute for Security( من  أميركياً 
.)Governance )ISG)

حواط وابراهيم خالل لقائهما أمس

خفاياخفايا

قال أحد خبراء سوق النفط في لبنان إن 
المبلغ الذي أنفق على دعم البنزين خالل 

سنة ونصف كان يكفي لدعم البنزين ألربع 
سنوات لو اعتمدت بطاقة ال�60 ليتراً شهرياً 

لكل سيارة من البنزين المدعوم وترك الباقي 
للسوق الحرة وتأمين فائض يكفي لشراء 

عشرة آالف باص توفر تنقالً كريماً للبنانيين 
داخل المدن وبين المناطق.
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رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن »إقرار لجنة التربية النيابية القتراح قانون الهوية التربوية، 
ُيعتبر خطوة مهّمة في المسار اإلصالحي«، الفتاً إلى أن »إقراره من قبل الهيئة العاّمة لمجلس النواب ستكون له 

مفاعيل حاسمة في وقف الفساد في القطاع التربوي ودعم التعليم مالياً في القطاعين العام والخاص«.
موقف عون نقله عنه عضو تكّتل »لبنان القوي« النائب إدغار طرابلسي الذي استقبله أمس في قصر بعبدا، 
واطلع منه على الكلمة التي ألقاها باسم لبنان في »مؤتمر اتحاد البرلمانيين التربويين العالمي«، والذي اطلع 
على مبادرة رئيس وزراء بريطانيا السابق غوردون براون »لجمع 5 مليارات دوالر لدعم القطاعات التربوية في 

الدول التي عانت من آثار جائحة كورونا، وجاء التجاوب سريعاً مع وضع لبنان على الئحة الدول المستفيدة«.
واستقبل عون وفداً من بلدية الشويفات، ضّم رئيسها زياد حيدر ونائبه شديد حنا ومحامي البلدية فرحان أبو 
حسن. وأثار الوفد »التأخير الحاصل عمداً في حصول البلدية على الرسوم المستحقة لها منذ سنوات في السوق 

الحّرة لمطار رفيق الحريري الدولي والتي ُحجبت عنها على الرغم من وجود حكم قضائي«.
بعد االجتماع، قال رئيس البلدية »زرنا فخامة رئيس الجمهورية لوضعه في أجواء بعض الملفات العالقة، 
خصوصاً الملف المتعلق بالسوق الحّرة في مطار رفيق الحريري. وقد صدر حكم منذ نحو سنة بهذا الملف عن 

مجلس شورى الدولة، ولم ُينّفذ إلى اليوم. وطلبنا من فخامته مساعدتنا في هذا الملف، فوعدنا خيراً«.
التأجيرية للمزايدة التي حصلت للسوق  القيمة  ولفت إلى أن »هناك رسوماً متوجبة لبلدية الشويفات على 
علماً  السنة،  في  ليرة  مليارات   9 بقيمة  للبلدية  رسوم  هناك  المبلغ،  هذا  ومن  ليرة.  مليار   111 وقيمتها  الحّرة 
الحكم قبل سنة بسبب تغّير  الضرر نتيجة عدم تنفيذ  بنا  4 سنوات. وقد لحق  لمدة  للرسوم  بأن هناك تراكماً 
متعلّق  بملف  العاّمة  األشغال  وزارة  تدخل  سبب  وال  التنفيذ  عدم  سبب  حقيقة  نعرف  وال  الدوالر.  صرف  سعر 

بمستثمر«.
وأشار إلى أن »وزارة األشغال هي وصية على المطار ودورها أن تكون في الوسط بين المستثمر والبلدية، ال أن 
تكون طرفاً. لكنها في هذه المرحلة كانت طرفاً واضحاً ومعلناً، ويمكن التأكد من ذلك لدى االطالع على الكتب التي 
يصدرها وزير األشغال وما يصدر عن الشركة المستثمرة. وزارة األشغال كان لها الدور في تأخير تنفيذ الحكم 

والمستثمر يحظى أيضاً بدعم كبير، لكننا سنذهب بهذا الملف إلى األخير حتى تنفيذ الحكم القضائي«.
وأجرى عون اتصاالً هاتفياً بوزير الصّحة العاّمة في حكومة تصريف األعمال الدكتور حمد حسن الموجود في 
زيارة رسمية في تركيا، وطلب إليه اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة االزدحام الشديد الذي يشهده مطار بيروت 
الدولي في قاعة وصول المسافرين، وذلك إلجراء فحوصات PCR الضرورية لآلتين من الخارج، وذلك من خالل 
الضرورة، وال سيما خالل  الفحوصات، واالستعانة عند  إجراء  أفرادها  التي يتولى  الصحية  الفرق  أعداد  زيادة 

أوقات الذروة، بفرق إضافية لتفادي انتظار الواصلين إلى المطار.

النائب  الهرمل«  بعلبك  نواب  »تكّتل  رئيس  اعتبر 
الدكتور حسين الحاج حسن، أنه »ال يمكن لنا جميعاً أن 
نيأس حتى لو تأّخر تشكيل الحكومة وال بد من النظر 

إلى األمام بأمل«.
يوقف  لم  الله  حزب  أن  تلفزيوني  حديث  في  وأكد 
نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  م��ب��ادرة  وأن  اتصاالته 
أجل  من  الجميع  مع  مستمر  والتواصل  مستمّرة  بّري 

التشكيل.
ورداً على سؤال عن مسار إقرار البطاقة التمويلية، 
قيد  األم��ور  من  مجموعة  »هناك  أن  حسن  الحاج  أكد 
مصادر  ومنها  المشتركة،  النيابية  اللجان  في  النقاش 
مكان  تحّل  أن  يفترض  البطاقة  ه��ذه  ك��ون  التمويل، 
الدعم، فأغلب السلع الغذائية باتت من دون دعم، في 

حين أن المواطن يشتري وفق دوالر السوق السوداء، 
وفكرة البطاقة هي أن نعطي لكل عائلة 137 دوالراً على 
سعر منصة مصرف لبنان، أي ما يعادل مليون و500 

ألف ليرة لبنانية لألسرة الواحدة«.
ورأى أن »البطاقة التمويلية لن تحّل المشكلة لكنها 
المرحلة  »أن  على  مشّدداً  الثغرات«.  بعض  ستسّد 
البطاقة  نقاش  الشديد  ولألسف  سهلة  مرحلة  ليست 

التمويلية قد تأّخر«.
االقتصادية، مشيراً  الرؤية  إلى  لبنان  افتقاد  وانتقد 
إلى أن »البعض كان يمانع وجود رؤية، ولغاية اليوم 
ال وجود لها«، مؤكداً  أنه »ال ُيمكن النهوض بلبنان من 
دون وضع خطة تعافي، فنحن ذاهبون إلى أزمة فقدان 

الدوالرات لالستيراد من الخارج«.

أبدى عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان، تقديره ل�«الجهود التي تبذلها 
حكومة تصريف األعمال في هذه المرحلة غير المسبوقة«، مستغرباً »ما يذهب إليه البعض في تحميلها وزر 

ما وصلت إليه األمور ومسؤولية سياسات عقيمة مورست لعقود وعهود«.
 ورأى في »دعوة البعض إلى تفعيل عملها، تنصالً من مسؤوليات وتهّرباً من واجب«، وسأل »ما بالكم 
مذكراً  ومصالحكم؟«،  األمر  يتعارض  عندما  عنه  وتتغاضون  يناسبكم،  بما  الدستور  بأحكام  تتمسكون 
تصريف  حكومات  دور  بوضوح  حّددت  التي  اللبناني  الدستور  من   64 المادة  من  الثانية  الفقرة  ب�«أحكام 
اعتبارها  أو  استقالتها،  بعد  وال  الثقة  نيلها  قبل  صالحياتها  الحكومة  تمارس  أالّ  على  ونّصت  األع��م��ال، 

مستقيلة، إالّ بالمعنى الضيق لتصريف األعمال«.
وشّدد على أن »الوضع ال يحتمل بعد اليوم ترقيعاً، بل حلوالً جذرية، ومواقف وطنية منّزهة عن كل أنانية«، 
اآلخرين،  كاهل  على  المسؤوليات  ورمي  واألخالقي  الوطني  بالواجب  القيام  من  التهّرب  »عدم  إلى  داعياً 
والتباطوء في تأليف حكومة قادرة وواعدة«، وقال »أن يصمد الشعب اللبناني أمام كل تلك االنهيارات فتلك 

ملحمة بقاء وسط االضمحالل والفناء«.

عرقلتها  التي  العلمية  الخطط  ووضعت  استقالتها  قبل  كاملة  بواجباتها  قامت  أنها  الحكومة  رئاسة  أكدت 
الحسابات والمصالح، كما  ُتواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف األعمال، معتبرًة أن »المحاسبة يجب أن 

تكون على الذين شاركوا في التسّبب بهذا االنهيار المالي«.
وقال المكتب اإلعالمي لرئاسة الحكومة في بيان أمس »فعالً من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغّير المفاهيم 
وأن ُتطمس الحقائق. وإذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجاالت مع أحد، خصوصاً في ظل 
األزمة الحاّدة التي يمّر بها الوطن، فذلك ال يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل 
بهذا  ساهمت  أو  تسّببت  التي  والميليشيوية  والشخصية  والكيدية  السياسية  الممارسات  عبء  الحكومة  هذه 

االنهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم«.
واعتبر أن الحكومة قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات 
والمصالح »على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان ُيمكن لها أن 
تضع لبنان على سكة اإلنقاذ«، مضيفاً »كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف األعمال 

التي يفترض المنطق أن ال يستمر تصريف األعمال ما يقارب 11 شهراً«.
وتابع »كنا نتمنى على المتشدقين المنّظرين أن يتحّملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطّبع في 
الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها«، مؤكداً »أن الحكومة، قبل وبعد االستقالة، تلملم 
الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، وال يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ 

منها بعد أن كنتم جزءاً منها«.
لن  واللبنانيون  المالي،  االنهيار  بهذا  التسّبب  في  شاركوا  الذين  على  تكون  أن  يجب  »المحاسبة  وختم 

يمنحوكم صّك براءة من هدم الحجر والبشر سابقاً ثم هدم االقتصاد ولقمة العيش اليوم«.
على صعيد آخر، ترأس رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماعاً  
المشرفية، في حضور مستشار  الوزراء: زينة عكر، راوول نعمة ورمزي  التمويلية، في حضور  البطاقة  بشأن 

رئيس الحكومة خضر طالب.
البطاقة  شأن  في  المشتركة  النيابية  اللجان  مناقشات  إليه  وصلت  ما  على  الحكومة  رئيس  الوزراء  وأطلع 

التمويلية. كما جرى البحث في التعديالت المقترحة من قبل النواب على المشروع الذي أرسلته الحكومة.
وتسلّم دياب من وفد ديوان المحاسبة الذي ضّم: رئيس الديوان القاضي محمد بدران، المدعي العام القاضي 
والقاضي  كسرواني  جوزيف  القاضي  والمستشارين  ناصر  عبدالرضى  القاضي  غرفة  رئيس  خميس،  فوزي 
مع  الحالي،  الشهر  آخر  مدته  تنتهي  الذي  بوست«  »ليبان  لشركة  البريد  تلزيم  عقد  عن  تقريراً  الحاج،  محمد 

مالحظات ديوان المحاسبة ومقترحاته.

عر�ض مع  بلدية ال�سويفات لتاأخير م�ستحقاتها بالمطار  

عون: »الهوية التربوية«  ُتوقف الف�ساد في القطاع
رئا�سة الوزراء: قمنا بواجباتنا قبل ال�ستقالة 

وُنوا�سل العمل بجهد في حالة ت�سريف الأعمال

دياب تراأ�ض اجتماعًا للبطاقة والتقى ديوان المحا�سبة

دياب مجتمعاً إلى رئيس وأعضاء ديوان المحاسبة بحضور طالب  )داالتي ونهرا(رئيس بلدية الشويفات زياد حيدر متحدثاً من بعبدا يحيط به أبو حسن وحنا  )داالتي ونهرا(

{ علي بدر الدين
على  وزين،  وقبيسي  حويلي  بعائالت  حلت  التي  الفاجعة،  المأساة، 
بعمر  األربع  وبناتها  األم  بكاملها،  عائلة  وخسروا  الساحلية،  الطريق 
الورود وأحد أقربائهم الشاب الربيعي العمر حسين زين، لم تكن صدفة، 
المرور واتجاه السير، وهي ليست  أو نتيجة خطأ أو سوء تقدير لحركة 
إلى  العابرين  المسالمين  المواطنين  بحق  تقترف  التي  األولى  الجريمة 
أعمالهم والبحث عن أرزاقهم وتأمين متطلبات وضرورات حياتهم، ولن 
في  الحاكمة  والمالية  السياسية  السلطة  إمعان  ظّل  في  األخيرة،  تكون 
عيشه،  ولقمة  وكرامته  اإلنسان  حقوق  ومصادرة  والسطو  الفساد  نهج 
ووضع اليد والسيطرة على مقومات حياته، وحرمانه وإذالله في الوقوف 
الوقود،  الذّل والمهانة والقهر على محطات  أيام في طوابير  ساعات، بل 
الممسوكة والمملوكة من تجار االحتكار والجشع والطمع، بالتواطؤ مع 
وتكديس  األرباح  من  المزيد  لتحصيل  يمثلهم  ومن  وأزالمهم  مسؤولين 
وتهريبها  اإلقفال،  المحكمة  الحديدية  صناديقهم  في  وتخزينها  األموال 
سراً وعالنية إلى المصارف الخارجية، »على عينك« يا دولة ويا شعب، 
ومن دون حسيب او رقيب او رادع أخالقي، أو صحوة ضمير، أو إنسانية 

مفقودة ومعدومة من األساس.
هذه السلطة المتاجرة بأرواح الناس وحقوقهم وأرزاقهم، والفاجرة ال 
تقيم وزناً لحياة هؤالء الذين يدفعون كّل يوم حياتهم على قارعة الطرق، 
المتاجر  وفي  واألفران  والصيدليات  والمصارف  الوقود  محطات  وأمام 
اإلنسانية،  فيها  تتحرك  ولم  جفن،  لها  ي��رّف  لم  التي  والمستشفيات، 
ومئات  وكارثيته  بيروت  مرفأ  انفجار  هول  أمام  ضمائرها  تصُح  ولم 
تواصل  بكاملها،  مدينة  وتدمير  الجرحى  وآالف  سقطوا،  الذين  الشهداء 
من  خاللها،  من  الجماعية  و«اإلب��ادة«  والتجويع  التفقير  سياسة  اتباع 

دون ان تشبع، أو تضع حداً لسلوكها المشين، وكأنها ليست في مواقع 
المسؤولية السلطوية، أو كأنها تعيش في كوكب آخر، لها فيه مصالحها 
على  تتصرف  التي  السلطة  في  ومواقعها  وامتيازاتها  ثرواتها  ولحماية 
أنها مطّوبة بإسمها حصراً، وقد انتقلت اليها بالوراثة، تاركة هذا الشعب 
المسكين يصارع نفسه وقدره، ويواجه مصيره بلحمه الحي وبإمكاناته 

المعدومة، بعد ان »شلّحته« كّل شيء، ورمته في مهب الريح.
وبال  رأفة  بال  وهي  الشعب،  هذا  بحال  ترأف  ان  السلطة  لهذه  كيف 
دون  ومن  ظلماً،  أفرادها  بكامل  عائلة  بنكبة  تتأثر  ان  لها  وكيف  ضمير، 
العيش  وأرادت  المنكوب،  البلد  هذا  في  ولدت  أنها  الوحيد  ذنبها  ذنب، 
بكرامتها على أرضه، وراحت تبحث عن مادة البنزين، في أماكن أخرى، 
الذي  واألب،  للزوج  منه،  القليل  تؤّمن  علها  تقنطنها  التي  المنطقة  غير 
اضطرته الظروف المعيشية الصعبة جداً في وطنه، للتوجه الى ليبيريا، 
إحدى دول افريقيا الغربية بعد أن تفشت البطالة في لبنان وفقد عمله، 
من  المسؤولية  وانعدام  واإلهمال  والمحاصصة  الفساد  سياسة  بسبب 
عماد  ومنهم  اللبناني  الشباب  أمام  خياراً  يتركوا  لم  الذين  لبنان،  حكام 
حويلي، سوى الهجرة والهرب من واقع مزر، وسّيئ، بعد أن فقد كّل أمل، 
أّم وأربع  المؤلفة من  في إيجاد عمل ولو بالحّد األدنى لسّد رمق عائلته 

بنات، وحتى ال يستوطن الفقر في بيته وال يجوع أطفاله.
تعّرض  هجرته،  من  أشهر  بعد  أنه  المفجوع،  األب  هذا  حظ  سوء  من 
القارة  الذائعة الصيت والمنتشرة في  لوعكة صحية شديدة )المالريا(، 
األفريقية، ما استدعى عودته على عجل الى لبنان لمتابعة العالج ويكون 
إلى جانب عائلته، إال أّن الفاجعة حلت بالعائلة قبل هذه العودة، المقّررة 
اليوم، وبدالً من ان تكون العائلة في انتظاره واستقباله واحتضانه، بفرح 
المستشفى،  براد  في  والطرية  الطاهرة  أجسادهم  ترقد  الموعود،  اللقاء 
النظرة  بالحزن واألسى والحسرة، على فقدهم، إللقاء  يعود األب مطّوقاً 

األخيرة الوداعية عليهم قبل ان يحتضنهم الثرى.
ومكّوناتها،  منظومتها  بكّل  الحاكمة  والمالية  السياسية  السلطة  إّن 
أفرادها،  بكامل  عائلة  موت  عن  مباشرة  غير  أو  مباشرة  المسؤولة  هي 
وعن  آب،  من  الرابع  انفجار  عن  المسؤولة  هي  كما  األب،  تهجير  وعن 
واالجتماعية  والمالية  االقتصادية  والكوارث  والحوادث  االرتكابات  كّل 
الكريمة  الحياة  مقّومات  كّل  من  البلد  أفرغ  من  هي  ألنها  والمعيشية، 
للشعب ليعيش كما الشعوب األخرى، في ظّل دولة العدالة والمؤسسات 
والدستور والقانون واحترام حقوق اللبنانيين في كّل المناطق، ومن كّل 
الطوائف، ألن ال حياة وال حقوق وال كرامة في ظّل طبقة سياسية ومالية 
السلطوية  مواقعها  على  الحفاظ  سوى  عندها  هّم  ال  ووقحة،  فاسدة 
والخاصة،  العامة  األموال  وسلب  ثرواتها  وحماية  ومستقبالً.  حاضراً 
ومصادرة خيرات الدولة والشعب والمؤسسات، والتواطؤ مع »مافيات« 

االحتكار على أنواعها وأشكالها.
سحب  لها،  والمرتهنين  وأزالمها  لنفسها  أباحت  التي  السلطة  هذه 
الغد،  قبل  اليوم  وتحاسب  تحاكم  أن  يجب  الشعب،  أفواه  من  »اللقمة« 
هو  ما  على  ألنها  والناس،  الوطن  بحق  وارتكبته  اقترفته  ما  كّل  على 
بكامله،  البلد  انهار  لو  حتى  وسياستها  نهجها  عن  تتراجع  لن  واضح، 
وقوية  ق��ادرة  تزال  ال  انها  العتقادها،  متحكمة،  حاكمة  تبقى  ان  المهّم 
ومتماسكة في مواجهة الشعب وتفقيره وتجويعه وإذالله، مراهنة على 
ضعفه واستسالمه لقدره الذي صنعته له، ولكن كما ُيقال، دوام الحال 
والهيكل  بأظلم،  سيبلى  فالظالم  خيمة،  رأسه  فوق  أحد  وال  المحال،  من 

سيسقط على رؤوسهم ولو بعد حين.
الرحمة والمغفرة لألّم فاطمة قبيسي ولبناتها األربع )زهراء وآية وتيا 
وليا(، والصبر الجميل والعزاء لألب المفجوع  ولعائالت حويلي وقبيسي 

وزين الذين أدموا قلوب اللبنانيين على مساحة الوطن واالغتراب.

الحاج ح�سن: حزب اهلل لم ُيوقف 

ات�سالته الحكومية ومبادرة بّري م�ستمّرة

الخازن: �سمود ال�سعب اللبناني  

ملحمة بقاء و�سط الفناء
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مناق�شة البطاقة التمويلية وم�شادر التمويل
افتتاح مكتب جديد لمديرية مرمريتا ـ منفذّية الح�شن في »القومّي« بح�شور وفد مركزّي

العميد د. اأحمد مرعي: على عاتقنا م�شوؤولّيات ج�شام اأبرزها تح�شين حزبنا ومجتمعنا في مواجهة كّل التحديات 

الحملة الأهلية: ح�شار لبنان قرار �شهيوني بتنفيذ اأميركي وم�شاعدة اأدواته الإقليمّية والمحلّية

»اأمل« اأحيت ذكرى �ضمران افترا�ضيًا

خامه يار: كان مدافعًا عن المظلومين

وق�شيته الأولى  القد�س وفل�شطين

ارتفاع طفيف في اإ�ضابات كورونا

عالمة: لمنع تفّلت الو�شع مجّددًا مع انت�شار �ُشاللت جديدة للوباء

خّزانات الموّلدات فرغت من المازوت واتهام وزارة الطاقة بحجبه!

)علي فواز( اللجان النيابية المشتركة مجتمعة في المجلس أمس  

المتحدثون خالل إحياء الذكرى

في  اجتمعت  التي  المشتركة  اللجان  صّدقت   
رئيس  نائب  برئاسة  أم��س،  النيابي  المجلس 
في  ال���وزراء  وحضور  الفرزلي،  إيلي  المجلس 
والخارجية  ال��دف��اع  االع��م��ال  تصريف  حكومة 
بالوكالة زينة عكر، المالية غازي وزني، االقتصاد 
راوول نعمة، الشؤون االجتماعية رمزي مشرفية، 
وعدد من النواب، على اقتراح قانون الشراء العام، 
وبات جاهزاً لكي يكون على جدول أعمال الجلسة 

العامة.
النقاش  بدأ  فقد  التمويلية  البطاقة  قانون  أّما 
به وتركز على  مصادر التمويل ومنصة البيانات 
وبعدما  الموضوع.  هذا  سيرعى  الذي  والقانون 
إلى  الجلسة  أُرجئت  بمالحظاتهم،  النواب  أدلى 
اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف، لمتابعة 
النقاش. وسيكون هناك نقاش أيضاً بعد الظهر أو 

األسبوع المقبل. 
وعن رفع الدعم، قال الفرزلي »مجلس النواب 
ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، أو أن يكون 
رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقية في 
البلد تحتاج إلى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع 
السبل  في  يساعد  أن  يحاول  والمجلس  النقاش، 
التمويلية  البطاقة  ه��ذه  إق��رار  إل��ى  ت��ؤدي  التي 

كمصادر دعم وكمنصة بيانات«. 
بإعطاء  ال��ح��ّر  الوطني  التيار  اق��ت��راح  وع��ن 
الموظفين من حساباتهم، قال »سيكون موضوع 
نقاش، ولكن كما تعلمون إن قرار حاكم المصرف 
أخرى   400 ال�  و  دوالر   400 بال�  يتعلق  ما  في 
بالليرة اللبنانية، سيشمل زهاء 70 ألف حساب. 
أموالهم  م��ن  س��ي��س��ت��رّدون  سنة  إل��ى  اآلن  م��ن 
من  ألفاً،   760 اللبنانية  المصارف  في  الموجودة 
أصل مليون و200 ألف حساب في لبنان. وهذه 

خطوة في غاية األهمية ومهّمة وواعدة«. 
الذي  »النقاش  فياض  أن  علي  النائب  واعتبر  
البطاقة  رب��ط  اتجاه  اتجاهين،  في  هو  حصل 
التمويلية بترشيد الدعم وإيقافه كلياً، واتجاه آخر 
النقاش،  عن  التمويلية  البطاقة  عزل  عن  تحدث 
ونحن في كتلة الوفاء للمقاومة نؤيد هذا الخيار«. 
وأكد أّن الجلسات ستكون مفتوحة واالتجاه العام 

يصّب في إقرار البطاقة التمويلية.
في  مخزومي،  ف��ؤاد  النائب  اعتبر  جهته،  من 

تصريح »أن ما سمعناه في لجنتي المال والموازنة 
والسؤال  النية،  حسن  ُيظهر  والعدل  واإلدارة 
الذي ما زلنا نسأله كيف سيكون توزيع البطاقة 
سيكون  ال��ذي  بالنظام  الشق  هو  وما  التمويلية 

عادالً لكي نستطيع أن نوزعه على كل أهلنا؟«
وقال »خوفي أننا نبيع المواطنين كالماً كبيراً 
وُنظهر حسن النية، السؤال هل يا ُترى سنستعمل 
ُترى  يا  وهل  الدولي؟  للبنك  دوالر  مليون   260
المشاريع  لبعض  محّضرة  كانت  أم��واالً  سنأخذ 
ولم ُتنفذ من أجل أن نستعملها ألهلنا األكثر عوزاً 

في البلد؟«.
المركزي  البنك  يقول  ثانية،  جهة  »من  أضاف 
اإللزامي  االحتياط  استعمل  أن  مستعد  غير  إنني 
إالّ إذا صدر تشريع، والسؤال ماذا كان يفعل طيلة 
الناس  أم��وال  كل  يأخذ  ك��ان  عندما  ال��م��ّدة.  ه��ذه 
ويستعملها لتمويل الدولة ألم يكن بحاجة لقانون، 
أن  النواب  مجلس  مسؤولية  من  أصبح  واليوم 

يشّرع؟«.
كبيرة،  قصة  هناك  »أن  اعتقاده  عن  وأعرب 
وهذه محاوالت لشراء الوقت قبل االنتخابات، 
وفعلياً  جدياً  مشروعاً  يرى  ال  أنه  إلى  مشيراً 
»إنها عملية بيع كالم حتى نشتري االنتخابات، 
عملية  هناك  أن  يحصل  ما  محزن.  أم��ر  وه��ذا 
ألنهم  السلع،  بعض  عن  تدريجي  دع��م  رف��ع 
عّودونا أن يرفعوا سعر الصرف، وبعدها نقول 
ليست  هذه  ترفعوه«.  ال  »دخيلكم  كمواطنين 

طريقة«.
وأردف »األمر الثاني، نحن في مجلس النواب 
عملنا هو أن نشّرع وليس أن نأخذ دور الحكومة 
نسمع  تجتمع.  أو  دوره��ا  ُتمارس  ألن  الرافضة 
أريد  مستقيل،  انا  يقول  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
وتأخذون  ال��دول��ة  في  موظفين  زلتم  ما  القول 
أمواالً من المواطنين وال تزال هواتفكم وحراستكم 
لم يعد هناك  أنه  أمر محزن  الدولة.  على حساب 
يتمسك  والكل  تنهار  الدولة  ومنظومة  مسؤولية، 
بالقشور ليحافظوا على بعضهم، عسى أن يجروا 
االنتخابات مع بعضهم بعضاً. الفكرة األساسية 
هي أن يربحوا االنتخابات وأن يفاوضوا من موقع 
أين  الطبقة،  السؤال لهذه  االنتخابات.  أقوى بعد 

دور المواطن في معادالتكم؟«.

افتتحت مديرية مرمريتا في منفذّية الحصن 
مكتباً  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في 
عميد  ض��ّم  م��رك��زّي  وف��د  بحضور  لها  ج��دي��داً 
الدفاع علي عرار، عميد االقتصاد طارق األحمد، 
أحمد  الدكتور  والتخطيط  ال��دراس��ات  عميد 
مرعي، إلى جانب منفذ عام الحصن وعدد من 
مرمريتا  مديرية  ومدير  المنفذية  هيئة  أعضاء 
القوميين  من  وجمع  المديرية  هيئة  وأعضاء 

والمواطنين.
يازجي  فاتح  مرمريتا  مديرية  مدير  ألقى 
بيتاً  سيكون  الجديد  المكتب  أن  فيها  أكد  كلمة 
ومنصة  مرمريتا  في  والمواطنين  للقوميين 

حوار ونشاطات إذاعّية وثقافّية.
وألقى منفذ عام الحصن دبيان موسى كلمة 
شّدد فيها على أهمية مضاعفة الجهود وتفعيل 
هذه  أن  إلى  الفتاً  مرمريتا،  في  الحزبي  العمل 
بنضال  نعتز  حزبنا،  قالع  من  قلعة  المدينة 
قضية  الى  انتموا  الذين  أبنائها  وتضحيات 

تساوي وجودهم.
والتخطيط  الدراسات  عميد  لفت  جهته،  من 
أن  إلى  كلمته  في  مرعي  أحمد  الدكتور  النائب 
انطالق  مراكز  أهم  من  تعّد  »مرمريتا«  مدينة 
السورية،  األم��ة  في  وانتشاره  القومّي  الفكر 
ورفقاء  أمناء  فيها،  االجتماعيون  والقوميون 
الحزب  مسيرة  في  بصمة  سجلوا  مناضلين، 

السوري القومي االجتماعي على الصعد كافة.
تستعيد  أن  ض���رورة  على  مرعي  وش���ّدد 
المناطق الحزبية وهجها، وأن تنطلق الى العمل 
مسؤولّيات  حزبنا  عاتق  فعلى  أكبر،  بزخم 
جسام، وفي مقدمها تحصين حزبنا ومجتمعنا 

في مواجهة كل التحديات.
الجيش  جانب  إلى  االستمرار  مرعي  وأك��د 
ال���س���وري ال��ب��اس��ل ف��ي م��ح��ارب��ة اإلره����اب 
األميركي  االحتاللين  ومقاومة  وال��ت��ط��ّرف، 
اإلرهابية  مجموعاتهم  مع  ودحرهما  والتركي 

عن أرضنا.
وخ��ت��م ق��ائ��الً: ح��زب��ن��ا ث��اب��ت ع��ل��ى نهجه 
القومي  بواجبه  يقوم  مقاوماً  حزباً  ومبادئه، 
في الدفاع عن األرض والشعب وال يّدخر وسعاً 

للمساهمة في بناء سورية ونهوضها.

فلسطين  لنصرة  األهلية  »الحملة  عقدت 
»دار  في  ال��دوري  اجتماعها  األّم��ة«  وقضايا 
بّشور  معن  العام  منسقها  بحضور  الندوة« 

ومقّررها الدكتور ناصر حيدر واألعضاء.
صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  واسُتهل 
»إجالالً ألرواح ضحايا الكارثة اإلنسانية على 
طريق صيدا والتي ذهبت ضحيتها أم وبناتها 
وقّدم  ومواطن«  الجيش  في  وضابط  األرب��ع 
آملين  الضحايا،  لذوي  التعازي  المجتمعون 
تتكرر  ال  كي  األسباب  معالجة  المسؤولين  من 

هذه المآسي.
وفي الشأن الفلسطيني، أكدوا أن »المعركة 
مع األحتالل لم تتوقف بعد، فاالعتداءات على 
االغتياالت  وكذلك  مستمّرة،  الفلسطينيين 
واالعتقاالت وبؤر االستيطان والمواجهات، وال 
سيما في المسجد األقصى وحي الشيخ جراح 
االقتحامات  واستمرار  بيتا،  وبلدة  وسلوان 
في  الجائر  الالإنساني  والحصار  األقصى  في 
غّزة واالغتياالت في الضفة الغربية واألراضي 
»ال��رّد  أن  معتبرين   ،»1948 عام  المغتصبة 
ح���واراً  يتطلب  الصهيوني  ال��ع��دوان  على 
فلسطينياً شامالً ُيفضي إلى آلية إليجاد قيادة 

تستثمر  شعبية  النتفاضة  موحدة  فلسطينية 
التأييد  وتالقي  انتصارات،  من  تحقيقه  تم  ما 
والدولي،  واإلسالمي  العربي  العارم  الشعبي 
وتعطي قوى المقاومة في األّمة واإلقليم زخماً 
الواضحة  المتغيرات  مع  سيما  وال  ج��دي��داً، 
مواقعها  في  وخياراتها  القوى  هذه  لصالح 

كافة«.
»النجاح  المجتمعون  حّيا  االطار  هذا  وفي 
للمنتدى  الخامسة  الدورة  حققته  الذي  الباهر 
لفلسطين  العدالة  أج��ل  من  ال��دول��ي  العربي 
سي  والرائد  ك��الرك،  رام��زي  الراحلين  »دورة 
لخضر بورقعه، وكالهما من مؤسسي المنتدى 
الواسعة  المشاركة  لجهة  سواء   ،»2015 عام 
لجهة  أو  وأج��ن��ب��ي��ة،  ع��رب��ي��ة  دول���ة   35 م��ن 
في  المشاركون  قدمها  التي  القّيمة  المداخالت 
سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته 
القرار  اتخاذ  لجهة  أو  كافة،  المستويات  على 
في  العدالة  أجل  من  عالمية  شبكة  بتشكيل 
فلسطين تسعى إلى تنسيق الجهود المتعاظمة 

عربياً وإسالمياً ودولياً«.
داخل  االعتقاالت  »تزايد  أم��ام  توقفوا  كما 
فلسطين المحتلة، وال سيما االعتقال اإلداري«، 

وحّيوا »صمود األسرى المضربين عن الطعام 
خضر  المجاهد  الشيخ  منهم  المقدمة  وف��ي 
عدنان واألسير غضنفر أبو عطوان وغيرهما«، 
وأكدوا »ضرورة مواصلة التحرك عربياً ودولياً 
»القوى  ودعوا  والمعتقلين«،  األسرى  لنصرة 
إلى  والعالمية  واإلسالمية  العربية  الشعبية 
في  األسرى  مع  تضامناً  دورية  وقفات  تنظيم 
يقوم  ما  غرار  على  ومدنه  العالم  عواصم  كل 
عدد  وصل  وقد  األسرى«  خميس  »اعتصام  به 

االعتصامات التضامنية إلى  235«.
العام  الوطني  المؤتمر  انعقاد  وعشية 
الفلسطيني«،  الشعبي  النضال  لجبهة  ال�12 
كلَّفت الحملة عدداً من أعضائها حضور جلسة 

االفتتاح وتسليم الجبهة رسالة منها.
بانتخاب  اإليراني  الشعب  الحملة  وهّنأت 
اإلسالمية  للجمهورية  رئيساً  رئيسي  إبراهيم 
هذا  انعقاد  »استمرار  أن  باعتبار  اإليرانية، 
صمود  عن  تعبير  هو  موعده  في  االستحقاق 

الجمهورية اإلسالمية بوجه كل التحديات«.
إلى  المجتمعون  دعا  اللبناني،  الشأن  وفي 
تضع  إنقاذية  حكومة  تشكيل  في  »اإلس���راع 
البالد على طريق الخروج من النفق المظلم الذي 

المعيشية  المجاالت  في  سيما  وال  فيه،  تعيش 
وال���دواء  كالكهرباء  الضاغطة،  والحياتية 
النفطية  والمشتقات  الصحية  وال��خ��دم��ات 
والخبز والسكر وغيرها«، مشيرين إلى »أوجه 
على  المفروض  القاسي  الحصار  بين  التشابه 
واجهه  الذي  الحصار  وبين  األيام  هذه  لبنان 
الغزو  إّبان  بيروت،  عاصمته  سيما  وال  لبنان، 
الصهيوني عام 1982، فإذا كان حصار 1982 
هو حصار صهيوني - أميركي، قراراً وتنفيذاً، 
والتنفيذ  صهيوني  ق��رار  هو  اليوم  فالحصار 

أميركي بمساعدة أدواته اإلقليمّية والمحلّية«.
مقاومة  مع  االحتالل  مقاومة  »تالزم  وأكدوا 
الفساد باعتباره منظومة متكاملة، حيث يسّهل 
الفساد مهام االحتالل ويخدم مخططاته، وحيث 
يحمي االحتالل وحلفاؤه قوى الفساد في لبنان 
والمنطقة بأسرها«، وقالوا »يسمع اللبنانيون 
ضد  وحكامهم  الغرب  دول  تهديدات  يوم  كل 
يالحظوا  لم  لكنهم  لبنان،  في  الفاسدة  الطبقة 
الغرب  حكام  قبل  من  اتخاذه  تّم  واحداً  إجراًء 
إسماً  إسماً  يعرفونهم  الذين  الفاسدين  ضد 
والذين هّربوا أموالهم التي نهبوها من الشعب 

اللبناني إلى مصارف بالدهم«.

والمغتربين  الخارجية  العالقات  مكتب  أحيا 
في حركة أمل، افتراضياً ذكرى الدكتور مصطفى 
شمران، في حضور الوزير السابق الدكتور حسن 
الجمهورية  لسفارة  الثقافي  المستشار  اللقيس، 
اإلسالمية اإليرانية في لبنان الدكتور عباس خامه 
رئيس  الحركة:  في  الرئاسة  هيئة  أعضاء  ي��ار، 
الهيئة  رئيس  حايك،  جميل  السياسي  المكتب 
الدكتور  فوعاني،  مصطفى  الدكتور  التنفيذية 
السياسي  المكتب  من  وأع��ض��اء  حمدان  خليل 
في  العالقات  مكتب  هيئة  التنفيذية،  والهيئة 
الحركة تقّدمه مسؤول المكتب الدكتور علي بردى 

وطالّب الحركة في الجمهورية االسالمية.
قّدم لالحتفال المسؤول التنظيمي للحركة في 
أشار  كلمة،  ب��ردى  وألقى  فحص  صالح  طهران 
المقاومة  المجموعات  »قاد  شمران  أن  إلى  فيها 
لحركة أمل والتي بدأت حركتها من قرية المالكية 
ممن  أنه  كما  اللبناني.  الجنوب  في  القليلة  قرب 
واكبوا النضال والمقاومة ضّد االحتالل في الطيبة 

وشلعبون«.
بدوره، أوضح خامه يار أنه كان لشمران »دور 
واالجتماعي،  والثقافي  السياسي  البناء  في  مهّم 
في  مهّماً  تنظيمياً  دوراً  أدى  ذل��ك  م��ن  واأله���ّم 
»بالمعنى  وأض��اف  والجهاد«.  المقاومة  أبعاد 
الفقراء  م��ع  جنب  إل��ى  جنباً  ك��ان  االجتماعي، 
والمحرومين مدافعاً عن المظلومين. كانت القدس 
وفلسطين قضيته األولى، معتقداً أن جوهر الثقافة 
ومغزاها هو العلم والمعرفة هي المعركة الميدانية 

والنضال مع العدو«. 
وقال مدير »مؤسسة الشهيد شمران المهندس 
»أنهى  طهران  من  »زوم«  عبر  ش��م��ران«،  مهدي 
بالتزامن  أميركا  في  الجامعية  دراسته  الشهيد 
الدول  بعض  على  اإلسرائيلية  الحرب  اندالع  مع 

لذلك  أي���ام.  الستة  بحرب  ُع��رف  وم��ا  العربية 
أميركا  في  إقامته  يقطع  أن  شمران  الدكتور  قّرر 
يكون  كي  لبنان  إلى  وبعدها  مصر  إلى  ويتوجه 

فداًء للقدس«.
 وتابع »هذه كان أمنيته خصوصاً بعدما تلقى 
لزيارة  الصدر  موسى  اإلم��ام  من  رسمية  دع��وة 
لبنان. وال ُيخفى على أحد أن الشهيد شمران كان 
عالماً كبيراً في الفيزياء النووية باعتباره أول عالم 

إيراني في هذا المجال«.
عالقة  القول  عن  »غنّي  حمدان  ق��ال  ب���دوره، 
ومطهري  بهشتي  بالشهيدين  ال��ص��در  اإلم���ام 
في  لبنان  إلى  حضر  الذي  رفسنجاني  والشيخ 
يضطلع  الذي  بالدور  وأعجب  السبعينات  مطلع 
به  يقوم  أن  يمكن  الذي  وال��دور  الصدر  اإلم��ام  به 
على مستوى لبنان وفلسطين والثورة في إيران، 
وكذلك عالقة اإلمام الصدر وحضوره القوّي لدى 
القيادة السورية بقيادة الرئيس حافظ األسد الذي 
كتأمين  اإليرانيين  للثوار  ومسّهالً  حاضناً  كان 
سورية  داخل  مختلفة  بطرق  وتسهيلها  تنقالتهم 

وخارجها«.
وأوضح أن »نتيجة التواصل بين اإلمام الصدر 
من  عدد  حضور  كان  إيران  خارج  الثورة  وقيادة 
1971، وكان  كوادر الثورة ملحوظاً بدءاً من عام 
في  لبنان  إلى  شمران  مصطفى  الشهيد  وص��ول 
1971 حيث قصد عمق الجنوب ليكون  21 تموز 
مديراً لمؤسسة جبل عامل المهنية بدءاً من العام 
الدراسي 1971 - 1972 واضعاً خبرته العملية 
والعسكرية الجهادية والفكرية أمام األجيال. أول 
وبنت  الطيبة  في  القتال  جبهات  إلى  الحاضرين 
اإلمام  قول  م��ردداً  والنبعة  الشياح  وفي  جبيل 
قضية  القضية  تكون  أينما  الصدر  موسى  السيد 

حق نحن نكون«.

سّجل عّداد »كورونا« أمس ارتفاعاً طفيفاً في عدد اإلصابات، حيث 
إصابة  أعلنت وزارة الصّحة العاّمة في تقريرها اليومي تسجيل 167 
كما   ،543865 إلى  المثبتة  للحاالت  التراكمي  العدد  رفعت  جديدة 
تم تسجيل 3 حاالت وفاة،  فيما حافظ مؤّشر إيجابية الفحوص على 

نسبة %1.3 لكل مئة فحص.
ووسط تزايد المخاوف من السالالت الجديدة للوباء، الحظ عضو 
الرسمية  النتائج  بحسب  عالمة  فادي  النائب  والتنمية  التحرير  كتلة 
إلصابات كورونا خالل األيام القليلة الماضية، ارتفاع نسبة المصابين 
بين الوافدين والتي بلغت حوالى 17 في المائة من إجمالي اإلصابات 
»ما ُيوجب على المعنيين في الوزارة ولجنة الترصد الوبائي التشّدد 

الوافد  ومتابعة  النتائج  وتسريع  وتسهيلها  الفحوصات  إج��راء  في 
قبل  اختالطه  من  والحّد  معّينة،  لفترة  الحجر  والتزامه  إقامته  ومحل 
التأكد من سالمته منعاً من تفلّت الوضع مجّدداً مع الحديث عن انتشار 

ُسالالت جديدة للوباء في الدول األوروبية وغيرها من الدول«.
من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة المدير العام لمستشفى صيدا 
الحكومي الجامعي الدكتور أحمد الصمدي في بيان، أن »مركز التلقيح 
للبنانيين  فايزر  بلقاح  التلقيح  حملة  في  مستمّر  المستشفى  في 
53 سنة وما فوق، شرط أن يكونوا  والفلسطينيين والسوريين بعمر 
مسّجلين على المنصة الرسمية لوزارة الصّحة، وذلك من االثنين حتى 

الجمعة من التاسعة صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر«.

ما تزال أزمة المحروقات تتفاقم على المستوى الرسمي والشعبي 
وكانت وزارة الخارجية أمس أولى ضحايا فقدان المازوت، إذ توقفت 

موّلداتها عن العمل، وتسّببت بتوقف معامالت المواطنين.
قدرتها  أن  البلديات  إب��الغ  الموّلدات  أصحاب  ب��دأ  وبالتوازي 
يفرض  الذي  األمر  أقصى،  كحّد  األسبوع  لنهاية  تكفي  التشغيلية 

إطفاء المولدات، بسبب نفاذها من مادة المازوت.
 واعتبر رئيس »تجّمع أصحاب المولدات في لبنان« عبدو سعاده، 
بدأت  إذ  الحمراء،  وال��ح��دود  الصفر  نقطة  إل��ى  وص��ل  »الوضع  أن 
المولدات تنطفئ، بعد فراغ خّزاناتها من المازوت، الذي بات مفقوداً 

وال سبيل لنا لتأمينه«.
من  المازوت  مادة  فقدان  مع  خطيراً  بات  البلد  »وضع  أن  ورأى 
األسواق، والذي بدأ يتسبب بتوقف المولدات عن العمل«، وقال »دخل 
تجّمع  وصرخات  ن��داءات  خالل  من  وخطيراً  جديداً  منعطفاً  لبنان 
أصحاب المولدات الخاصة في كل المناطق اللبنانية، الذين يؤكدون 

مادة  توافر  عدم  بسبب  المولدات  تشغيل  في  االستمرار  عن  عجزهم 
دهاليز  في  الوطن،  أبناء  عن  الطاقة  وزارة  تحجبها  التي  المازوت، 
وجع  إلى  االكتراث  دون  من  وغيرها،  السياسية  والغايات  المصالح 
والوزارة  والسلطة  كوكب  في  نعيش  بتنا  كأننا  وآالمهم،  المواطنين 

في كوكب آخر«.
وأضاف »هذا الوضع الخطير ُيرخي بظالله على كل المستويات، 
خطيرة،  المواطنين  على  السلبية  وتأثيراته  تداعياته  أن  سيما  وال 
التنفس  جهاز  يتوقف  عندما  مميتة،  األحيان  بعض  في  تكون  وقد 
وفي  الرسمي،  الكهربائي  التيار  غياب  بسبب  للمرضى،  المخّصص 
الوقت نفسه كهرباء المولدات الخاصة. وإننا نسأل أال يستدعي هذا 

األمر تحّركاً من قبل وزارة الطاقة وأن تقوم بواجباتها؟«.
»الحكومة  داعياً  الخطير«،  الوضع  ه��ذا  »م��ن  تحذيره  وج��ّدد   
التحّرك السريع إلنقاذ ما تبقى، قبل السقوط  إلى  المعنية  والجهات 

األخير«.

»الوطني الحّر« لبوعا�شي: 

الأحداث تتكّرر اإنّما وجود 

الخونة والعمالء ثابت  
الوطني  »التيار  في  بعبدا  قضاء  هيئة  رّدت 
عاصي،  بو  بيار  النائب  على  بيان  في  ال��ح��ّر« 
مشيرًة إلى أنه استحضر أول من أمس »التاريخ 
بشكل  اللبناني  الحاضر  على  ليعكسه  األوروبي 
كون  نستغربه،  ال  م��ا  وه��و  ال��ح��ق��ائ��ق،  ي��ح��ّور 
الحقائق  تحوير  في  يمّثله  من  وتاريخ  تاريخه 
وحرصه  خوفه  هو  نستغربه  ما  أن  إالّ  معروف، 

الحلفاء«. على 
للتاريخ  لجأ  أنه  وبما  األح��وال  »بكل  أضافت 
ب��روُت��س  يستذكر  أن  األف��ض��ل  م��ن  ك��ان  فلعلّه 
ال��ذي  وبيتان  الخلف  م��ن  القيصر  طعن  ال��ذي 
ديغول  الجنرال  إلسقاط  النازيين  مع  تعاون 
عاون  الذي  أورب��ان  المجري  والمهندس  ونفيه، 
وإسقاط  القسطنطينية  أسوار  لخرق  العثمانيين 

واحد من أهّم المواقع المسيحية في العالم«.
ما  مع  تتطابق  األح��داث  »ه��ذه  أن  واعتبرت 
عون  ميشال  العماد  إلسقاط   1990 إّب��ان  حدث 
واالنتفاضات  األرثوذكسي  بالقانون  والطعن 
ب��آالف  م����روراً  ال��س��الح،  ال��م��ت��ك��ّررة على رف���اق 
الشباب والعسكريين الذين سقطوا على يد قوات 

جعجع«.
التاريخ  أن  مقولة  يؤكد  سبق  ما  »إّن  وختمت 
ُيعيد نفسه، فاألحداث تتكّرر وتختلف إنّما وجود 
له  من  »أّن  له  مؤكدًة  ثابت«،  والعمالء  الخونة 
بمقولة:  يعمل  أن  له  فاألفضل  كتاريخه،  تاريخ 

إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا!«.
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المنفذ العام دبيان مو�ضى: قلعة من قالع حزبنا نعتز بن�ضال وت�ضحيات اأبنائها 

الذين انتموا الى ق�ضية ت�ضاوي وجودهم

مدير مديرية مرمريتا فاتح يازجي: �ضيكون بيتًا للقوميين والمواطنين في 

مرمريتا ومن�ضة حوار ون�ضاطات اإذاعّية وثقافّية



�سيا�سة 4

فل�سطين

وحضور  برعاية  أم��س،  وقعت   {
رئيس الوزراء محمد اشتية، اتفاقية دعم 
الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  للجهاز 
ثالثة  بقيمة  ال��ن��روي��ج،  حكومة  م��ن 
البرنامج  أميركي لتغطية  ماليين دوالر 

اإلحصائّي لألعوام 2023-2021.
ووقع االتفاقية رئيس الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني عال عوض، ووزير 
المالية شكري بشارة، وممثلة النرويج 
لدى فلسطين تورون فيست، في مكتب 

رئيس الوزراء في مدينة رام الله.
وقال رئيس الوزراء إن »هذه االتفاقّية 
الوطني  ب��ال��رق��م  ُت��ع��ن��ى  ألن��ه��ا  مهمة 
الشكر  ونقّدم  الوطنية،  واإلح��ص��اءات 
لدولة النرويج لمساندتها ودعمها لجهاز 
في  نشأته  منذ  الفلسطيني  اإلح��ص��اء 
العام 1993، ومساهمتها في تأسيسه، 
باإلضافة إلى دعمها للموازنة، والتعليم 
والبنى التحتية، والعديد من القطاعات 

األخرى الحيوية«.
»دعم  إن  فيست  قالت  جانبها،  من 
من  ج��زء  هو  المركزي  اإلحصاء  جهاز 
الفلسطينية،  المؤسسات  بناء  جهود 
ألن المعلومات اإلحصائية هامة لصانع 
أن  المهم  من  وكذلك  والسياسي،  القرار 
دقيقة  بيانات  على  الجمهور  يحصل 
شكرها  عن  عوض  وعّبرت  وشفافة«. 
األم��د  طويلة  الشراكة  على  للنرويج 
جهاز  يواصل  أن  آملة  والمتواصلة، 
الوطنّية  المعايير  وفق  تمّيزه  اإلحصاء 

واإلقليمّية والدولّية.
} وقع وزير التعليم العالي والبحث 
ومدير  م��وي��س،  أب��و  محمود  العلمي 
في  اإلنمائي  للتعاون  اإليطالية  الوكالة 
القدس جويلمو جوردانو، أمس، مذكرة 
تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع تعزيز عملية 

تمكين المرأة.
ويهدف المشروع إلى دعم النشاطات 
المتعلقة بتمكين المرأة والتنمية المحلية 
ودع��م  الفلسطينية،  الجامعات  ف��ي 
على  للقضاء  واإلج���راءات  السياسات 
االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف 
في  للمرأة  الكاملة  المشاركة  وتعزيز 

التنمية االقتصادية والحياة العامة.
للمشروع  التنفيذّية  الخطة  وتشمل 
الجامعات  في  عمل  وورش  ندوات  عقد 
الجنسين  بين  المساواة  موضوع  حول 
حلقات  وتنظيم  اإلن���س���ان،  وح��ق��وق 
دراسّية في الضفة وغزة حول المشاريع 
التحرر  مجال  في  سيما  ال  اإلب��داع��ّي��ة، 

االقتصادي، ودعم المشاريع الواعدة. 

ال�سام

والبيئة  المحلية  اإلدارة  وزير  أكد   {
المهندس حسين مخلوف أن المساعدات 
رمضان  شهر  خالل  وصلت  اإلنسانّية 
ماليين  ثالثة  م��ن  أكثر  إل��ى  الماضي 
الجغرافيا  كامل  على  موزعين  مستفيد 
السورية بقيمة تجاوزت 35 مليار ليرة 

سورية.
وب���ّي���ن ال����وزي����ر م��خ��ل��وف خ��الل 
فندق  في  أم��س  عقده  صحافي  مؤتمر 
الشيراتون في دمشق عقب اجتماعه مع 
ممثلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات 
اإلنسانية وغرف الصناعة والتجارة أن 
غذائية  سالت  بين  تنّوعت  المساعدات 
طبي  ودع��م  نقدية  مادية  ومساعدات 
وألبسة وخدمات أخرى نوعّية لشرائح 
ج��رح��ى ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري 
والمرضى والطالب وذوي اإلعاقة في كل 
المحافظات إضافة إلى األسواق الخيرّية 
وخدمت  مناطق  عدة  في  انتشرت  التي 

آالف األسر.

العراق

لرئيس  المالي  المستشار  كشف   {
عن  أمس،  صالح،  محمد  مظهر  ال��وزراء 

أهمية مبادرة البنك المركزي األخيرة.
للوكالة  تصريح  ف��ي  صالح  وق��ال 
للبنك  النقدية  »السياسة  إن  الرسمية، 
ال��م��رك��زي ال��ع��راق��ي خ���الل ال��س��ن��وات 
شهدتها  التي  التغيُّرات  سايرت  األخيرة 
أجمع  العالم  في  النقدية  السياسات 
االقتصادّي  الركود  مواجهة  في  والسيما 
وال��ذي  األج��ل  الطويل  والتكنولوجي 
ضرب اقتصادات العالم«، مشيراً إلى أنَّ 
في  اتسعت  النقدية  السياسات  »أهداف 
العراقي  المركزي  والبنك  عموماً  العالم 
خصوصاً نحو تحريك االقتصاد الحقيقّي 

بدالً من التركيز على االقتصاد الرمزّي«.

فل�سطين

اأخبار الوطن

الجي�ش ال�سورّي يدمر مخابئ للإرهابيين �سمال مدينة حماة مجّهزة بم�سفى و�سجن

بوتين: �ضنوا�ضل دعم دم�ضق في مكافحة الإرهاب والق�ضاء عليه.. 

ومو�ضكو تتهم »الن�ضرة« بالتخطيط لهجوم كيميائّي في منطقة في اإدلب

رئي�ش »رو�ش اآتوم«: �سنوّقع مع بغداد وثائق تعاون نووّي لأغرا�ش �سلمّية بعد المفاو�سات

الحلبو�ضي يلتقي رئي�س الجمعّية الوطنّية الفرن�ضّية في باري�س

الحتلل ي�سّن حملة مداهمات واعتقالت في ال�سفة والقد�ش واختطف الأ�سير المحرر محمود حاتم اأبو علي وال�ساب فادي �سمارة

الف�ضائل الفل�ضطينّية: الأ�ضرى بالأ�ضرى ولن نقبل  ربط الملفات وال�ضغط على �ضعبنا

أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن روسيا 
ستواصل دعم سورية في مكافحة اإلرهاب حتى 
ستستمّر  جهودها  أن  كما  نهائّياً  عليه  القضاء 
على  مشّدداً  الحوار،  عبر  الدولّية  المشاكل  لحل 
لمنظومة  كأساس  المتحدة  األم��م  دور  أهمّية 

العالقات الدولية.
افتتاح  خالل  اليوم  كلمة  في  بوتين  وأوضح 
نظام  أن  الدولي  لألمن  التاسع  موسكو  مؤتمر 
واالضطرابات  يتآكل  الدولي  والقانون  األم��ن 
الدمار  وأسلحة  اإلرهاب  وخطر  الجيوسياسية 
استخدام  محاوالت  تستمر  كما  يتزايد  الشامل 
األمن  وتعزيز  شخصية  مصالح  لتمرير  القوة 
الخاص على حساب أمن اآلخرين، مبيناً أن هذه 
التحديات تتطلب تضافر جهود كل الدول للعمل 
وميثاق  الدولي  القانون  أساس  على  المشترك 
االمم المتحدة للحيلولة دون وقوع حرب عالمية 

جديدة.
وأشار بوتين إلى أن معظم األراضي السورية 
أن  موضحاً  اإلرهابية،  التنظيمات  من  تحررت 
على  حربها  في  سورية  دعم  ستواصل  روسيا 

اإلرهاب حتى القضاء عليه.
الدفاع  وزارة  أعلنت  متصل،  سياق  وف��ي 
النصرة  جبهة  تنظيم  إرهابيي  أن  الروسية 
في  التصعيد  خفض  منطقة  ف��ي  المنتشرين 
في  آمنة  مناطق  على  اعتداء   37 ارتكبوا  إدلب 

مع  بالتوازي  وحماة  وحلب  والالذقية  إدل��ب 
واتهام  كيميائي  هجوم  لفبركة  تحضيراتهم 

الجيش العربي السوري.
وبين نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في 
صحافي  بيان  في  كوليت  فاديم  اللواء  حميميم 
 37 ارتكبوا  النصرة  جبهة  تنظيم  »إرهابيي  أن 
اعتداء على مناطق آمنة في أربع محافظات منها 
و6  حلب  في  و2  الالذقية  في  و10  إدلب  في   19

في حماة«.
وارتكب إرهابيو )جبهة النصرة( المنتشرون 
في منطقة خفض التصعيد بإدلب في ال� 12 من 
الشهر الجاري 38 اعتداء في المحافظات ذاتها ما 
تسّبب بارتقاء شهداء وإصابة عدد من المدنيين 

بجروح وأضرار مادية في الممتلكات.
ال��روس��ي  ال��م��رك��ز  لفت  متصل  س��ي��اق  وف��ي 
هجمات  لتنفيذ  »يخططون  اإلرهابيين  أن  إلى 
باستخدام مواد كيميائية سامة واتهام الحكومة 
إليه  لجأت  الذي  األمر  باستخدامها«،  السورية 
امتداد  على  عديدة  مرات  اإلرهابية  التنظيمات 
مع  بالتنسيق  سورية  على  ال��ع��دوان  سنوات 
إرهابيي جماعة )الخوذ البيضاء( وبتوجيه من 
النظام  واستخبارات  األميركية  االحتالل  قوات 
الجيش  التهام  الغربية  ال��دول  وبعض  التركي 

العربي السوري.
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  ف���ي  م��ص��در  وك����ان 

أكد  والمغتربين 
اإلرهابية وإرهابيي  التنظيمات  أن  أمس  اول 
عن  يتوقفوا  ل��م  البيضاء(  )ال��خ��وذ  جماعة 
اإلع��داد  خ��الل  من  إرهابية  ألعمال  التحضير 
في  كيميائية  أسلحة  استخدام  لمسرحيات 
الجيش  الت��ه��ام  وح��م��اة  إدل��ب  مناطق  بعض 
به  تقوم  ما  أن  مبيناً  بها،  ال��س��وري  العربي 
ودع��م  بتوجيه  يتم  اإلره��اب��ي��ة  المجموعات 
الغربية  الدول  وبعض  المتحدة  الواليات  من 

وأجهزة المخابرات التركية.
السوريون،  األلغام  خبراء  استخدم  ميدانًيا، 
بالتعاون مع مهندسين عسكريين روس، نحو 3 
أطنان ونصف الطن من المتفجرات لتدمير شبكة 
استخدمها  قد  كان  األرض  تحت  المخابئ  من 

اإلرهابيون.
المخابئ  هذه  على  السوريون  الكشافة  وعثر 
شمال محافظة حماة بالقرب من قرية اللطامنة، 
التي كان يعيش بها قبل الحرب حوالي 16 ألف 

شخص، وتبدو اليوم مدينة أشباح.
على  القرية  على  المسلحون  وسيطر  ه��ذا 
المنطقة  سكان  اآلن  بدأ  وقد  سنوات،  سبع  مدار 

بالعودة إليها.
وقال محمد، وهو جندي في الجيش السوري، 
من  العديد  تحتوي  والمخابئ  الكهوف  ه��ذه 
تحتية  ببنية  ومجهزة  وال��م��خ��ارج  ال��م��داخ��ل 

فيها،  وسجن  مشفى  على  عثر  حيث  متطورة 
2019 غادرها  بدأ بناؤها وفي   2012 وفي عام 

اإلرهابيون.
متصلة  الغرف  جميع  ب��أن  محمد  وأض��اف 
ببعضها بأنفاق طويلة تصل إلى أعماق الجبل، 
يوجد  السراديب  هذه  من  متراً   50 بعد  وعلى 

مخرج طوارئ.
وقال أنطون تيموفيف، ممثل القوات الروسية 
أن  في سورية: »الكهوف كبيرة ويمكن مالحظة 

ويصل  بها  العمل  في  شاركوا  الناس  من  الكثير 
يوجد  كما  مربع،  متر   600 إلى  مساحتها  حجم 
على  العثور  ت��ّم  كما  كيلومتر،   2 بطول  أنفاق 
غرف  وكأنها  بالجدران  مثبتة  وسالسل  أصفاد 

تعذيب«.
هذه  المسلحون  اس��ت��خ��دم  األغ��ل��ب  وع��ل��ى 
لكونها  وللقنابل،  ألسلحتهم  كمالجئ  الكهوف 
تتمّيز بسقوف مرتفعة لما يقارب الخمسة أمتار، 

بحسب ما نشر موقع قناة »زفيزدا« الروسي.

محمد  العراقي  النواب  مجلس  رئيس  التقى 
الفرنسية  الوطنية  الجمعية  رئيس  الحلبوسي، 
ريتشارد فيراند، خالل زيارته مقر الجمعية على 

رأس وفد برلماني.
العاصمة  إل��ى  ب��زي��ارة  الحلبوسي  وي��ق��وم 
وتستمر  االثنين،  ب��دأه��ا،  ب��اري��س،  الفرنسية 
اللقاءات  من  مجموعة  خاللها  يجري  أيام،  عدة 

بمسؤولين فرنسيين.
مجلس  ل��رئ��ي��س  اإلع��الم��ي  المكتب  وذك���ر 
النواب العراقي، على »تويتر«، أنه جرى خالل 
بين  المشترك  النيابي  العمل  مناقشة  اللقاء، 

الجانبين.
الذي  التعاون،  أهمية  على  الحلبوسي  وأكد 
يسهم في تقوية العالقات الثنائية، وتعزيز سبل 
المجاالت  من  العديد  في  البلدين  بين  التعاون 
والتعاون  واألمن،  واالستثمار  االقتصاد  أبرزها 

االستخباري لمكافحة اإلرهاب.
وشدد الحلبوسي على أهمية دخول الشركات 
الفرنسية للسوق العراقي وأن يكون لها دور في 

إعادة اإلعمار في العراق، داعيا إلى اإلسراع في 
مطار  وأبرزها  االستراتيجية  المشاريع  تنفيذ 
عدد  إلى  إضافة  المعلق،  بغداد  ومترو  الموصل 

من مشاريع الطاقة.
مؤسسة  رئيس  تحدث  آخ��ر،  صعيد  على 
»روس آتوم« للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف 
الجانب  مع  الروسية  الشركة  مفاوضات  عن 
بتقنية  ن��ووي��ة  مفاعالت  بناء  ح��ول  العراقي 

روسيا في العراق.
آتوم«  »روس  إن  ام��س،  ليخاتشوف،  وق��ال 
التعاون  بشأن  بغداد  مع  وثائق  على  ستوقع 
بمجرد  السلمية  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  مجال  ف��ي 
وكالة  نقلته  لما  وفقاً  المفاوضات،  من  االنتهاء 

»نوفوستي«..
في  مطلعة  مصادر  كشفت  سابق  وقت  وفي 
»روس آتوم«، أن مشروع بناء مفاعالت كهرذرية 

في العراق ال يزال قيد البحث.
وقالت المصادر: »في إطار الحوار مع الشركاء 
العراقيين حول القضايا النووية، تجرى مناقشة 

سواء  المحتمل  للتعاون  الكامل  األعمال  جدول 
في مجال الطاقة أو في التطبيقات غير المتعلقة 
لألغراض  النووية  للتكنولوجيات  بالطاقة 

السلمية«.
أنها  العراقية  السلطات  أعلنت  جهتها،  من 
نحو  بقيمة  كهرذرية  مفاعالت   8 بناء  »تنوي 
المقبلة  السنوات  خ��الل  دوالر  مليار  أربعين 
واالستجابة  البالد  في  الكهرباء  نقص  لمعالجة 
فصل  ف��ي  خ��اص��ة  س��ن��وي��اً  ال��م��ت��زاي��د  للطلب 

الصيف«.
على  للسيطرة  العراقية  الهيئة  رئيس  وقال 
إن  لطيف،  حسين  ك��م��ال  المشعة  ال��م��ص��ادر 
الروسية  آتوم«  »روس  شركة  مع  »المباحثات 
قطعت شوطاً ممتازاً«، وأضاف أن بالده تجري 

مناقشات مماثلة مع دولة أخرى.
الرقم  يشكل  ال  مفاعالت   8 أن  إل��ى  وأش���ار 
8 آالف ميغاواط،  النهائي باعتبارها تنتج فقط 
وهو ما يغطي الحاجة الحالية لالستهالك لغاية 
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عقب  كافة  الفلسطينية  الفصائل  ح���ّذرت 
من  ب��دع��وة  غ��زة  مدينة  ف��ي  عقدته  اج��ت��م��اع 
من  وحلفاءه  االحتالل  »حماس«،  حركة  قيادة 
قطاع  عن  الحصار  كسر  في  والتباطؤ  المماطلة 
الحصار  كسر  بإجراءات  االلتزام  عدم  ومن  غزة 

التي تّمت سابقاً أو إعاقة عملية إعادة اإلعمار.
المقاومة  حركة  قيادة  عن  صدر  بيان  ووفق 
إن  الفصائل  قالت  فقد  »ح��م��اس«،  اإلسالمية 
الباسلة لن يصمتوا  العظيم ومقاومتنا  »شعبنا 
مطلقاً وسيرى العدو أننا جاهزون لكل الخيارات 
ولن  وغيرها  الشعبية  الوسائل  بكل  وسنقاومه 

يفلح العدو في سياسة االبتزاز ولي الذراع«.
شعبنا  على  الضغط  نقبل  »ل��ن  وأض��اف��ت: 
فاألسرى  بعضها،  مع  ملفات  ربط  محاولة  أو 
من  يره  لم  بأساً  العدو  وسيرى  األسرى،  مقابل 
من  المزيد  وفرض  للتحّدي  جاهز  وشعبنا  قبل 

المعادالت«.
وفي سياق متصل، شّنت قوات االحتالل فجر 
الضفة  أنحاء  في  واسعة  اعتقاالت  حملة  أمس 

المحتلة، ترّكزت في بلدتي نعلين غرب رام الله 
 20 وبيت أمر شمال الخليل وطالت ما يزيد عن 

مواطناً بينهم أسرى محّررون.
وأفاد مكتب إعالم األسرى بأن قوات االحتالل 
واقتحمت  الله  رام  غ��رب  نعلين  بلدة  داهمت 
واعتدت  األهالي  واستجوبت  المنازل،  عشرات 
أطلقت  مواطناً،   11 واعتقلت  منهم  عدد  على 
بينما  لساعتين  التحقيق  بعد  منهم   6 س��راح 
أبقت على اعتقال كّل من محمد هارون الخواجا، 
ف��وزي  وزه����دي  ال��خ��واج��ا،  جميل  وح��س��ن��ي 
خالد  ومحمد  الشامصطي،  واسماعيل  الخواجا، 

دبوس.
وأضاف أن قوات االحتالل اقتحمت كذلك بلدة 
أسيد  من:  كالً  واعتقلت  الخليل،  شمال  أمر  بيت 
وكريم  بريغيث،  ياسر  ومحمود  ع��ادي،  محمد 
زعاقيق،  محمود  وأحمد  مارية،  أب��و  إبراهيم 
اخليل،  عصام  وعمر  صبارنة،  إبراهيم  وعمرو 
العالمي،  خالد  وقسم  زعاقيق،  يحيى  وعمار 
حاجز  على  بينما  م��اري��ه،  أب��و  هشام  وج��ه��اد 

مرشد  الشاب  االحتالل   قوات  اعتقلت  الكونتنر 
الشوامرة من مدينة دورا.

وأشار إلى أن قوة  خاصة من جيش االحتالل 
أبو  ح��ات��م  محمود  ال��م��ح��ّرر  األس��ي��ر  اختطفت 
في  تواجدهم  أثناء  سمارة  فادي  والشاب  علي، 
على  واستولت  جنين،  شمال  الناصرة  ش��ارع 
الشابين  اعتقلت  جراح،  الشيخ  ومن  مركبتهما، 

بكر عويس، وعلي عطية.
المحّرر  األسير  اعتقلت  نابلس  مدينة  ومن 
وتحطيم  م��ن��زل��ه  م��داه��م��ة  ب��ع��د  ع��ب��دو  م��ال��ك 

محتوياته.
حي  االحتالل  ق��وات  اقتحمت  القدس،  وف��ي 
الشابين  واعتقلت  المحاصر  ج��راح  الشيخ 
عليهما  االعتداء  بعد  عطية،  وعلي  عويس  بكر 
بقنابل  المواطنين  منازل  واستهداف  بالضرب 

الغاز.
واقتحمت قوات االحتالل صباح أمس حي بئر 
واعتقلت  المحتلة  القدس  في  سلوان  في  أيوب 

عدًدا من المواطنين.

تكثيف  على  يعمل  االحتالل  جيش  بأن  العبرية،  »معاريف«  صحيفة  كشفت 
على  مرة  ألول  العمل  بدأ  حيث  الحدود،  طول  على  األردني  الجيش  مع  تعاونه 

تشكيل غرفة حدودية مشتركة.
قيادة  ونظام  موّحدة  بلغة  المراقبة  في  سيشتركان  الجيشين  إن  وقالت 

مشتركين. وتحكم 
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من عدم وجود ممثلين أردنيين في الغرفة، 
إال أنه للمرة األولى يتلقى الجيش الصهيوني الصور نفسها من جانبي الحدود 
خالل  من  المباشر  باالتصال  اإلج��راءات  هذه  تسمح  كما  المراقبة،  طريق  عن 

تقنيات السيطرة المشتركة وبالتالي مشاركة معلومات حيوية.
تهريب  أو  تسلل  محاولة  الصهيونّي  الجيش  رصد  حال  في  أنه  وأوضحت 
الغرفة األردنية، والتي  إلى  المعلومات  من الجانب األردني، يمكن بسهولة نقل 
من المفترض أن يقوم طاقمها بتوجيه القوات األردنية إلحباط عمليات التسلل 

والتهريب.
تطبيق  في  خطوة  مجرد  هي  المشتركة  الغرفة  أن  إلى  »معاريف«  وأشارت 
تغيير  إج��راء  يتم  حيث  ال��ح��دود«،  )تنوفا(  »زخ��م  عليه  أطلق  كبير  مشروع 
تنظيمي ومفاهيمي في حماية الحدود، وتغيير في هيكل وتدريب »كتائب الدفاع 
 120 ب�  المشروع  تكلفة  وتقّدر  ومجندات،  جنود  تضم  التي  األربع«  الحدودية 

مليون شيكل.
مع  األرب��ع  الحدودية  للكتائب  دائمة  وقواعد  تدريب  قواعد  إنشاء  وسيتم 
كتيبة  كل  هيكل  سيتغير  كما  الحالي،  الوضع  من  بكثير  أفضل  معيشية  ظروف 
وسيكون لكل منها أربع سرايا مقارنة بثالث اليوم، مع وجود أربعة أقسام لكل 
سرية، وذلك للسماح بنشر القوات على نطاق أوسع في المنطقة التي يتحملون 

مسؤوليتها.
ولهذا الغرض، ستتلقى كل كتيبة مركبات مخصصة من السافانا إلى سيارات 
والتي  الكتائب،  هذه  مهام  مع  القتال  تقنيات  تكييف  وسيتم  الرباعي،  الدفع 

تختلف عن كتائب المشاة في الجيش الصهيوني من حيث الهيكل والغرض.
الغرفة  أن  علماً  المقبلة،  األشهر  في  المشترك  العمل  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 
في  الطرفان  فسيفكر  المشروع  نجح  وإذا  حالياً،  البناء  طور  في  المشتركة 

توسيعه بشكل كبير ليشمل مناطق أخرى على طول الحدود.

المكتب  رئيس  نائب  ال��ع��اروري،  صالح  دع��ا 
السياسي لحركة »حماس«، رئيس  السلطة محمود 
الستئناف  المناسبة  الخيارات  تقديم  إلى  عباس، 

المصالحة. مسار 
»حماس«،  في  المصالحة  ملف  مسؤول  وق��ال 
الفصائل  »جميع  إن  ب��رس«:  ل�«قدس  تصريح  في 
وفتح،  حماس  حركتي  وت��ح��دي��داً  الفلسطينية، 
اتفاق  إلى  السابقة،  الحوار  جوالت  خالل  توصلتا 
وط��ن��ي ش��ام��ل وخ��ري��ط��ة ط��ري��ق ك��ام��ل��ة، إلع���ادة 
وبناء  االنقسام،  وإنهاء  الفلسطيني،  البيت  ترتيب 
الشعبية  اإلرادة  إل��ى  باالستناد  وطنية،  شراكة 

الفلسطينية«.
المسار  أوق��ف  م���ازن،  أب��و  »األخ  أن  إل��ى  ولفت 
الحوار  جوالت  خالل  عليه،  المتفق  الشامل  الوطني 
األمناء  واجتماع  القاهرة،  في  عقدت  التي  السابقة 
الصيف  عقد  الذي  الفلسطينية،  للفصائل  العامين 
الله،  ورام  بيروت  مدينتي  في  بالتزامن  الماضي، 
بقراره  الضامنين،  أو  الشركاء  مع  التشاور  دون 

االنتخابات«. تعطيل 
في  ألقاها  كلمة  خ��الل  ع��ب��اس،  دع��ا  واإلث��ن��ي��ن، 
»فتح،  لحركة  ال��ث��وري  المجلس  اجتماع  افتتاح 
منظمة  وف��ص��ائ��ل  و«ح���م���اس«  »ف��ت��ح«  ح��رك��ت��ي 

اإلسالمي،  الجهاد  وحركة  الفلسطينية،  التحرير 
الساعة،  مدار  على  جاد  حوار  إلى  فوراً  العودة  إلى 
كل  على  الوطنية  الشراكة  وبناء  االنقسام  ل�«إنهاء 
التي  والمخاطر  التحديات  لمواجهة  المستويات 

تواجه شعبنا وقضيته الوطنية«.
الصلبة  الوطنية  »بوحدتنا  عباس:  وأض��اف 
جبهتنا  لضرب  تحاك  التي  المؤامرات  كل  سنسقط 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  وسنحمي  الداخلية، 
الفلسطيني،  لشعبنا  والوحيد  الشرعي  الممثل 
المصالحة  إلنجاز  الحثيثة  جهودنا  وسنواصل 

الفلسطينية«. الوطنية 

غزة  في  األون��روا  عمليات  مدير  بأعمال  القائم  تحّدث 
سام روز، أمس، حول آلية عمل وكالة الغوث مع الالجئين 

في القطاع عقب عدوان االحتالل األخير على القطاع.
غ��زة:  مدينة  ف��ي  صحافي  مؤتمر  خ��الل  روز  وق��ال 
»سنصرف مبلغ 2000 دوالر أميركي لعائالت الالجئين 
الذين فقدوا منازلهم مؤخراً«. وأضاف أن هذه الدفعة هي 
لشراء  دوالر  و500  إيجار  بدل  دوالر   1500 عن  عبارة 

األغراض األساسّية بداية الشهر المقبل«.
هناك  أن  روز  أوض��ح  جزئياً،  المتضررين  وبشأن 
انتهاء  »حين  متابعاً:  لمساعدة،  بحاجة  أسرة  ألف   14

التقييم سنساعدهم بتغطية تكاليف إصالحاتهم«.
ورداً على سؤال حول إغالق معبر كرم أبو سالم ومنع 

إدخال المواد الخام قال القائم بأعمال مدير األونروا، »هذا 
مكاتبنا  في  دوم��اً  ونطرحه  للغاية  حساس  الموضوع 

بالقدس ونيويورك وكذلك مع الجهات المانحة«.
 )..( غ��زة  قطاع  عن  الحصار  رف��ع  »يجب  وأض��اف 
عائالت  يطال  بل  وحدها  األون��روا  على  ليس  الضرر  ألن 
التي  األض��رار  إص��الح  يستطيعوا  لن  الذين  الالجئين 

لحقت بهم«.
وقال روز إن عمليات تقييم األضرار األخرى ستبدأ في 
القطاع  معابر  بفتح  »إسرائيل«  مطالباً  العاجل  القريب 

وضرورة تجنيب غزة أي جوالت قتال جديدة.
وأوضح أن ال دور لألونروا في الحوار الحالي حول 
عملية تبادل األسرى والمعابر وأن ممثل األمين العام 

لعملية السالم »األونيسكو« هي من تقوم بالدور نيابة 
عن منظمات األمم المتحدة. وبين ان االونروا تستنكر 
تحل  ان  يجب  غزة  مشاكل  وان  المدنيين  استهداف 

جذرياً .
الشهر  مطلع  ستبدأ  الصفية  األلعاب  برامج  أن  وبين 
المقبل وسيشارك فيها اكثر من 150 الف طفل فلسطيني 
العملية  لهذه  استعداداتها  أكملت  األون��روا  وأن  غزة  في 

الكبرى.
استمر  وحشياً  عدواناً  غزة  قطاع  على  االحتالل  وشّن 
واألب��راج  المنازل  من  العشرات  خالله  ودمر  يوماً،  ل�11 
السكنية مخلفاً المئات من الشهداء واإلصابات في صفوف 

المدنيين بينهم أطفال ونساء.

»زخم الحدود«.. �ضحيفة عبرّية تك�ضف 

عن م�ضروع �ضهيونّي اأردنّي كبير

العاروري: عبا�س اأوقف م�ضار التفاق الوطنّي ال�ضامل

الأونروا ت�ضرف 2000 دولر للعائالت 

التي فقدت منازلها في قطاع غزة

قال خبراء أميركيّون 
إن ادارة الرئيس جو 
بايدن قررت السير 

باالتفاق النووي 
مع إيران بعد تقييم 
أجرته لمخاطر هذا 

الخيار في ضوء 
الوضع في المنطقة 

بعد معركة سيف 
القدس ووصول 

السيد إبراهيم 
رئيسي الى الرئاسة 

اإليرانيّة، ألنها 
وجدت ان خطر 

امتالك إيران لسالح 
نووي سيزداد ويجب 

ان تبقى األولوية 
الستبعاده.
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اإلثيوبية  البرلمانية  »االنتخابات  إن  أمس،  االنتخابات،  لمراقبة  األفريقي  االتحاد  بعثة  قالت 
التي نظمت يوم االثنين، أجريت بطريقة ذات مصدقية«.

 100 من  المكّونة  البعثة  رئيس  أوباسانجو،  أولوسيجون  السابق  النيجيري  الرئيس  وقال 
مراقب، في مؤتمر صحافي في أديس أبابا مع استمرار السلطات في فرز األصوات: »بشكل عام، 

أجريت عملية االنتخابات ويوم التصويت بطريقة منظمة وسلمية وذات مصداقية«.
ووصفت الحكومة االنتخابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 109 ماليين نسمة بأنها »أول 
»حدوث  عن  وتقارير  والحرب  المعارضة  مقاطعة  شابتها  لكنها  البالد«.  تاريخ  في  حّر  تصويت 

تجاوزات في بعض المناطق«.
ولم تتمكن السلطات من إجراء انتخابات في أربع من مناطق إثيوبيا العشر، يوم االثنين، على 

الرغم من إجراء االقتراع في وقت متأخر من أمس، في إحدى تلك المناطق.
يوم  بأصواتهم  يدلوا  لم  منهم  العديد  لكن  للتصويت،  شخص  مليون   38 نحو  تسجيل  وتّم 
الحرب  بسبب  الوطنية  االنتخابية  الدوائر  ُخمس  في  االنتخابات  إلغاء  أو  تأجيل  مع  االثنين، 

وانعدام األمن والمشاكل اللوجستية.
)موعد   2021 لعام  حزيران   21 االثنين  »يوم  إن  أحمد  آبي  ال��وزراء  رئيس  قال  ذلك،  ورغم 

التصويت( هو يوم تاريخي إلثيوبيا«.
إلى جنب مع صور الحشود التي  44 عاماً على »تويتر«، »جنباً  وكتب القائد البالغ من العمر 
تنتظر التصويت: خرجت جميع شرائح المجتمع لإلدالء بأصواتها في أول انتخابات حرة ونزيهة 

في بالدنا«.
وفاة  أمس،  أول  برايس،  نيد  األميركّية،  الخارجّية  وزارة  باسم  المتحّدث  أكد  آخر،  جانب  على 
على  بالعثور  أفادت  تقارير  بعد  غامض،  بشكل  إثيوبيا  عاصمة  أبابا  أديس  في  أميركّي  مواطن 

مراقب انتخابات أميركي ميتاً في غرفة فندق في العاصمة اإلثيوبية.
مراقب  وفاة  سبب  في  تحقق  »الشرطة  أن  »إينا«،  اإلثيوبية  األنباء  وكالة  ذكرت  جانبها  من 

انتخابات أجنبي، ورد أنه عثر عليه ميتاً في غرفته في فندق راديسون بلو«.
وفي اإلقليم الشمالي المضطرب، أفادت تقارير بأن »ضربة جوية قتلت عشرات األشخاص في 
بلدة تاجوجون في منطقة تيغراي، وذلك بعد يوم من اندالع قتال جديد في األيام األخيرة شمال 

العاصمة اإلقليمية ميكيلي«.
جبهة  بين  اإلثيوبّي،  تيغراي  في  العسكرية  المواجهات  تجدد  عن  إعالمية  تقارير  كشفت  كما 
لخسائر  األخيران  الطرفان  تعّرض  حيث  واإلريتري،  اإلثيوبي  الجيشين  وقوات  اإلقليم  تحرير 

متتالية في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية.
تيغراي  تحرير  جبهة  »قوات  إن  قولها  مطلعة،  مصادر  عن  تربيون«  »سودان  صحيفة  ونقلت 
الجو  سالح  قصف  المعارك  وخالل  راي��ا،  منطقة  في  الطيران  حركة  لرصد  رادار  على  استولت 

اإلثيوبي بعض المناطق«.
وأسفرت المعارك عن »استسالم قوة تابعة للجيش اإلثيوبي، نتيجة حصار قوات الجبهة لبعض 

القوات القتالّية في جنوبي ميكيلي عاصمة اإلقليم من االتجاهات األربعة«، وفقاً للصحيفة.
كما  ميكيلي،  مطار  من  كيلومتراً   30 بعد  على  قدوم  عدي  منطقة  على  أيضاً  الجبهة  واستولت 

استولت على كميات كبيرة من العتاد العسكري، شملت مدافع وراجمات متحركة.
أفادت الصحيفة السودانية ب�«انسحاب قوات تيغراي من مواقع عسكرية سيطرت عليها  كما 

خوفاً من طلعات سالح الجو اإلثيوبي«.
فيما نقلت وكالة »بلومبيرغ« عن القيادي في الجبهة، غيتاشيو رضا، قوله إن »قوات تيغراي 
تقّدمت إلى مسافة نحو 30 كيلومتراً من ميكيلي، وإنها اتخذت قراراً استراتيجياً بشن هجوم في 

األيام األخيرة، واستهداف 4 فرق للجيش اإلثيوبي في اإلقليم«.
وأضاف غيتاشيو أن »القوات بدأت الهجوم على الفرق التي اعتقدت أنها في وضع عصيب«، 

مشيراً إلى »استمرار الهجوم وفرار الجيش اإلثيوبي من بلدان ومدن عدة«.
وبدأت إثيوبيا حرباً في إقليم تيغراي، في تشرين الثاني العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد 
على هجمات قامت بها جبهة تحرير شعب تيغراي ضد الجيش اإلثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ 

وقتاً كبيراً، إال أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.
وُقتل اآلالف وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تيغراي بعد اندالع الصراع بين 
أمهرة  إقليم  من  قوات  ودخلت  نوفمبر،  في  اإلثيوبي  والجيش  تيغراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة 

المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة.
يذكر أّن تجدد الصراع تزامن مع عمليات فرز األصوات في أعقاب االنتخابات اإلثيوبية العامة، 
التي جرت دون التصويت في منطقة تيغراي الشمالية وأجزاء أخرى مضطربة، ومع ذلك، اعتبر 

رئيس الوزراء آبي أحمد هذه االنتخابات »يوماً تاريخياً إلثيوبيا«.

فاليري  الروسية،  األرك��ان  هيئة  رئيس  قال 
غيراسيموف، في مؤتمر موسكو لألمن، إن بالده 
تحتفظ ب�«الحق في استخدام األسلحة النووية 

للرّد على أي عدوان عسكري«.
روسيا  »سياسة  أن  غيراسيموف،  وأض��اف 
من  عنصر  وه��ي  بطبيعتها  دفاعّية  النووية 

عناصر االستقرار االستراتيجي«.
عن  اإلعالن  »تم  قائالً:  غيراسيموف،  وتابع 
المجال  هذا  في  لروسيا  الرسمية  النظر  وجهات 
أساسيات  في   2020 ع��ام  في  علناً  م��رة  ألول 
مجال  ف��ي  ال��روس��ي  لالتحاد  ال��دول��ة  سياسة 
العقيدة  نص  أساسّيات  وتؤكد  النووي.  الردع 
النووّية للبالد دفاعّية  العسكرية بأن السياسة 

بحتة«.
ووفقاً له، فإن »الردع النووّي يظل عنصراً من 

عناصر االستقرار االستراتيجي«.
»تحتفظ  العامة  األرك��ان  هيئة  رئيس  وقال 
النووية  األسلحة  استخدام  في  بالحّق  روسيا 
النووية  األسلحة  استخدام  على  ل��ل��رّد  فقط 
ضّدها  الشامل  الدمار  أسلحة  من  أخرى  وأنواع 
على  االعتداء  حالة  في  وكذلك  حلفائها،  ضّد  أو 
روسيا باستخدام األسلحة التقليدّية. األسلحة، 

التي تهّدد وجود الدولة في حد ذاته«.
وب��ح��س��ب غ��ي��راس��ي��م��وف، ف���إن »ش���روط 
ومنظمة  محدودة  النووّية  األسلحة  استخدام 

بشكل صارم«.
ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت  منفصل،  س��ي��اق  ف��ي 
طلقات  أطلق  الروسي  »الجيش  إن  الروسية، 
البريطانية  ال��م��دم��رة  م��س��ار  على  تحذيرّية 
الروسية  اإلقليمية  المياه  دخلت  التي  )ديفندر( 
في البحر األسود«، معتبرًة أن »تصرف المدمرة 
البريطاني انتهاك جسيم التفاقية األمم المتحدة، 

وندعو لندن للتحقيق في إجراءات الطاقم«.
وفي بيان لها قالت وزارة الدفاع الروسية إن 
أسلحة  استخدام  من  حذرت  أن  سبق  »المدمرة 
في حالة انتهاك حدود الدولة الروسية، ولم ترد 

على التحذير«.
و   12:06 الساعة  »ف��ي  أن��ه  أوض��ح��ت  كما 
طلقات  الحدود  حرس  دوري��ة  أطلقت   12:08
قامت  مساًء،   12:19 الساعة  وفي  تحذيرّية، 
طول  على  احترازّي  بقصف   Su-24M طائرة 

مسار المدمرة«.
الملحق  ال��روس��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  وأبلغت 
المدمرة  أن  موسكو  في  البريطاني  العسكري 

انتهكت  البريطانية  للبحرية  التابعة  »ديفندر« 
حدود الدولة.

في  العسكري  الملحق  اس��ت��دع��اء  ت��ّم  كما 
المديرية  إلى  موسكو  في  البريطانية  السفارة 
ب��وزارة  الدولي  العسكري  للتعاون  الرئيسية 
اإلدارة  ب��م��وق��ف  إلب��الغ��ه  ال��روس��ي��ة،  ال��دف��اع 
العسكرية الروسية فيما يتعلق بانتهاك مدمرة 

البحرية البريطانية للحدود الروسية.
أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية 
استدعاء  ت��م  بأنه  فأعلنت  زاخ��اروف��ا،  م��اري��ا 
السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونرت 
يتعلق  ما  في  الروسية  الخارجية  وزارة  إل��ى 
األسود،  البحر  في  البريطانية  المدمرة  بحادثة 

والتي تعتبرها موسكو استفزازاً.
في  الدفاع  وزارة  »قدمت  زاخ��اروف��ا   وقالت 
الخطيرة  لألعمال  احترافياً  تقييماً  بالفعل  بلدنا 
البريطانية  البحرية  مدمرة  بها  قامت  التي 

نعتبر  أننا  أضيف  أن  أوّد  األس��ود،  البحر  في 
مع  يتعارض  فاضحاً  بريطانياً  استفزازاً  هذا 

القانونين الدولي والروسي«.
البريطانية،  الدفاع  وزارة  قالت  جهتها،  من 
اختراق  بشأن  موسكو  بيان  على  تعليقها  في 
إم إس ديفندر« مياه  البريطانية »إتش  المدمرة 
الحدود الروسية بشكل غير قانوني، إنه لم يتم 
إطالق أي طلقات تحذيرية من الجانب الروسي.
أن »سفينتها كانت تمر  أيضاً  الوزارة  وأّكدت 
بسالم عبر المياه األوكرانية ولم تنتهك القانون 

الدولي ألمن الحدود البحرية بين الدول«.
على  البريطانية  ال��دف��اع  وزارة  وكتبت 
إطالق  يتم  »لم  إنه  »تويتر«  الرسمية  صفحتها 
أّية طلقات تحذيرية على إتش إم إس ديفندر... 
تقوم السفينة البحرية الملكية بمرور بريء عبر 

مياه اإلقليم األوكراني وفقاً للقانون الدولي«.
كانوا  ال��روس  أن  »نعتقد  ال��وزارة:  وتابعت 

يمارسون إطالق النار في البحر األسود وحذروا 
المجتمع البحرّي مسبقاً من أنشطتهم. ولم يتم 
توجيه أّي من الطلقات إلى مدمرة )إتش إم إس 
ديفندر(، وال نعترف باالدعاء القائل بإلقاء قنابل 

على طول الطريق«.
قال  الماضي،  الشهر  في  أن  بالذكر  الجدير 
نشاط  إن  واالس،  بن  البريطاني  الدفاع  وزي��ر 
المملكة  سواحل  قبالة  تزايد  الروسية  السفن 
يمثل  الذي  ب�«العدو  روسيا  ووصف  المتحدة، 

التهديد األول«.
الدفاع  العام، نشرت وزارة  آذار من هذا  وفي 
ال��ق��وات  لتحديث  استراتيجية  البريطانية 
أمور  بين  من  فيها،  أكدت  البالد،  في  المسلحة 
تمّثل  باعتبارها  روسيا  تجاه  موقفها  أخ��رى، 
االنتشار  لزيادة  خطط  عن  وتحدثت  تهديداً، 
وبحر  األس���ود  البحر  منطقة  ف��ي  البريطاني 

البلطيق.

عمل  الستعادة  »المفاوضات  إن  أمس،  ريابكوف،  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  نائب  قال 
خطة العمل الشاملة المشتركة لالتفاق النووي اإليراني قد وصلت عملياً إلى النهاية«.

وأضاف ريابكوف، أمس، في مؤتمر صحافي في موسكو: »أستطيع أن أقول إننا وصلنا عملياً 
إلى المستوى النهائّي، وهذه ليست مبالغة«، مشيراً إلى أن »الخطوة األخيرة هي األصعب، وسيتم 

اتخاذ جميع القرارات السياسية بعيدة المدى في عواصم الدول المعنّية«.
وأوضح نائب وزير الخارجّية الروسي أن »النتيجة النهائّية هي فقط مسألة قرارات سياسية 

سيتم اتخاذها في العواصم المعنية«.
وقت  في  واعظي ،  روحاني   محمود  واليته  حسن  المنتهية  اإليراني  الرئيس  مكتب  رئيس  وقال 
آلّية تمنع تكرار ما حدث من  إلى  الجارية في فيينا تتجه للتوصل  سابق أمس، إن »المفاوضات 

انسحاب آحادي الجانب من االتفاق النووّي في عهد الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب«.
وأضاف: »المفاوضات ال تشمل سياسات إيران اإلقليمّية وال برنامجها الصاروخي والدفاعي، 

ولن تتم كتابة اتفاق نووي جديد«.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة اإليرانية علي ربيعي، أول أمس، أن »المفاوضين توصلوا إلى 
نص واضح ال لبس فيه في مفاوضات فيينا، وما تبقى يتطلب قراراً سياسياً من جميع األطراف، 

وليس من المستبعد أن ندخل الجولة األخيرة من المحادثات«.
وكان مساعد وزير الخارجّية اإليراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أكد، في ختام الجولة 

السادسة من المفاوضات، أن إيران باتت أقرب مما مضى للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

مفاو�صات فيينا و�صلت اإلى النهاية وما تبقى 
هو القرار ال�صيا�صّي

التحاد الأفريقّي ينّوه بالنتخابات الإثيوبّية 
والجي�ض الإثيوبّي يتعّر�ض لخ�صائر فادحة 

الأركان الرو�صّية تحتفظ بالحق في ا�صتخدام الأ�صلحة النووّية..

ورو�صيا ترّد على دخول مدّمرة بريطانّية مياهها الإقليمّية 

عبد  الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  دعا 
برلين  مؤتمر  في  المشاركة  ال��دول  الدبيبة،  الحميد 
في  العون  تقديم  إلى  الليبية،  األزم��ة  حول  الثاني 
وتنظيم  البالد،  في  السياسية  العملية  معرقلي  ردع 

االنتخابات المقررة في 24 كانون األول المقبل.
من  األولى  الجلسة  خالل  كلمته  في  الدبيبة،  وقال 
الدولي  المجتمع  »على  أمس:  الثاني،  برلين  مؤتمر 
سيادة  واحترام  الليبي  الشعب  لمطالب  االستماع 
مضيفاً:  األمان«،  لبر  الوصول  في  ومشاركتها  ليبيا 
االلتزام بتعهداتهم  إلى  المجتمعين في برلين  »ندعو 

ومساعدتنا في ردع المعرقلين«.
وأك���د ال��دب��ي��ب��ة: »ن��ري��د دع��م��ك��م ل��ل��وص��ول إل��ى 
األمنية  المسارات  وتحسين  المرتقبة  االنتخابات 
في  اآلن  »نقف  مضيفاً:  والسياسية«،  واالقتصادية 
عودة  ال  ولكن  باألمل،  مليئة  لكنها  حرجة  مرحلة 

للحرب في بالدنا وال العبث بمقدراتنا«.
»إنني  الليبية:  الوحدة  حكومة  رئيس  وتابع 
أطلب العون من أصدقاء ليبيا لتجهيز المسيرة نحو 
موضحاً:  األول«،  كانون   24 في  االنتخابات  إجراء 
أشهر،   6 االنتخابات  موعد  عن  يفصلنا  أن��ه  »إال 
ولألسف مازال الخالف الداخلي والمصالح الضيقة 

تعيق المسيرة«.
خارجة  القانونية  »العملية  بأن  الدبيبة  ون��ّوه 
األساسية،  القاعدة  لكنها  الحكومة،  صالحيات  عن 
جّدية  نرى  ال  ونحن  االنتخابات  عليها  تبنى  التي 
كل  وندعو  المسار  هذا  في  التشريعية  األجسام  من 
وقانون  الدستورّية  القاعدة  إلى  للوصول  المعنيين 

االنتخابات«.
األمم  بمشاركة  ستنظم  أنها  أعلنت  ألمانيا  وكانت 
برلين،  العاصمة  في  ليبيا  بشأن  مؤتمراً  المتحدة 
23 ح��زي��ران ال��ح��ال��ي، م��ؤك��دة أن  ال��ي��وم األرب��ع��اء 
»الحكومة االنتقالية في ليبيا ستشارك ألول مرة في 
محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر في كانون الثاني 

.»2020
في  الخارجية  السياسة  ممثل  ق��ال  جهته،  م��ن 
برلين  »مؤتمر  إن  بوريل،  جوزيف  األوروبي  االتحاد 
2، حول األزمة في ليبيا سيكون له هدفان أساسيان 
إلنهاء األزمة الليبية، بمساعدة األطراف المشاركة في 

المؤتمر«.
الثانية  إن »النسخة  وكتب بوريل، على »تويتر«، 
يشارك  التي  الليبّية،  األزمة  حول  برلين  مؤتمر  من 
األلماني  الخارجية  وزير  جهود  بفضل  تحققت  فيها 

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  واألمين  ماس،  هايكو 
غوتيريس«.

االتحاد  في  الخارجية  السياسة  ممثل  وأوض��ح 
هما  رئيسّيان  هدفان  لديه  »المؤتمر  أن  األوروب���ي 
إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها 

المقرر، والتنفيذ الكامل التفاق وقف إطالق النار«.
وقال بوريل إن »االتحاد األوروبي سيواصل العمل 

لدعم جهود حل األزمة الليبية«.
برلين  المشاركة في مؤتمر  األطراف  وتؤكد جميع 
ليبيا،  من  األجانب  المقاتلين  خروج  »أهمية  على   ،2
في  االنتخابات  وإجراء  النار  إطالق  بوقف  وااللتزام 

موعدها المقّرر في 24 كانون األول المقبل«.
وهي المطالب ذاتها التي أكد عليها رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس.
األزمة  حول  الثاني  المؤتمر  ألمانيا  واستضافت 
الليبية، أمس، لدعم المصالحة في ليبيا والتأكيد على 
مخرجات مؤتمر برلين 1، الذي انعقد العام الماضي.

وشاركت في المؤتمر عدة أطراف ومنظمات دولية 
أبرزها الدول دائمة العضوّية في مجلس األمن إضافة 
المتحدة  واألم��م  وإيطاليا  وتركيا  وليبيا  مصر  إلى 

واالتحاد األوروبي.

على  موافقة  على  التيار  من  للحصول  يسعى  الحزب  أن 
معايير  على  تنطبق  الحكومة  لتشكيل  معقولة  صيغة 
الثلث  بامتالك  الرغبة  عــدم  تأكيد  لجهة  بــري،  مــبــادرة 
عدم  لجهة  باسيل  كــالم  فــي  ورد  مــا  وتطابق  المعطل، 
المكلف  والرئيس  الجمهورية  رئيس  بتشارك  الممانعة 
المسيحيين موضع الخالف، على  الوزيرين  في تسمية 
مبدأ  تخدم  للحكومة  الثقة  لمنح  مخارج  صياغة  تتم  أن 
حول  الحكومة  داخــل  االصــطــدام  لعدم  ضمانات  توفير 
بالتزامات  الثقة ربطاً  قضايا رئيسية، وتتيح للتيار منح 
من  ســواه  أو  الجنائي  التدقيق  مثل  بعناوين  الحكومة 

العناوين التي رفعها التيار الى مستوى المبادئ.
اإلطاللة التي أعلن عنها حزب الله لألمين العام السيد 
العادة  كما  بمناسبة  ربطها  دون  مــن  نصرالله،  حسن 
باب  فتحت  المحليّة،  األوضــاع  عن  بالتحّدث  وحصرها 
التكهنات حول ما سيقوله السيد نصرالله، واضعة األمور 
بلغت  قــد  االتــصــاالت  تكون  أن  األولـــى  فرضيتين،  بين 
المسار  إنجاز في  البحث في تحقيق  مرحلة متقّدمة من 
الحكومي، يقّدمه السيد نصرالله، سواء لفتح الباب أمام 
التيار الوطني الحر للتجاوب علناً، بتغطيته أمام جمهوره 
بالتزام علني من الحزب، أو لجهة القول للرئيس المكلف 
بأن ما يطال النقاط التي سيتناولها السيد في كالمه ليست 
خارج  معها  التعامل  يستدعي  ما  وحــَده،  التيار  موقف 
السجال السياسي والطائفي الذي حكم المرحلة السابقة 
الطرفين  مع  االتصاالت  تكون  بعدما  وذلك  بالمناكفات، 
قد بلغت درجة تتيح تظهير مرحلة جديدة يتوالها رئيس 
المجلس ليتم تتويجها بلقاءات في قصر بعبدا، سواء بين 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، أو بين رئيس 
فهي  الثانية  الفرضية  أما  المكلف،  والرئيس  الجمهورية 
أن تكون األمور في الشأن الحكومي أمام طريق مسدود، 
وبالتالي ال بّد من مواجهة المخاطر وتحمل المسؤوليات 
فعله  ويجب  يمكن  عما  نصرالله  السيد  وقــال  سبق  كما 
في  يتردد  لن  الله  حزب  أن  أعلن  عندما  الحالة،  هذه  في 
استيراد المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية وتأمينها 

لألسواق.
وترطيب  الصدع  ل��رأب  مساعيه  الله  ح��زب  يواصل  فيما 
مبادرة  إحياء  إلعادة  الوسط  بيت   – بعبدا  جبهة  على  األجواء 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما تعثرت نتيجة انفجار 
مختلف  أن  يبدو  والثانية،  األول��ى  الرئاستين  بين  السجال 
المنظور  المدى  في  حكومة  ال  بأن  سلمت  قد  السياسية  القوى 
لالنتخابات  التحضير  أدوات  استحضار  باتت  أولوياتها  وأن 
والجماهيرية  الحزبية  القواعد  شحذ  إعادة  خالل  من  النيابية 
انتخابية  مالية  رش��ى  ع��ن  والبحث  الطائفية  وال��ش��وارع 
في  المودعين  حقوق  من  جزء  ودفع  التمويلية  البطاقة  كإقرار 
الذين  المواطنين  تأكل  األزم��ات  بدأت  المقابل  في  المصارف. 
استمرار  وسط  الصعد  كافة  على  المأساوي  لمصيرهم  ُتِركوا 
خالل  ستنفد  التي  المحروقات  محطات  أمام  السيارات  طوابير 
أيام معدودة بحسب المعنيين بهذا الملف فضالً عن موجة غالء 
مصرف  عمد  التي  األساسية  والسلع  الغذائية  للمواد  جنونية 
لبنان إلى رفع الدعم عنها من دون أي مسّوغ أو تشريع قانوني 
وقبل إقرار البطاقة التمويلية لحماية الفئات االجتماعية األكثر 
فقراً بالتوازي مع ارتفاع إضافي بسعر صرف الدوالر في السوق 

السوداء.
تصريف  »حكومة  فإن  ل�»البناء«  حكومّية  مصادر  وبحسب 
حماية  عن  عاجزين  باتوا  باألزمات  المعنيين  والوزراء  األعمال 
تأليف  عن  كافة  السياسية  القوى  تخاذل  ظل  في  المواطنين 
السلع  وكارتيالت  ومافيات  التجار  وحماية  جديدة  حكومة 
الغذائية  وال��م��واد  واألدوي���ة  المحروقات  سيما  ال  المختلفة 
األجهزة  تلكؤ  عن  فضالً  والخبز  ومشتقاته  كالحليب  األساسية 
ردع  في  ومسؤولياتها  دوره��ا  أداء  عن  والرقابّية  القضائّية 
المحتكرين والمهّربين وجشع التجار الذي ال يرحم«، وتوقع أكثر 
من وزير ل�»البناء« تفاقم األزمات أكثر خالل األسابيع المقبلة ال 
الذي  األمر  والمحروقات،  كالكهرباء  الحيوية  السلع  أزمة  سيما 
اليومية  المعيشية  المواطنين  ينعكس سلباً على حياة وحركة 
فوضى  سيخلق  الذي  األمر  برّمتها،  االقتصادّية  الدورة  وعلى 
اجتماعّية عارمة وتوترات وأحداثاً أمنّية بسبب الجوع ونقص 

المواد واختفائها من األسواق«.
التي  الخاصة  المولدات  على  المحروقات  أزمة  وانعكست 
وضواحيها  صيدا  مدينة  في  سيما  ال  عدة  مناطق  في  أطفأت 

شعبي  غضب  حالة  خلق  ما  المازوت  مادة  توافر  عدم  بسبب 
العمل  الخارجية عن  الشارع. وتوقفت مولدات وزارة  عارم في 

بعد فقدان المازوت ما تسبب بوقف معامالت المواطنين.
عبدو  لبنان«  في  المولدات  أصحاب  »تجّمع  رئيس  وح��ّذر 
الصفر والحدود  إلى نقطة  أن »الوضع وصل  سعاده في بيان، 
من  خزاناتها  ف��راغ  بعد  تنطفئ،  المولدات  ب��دأت  إذ  الحمراء، 
المازوت، الذي بات مفقوداً وال سبيل لنا لتأمينه«، ودعا وسائل 
المولدات  خزانات  على  »الكشف  إلى  المعنية  والجهات  اإلعالم 
في كل المناطق اللبنانّية للتأكد من خلّوها من مادة المازوت«، 
كل  على  بظالله  يرخي  الخطير  الوضع  »ه��ذا  أن  على  وش��ّدد 
على  السلبية  وتأثيراته  تداعياته  أن  سيما  ال  المستويات، 
المواطنين خطيرة، وقد تكون في بعض األحيان مميتة، عندما 

يتوقف جهاز التنفس المخّصص للمرضى«.
بسبب  اإلنترنت  خدمة  على  الكهرباء  أزم��ة  انعكست  كما 
الرسمّية،  والمؤسسات  اإلدارات  تشهده  الذي  القاسي  التقنين 
وسط معلومات تتحّدث عن توجه لرفع أسعار بطاقات تشريج 
حكومة  في  االتصاالت  وزير  مكتب  أن  إال  الخليوّية،  الخطوط 
»األسعار  ان  بيان،  في  أعلن  ح��واط،  طالل  األعمال  تصريف 
الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها »التشريج« ال تزال 

على حالها، وال يوجد أي رؤية لتعديل أسعارها حالياً«.
هاني  الغذائية  المواد  مستوردي  نقابة  رئيس  أشار  بدوره، 
هي  الدعم  خارج  حكماً  أصبحت  التي  »المواد  ان  الى  بحصلي 
كل ما تضمنته مواد السلة الغذائية، التي توفيت سريرياً الى أن 
إذاعي »ال موافقة من  تعلن وفاتها رسمياً«. وأضاف في حديث 
قبل وزارة االقتصاد على أي ملف جديد يحتوي بضاعة جديدة، 
وذلك بسبب عدم توفر األموال لدى مصرف لبنان«. كما أصدرت 
نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة بحصلي بياناً طالبت 
المواد  لمستوردي  المستحقة  المبالغ  بدفع  لبنان  مصرف  فيه 
الغذائية والعائدة لملفات الدعم المنّفذة منذ أشهر عدة والمقّدرة 
بنحو 75 مليون دوالر. وأشارت النقابة الى »أّن آلية دعم السلة 
الورق  على  موجودة  فهي  سريرّي،  موت  في  اليوم  الغذائية 
بحيث لم يتم وقف مفاعيل قرار وزارة االقتصاد رقم 87 المعني 
متوّقف  الدعم  الواقع  أرض  وعلى  عملياً  إنّما  الدعم،  بموضوع 

نتيجة عدم فتح مصرف لبنان االعتمادات الالزمة«.
في  يدور  التمويلّية  البطاقة  مشروع  بقي  ذلك،  غضون  في 
لبنان  ومصرف  والحكومة  النيابي  المجلس  بين  مفرغة  دوامة 

في ظل خالف بين هؤالء على آلية البطاقة ومصادر تمويلها.
وأمس، عقدت اللجان المشتركة في المجلس النيابي جلسة 
ال��وزراء  وحضور  فرزلي،  ايلي  المجلس  رئيس  نائب  برئاسة 
حول  النقاش  »ك��ان  الجلسة:  بعد  الفرزلي  وق��ال  المعنيين، 
القانون  وح��ول  البيانات  ومنصة  التمويل  مصادر  موضوع 
الدائر،  النقاش  موضوع  هو  هذا  الموضوع.  هذا  سيرعى  الذي 
وبحسب  المقبل«.  األس��ب��وع  أو  اليوم  النقاش  وسيستكمل 
التنصل من مسؤولية  معلومات »البناء« فإن كل طرف يحاول 
تمويل  تأمين  عن  العجز  ظل  في  واقعاً  أصبح  الذي  الدعم  رفع 
الحكومة.  تطرحها  التي  بالصيغة  التمويلية  للبطاقة  ك��اٍف 
بصدد  ليس  النواب  »مجلس  الفرزلي  بقول  الخالف  هذا  وتظّهر 
النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن 
هناك أزمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية. وهذا هو 
التي  السبل  في  يساعد  أن  يحاول  والمجلس  النقاش،  موضوع 
التمويلية كمصادر دعم وكمنصة  البطاقة  اقرار هذه  الى  تؤدي 

بيانات«.
جبران  النائب  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس  أّكد  جهته،  من 
»إقرار  أّن  الجلسة  انتهاء  بعد  تلفزيوني،  تصريح  في  باسيل، 
البطاقة التمويلية يوقف الهدر الحاصل في الدعم، على أن تتّم 
القانون  اقتراح  إذا كان  المحتاجة«. وعّما  الناس  فقط مساعدة 
اّلذي تقّدم به حول تأمين البطاقة التمويلية وتمويلها، يتضّمن 
إعطاء الشخص اّلذي معه 1000 دوالر في حسابه، 100 دوالر 

من حسابه لتمويل البطاقة، نفى باسيل هذا األمر.
الوزارية  اللجنة  اجتماع  على  الخالفي  المناخ  هذا  وانعكس 
عقدت  حيث  التمويلية،  البطاقة  مشروع  وإعداد  دراسة  المكلفة 
جلسة أمس، برئاسة الرئيس حسان دياب في السراي الحكومّي 
توافق  الى  تصل  لم  أنها  إال  وزني،  غازي  المال  وزير  عنها  غاب 
بين  والتشنج  الخالف  أن  »البناء«  وعلمت  موعد  مشروع  حول 
والضياع  التخبط  بدا  حيث  الموقف،  سيد  كان  اللجنة  أعضاء 
واضحين وتم تأجيل النقاش بسبب عدم التوافق على مشروع 

موحد«.
وكان المكتب اإلعالمي في رئاسة الحكومة أصدر بياناً شديد 
اللهجة استهدف مختلف القوى السياسية قال فيه: »لقد قامت 
هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط 
العلمّية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد 
وصوابيتها،  وموضوعيتها  أهميتها  الدولية  المالية  الجهات 
هذه  أن  كما  اإلنقاذ.  سكة  على  لبنان  تضع  أن  لها  يمكن  وكان 
األعمال  تصريف  حالة  في  وهي  بجهد  عملها  تواصل  الحكومة 

التي يفترض المنطق أن ال يستمر تصريف األعمال ما يقارب 11 
شهراً«. وتابع »كنا نتمنى على المتشّدقين المنظرين أن يتحملوا 
الممارسة  في  التطّبع  يغلب  الطبع  لكن  الوطنية،  مسؤولياتهم 
السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها«. وأكد البيان 
تركته  الذي  الركام  تلملم  االستقالة،  وبعد  قبل  الحكومة،  »ان 
السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، وال يشفع 
لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها«. وختم 
»المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسّبب بهذا 
هدم  من  براءة  صك  يمنحوكم  لن  واللبنانيون  المالي،  االنهيار 

الحجر والبشر سابقاً ثم هدم االقتصاد ولقمة العيش اليوم«.
على الصعيد الحكومّي، تحدثت المعلومات عن لقاء عقد بين 
صفا  وفيق  الحاج  والتنسيق  االرتباط  وحدة  ورئيس  باسيل 

مساء الثالثاء لم يتم اإلعالن عنه.
بين  التواصل  »وخالل  إنه  ل�»البناء«  مطلعة  مصادر  وقالت 
حزب الله والتيار الوطني الحر خالل اليومين الماضيين جرى 
طرح جملة أفكار واقتراحات حول تسمية الوزيرين المسيحيين 
سيستمر،  والتواصل  للحكومة،  الثقة  القوي  لبنان  تكتل  ومنح 

ولكن حتى اآلن لم يجِر التوصل الى نتيجة«.
وأوضحت مصادر إعالمية أن »اللقاء بين باسيل وصفا عقد 
مساء األحد أي بعد مؤتمر باسيل، وقد جرى عرض كيفية حّل 
األزمة الحكومية، وُعلم أّن باسيل ما زال متمّسكاً بموقفه لجهة 
8« وتسمية الوزيرين المسيحيين. ولفتت الى   8- صيغة »-8 
أنه »من المفترض أن تتواصل اللقاءات بين باسيل وصفا إليجاد 
مخرج قبل أّي خطاب لألمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله، مع ترّدد معلومات عن خطوة سيقوم بها رئيس الجمهورية 
آلية  طرح  حول  الخطوة  هذه  تكون  أن  وإمكانية  عون،  ميشال 

لسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري«.
المحلية  السياسية  التطورات  في  الله  نصر  السيد  ويتحدث 

عند الساعة الخامسة والنصف من عصر غٍد الجمعة.
  »OTV« لقناة  خاصة  معلومات  أشارت  آخر،  صعيد  على 
 ،conference call�ال خدمة  عبر  أمس  عقد  »اجتماعاً  أن  الى 
ومفوض  المالية  ووزارة  م��ارس��ال«  آن��د  »ألفاريز  شركة  بين 
ومالية  تقنية  تفاصيل  لبحث  لبنان،  مصرف  لدى  الحكومة 
تتعلق بمالحظات أبدتها هيئة التشريع واالستشارات«، ولفتت 
دفع  إشكالية  كان  بحثه  تم  ال��ذي  األساسي  »المحور  أن  إلى 
مليون   2 حوالي  يبلغ  الذي  الشركة  عقد  كامل  اللبنانية  الدولة 
التوقيع«، واكدت  و750 ألف دوالر بدل أتعاب ومصاريف عند 

ان »البحث كان في إمكانية تقسيط المبلغ على ثالث دفعات«.
تعطي  ان  على  ايجابًيا  كان  االجتماع  »جو  أن  واوضحت 
الشركة جوابها النهائي بهذا الخصوص بعد أيام، ليصار بعدها 
التي لن تكون عائًقا  التفصيلية االخرى،  التقنية  الى بت األمور 
مع  االتفاق  نحو  يسير  »لبنان  أن  مبينة  التوقيع«،  امام  أب��ًدا 
األخذ  مع  واالستشارات  التشريع  هيئة  مالحظات  وفق  ألفاريز 

بعين االعتبار مسائل عدة«.

االنهيار والفو�ضى ... )تتمة �ص1( 

الدبيبة يدعو المجتمعين في برلين لم�صاعدة بالده في ردع معرقلي العملّية ال�صيا�صّية.. 

وبوريل يوؤكد موا�صلة العمل لدعم جهود حل الأزمة الليبّية
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إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
الطبية  الخدمات  إلدارة  عروض  إستدراج 
األج��راء  و  للمستخدمين  واإلستشفائية 
ما  الممتدة  الفترة  عن  القدامى  و  الحاليين 
 2021/6/30 لغاية   2021\7\1 بين 

ضمناً.
بإستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكورة  العروض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   38 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء  مبنى   , حرمه  ضمن  لبنان  كهرباء 
النهر و ذلك لقاء مبلغ قدره   لبنان - طريق 

\200.000/ ل.ل.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   38 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 
طريق  لبنان-  كهرباء  مبنى   , حرمه  ضمن 

النهر.
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  إن  علماً 
 2021\7\16 في  ال��واق��ع  الجمعة  نهار 
 11:00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

قبل الظهر.
  بيروت في 18\6\2021 
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف : 488

إعالن 
مناقصة  اللبنانية  الجامعة  ت��ج��ري 
على  تنظيف  أعمال  لتقديم  لتلزيم  عامة 
أساس سعر يقدمه العارض لصالح اإلدارة 
المركزية والمكاتب التابعة لها في الجامعة 

اللبنانية. 
 2021/7/13 بتاريخ  الثالثاء  ي��وم 

الساعة 12:00
المناقصة  في  لإلشتراك  العروض  تقدم 
يمكن  ال��ذي  ال��ش��روط  دفتر  وف��ق  العامة 
اإلدارة  اللوازم في  الحصول عليه من دائرة 

المركزية – المتحف.
إلى  والعروض  اإلشتراك  طلبات  تقدم 
اإلدارة  في  المشتركة  اإلداري��ة  الدائرة  قلم 
ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المركزية 
المحدد  ال��ي��وم  يسبق  عمل  ي��وم  آخ��ر  م��ن 

إلجراء المناقصة.
بيروت في 22 حزيران 2021
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف : 508

إعالن مناقصة إعادة تلزيم أشغال جسر 
العيون في قضاء عكار

الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم 
والعشرون  التاسع  فيه  الواقع  الخميس 
2021, تجري إدارة المناقصات  شهر تموز 
 - بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها  في   -
شارع بوردو - الصنايع - بيروت, لحساب 
المديرية   – والنقل  العامة  األشغال  وزارة 
إعادة  مناقصة   - والمباني   للطرق  العامة 
تلزيم أشغال جسر العيون في قضاء عكار.

- التأمين المؤقت: عشرون مليون  ليرة 
لبنانية فقط ال غير.

- طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 
ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
االط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص,  ال��ش��روط 
الدروس  مصلحة  قلم  من  عليه  والحصول 
– مديرية الطرق في وزارة األشغال العامة 

والنقل – الفياضية.
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 
من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات 
د. جان العلّية
التكليف: 499

إعالن مناقصة تلزيم أشغال ترميم حفر 
على طرق مصنفة في محافظتي البقاع 

وبعلبك الهرمل
أقضية راشيا /البقاع الغربي/زحلة/

بعلبك/الهرمل
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع 
 ,2021 تموز  شهر  والعشرون  السابع  فيه 
مركزها  ف��ي   - المناقصات  إدارة  تجري 
الكائن في بناية بيضون - شارع بوردو - 
الصنايع - بيروت, لحساب وزارة األشغال 
للطرق  العامة  المديرية   – والنقل  العامة 
أشغال  تلزيم  إع��ادة  مناقصة   - والمباني  
في  مصنفة  طرق  على  حفر  ترميم  أشغال 
أقضية  الهرمل  وبعلبك  البقاع  محافظتي 
الغربي/زحلة/بعلبك/ /البقاع  راشيا 

الهرمل.
ليرة  مليون   مايتا  المؤقت:  التأمين   -

لبنانية فقط ال غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

تتوفر  الذين  المقبلون:  العارضون   -
من   24 البند  في  المحددة  الشروط  فيهم 

دفتر الشروط الخاصة.
ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
االط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص,  ال��ش��روط 
الدروس  مصلحة  قلم  من  عليه  والحصول 
– مديرية الطرق في وزارة األشغال العامة 

والنقل – الفياضية.
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 

من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.

المدير العام إلدارة المناقصات 
د. جان العلّية
التكليف: 499

 إعادة إعالن تلزيم إنشاء
عّبارات لتصريف المياه

 عبر أوتوستراد الضبية إلى البحر
)قضاء المتن(

يوم  م��ن  والنصف  التاسعة  الساعة 
الثالثاء الواقع فيه السابع والعشرون شهر 
تموز 2021, تجري إدارة المناقصات - في 
شارع   - بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها 
لحساب  ب��ي��روت,   - الصنايع   - ب���وردو 
المديرية   – والنقل  العامة  األشغال  وزارة 
إعادة  مناقصة   - والمباني   للطرق  العامة 
عبر  المياه  لتصريف  عبارات  إنشاء  تلزيم 
)قضاء  البحر  إل��ى  الضبية  أوت��وس��ت��راد 

المتن(.
المؤقت:/200,000,000/ التأمين   -
ال  لبنانية  ليرة  مليون  مايتا  )فقط  ل.ل 

غير(.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

الذين تتوفر فيهم  المقبلون:  العارضون 
دفتر  من   24 البند  في  المحددة  الشروط 

الشروط الخاصة.
ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
االط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص,  ال��ش��روط 
الدروس  مصلحة  قلم  من  عليه  والحصول 
– مديرية الطرق في وزارة األشغال العامة 

والنقل – الفياضية.
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 
من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات 
د. جان العلّية
التكليف: 499

إعالن تلزيم تأمين شراء أدوية 
ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة 

الصحة
يوم  م��ن  والنصف  التاسعة  الساعة 
شهر  من  عشر  الثالث  فيه  الواقع  الثالثاء 
تموز 2021, تجري إدارة المناقصات - في 
شارع   - بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها 
بوردو - الصنايع - بيروت, لحساب وزارة 
تأمين  تلزيم  مناقصة   – العامة  الصحة 

شراء أدوية ومستحضرات بحكم الدواء.
ليرة  مليون  فقط  المؤقت:   التأمين   -

لبنانية ال غير لكل صنف.
أسعارلكل  تقديم  التلزيم:  طريقة   -

صنف على حدة.
ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
اإلط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص,  ال��ش��روط 

والحصول عليه من وزارة الصحة العامة.
إدارة  إل��ى  ال��ع��روض  تصل  أن  يجب 
المناقصات, قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات 
د. جان العلّية
التكليف: 503

إعالن رقم 1/8
إج��راء  إع��ادة  عن  ال��زراع��ة  وزارة  تعلن 
سيارات  تأمين  تلزيم  ع��روض  اس��ت��دراج 
العامة  المديرية   - الزراعة  وزارة  وآليات 
من  ل��ع��دد  ال��م��خ��اط��ر  لجميع   - ل��ل��زراع��ة 
السيارات والمسؤولية المدنية عن األضرار 
المادية والجسدية , وذلك في مبناها الكائن 
شهاب,  هنري  ثكنة  مقابل  حسن  بئر  في 

بتاريخ 7/27 الساعة العاشرة.
باستدراج  االشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الشروط  دفتر  على  اإلطالع  هذا,  العروض 
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على 
نسخة عنه من مصلحة الديوان - المديرية 
الوزارة,  مبنى  في  الكائنة  للزراعة,  العامة 

الطابق الثالث.
المضمون  ب��ال��ب��ري��د  ال��ع��روض  ت��ق��دم 
المغفل أو باليد مباشرة, على أن تصل الى 
العامة  المديرية   - الديوان  مصلحة  قلم 
ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  للزراعة, 
المحّدد  التاريخ  يسبق  ال��ذي  ال��ي��وم  م��ن 

إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2021/6/14
وزير الزراعة
عباس مرتضى
التكليف : 504

إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة - الرئيسة 

سينتيا قصارجي
المنفذة : آمنة إبراهيم حوماني . 

المنفذ عليه : الياس درويش الفيكاني.
 2019/51 رقم  التنفيذية  بالمعاملة   
الدرجة  محكمة  حكم  التنفيذ  طالبة  تنفذ 
ق��رار  الثانية  الغرفة  البقاع  ف��ي  األول���ى 
 2018/5/24 ت���اري���خ    2018/89
رقم   العقار  قابلية  ع��دم  اع��الن  المتضمن 
\278\ ابلح العقارية للقسمة العينية بين 
المذكور  العقار  في  الشيوع  وازالة  الشركاء 
عن طريق بيعه بالمزاد العلني بين العموم 
أن  على  المختصة  التنفيذ  دائ��رة  بوساطة 
األولى  المزايدة  في  للطرح  اس��اس  يعتمد 
الخبير  قبل  م��ن  المجرى  التخمين  قيمة 
والبالغ /44390/ د.أ وعلى أن يعتبر هذا 
يوزع  أن  وعلى  القرار  هذا  من  جزءاً  التقرير 

كل  العقار  ملكية  في  الشركاء  بين  الثمن 
بحسب حصصه في الملكية وشطب إشارة 

الدعوى عن صحيفة العقار.
رقم  ال��ع��ق��ار  ك��ام��ل   : للبيع  ال��م��ط��روح 

\278\ ابلح
مساحته : /1564/ م2 يقع وسط سهل 
أبلح في الطرف الجنوبي الغربي من البلدة 
في  يوجد  حيث  بالراحة  تعرف  محلة  في 
المنازل  المذكور أعاله بعض  العقار  محيط 
السكنية وتصل إليه عن طريق فرعي متفرع 
عن طريق عام الفرزل - أبلح - رياق نزوالً 
باإلسفلت  معبد  وال��ط��ري��ق  السهل  نحن 
يوجد  أرض  قطعة  عن  كناية  هو  والعقار 
المثمرة  واألشجار  المزروعات  بعض  فيها 

فقط وصالحة للزراعة.
عام  ماء  مجرى  غرباً  يحده   : ح��دوده 
وش��م��االً   /277/ رق��م  ال��ع��ق��ار  وش��رق��اً 
رقم   العقار  وجنوباً    /270/ رقم  العقار 

 ./279/
 /278/ رقم  العقار   : العينية  الحقوق 
ونجال  م��ره  من  مقامة  قسمة  دع��وى  أبلح 
ون��ه��اد ش��ح��ادة أب��و زي���دان ض��د جرجس 
مراد  أبو  خليل  وإبراهيم  زيدان  أبو  شحادة 
بملف  وشركاه  الفيكاني  دروي��ش  والياس 
رقم  بالمرسوم  تخطيط  تصديق   /34  /
2012/8221 بملف /254/ أبلح, دعوى 
اإلبتدائية  الغرفة  عن  صادرة  شيوع  إزالة 
بملف   2017/502 عدد  البقاع  في  األولى 
المدعية آمنة إبراهيم حوماني ضد المدعى 
تنفيذ  طلب  الفيكاني,  درويش  الياس  عليه 
دائرة  عن  صادرين  العقار  وصف  ومحضر 
لمصلحة   2019/51 رق��م  زح��ل��ة  تنفيذ 
المنفذ  ضد  حوماني  إبراهيم  آمنة  المنفذة 

عليه الياس درويش الفيكاني
قيمة التخمين وبدل الطرح : /44390/ 
د.أ  أربعة وأربعون ألف وثالثماية وتسعون 

دوالر أميركي 
الخميس  يوم   : ومكانها  المزايدة  موعد 
الثانية  الساعة   2021/7/15 فيه  الواقع 
زحلة  تنفيذ  دائرة  رئيس  أمام  ظهراً  عشرة 

في قاعة المحكمة.
شروط المزايدة : على الراغب في الشراء 
بإسم  يودع  أن  بالمزايدة  المباشرة  وقبل 
في  الطرح  قيمة  زحلة  تنفيذ  دائ��رة  رئيس 
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم 
كفالة معادلة أو شك مصرفي وعليه اتخاذ 
محل إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة  إذا 
لم يكن له مقام فيه, وعليه خالل ثالثة أيام 
الثمن  إيداع  اإلحالة  قرار  صدور  تاريخ  من 
المزايدة  وإعادة  ناكال  إعتباره  طائلة  تحت 
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من 
, وعليه في خالل عشرين يوماً من  الزيادة 
تاريخ صدور قرار اإلحالة دفع رسم الدالله 

بمعدل %5 من قيمة الشراء .
مأمور تنفيذ زحلة 
محمد أبو حمدان

إعالن عن فقدان سند تمليك بحري 
البري  للنقل  العامة  المديرية  تفيد   
موسى  ج���ورج  ال��س��ي��دي��ن  أن  وال��ب��ح��ري 
شدراوي و أنطوان جورج شدراوي قد تقدما 
بطلب الحصول على سند تمليك بحري بدل 
 LEA  : المسمى  النزهة   لمركب  ضائع  عن 

ذات المواصفات التالية :
رقم تسجيل المركب : 8900 / ب تاريخ 

ITALY 2016  : ومكان اإلنشاء
نوع المحرك: VOLVO عدد )2(- قوة 
A507195-  : رق��م  ح��ص��ان   2x260   :

A507196
  NOUVEAU : اإلسم السابق للسفينة
من  التقدم  إع��ت��راض  أي  لديه  لمن  يمكن 
رئاسة مرفأ بيروت خالل مهلة خمسة عشر 
لإلتصال  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً 

.03/878103
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف
أيمن كركر

إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية 
المختوم  الظرف  بواسطة  عامة  مناقصة 
لجهاز  غيار  قطعة  وتركيب  تقديم   لتلزيم 
لزوم   AGILENT ماركة   LCMSMS
والمضادات  الكيميائية  الترسبات  مختبر 

الحيوية في محطة الفنار.
  - الزراعية  العمارة  تل  محطة   المكان: 

رياق - البقاع. 
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الثالثاء الواقع بتاريخ 06/07/2021
على  الحصول  األم���ر  يهّمه  م��ن  فعلى 
عنه  نسخاً  المودع  الخاص  الشروط  دفتر 
البقاع   - ري��اق    - العمارة  تل  محطة  في 
  - الفنار  محطة  وفي  المناقصات  قسم  لدى 
جديدة المتن لدى السيد غي قاروط  ضمن 
كل  ثمن  ب��أن  علماً  الرسمي  ال��دوام  أوق��ات 
ألف  خمسون  هو  الشروط  دفتر  عن  نسخة 

ليرة لبنانية.
إلى  باليد  م��ب��اش��رة  ال��ع��روض  ت��رس��ل 
محطة  في  العلمية  األبحاث  مصلحة  إدارة 
الدوام  خالل  البقاع   - رياق    - العمارة  تل 
الرسمي على أن تصل العروض قبل الساعة 
الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ 
إجراء هذه المناقصة وتهمل العروض التي 

تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 2021/06/07
 رئيس مجلس اإلدارة - المدير العام
ميشال أنطوان أفرام

إعالن
في  إجتماعها  المناقصات  لجنة  تعقد 
الظهر  قبل  من  عشرة  الثانية  الساعة  تمام 
المناقصة  بطريقة   2021/7/2 بتاريخ 

العمومية:
المنطقة  توسيع  أع��م��ال  تلزيم  إع���ادة 
ساحة  إنشاء  البردوني  لمقاهي  السياحية 
 – وممرات للمشاة ضمن نطاق بلدية زحلة 

معلقة وتعنايل.
هذه  ف��ي  اإلش��ت��راك  ي��رغ��ب  لمن  ُيمكن 
الشروط  دفتر  على  ّيطلع  أن  المناقصة 
في  اإلدارية   الدائرة  لدى  الموجود  الخاص 
تقديم  وعليه  الرسمي  الدوام  أثناء  البلدية 
عرضه باليد أو بالبريد المضمون شرط أن 
الثانية  الساعة  قبل  اإلدارية   الدائرة  يصل 
عشرة ظهراً من آخر يوم عمل يسبق التاريخ 

المحّدد لهذه المناقصة.
زحلة في 2021/6/21
رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلبت أمل حسين وهبه لموكلتها سهير 
للقسم  ضائع  بدل  تمليك  سند  حنقير  علي 

التحتا  النبطية   824 العقار   12
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب محمد علي يحي بوكالته عن حسن 
شهادة  لزيق  خليل  علي  لمورثه  لزيق  علي 

قيد بدل ضائع للعقار 289 جبشيت 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

لموكله  قانصو  عبدالله  حسين  طلب 
حسن عبد الحليم قانصو وللبائع علي عبد 
ضائع  بدل  قيد  شهادتي  قانصو   الحليم 

للعقار 2268 الدوير 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  بركات  حسين  أسعد  طلب 
محمود  بالل  لموكله  حمود  حسن  محمود 
 2894 حمود شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

دير الزهراني 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب حسن علي حيدر بوكالته عن هنية 
أحمد  حسين  لموكلها  طرابلسي  ابراهيم 
للعقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة  طرابلسي  

471 رومين 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

لمورثها  حجيج  محمد  زي��ن��ب  طلبت 
بدل  قيد  ش��ه��ادات  حجيج  نعمه  محمد 
ضائع للعقارات 974 و948 و949 و1612 

و2602 و2605 و3070 و3123 حبوش  
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب علي حسن زينب بوكالته عن نهاد 
علي  لمورثها  صالح  اسعد  أحمد  علي  علي 
ضائع  بدل  قيد  شهادة  صالح  اسعد  احمد 

للعقار 2272 دير الزهراني 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عمار  لموكله  قديح  نجيب  عماد  طلب 
القسم  ضائع  بدل  تمليك  سند  صباح  احمد 

الكفور   10 العقار  4 من 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

ش��ه��ادات  ج��اب��ر  ي��وس��ف  محمد  ط��ل��ب 
و2440   2445 للعقارات  ضائع  بدل  قيد 

و2431 و2435 نبطية الفوقا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  ح��رب  فياض  علي  طلب 
محمد  عفيفة  لمورثتها  قاسم  ذي��ب  وفيق 
 732 للعقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة  حديد  

كفرفيال 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

بدل  قيد  شهادة  نجار  ظاهر  محمد  طلب 
ضائع للعقار 600 قاقعية الجسر
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

ايمان  لموكلتها  رمال  قاسم  هبا  طلبت 
ضائع  ب��دل  قيد  شهادتي  ش��ح��رور   علي 
الحمرا وسند تمليك   466 و   347 للعقارين 

بدل ضائع القسم 12 من العقار 296 زفتا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

لموكلها  ب��ش��روش  حسن  عبير  طلبت 
علي حسن بشروش سند تمليك بدل ضائع 

القسم 4  العقار 3519 حبوش 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

لموكله  ال��ح��ق  عبد  علي  ف���ادي  طلب 
ضائع  بدل  قيد  شهادة  غيث  محمد  حسين 

للعقار 246 كفرصير 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلبت ليلى احمد حمود  شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 2190 جرجوع 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

محمود  لموكله  زبيب  علي  عماد  طلب 
ولمورثه  الشخصية  بصفته  زبيب  سميح 
قيد  شهادات  زبيب  محمود  الشيخ  سميح 
و1012  و855   833 للعقارات  ضائع  بدل 

النميرية 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  حايك  محمد  قاسم  طلب 
البير  بهيجة  لموكلته  شامي  البير  جورج 
خليل  البير  من  مشترية  بصفتها  شامي 
للعقارين  ضائع  بدل  قيد  شهادتي  الشامي 

428 دير الزهراني  و  1256 بفروة 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

ط��ل��ب خ��ض��ر ع��ب��د ال��س��الم ب���در ال��دي��ن 
مالك  للبائع  صفا  احمد  روال  عن  بوكالته 
العنان سند تمليك بدل  العقار حسن سليم 
نبطية   329 العقار  من   A  6 للقسم  ضائع 

التحتا
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  خليل  ضامن  علي  طلب 
هويده عباس بو حيدر بوكالتها عن وائل و 
باسل صائب خليل لمورثهم صائب ابراهيم 
للعقار84  ضائع  بدل  قيد  شهادة  الخليل 

رومين 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

عن  بوكالتها  حسون  ياسر  مريم  طلبت 
ضائع  بدل  سند  حسون  المجيد  عبد  ياسر 

بالعقار 999 – المقسم 8 القلمون 
للمعترض  15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

خالد  عن  بوكالته  درويش  راميا  طلبت 
احمد الحالق بصفته احد ورثة احمد رشيد 
534 زوق  الحالق سند بدل ضائع بالعقار 

بحنين 
للمعترض  15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

عن  بوكالته  الدين  علم  عمر  خالد  طلب 
وريث  بصفته  الدين  علم  بديع  محمد  عمر 
سند  الدين  علم  حسين  احمد  بديع  محمد 

بدل ضائع بالعقار 535 مركبتا 
للمراجعة للمعترض  15 عشر يوماً 

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

بالوكالة  شاكر  ابو  محمد  حسن  طلب 
بدل  سند  غمراوي  ال��رزاق  عبد  ناجي  عن 
بلوك   17 المقسم   –  1461 بالعقار  ضائع 

البداوي   A
للمعترض  15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

بصفتها  راف����ع  م��ح��م��د  دالل  ط��ل��ب��ت 
للعقار  ضائع  بدل  ملكية  سند  الشخصية 

312 كفرحيم 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

بصفته  الحسنية  ذي���اب  ف��ه��د  ط��ل��ب 
للقسم  ضائع  بدل  ملكية  سند  الشخصية 

1383 السمقانية  العقار  10 من 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

عن  الشمال  في  العمومية  السيارات  سائقي  نقابة  تعلن 
إجراء لإلنتخابات التكميلية ألعضاء المجلس التنفيذي وذلك 
2021/7/9 من الساعة العاشرة قبل  يوم الجمعة بتاريخ 
الظهر وحتى الساعة الواحدة ظهراً – في مقر النقابة طرابلس 
التل شارع الحرية /بناية الولي طابق أول , وفي حال عدم 
الجمعة  يوم  تصبح  بحيث  اسبوعاً  تؤجل  النصاب  إكتمال 
حضر  بمن  وتكون  والمكان  الوقت  نفس  في   2021/7/16
صباح  من  التنفيذي  المجلس  لعضوية  الترشيح  باب  يفتح 
الساعة  عند  ويغلق   2021/6/23 بتاريخ  األربعاء  يوم 
الثانية عشرة ظهراً يوم األربعاء 2021/7/7 على الراغبين 
المجلس  لعضوية  بالترشح  العامة  الهيئة  أعضاء  من 
مرفقة  بطلباتهم  التقدم  اشتراكاتهم  والمسددين  التنفيذي 
او إخراج قيد فردي ونسخة عن السجل  الهوية  بصورة عن 
العدلي صالحة لمدة شهر من تاريخه لدى أمانة السر يومياً 
وحتى  صباحا  الثامنة  الساعة  من  الرسمي  ال��دوام  ضمن 
الواحدة ظهراً في مقر النقابة – طرابلس التل – شارع الحرية  

- بناية الولي الطابق األول.
أمين السر           الرئيس

سعيد أحمد سردوك          أحمد خضورة زبيدي

التعليق ال�سيا�سي

 هل يعرف وزير

الأ�شغال والنقل؟

الــســؤال مــن بــاب الموقف  ألن طــرح 
واألمل  التساؤل  بــاب  مــن  بــل  المسبق 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى جـــــــواب، فـــوجـــود 
مشروع قرض للبنان من البنك الدولي 
مخّصص  دوالر  مــلــيــون   300 بقيمة 
الــعــام قضية  لــلــنــقــل  بــاصــات  لــتــأمــيــن 
أهمية  يزيدها  ومــا  االهتمام،  تستحق 
شعار  تــحــت  للقرصنة  مــعــرضــة  أنــهــا 
التمويلية  البطاقة  لتغطية  التمويل  نقل 
الموازية لقرار رفع الدعم، بينما يجري 
الحفاظ على قروض ألعمال ومشاريع 
ما  بمثل  اقــتــصــاديــة،  أولـــوّيـــة  تمثل  ال 
الذي  الــخــيــار  وهــو  الــعــام  الــنــقــل  يمثله 
إن  لتمويله،  الحكومة  تسعى  أن  يجب 
القبول  يمكن  فيكف  تمويل،  له  يكن  لم 
لعنوان  وتحويله  القرض  وجهة  بإلغاء 
قد  يكون  سنة  بعد  قيمته  سيفقد  آخــر 

المبلغ؟ استهلك فيها 
عن  الدعم  برفع  الــدول  تفكر  عندما   
المحروقات تترّيث حتى تؤمن وسائط 
التمويل  لتوفير  وتسعى  الــعــام،  النقل 
تناقش  ــا  ــدن عــن بــيــنــمــا  لـــذلـــك،  الــــــازم 
الجهات المسؤولة في المجلس النيابي 
التمويل  عــلــى  االســتــيــاء  والــحــكــومــة 
الــمــتــاح وتــغــيــيــر وجــهــتــه، والـــســـؤال 
بصفته  والنقل  األشغال  لوزير  الموّجه 
ملف  لديه  يوجد  الــذي  المعنّي  الوزير 
يجب  الذي  والوزير  جهة،  من  القرض 
وجهته،  وعلى  عليه  للحفاظ  يقاتل  أن 
على  بالجواب  األول  المعني  باعتباره 
لرفع  الكارثيّة  النتائج  تخفيف  كيفية 

الدعم عن المحروقات.
عينيها  أغمضت  الــــوزارة  أن  يكفي 
هدراً  أغلبه  يذهب  جــدوى  با  دعــم  عن 
خال سنة ونصف، أنفقت خاله مئات 
الـــــدوالرات عــلــى دعــم مفتوح  مــايــيــن 
أي  مــن  مسبقة  معرفة  رغــم  للبنزين، 
مباشرة  إشـــارة  الــدعــم  هــذا  أن  مــتــابــع 
األمـــوال  وتــحــويــل  الــتــهــريــب  لتشجيع 
ما  فعل  ممكناً  كــان  بينما  الــخــارج  الــى 
النقل  بتأمين  الــعــالــم،  دول  كــل  تفعله 
محدودة  بكميّة  الــدعــم  وحــصــر  الــعــام 
ضمن  الــــســــيــــارات  ألصــــحــــاب  تـــوفـــر 
الكميّات  تحّدد  بطاقة  بواسطة  ضوابط 
أعمالهم  لطبيعة  وفقاً  لهم،  المستحقة 
سائقين  ــيــن  ب ــبــنــزيــن،  ــل ل ــهــم  وحــاجــت

عموميين، وسيارات خصوصية.
جواباً  عــلــيــه  نــنــتــظــر  الــــذي  الـــســـؤال 
عملياً، ننتظر عليه أيضاً جواباً إعامياً، 
عن  المسؤولة  الـــوزارة  حق  من  فليس 
تعلن  ال  أن  النقل  كقطاع  حيوي  قطاع 
الدولّي  البنك  موقفها من مصير قرض 

العام. المخصص للنقل 

تبقى  ما  بتحرير  المعنيّة  سورية   -
التركي  االحــتــال  تحت  أراضــيــهــا  مــن 
واالحتال األميركي، متمسكة بحليفيها 
منفردين  بــأنــهــمــا  تــثــق  كــانــت  وطــالــمــا 
التقديرات  تختلف  عندما  ومجتمعين، 
حول روزنامة العمل العسكري، سواء 
تحت  العاملة  اإلرهابية  الجماعات  مع 
مظلة االحتال التركي، او مع المشروع 
ـــال  ــة االحـــت الــتــقــســيــمــي تـــحـــت مــظــل
األميركي، وتمنح الوقت الازم لتلتقي 
المواقف على بوصلة سير واحدة، وها 
فتبدو  أخــرى،  مرة  الرهان  تكسب  هي 
إدلب على موعد مع جولة مقبلة، يكون 
في  كانوا  كما  واحــدة  يــداً  الحلفاء  فيها 
نصراً  ويحققون  السابقة،  الــجــوالت 
جديداً كما حققوا االنتصارات السابقة، 
ومــا حــدث خــال األيــام الماضية يبدو 
منذ  سورية  تنتظره  كبير  لعمل  تمهيداً 

مدة.

كّل الطرق مغلقة ... )تتمة �ص1( 

من دون أن يدفع ثمناً، وإن كان من ثمن، فهو موافقة حكومتهم 
فسيخرج  تّمت  إن  موافقة  وهي  اإلعمار،  إعــادة  على  األولية 
علينا الحقاً وفي كّل يوم بسلسلة من الشروط الجديدة تجعل 
من إعادة اإلعمار وهماً وسراباً، بكلمات أخرى يريد مقايضة 
مفقوديه بالسماح لمن دّمر جيشه بيوتهم وحطم محتوياتها، 
)اإلسرائيلية(  بالشروط  إال  اقتصادياً  ازدهــار  ال  أن  ويؤكد 
وأّن على المقاومة أن تعي ذلك، وإال فا مجال إال الحرب التي 
سيصل في عنفها إلى مستويات تدميرية غير مسبوقة، وأنها 
تحت  يقول  ما  المقاومة  تعي  كي  الوحيد  الطريق  تكون  قد 

النار.
عن  بــعــيــداً  هـــؤالء  عــن  لتصدر  تكن  لــم  كــهــذه،  تصريحات 
الطينية،  الحكومة  هــذه  أقــدام  تثبت  أن  تريد  التي  واشنطن 
بأّي  تقوم  لن  أنها  أو  الفلسطيني  الملف  اعتزالها  أعلنت  فقد 
نــشــاط فــي هــذا الــمــلــف مــن شــأنــه إضــعــاف الــحــكــومــة. وفي 
عشية  وأعلنته  لها  سبق  ما  عن  تراجع  هذا  واشنطن  موقف 
الدولتين  حّل  أّن  أعلن  إذ  مهامه،  الديمقراطي  الرئيس  تسلم 
السابق،  الرئيس األميركي  أثناء حكم  التداول  الذي خرج من 
الفلسطيني  التفاوض  قاعدة  قائماً وصالحاً ألن يكون  ال زال 
– اإلسرائيلي، وكذلك ما فهم منها مؤخراً أثناء معركة »سيف 
الــقــدس«، بأنها تــرى في إعــادة إعمار غــزة وضــخ أمــوال في 
قادر  واالزدهــار،  الرخاء  من  حالة  لخلق  اقتصادها  شرايين 

ذلك،  مــن  وأكــثــر  جــديــدة،  مواجهات  دون  مــن  الحيلولة  على 
في  المقاومة  إدخـــال  طــريــق  على  أولـــى  خــطــوات  تــكــون  فقد 
في  النخراطها  كمقّدمة  )دائــمــة(،  المدى  طويلة  تهدئة  حالة 

السياسية.  التسويات 
بما  يلتزم  كقائد  نفسه  قّدم  السنوار  المقاومة،  صعيد  على 
بإعادة  غــزة  وعــد  قد  وكــان  ووعــيــده،  وعــده  ويصدق  يقول، 
)1111( وهو  اإلعمار وباالزدهار، وألزم نفسه برقم محّدد 
في  سراحهم  إطاق  سيتّم  الذين  الفلسطينيين  األسرى  عدد 
يريد  ال  الــذي  الوعد  بهذا  ملتزم  بّد  وال  وهو  التبادل،  صفقة 
به وينفذ،  تلتزم  بأن  للمقاومة  أن يسمح  بينت ووزير دفاعه 
والتي  القتال  لوقف  توّسطت  التي  مصر  فإّن  آخر  جانب  من 
لم تنقطع وفودها األمنية عن غزة عبر بيت حانون ورفح، قد 
الخاف  بعمق  اصطدمت  فقد  ملحوظاً،  تراجعاً  تبدي  أخذت 
الذي  الحوار  تأجيل  عن  وأعلنت  الفلسطيني،   - الفلسطيني 
كان ترعاه، ثم ما لبثت أن خفت صوتها في الحديث عن 500 
اإلعام  يعد  ولم  اإلعمار،  إلعــادة  المخصصة  دوالر  مليون 
قوافل  تصل  فيما  لغزة،  اآلتية  المصرية  اآلليات  عن  يتحدث 
المساعدات اآلتية عبر مصر وقد اختفت محتوياتها او تكاد، 
خارجياً حصدت حماس والمقاومة ثمار ما زرعت، فقد دخلت 
السياسة من باب واسع، المبعوثون األوروبيون واألمميون 
يستقبلونها  وزرائه  ورئيس  المغرب  ملك  عنها،  ينقطعون  ال 

يتّم  حيث  محورّية،  دولــة  من  أكثر  في  وقريباً  حفاوة،  بكّل 
الفلسطيني  للشعب  شرعياً  ممثاً  باعتبارها  معها  التعامل 
الوحيد، ولم تكن هذه الفرص متاحة لها قبل  يكن  لم  – وإْن 

المعركة .
بدأته  وإن  الــســبــاق  فــي  الــلــحــاق  بــدورهــا  تــحــاول  الــلــه  رام 
فــاإلدارة  أيــضــاً،  الموقف  سيّد  الــطــرق  انــســداد  لكن  متأخرة، 
تراجعت  قــد  اآلمـــال  السلطة  عليها  علقت  الــتــي  الديمقراطية 
بعد  االهتمام  الفلسطيني  الشأن  إيــاء  عن  تطول  قد  ولفترة 
الله(  )رام  عاقاتها  وتراجعت  الصواريخ،  أصوات  سكتت  أن 
مسؤولية  من  كبيراً  جــزءاً  حّملها  الــذي  المصرّي،  بنصيرها 
األخيرة  الـــوزراء  رئيس  زيـــارات  تستطع  ولــم  الــحــوار،  تعثر 
للخارج تأمين دعم مالي أو سياسي، فيما توقف األوروبيون 
مسؤوليهم  أحد  وأعلن  الخاص،  القطاع  لبعض  إال  الدفع  عن 
الثاثاء الماضي أّن من الصعب عليهم توفير دعم مالي قريب، 
جائحة  طعوم  صفقة  أخــبــار  انتشار  مــع  أكثر  الــوضــع  وســاء 
يصدر  ولــم  االنتهاء،  على  صاحيتها  شارفت  التي  كــورونــا 
أو غيرهم من مؤّسسات  أو وزارة اإلعام  عن وزارة الصحة 
هي  وهــا  المسألة،  مابسات  يشرح  متماسك  بيان  السلطة 
إعادة  تستطيع  التي  التشريعية،  المجالس  انتخابات  تستبدل 
أو  والــخــدمــيــة،  المحلية  باالنتخابات  السياسي  النظام  بــنــاء 
بالحديث عن حكومة توافق، فيما يتّم اإلعان عن البدء بحوار 

وطني، ال عن تنفيذ ما اتفق عليه في مطلع العام .
ــة، مــــســــدودة، أمــا  ــاســي هـــكـــذا تـــبـــدو حـــالـــة الـــطـــرق الــســي
حكومة  فا  التعقيد،  وبالغة  صعبة  فهي  فتحها  سيناريوات 
أثناء  الــدولــة  ذاقته  ما  ابتاع  على  قــادرة  الجديدة  االحــتــال 
الحرب من مرارة، وهي التي تعيش وضعاً يحتاج إلى إنجاز 
أمام جمهور ناخبيها، وال المقاومة بصدد التخلي عن حاوة 
ما تذّوقته، بعد أن ثبت لدى الجميع أن تكاليف المقاومة على 
واالستسام،  الخنوع  تكاليف  من  أقّل  حال  بكّل  هي  ثقلها، 
امس  أول  مساء  المقاومة  فصائل  بيان  في  جلياً  بدا  ما  وهو 
الثاثاء، مصر بدورها ال تستطيع السير بعيداً عن سياسات 
في  الـــدور  الــقــدس«  »سيف  لـــ  كــان  التي  ورغباتها  واشنطن 
لها  أوكلته  وما  جديد،  من  لمصر  الديمقراطية  اإلدارة  قبول 
المحدودّية،  بالغة  حركة  وهوامش  بعناية  مرسوم  دور  من 
رام الله أيضاً غير قادرة على االستمرار بالعمل بالسياسات 
مكان،  أّي  إلى  تصل  ولم  المرة  تلو  المرة  جّربت  التي  ذاتها 

حتى عندما كانت الظروف أفضل .
كل هذه الطرق ال تملك الفرص ألن تكون سالكة إال بصعوبة 
إال  لفتحها  سبيل  وال  بإحكام،  مــســدودة  تكن  لــم  إن  بالغة، 
بمنازلة جديدة، لكن لن يشارك بها، ولن يحصد نتائجها، إال 

من أراد وعمل على أن يكون طرفاً فاعاً.
*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير – جنين – فلسطين المحتلة.
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�رتبط ��صمه بالهومنمن و»�صباب �لنبعة« و�لطالئع و�لإ�صالح
{ ابراهيم وزنه

في أوج العّز الذي عاشته لعبة كرة القدم اللبنانية 
مع  كثيرة  أسماء  برزت  و1975،   1965 عامي  بين 
الراسينغ  الحقبة،  تلك  في  وأشهرها  الكبيرة،  األندية 
كان  واألن��ص��ار،   والهومنتمن  والهومنمن  والنجمة 
المسلمين  تعاطف  »الطوئف«  بلد  في  الطبيعي  من 
ب��ي��روت،  وال��ت��ض��ام��ن  واألن��ص��ار  النجمة  ف��رق  م��ع 
الداعم  المسيحي  للجمهور  بالنسبة  الحال  وكذلك 
والسالم  الحكمة  ألندية  األّول  الرئيسي  والمشّجع 
زغرتا واالستقالل، في حين تمّيز الراسينغ والشبيبة 
فلم  والمناطق،  الطوائف  على  بانفتاحهما  المزرعة 
النسيج  تعكس  تشكيالت  من  يوماً  صفوفهما  تخُل 
والهومنتمن،  الهومنمن  أم��ا  اللبناني،  المجتمعي 
ارتدوا  الذين  الالعبين  من  نخبة  يضّم  كان  فكالهما 
على  يشهد  والتاريخ  الوطني،  المنتخب  قمصان 
تصّب  بغالبيتها  كانت  الرسمية  البطوالت  أولى  أن 
على  المنغلق  للهومنتمن  أرجحية  مع  لمصلحتهما، 
الهومنمن  غريمه  فيما  األرمنية،  وقوميته  بيئته 
وهنا   ... األرم��ن  غير  من  العبين  مع  بتعاقده  تمّيز 
نجم  عن  للحديث  التمهيد  سياق  في  القصيد،  بيت 
العب   ... الحمراء  بقمصانه  المشهور  الفريق  ذاك  من 
وإخالصه،  وسرعته  البدنية  وقوته  برجوليته  تمّيز 
الجريئة،  بالمواقف  له  مشهود  بالعطاء،  مجبول 
الزمن  ذلك  من  األصيل  ذاك  بّزي،  محمود  حسني  إّنه 

الجميل، إليكم سيرته الكروية.

إضاءة شخصية
ُولد حسني بزي في 1949/10/10 في مدينة بنت 
أن  له  يحلو  كما  والتحرير«  المقاومة  »عاصمة  جبيل 
يسّميها، وقبل أن يتّم العام من عمره إنتقل والده إلى 
إلى منطقة النبعة في برج  ضواحي بيروت وتحديداً 
عائلته  أفراد  لتزايد  نظراً  الرزق  لكسب  سعياً  حمود، 
وقلّة موارد الرزق واالنتاج في بلدته المتاخمة ألرض 

 .1948 فلسطين المغتصبة في العام 
في  »درست  بّزي:  أخبرنا  وذكرياته،  طفولته  عن 
السرتفيكا،  شهادة  نلت  وفيها  العلوم  زهرة  مدرسة 
الرسمية  الظريف  رم��ل  بمدرسة  إلتحقت  وبعدها 
بالترامواي  المدرسة  إلى  أذه��ب  كنت  الزيدانية،   �
أكمل  هناك  ومن  الصلح،  رياض  ساحة  حتى  وصوالً 
المدرسة  تلك  في  بقيت  ساعة...  نصف  قرابة  سيراً 

كاملتين«.  لسنتين 
»كانت  فقال:  النبعة،  في  العائلة  أح��وال  عن  أما 
الله  رحمه  وال��دي  كان  ف��رداً،   12 من  مؤّلفة  عائلتنا 
راح  بيروت  إل��ى  إنتقاله  عند  لها،  الوحيد  المعيل 
األمن  وقوى  للجيش  تابع  لألحذية  مصنع  في  يعمل 
المدرسة  لترك  إضطرني  الوضع  وه��ذا  الداخلي، 
الثالثة  وف��ي  العمل،  في  الوالد  بمساعدة  والقيام 
عشرة من عمري التحقت للعمل في وكالة مالحة في 
مرفأ بيروت لصاحبها األب الرائع العطوف رزق الله 
بتسجيلي  وقام  احتضنني  الذي  الله،  رحمه  تابت 
بمعهد إبن سينا )دوام ليلي( وبعد سنتين من العمل 
البضائع،  تخليص  مجال  في  أعمل  صرت  والدراسة 
سن  بعد  ما  حتى  الميدان  هذا  في  بقيت  والحمدلله 

التقاعد ... ولم أزل.

الملعب األّول والتوقيع األّول 
والهدف األّول

بتفريخ  تمّيزت  شعبية  منطقة  في  سكنه  بحكم 
بين  المتفرقة  المالعب  خالل  من  الكروية  المواهب 
من  كان  ال��درج��ات،  كافة  من  األندية  وتعدد  أزقتها 
الطبيعي أن يتعلّق الفتى ذو البنية الرياضية باللعبة 
الشعبية، على خطى شقيقه األكبر عدنان الذي انضم 
االخاء  مع  الحقاً  ولعب  ماسيس  فريق  صفوف  إلى 
... ليخبرنا  اللبنانية  الجامعة  عاليه وضمن منتخب 
الكروية: »بعد رجوعي من  »أبو شادي« عن بداياته 
زفاريان  ملعب  إلى  التوّجه  على  أحرص  كنت  العمل 
الحّي  رف��اق  مع  فألعب  منزلنا،  إل��ى  األق��رب  كونه 
شّكلت  واآلحاد،  العطل  أّيام  في  وخصوصاً  لساعات 
عياش  وحسين  واك��ي��م  وال��ي��اس  ع��دن��ان  أخ��ي  م��ع 
الشرق،  اس��م  عليه  أطقلنا  فريقاً  مرتضى  ونجيب 
لمتابعة  دفعني  ال��ق��دم  ب��ك��رة  شغفي  وب��ص��راح��ة 
ال��دوري  مباريات  ومتابعة  الصحف  في  أخبارها 
حرصي  إلى  باالضافة  لبنان،   تلفزيون  عبر  األلماني 
على مواكبة مباريات فريق الفجر الشعبي الذي كان 
قاسم  حسين  ومعه  الحسيني  سمير  المرحوم  يضّم 
بين  كنت  وغيرهم،  بيضون  ومرشد  فقيه  وابراهيم 
وفّنياتي  براعتي  ألظهر  الملعب  إلى  أنزل  الشوطين 
المتابعين  أحد  نظر  لف��ُت  يوم  وذات  وتسديداتي، 
أشبال  إلى  االنضمام  فكرة  علّي  ليعرض  سارع  الذي 
أولى  درجة  وتصنيفه  صادر  حارة  في  العلم  نادي 

فئة ب«.
نادي  في  الرسمية  مسيرتي  »بدأت  بزي:  ويكمل 
العلم وأنا في الخامسة عشرة من عمري، كنت هّدافاً 
الفريق  إلى  ُرّفعت  قصير  فترة  وبعد  األشبال،  لفريق 
في  أش��ارك  أن  األق���دار  وش��اءت  كاحتياطي،  األّول 
المباريات فور ترفيعي للفريق األّول، أذكر كيف تعّرض 
فنظر  اصابة،  إلى  نصير  جوزيف  الفريق  أيمن  جناح 
هالمصيبة  »شو  قائالً  ناحيتي  عباس  شاكر  المدّرب 
وشوف«  جّربني   .. مصيبة  »ليش  له  قلت  هلق؟« 
بعدها  صغير«،  وجسمك  كبيرة  »أجسامهم  فأجابني 
رضخ لألمر الواقع وطلب مّني النزول والمشاركة في 
مركز الجناح األيمن الذي أحّب أن أشغله مع ضرورة 
كرة  أّول  ومع  بالمدافعين،  احتكاكي  عند  االنتباه 
وصلتني راوغت المدافعين وتقّدمت ألمّر عن الحارس 
الرسمية  أه��داف��ي  ب��اك��ورة  هو  هدفاً  وأس��ّج��ل  أيضاً 
وفي  الثانية،  المباراة  وفي  بفوزنا،  المباراة  لتنتهي 
ضوء تعافي المهاجم الخلوق نصير، اختاره المدّرب 

عباس ليكون ضمن التشكيلة األساسية إال أّنه سارع 
مخاطباً  االحتياط  مقاعد  على  إجالسي  فكرة  رافضاً 
لكبر  المالعب  توديع  على  شارفت  أنني  »بما  المدّرب 
والمجتهد  الناجح  لالعب  المجال  إفساح  أتمّنى  سّني 
حسني بزي ليأخذ مكاني«، ومن يومها إنطلقت بقّوة 
المباريات  جميع  في  »العلم«  وشاركت  المالعب  في 
للجمهور  الدائم  والمطلب  المدّرب  أنظار  محّط  وكنت 
كالشرق  القوية  الفرق  بمواجهة  لعبت  المواكب، 
وغيرها،  ال��ص��ح��راء  ونجمة  والعائلي  وماسيس 
الهجومية،   خطورته  ومحور  الفريق  ه��ّداف  وكنت 
وبناء على ما قّدمته استدعيت للمشاركة في تمارين 
إعجاب  ونلت  سنة،   16 وعمري  لبنان  جبل  منتخب 
المدّرب األجنبي بروشتش خالل التمارين على ملعب 
التالي  األسبوع  وفي  الشباك،  فرن  في  الشرق  نادي 
الراسينغ  ضد  وّدي��ة  مباراة  في  بروشتش  أشركني 
بالرهبة  شعرت  يومها   ،1965 لموسم  لبنان  بطل 
ألنني سألعب بمواجهة أسماء كب��يرة ج��ّداً كس��ميح 
سعد  ميشال  م��راد  أب��و  وج��وزي��ف  وتابللو  شاتيال 
في  نجحت  والحمدلله  وغيرهم،  الشايب  وفيليب 
للمنتخب  التعادل  هدف  وسّجلت  الصعب  االمتحان 
المباراة  هذه  وكانت   ،2  �  2 بنتيجة  المباراة  لتنتهي 
أندية  مصاف  إلى  عبور  جسر  بمثابة  لي  بالنسبة 
أحد  فاتحني  المباراة  فبعد  الممتازة،  األولى  الدرجة 
إنتقالي  بشأن  سعد  ميشال  الراحل  الراسينغ  العب 
فريق  مع  ألعب  كنت  أنني  وبما  البيضاء،  القلعة  إلى 
عباس  شاكر  المدرب  النادي  مسؤولي  ومن  العلم 
والذي هو أحد إداريي نادي الهومنمن أيضاً، تسّهلت 
»الشياطين  ن��ادي  إل��ى  لالنضمام  الطريق  أم��ام��ي 
الحمر« في العام 1966 وبدأت رحلتي الجديدة تحت 

األضواء.

بداية موّفقة مع الهومنمن
الهومنمن  بصفوف  ب��زي  حسني  اس��م  ارت��ب��ط 
بصالبة  الفريق  الوان  عن  دافع  سنوات،   9 من  ألكثر 
مبارياته  أولى  عن  يخبرنا  فماذا  زائدين،  وإخالص 
قاعدة  البدوي  من��طقة  من  اتخذ  ال��ذي  الفريق  مع 
كانت  الهومنمن  بقميص  لعب��تها  مباراة  »أّول   : له؟ 
ضمن  وذل��ك  النجمة  الجماهيري  الفريق  بمواجهة 
بشكل  برزت  يومها  شهال،  أبي  حبيب  الراحل  كأس 
كبير، وعند عودتنا إلى مقر النادي تفاجأت بالجمهور 
هاتفاً  األكتاف  على  ويرفعني  نحوي  يتقّدم  الرائع 
مع  األرمني  غير  الوحيد  الالعب  لكوني  ربما  باسمي، 

الفريق«.

مع الهومنمن خارج الحدود
في سياق الحديث عن رحلته الطويلة مع الهومنمن، 
مشاركاته  ف��ي  »الفلفشة«  ب���ّزي  حسني  إرت���أى 
مع  الخارجية  مشاركاتي  »أول��ى  فقال:  الخارجية، 
جمال  الكبير  الزعيم  أّيام  مصر  في  كانت  الهومنمن 
1969 ، يومها لعبنا  عبد الناصر، كان ذلك في العام 
المدرب  أشركني  الزمالك،  بمواجهة  األولى  مباراتنا 
كركور ليتشنيان في مركز جديد »مدافع أيمن« وطلب 
عّفت،  أحمد  والسريع  الخطر  المهاجم  أراقب  أن  مّني 
وبالفعل نجحت في الحّد من تحّركاته، وخسرنا تلك 
المباراة بنتيجة 0 � 4، وبعدها بيومين كنا على موعد 
مع مباراة األهلي صاحب الجمهور العريض والزاخر 
وبناء  العربي،  الوطن  صعيد  على  الرّنانة  باألسماء 
بمراقبة  األول��ى  الدفاعية  مهمتي  في  نجاحي  على 
سليم  صالح  أراق��ب  أن  المدّرب  مّني  طلب  »عّفت« 
ونجحت  األي��ام(،  تلك  في  افريقيا  في  العب  )أفضل 
بنتيجة  متعادلين  وخرجنا  مّني  المطلوب  أداء  في 
العبو  وقّدم  متفّرج،  الف  أربعين  من  أكثر  أمام   2  �  2
الهومنمن بمجملهم مباراة العمر، وخصوصاً مسجلي 
من  )م��ع��اراً  ن��ّص��ار  وسمير  م��اردي��ك  الفريق  ه��دف��ّي 
النجمة(، وكان معنا أيضاً كميل حيدر )من الصفاء(. 
حيث  أرمينيا  إلى  سافرنا  السبعينيات  مطلع  وفي 
ضد  أبرزها  الثقيل،  العيار  من  مباريات  عّدة  لعبنا 

آرارات وخسرناها بنتيجة 1 � 2«.

الوطني المنتخب  بقميص 
يمّثل  عندما  الفرحة  ستغمره  العب  أي  أن  شّك  ال 

الرسمية،  االستحقاقات  وفي  الحدود  خارج  بالده 
ماذا عن تجربتك في هذا المجال؟ أجاب بّزي: »شهد 
الكروية،  حياتي  في  جديدة  مرحلة   1970 العام 
لبنان،  منتخب  صفوف  ضمن  اختياري  ت��ّم  حيث 
الجالء،  عيد  ب��دورة  للمشاركة  ليبيا  إلى  وسافرت 
نظر  الف��ت��اً  ال��غ��ول  يوسف  ال��م��رح��وم  ت��دّخ��ل  وأذك���ر 
المدرب إلى وجودي ضمن البعثة في ضوء مالحظته 
للواسطات والتدخالت والحسابات غير المنطقية وال 
الفنية التي تحصل عند وضع الفورمسيون، وبالفعل 
وكنت  وفلسطين  ليبيا  منتخبي  بمواجهة  لعبت 
ثانية  وسافرت  شغلتها،  التي  المراكز  كل  في  موّفقاً 
آسيا،  كأس  في  للمشاركة  الكويت  إلى  المنتخب  مع 
الثالث، وهناك ُطلب مني أن ألعب  المركز  وحللنا في 

في مركز قلب دفاع نظراً لتوقيف سهيل رحال«.

لمبارياتنا مع النجمة طعم خاص
التي  المهّمة  المباريات  شريط  يسترجع  عندما 
باخالص  لعب  بأنه  ب��ّزي  حسني  ي��ؤّك��د  خاضها، 
لفريقه الهومنمن، مشيراً إلى أن الصفحات الرياضية 
الجّيدة،  المستويات  تقديمه  إل��ى  أش��ارت  لطالما 
المستوى  اللبناني  ال��دوري  في  »قّدمت  ويضيف: 
ورجولية  وإخ��الص  بجٍد  لعبت  وأك��ث��ر،  المطلوب 
ألعب  عندما  كثيراً  أسعد  كنت  وبصراحة،   ... زائدة 
الجماهيرية  القاعدة  صاحب  وهو  النجمة،  بمواجهة 
من  كانت  جماهيره  غالبية  أن  علماً  لبنان،  في  األكبر 
الجنوبية  والقرى  جبيل  بنت  بلدتنا  ومن  حمود  برج 
الجنوبية  بيروت  ضاحية  في  القاطنين  غالبية  ومن 
احدى  وفي  وللجماهير،  لالعبين  األكبر  الخزان  حيث 
على  النجمة  ضد  لعبتها  التي  الكبيرة  المباريات 
ملعب برج حمود، سّجلت هدفاً من وسط الملعب في 
مرمى الحارس الدولي الكبير سميحتشاتيال وخرجنا 
1، ثم جمعتنا ثانية مجدداً مباراة على   � 1 متعادلين 
أسّجل  أن  والصدف  األق��دار  وش��اءت  الملعب،  نفس 
مسافة  وم��ن  السابق  الهدف  مكان  نفس  من  هدفاً 
بعيدة أيضاً في مرمى سميح شاتيال أيضاً، وللتاريخ 
أو  عامة  مناسبة  في  الله(  )رحمه  التقاني  كلما  كان 
عن طريق الصدفة يقول لي بأنهما أصعب هدفين في 

الكروية«. حياته 

الحرب األهلية ... غّيرت كل شيء
نيسان   13 في  لبنان  في  األهلية  الحرب  إندلعت 
1975، وبعد هذا التاريخ تغّيرت الكثير من تفاصيل 
الكابتن  يعلّق  ب��م��اذا  لبنان،  ف��ي  الكروية  الحياة 
المشؤومة،  ال��ح��رب  إن��دل��ع��ت  »ب��ع��دم��ا  ح��س��ن��ي؟: 
مع  وانتقلت  المناطقي،  التقسيم  حضر  ل��ألس��ف 
حريك،  حارة  منطقة  إلى  وعوائلهم  وأخوتي  عائلتي 
نادي  رئيس  لي  أرسل  المستجدات  تلك  ضوء  وفي 
لدّقة  ون��ظ��راً  بأنه  فيها  أبلغني  رسالة  الهومنمن 
بين  بالمخاطر  المحفوفة  التنّقل  وصعوبة  المرحلة 
تكريماً  الحر  االستغناء  سنمنحك  العاصمة،  شطري 
من  سنوات  تسع  مدى  على  الهومنمن  نادي  لخدمتك 
وأرسل  بوعده  صدق  وبالفعل  مادي،  مقابل  أي  دون 
متمنّياً   1977 أيلول   23 بتاريخ  االستغناء  كتاب  لي 
وكنت  النجمة  بنادي  التحقت  وبالفعل  التوفيق،  لي 
يومها مصاباً نتيجة مشاركاتي في عدد من الدورات 
ضد  النجمة  بقميص  مشاركتي  ضوء  وفي  الشعبية، 
الرياضية تعّرضت  المدينة  فريق سوري على ملعب 
وأنا  المالعب  لترك  اضطرني  مما  مجدداً  لالصابة 
المدة  وخ��الل  ع��م��ري،  م��ن  والعشرين  الثامنة  ف��ي 
أشهر(  )ثالثة  النجمة  مع  أمضيتها  التي  القصيرة 
ادارتي  بين  ما  الالعبين  مع  التعامل  اختالف  لمست 
غير  »المنارة«  توديع  فقررت  والنجمة  الهومنمن 
مع  الرسمية  غير  الكروية  مسيرتي  وب��دأت  آس��ف.. 
عائلتي  انتقال  بعد  وخصوصاً  النبعة  شباب  فريق 
وأخوتي والكثير من األصدقاء الالعبين إلى الضاحية 

والحقاً مع فريق الطالئع الفلسطيني«.

»شباب النبعة« .. محّطة وفاء
بعض  م��ع  ق��ادت��ه  التي  واألس��ب��اب  ال��دواف��ع  ع��ن 
يقول:  النبعة«  »ش��ب��اب  ف��ري��ق  الط���الق  الالعبين 
حمود  برج  من  مضض  وعلى  مرغمين  خرجنا  »ألننا 

مع  والبدايات  الذكريات  أجمل  عشنا  وألننا  والنبعة، 
على  عملنا  الذكريات  تلك  تضيع  ال  ولكي  القدم،   كرة 
النبعة«  »شباب  اس��م  عليه  أطلقنا  فريق  تأسيس 
سمير  للفريق،  األساسية  النواة  شّكلوا  الذين  ومن 
نصرالله  نعمة  والراحل  نصرالله  الدين  ونور  سعد 
وزن��ه  وجيه  ال��راح��ل  والصديق  نصرالله  وجعفر 
وعبدالله خير الدين وأخي المرحوم جمال ومصطفى 
سعّيد  ومحمود  جواد  وعباس  مرتضى  وعماد  بزي 
وابراهيم  بزي  وحسن  ابراهيم  وعلي  سرور  وجمال 
واكبتنا  لقد  رائعة،  مسيرة  كانت  وغيرهم،  طعام  أبو 
الكثير  وخضنا  وتعاطف،  ومحّبة  بشغف  الجماهير 
واألنصار  النجمة  بمواجهة  المهّمة  المباريات  من 
الفترة  نفس  وف��ي  والتضامن...  الساحل  وشباب 
منير  الراحل  مع  الفلسطيني  الطالئع  بفريق  التحقت 
الخطيب  جمال  يضّم  وكان  عصام(  )أبو  التوسكي 
وأحمد  بدران  وباسم  طه  وعمر  شبارو  الرحمن  وعبد 
المالعب  من  خرجت  فترة  وبعد  وغيرهم،  الروم  ابو 
إلى  عائلتي  مع  انتقلت  ثم  االصابة،  تجدد  بداعي 
وهناك  المدينة،  مرفأ  ف��ي  عملي  مقر  حيث  ص��ور 
البرج   � االصالح  فريق  مع  التدريبية  مسيرتي  بدأت 

الشمالي وامتدت لثماني سنوات«.

العودة إلى بنت جبيل
تزايد  ضوء  وفي   2000 العام  من  أي��ار  شهر  في 
عمليات المقاومة ضد الصهاينة وعمالئهم في لبنان، 
ليكمل   ، االسرائيلي لالنسحاب مذلوالً  الجيش  اضطر 
التحرير  »بعد  وفعالً:  قوالً  وداعمهم  المقاومين  رفيق 
مباشرة إنتقلت إلى بنت جبيل، كّحلت عيوني بأجمل 
الطفولية،  الذكريات  شريط  واسترجعت  المطارح، 

أبناء  الكروية تجاه  الوقت باشرت مهمتي  وفي نفس 
جبيل،  بنت  منتخب  تدريب  دّف��ة  فاستلمت  بلدتي 
القائد  الشهيد  عمي  ابن  مّني  طلب  وجيزة  فترة  وبعد 
خالد بّزي القيام بتدريب كشافة المهدي، واستمريت 
 ،2006 العام  ولغاية   2000 العام  من  هذا  بعملي 
جانب  إل��ى  عائلتي  م��ع  بقيت  تموز  ح��رب  وخ��الل 
)من  العبين  سّتة  استشهاد  وآلمني  المجاهدين، 
وشهدنا  النصر  عشنا  والحمدلله  المقاومين(  القادة 
عن  توقفت  ذل��ك  بعد  العين،  ب��أم  االسرائيلي  ال��ذل 
مزاولة أي نشاط كروي على الصعيد التدريبي، وتّم 
تكريمي من قبل األخوة في بنت جبيل ومن قبل رئيس 

البلدية المهندس عفيف بزي«.

شخصية بطاقة 
 حسني محمود بزي

تشرين   10 في  جبيل  بنت  الوالدة:  ومحل  تاريخ   �
األول 1949 

� الوضع العائلي: متأهل وله 7 أوالد و21 حفيداً.
� الفرق التي لعب معها: العلم، الهومنمن، النجمة، 

شباب النبعة والطالئع  ومنتخب لبنان.
� المركز : وسط مهاجم، والحقاً قلب دفاع.

مدفعجي  الرياضّية:  الصحافة  عليك  أطلقته  لقب   �
الجنوب.

غارنشيا،  بيليه،  الدوليين:  الالعبين  أفضل   �
باكنباور وبوبي مور.

عالمة  أحمد   ... إثنان  وقلّدته:  به  تأثرت  العب   �
ويوسف يموت.

� أفضل الالعبين المحليين: يوسف الغول، مارديك، 
جمال الخطيب وعبد الرحمن شبارو.

بزي في صفوف الطالئع الفلسطيني في العام 1979

بزي الثاني من اليمين وقوفاً قبل احدى مباريات شباب النبعة

مع الهومنمن في العام 1974 ـ الثاني من اليسار جلوساً

حسني بزي ابن الـ 72 سنة

بزي الثالث من اليمين جلوساً مع شباب النبعة على ملعب االخاء حارة حريك

كتاب األستغناء من الهومنمن لم يزل بحوزة حسني بزي حسني بزي ضمن صفوف منتخب بيروت األول من اليمين وقوفاً ـ 1974
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

تويوت� تحتفي ب�إطالق 

الجيل الجديد من الند كروزر في لبنان

الحب في زمن الحرب.. ذخيرة �سالح االأبطال بما يحملونه 

من م�ساعر للوطن واالأم والحبيبة واالإن�سان 

باحث كندي ُي�شدر كتابُا عن دور اأميركا وحلفائها باإ�شعال الحرب ودعم الإرهابيين

»اأ�سوات من �سورية« �سهادات حقيقّية من و�سط الميدان ومن جذوة المعارك ومن االأهالي الذين طالتهم يد االإرهاب

ضمن إطار التزامها الراسخ بتطوير أفضل مركبات على اإلطالق ولتعزيز المكانة 
المركبات شعبيًة على مستوى منطقة الشرق األوسط،  األسطورية لواحدٍة من أكثر 
أعلنت شركة تويوتا إطالق الجيل الجديد من مركبة الند كروزر للعام 2022، والتي 
تجمع ما بين األداء المتمّيز على كافة التضاريس والمقصورة الرحبة عالية الجودة 

التي تجذب قلوب السائق والركاب وتمنحهم تجربة راقيًة في كافة تنقالتهم. 
االستثنائية  بقدراته  ك��روزر  الند  اشتهر   ،1951 العام  في  األول  إص��داره  ومنذ 
على الطرقات الوعرة في بيئات القيادة الصعبة. ولطالما كان هذا الطراز على مدى 
الناس  عيش  سبل  لدعم  عنها  غنى  ال  وسيلة  عقود،  السبعة  تتجاوز  التي  مسيرته 
في  اإلغاثة  وجهود  اإلنسانية  المساعدات  تدفق  في  أسهم  وقد  النائية،  المناطق  في 
هذه  فقط  توفرها  استثنائية  بتجارٍب  الناس  حياة  إثراء  عن  فضالً  الكوارث،  حاالت 

األسطورية.  المركبة 
ذلك  في  بما  الدفع،  ألنظمة  بخيارين   2022 للعام  ك��روزر  الند  مركبة  وتأتي 
ويقدم  مزدوج.  بتوربو  مزودان   V6 األسطوانات  سداسيي  حديثاً  طورا  محرَكْين 
توربو  بشاحن  المزّود   V6 األسطوانات  سداسي  لتر   3.5 سعة  البنزين  محرك 
مزدوج، أداًء رائداً في فئته يفوق أداء محركات الثماني أسطوانات التقليدية، وينتج 
أوتوماتيكي بعشر  المطور حديثاً مع ناقل حركة  المحرك  409 أحصنة. ويأتي  قوة 
V6 ذي السحب  المركبة بخيار محرك سداسي األسطوانات  سرعات. وتتوفر كذلك 

الطبيعي وسعة 4 لتر، والذي ينتج 271 حصاناً. 

في  بالدي«  »ألنها  الملحمّية  الدراما  أسرة 
»ذخيرة  بعنوان  المتصلة  حكاياتها  أول��ى 
سورية  »نسور«  قصة  اختارت  الحب«  من 
أربع  في  لتختزل  الحربيين  الطّيارين  من 
العسكرية  المطارات  له  تعّرضت  ما  حلقات 
في  الطيارين  واغتيال  إرهابية  اعتداءات  من 
تشّربوا  الذين  ه��ؤالء  وبطوالت  الجو  سالح 
شعب  وحكاية  أزلياً  عشقاً  االنتماء  عقيدة 

احتضن جيشه فانتصر.
في  ماهيته  ت��غ��ّي��رت  ال���ذي  ال��ح��ب  وك���ان 
التي  األولى  األربع  الصفحات  جوهر  الحرب 
جمعته  »الحارث«  شاب  طيار  حكاية  روت 
فتلك  الحياة.  أحالم  »اليمامة«  خطيبته  مع 
بالطيران  محكوماً  عقاباً  أحبت  التي  اليمامة 
يتدرب  أن  قلبها  على  كان  المخاطر  وبتحدي 
يومياً على نتائج المعارك فإما الفرح بعودته 
شهيداً.  بعودته  الحزن  أو  عريساً  اليها  ليزف 
لماذا  سألها  عندما  يوماً  له  قالت  من  وه��ي 
وهو  الشباب  من  العديد  بين  من  اختارته 
»أنت  السوري  العربي  الجيش  في  ضابط 
أنت  جميعاً  قلوبنا  وفي  عنا  أمانة  ورفاقك 

أمني وأماني ودنيتي كلها«.
وتوثق الحلقات األربع وبمشاركة أكثر من 
ما  الحب«  من  »ذخيرة  في  وممثلة  ممثالً   30
إلى  بالذاكرة  لتعود  الوطن  طيارو  له  تعّرض 
الحربيين  الطيارين  من   7 ال�  اغتيال  جريمة 
استهدف  لهم  كميناً  اإلرهابيون  نصب  حيث 
التيفور  مطار  من  تقلهم  كانت  التي  الحافلة 
أعلن  ح��ي��ث  ت��دم��ر،   - ح��م��ص  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
اإلرهابي  الفاروق«  »كتيبة  المسمى  التنظيم 
الحر«  الجيش   » ب�  ُيدعى  ما  الى  ينتمي  الذي 
بيان  خالل  من  الجريمة  تلك  عن  مسؤوليته 

نشر عبر االنترنت.
»ألنها  ملحمة  من  األول��ى  الصفحة  وتؤكد 
للطيارين  اإلرهابيين  استهداف  أن  ب��الدي« 
على  ق��ادر  طيار  كل  أن  لمعرفتهم  الحربيين 
أسلحتهم  وتدمير  منهم  المئات  على  القضاء 
وآل��ي��ات��ه��م، ب��ال��م��ق��اب��ل ع��م��ل��ت ال��م��ؤس��س��ة 
األم��ان  إج���راءات  مضاعفة  على  العسكرية 
تنفيذ  يتم  عبرهم  ألن  السماء،  نسور  لحماية 
التحتية  البنية  دقيقة مستهدفة  ض��رب��ات 
السالح  تهريب  وطرق  باإلرهابيين  الخاصة 
لم  الذين  الجوار  دول  من  لهم  والمسلحين 

يراعو حق الجيرة.
تحدثت  الملحمة  م��ن  الثانية  الصفحة 
الصواريخ  امتالك  إلى  اإلرهابيين  سعي  عن 
المطارات  واستهداف  للطائرات  المضادة 
السيطرة  ومحاوالت  العسكرية  والطائرات 
مغادرة  خالل  من  الحدث  ذروة  لتصل  عليها 
عند  خ��ارج��ه��ا  بالقفز  ط��ّي��ارت��ه  »ال��ح��ارث« 

إص��اب��ت��ه��ا م��واج��ه��اً م��ح��اوالت اإلره��اب��ي��ي��ن 
المنطقة  ف��ي  الملح«  »سبخات  منطقة  ف��ي 
للعثور  الوحشّي  وسعارهم  أسره  الشمالية 

عليه وتسليمه إلى مشغليهم في تركيا.
كمائن  تخطي  ال��ح��ارث  م��ح��اوالت  وخ��الل 
اإلرهابيين للقبض عليه يخرج بطل جديد من 
قطع  الذي  »مهيد«  البدوي  السوري  الشعب 
التائهين  العسكر  بمساعدة  عهداً  نفسه  على 
أمام  قبيلته  أبناء  لمقتل  ث��أراً  الصحراء  في 
لينقذ  المرتزقة  اإلرهابيين  يد  على  ناظريه 
وتجمع  آم���ن،  م��ك��ان  ف��ي  ويخبئه  ال��ح��ارث 
والخوف  الوطن  حب  جمعها  بينهما صداقة 

على األرض والِعرض.
وكاتبه  انزور  نجدة  العمل  ُمخرج  وينقلنا 
محمود عبد الكريم وعبر كّم ضخم من مشاهد 
عوالم  إلى  الحقيقية  الحرب  تحاكي  الحرب 

األب  مشاعر  تصف  وصادقة  صافية  إنسانية 
عاد  «إن  ابنه  فقد  خبر  تلقيه  عند  قال  ال��ذي 
على  تاج  فهو  استشهد  وإن  قلوبنا  في  نضعه 
األم على مصير ولدها  رؤوسنا«، وحرقة قلب 
حبيبها  بعودة  وإيمانها  اليمامة  وانتظار 

إليها. سالماً 
الحب«  من  »ذخيرة  من  الثالثة  الصفحة 
الحارث  جمع  الذي  المشترك  المصير  يصبح 
معاً  يواجهان  فهما  أحداثها  محور  ومهيد 
هذه  في  وسالحهما  الغدر  صفته  واحداً  عدواً 
في  كل  تشرباها  عليا  وقيم  مثل  المواجهة 
بيئته. ورغم هذه األجواء لم يغب عن المخرج 
البسيط  السورية  البادية  تراث  يستحضر  أن 
مهيد  زوج��ة  بها  تشدو  أغنية  عبر  والجميل 

تبكي جروح الوطن وتتغنى بأصالته.
وجرائم  اعتداءات  الصفحة  هذه  وصّورت 

النفط  قطاع  بحق  اإلرهابي  »داعش«  تنظيم 
ألميركا  وبيعه  لسرقته  ال��س��وري  وال��غ��از 
استبسل  الذي  الجيش  وتضحيات  وتركيا 
العسكرية  نقاطهم  فتعّرضت  عنه  الدفاع  في 
ألشرس الهجمات اإلرهابية. وهنا تبدأ حكاية 
مجموعة  التقاء  خ��الل  م��ن  ج��دي��دة  بطولة 
الحارث  مع  البواسل  جنودنا  من  صغيرة 
القبض  بإلقاء  مهيد  ليقوم  البدوي  وصديقه 
وعند  اإلره��اب��ي��ي��ن  م��ن  أه��ل��ه  قتل  م��ن  على 
اإلرهابي  يكشف  الحارث  قبل  من  استجوابه 
أسلحتهم  اإلرهابيون  فيه  يخزن  موقع  عن 
العدو  يواجهون  ألبطال  جديدة  مهمة  لتكون 

في الصحراء.
هذه الحكاية ومثيالتها من قصص البطولة 
أبطال  عائالت  بين  السهرات  زوادة  كانت 
المقّدسة  حربه  خاض  الذي  السوري  الجيش 
الضباط  أحد  يشرح  حيث  الجبهات،  كل  على 
طلقة  مقابل  طلقة  عبارة  معنى  الحارث  لوالد 
اإلعالم  تداولها  التي  آخر  يواجه  وص��اروخ 
من  س��وري��ة  تحمي  بطولة  أم��ام��ن��ا  لتظهر 
سماء  على  المتكررة  الصهيونية  االعتداءات 
من  الجوي  الدفاع  قوات  به  تقوم  وما  بالدنا 
بالهدوء  متسلحين  االعتداءات  لهذه  التصدي 

والثبات، ليكون شرف الوطن برجاله.
وتعرض الصفحة لمحطات مشرقة لموقف 
الصنديد  لجيشنا  المساند  السورية  العشائر 
عنه  الغزاة  ودح��ر  ترابنا  بقدسية  وإيمانها 
لما  الصفحة  تتطرق  كما  األم��ان��ة،  وح��ف��ظ 
على  ت��دم��ر  ال��ص��ح��راء  ع���روس  ل��ه  تعرضت 
آثارها  نهبوا  الذين  »داع���ش«  إرهابيي  يد 
واقتتالهم  سرقته  على  يقدروا  لم  ما  وحطموا 

في ما بينهم على نهبهم ثروات سورية.
بعد  األخيرة  الصفحة  في  األحبة  ويجتمع 
الرجل  مع  المرأة  وقوف  مظهرين  غياب  طول 
الراوية  لسان  على  جاء  كما  الحرب،  هذه  في 
نادين  القديرة  الفنانة  دوره��ا  لعبت  التي 
المعارك  األخيرة  المشاهد  لتمهد  الخوري 
تحرير  في  ال��س��وري  الجيش  خاضها  التي 
ريف الالذقية الشمالية عبر معركة السمرا من 
عنوان  تحت  الجنوب  ومعركة  براثن اإلرهاب 

»الطريق إلى الجنوب«.
صفحات  في  الرئيسة  الشخصيات  أدى 
الدرامية  الملحمة  من  الحب«  من  »ذخ��ي��رة 
»ألن��ه��ا ب����الدي«، ال��ف��ن��ان��ون: ج���وان خضر 
قاروط  وخلدون  مللي  وأحمد  عيسى  والين 
مقبل  ومجدي  اسكندر  وتوفيق  الزامل  وزامل 
وريموندا عبود وأسيمة يوسف وجمال نصار 

ويحيى بيازي وآخرون.
عن وكالة »سانا« - 
رشا محفوض وسامر الشغري

في  حصل  ما  حقيقة  تاليانو  م��ارك  الكندي  الباحث  يوثق 
سورية والتي حاول الغرب طمسها، وذلك في كتاب »أصوات من 

سورية«.
تاليانو الذي يعمل في مركز أبحاث العولمة غلوبال ريسيرتش 
خالل  من  شاهده  وما  سورية  عن  انطباعاته  إص��داره  في  يقّدم 
داحضاً  اإلرهابية  الحرب  سنوات  خالل  لها  عدة  مرات  زيارته 

األكاذيب التي روجت لها وسائل إعالم غربية وعربية.
علوش  إبراهيم  الدكتور  العربية  الى  ترجمه  ال��ذي  الكتاب 
وبسمة قدور يقدم شهادات حقيقية من وسط الميدان ومن جذوة 
من  مناطق  في  اإلره��اب  يد  طالتهم  الذين  األهالي  ومن  المعارك 
الالذقية وحلب ودمشق وغيرها ليقول للرأي العام الغربي هذه 
وسائل  تورده  عما  تماماً  تختلف  وهي  رأيتها  التي  الحقائق  هي 

إعالمكم المضللة.
وفي مقدمة الكتاب يؤكد البروفيسور مايكل تشوفسيكي مدير 
أن  يعرف  سورية  في  الجميع  أن  كندا  في  العولمة  أبحاث  مركز 
على  وتمولهم  وتدعمهم  اإلرهابيين  وراء  تقف  المتحدة  الواليات 

حساب دافعي الضرائب فيما يقوم حلفاؤها في المنطقة بتجنيد 
إرهابيي تنظيمي »داعش« و«النصرة« وتدريبهم بالنيابة بينما 

عمل كيان االحتالل اإلسرائيلي على إيوائهم.
ويشير تشوفسيكي إلى أن سورية تمكنت من إفشال الحرب 
إنسانياً« لتبرير العدوان  التي استهدفتها والتي حملت »شعاراً 
أن هذه  المنطقة، ويرى  اعتبر مهد الحضارة في  ضد بلد لطالما 
الحرب لو نجحت لكانت ستؤدي لنتائج خطيرة وال سيما الهدف 
المتعلق باستبدال نظام الحكم التعددي العلماني بآخر همجي 

تابع وفوضى.
ويختار الكاتب تاليانو شهوده بعناية فهو ال يختار شخصيات 
سورية فحسب، بل يلجأ إلى عرض آراء أجانب كاألميركية ليلي 
مارتن التي تعيش في بالدنا منذ سنوات لكنها لم تستطع بسبب 
كلينتون  لهيالري  التصويت  على  نفسها  تحمل  أن  شاهدته  ما 
خالل ترشحها لرئاسة الواليات المتحدة ألنها أشرفت على نقل 
األسلحة من ليبيا إلى تركيا ثم إلى سورية الستخدامها على وجه 
التحديد من اإلرهابيين المدعومين أميركياً والذين دمروا منزلها 

الجرائم  أبشع  ومارسوا  جيرانها  رؤوس  وقطعوا   2014 عام 
ونهبوا قرى مثل كسب.

موجه  الكتاب  أن  سانا  ل�وكالة  علوش  الدكتور  وأوض��ح 
خطابه  يستهل  ولكنه  حساسياته  ويخاطب  غربي  لجمهور 
بلسان السوريين مورداً شهادات لهم عن تجربتهم المريرة خالل 
الحرب التي استخدم فيها الغرب اإلرهابيين أداة وعن صمودهم 

واستبسالهم في مواجهة الحصار واإلرهاب االقتصادي.
ويرى علوش أن الكتاب يقدم تأطيراً نظرياً للحرب على سورية 
يربطه باالستراتيجيات الدولية لمخطط الهيمنة اإلمبريالية على 
بالذات  السياق  ذلك  وفي  الرابع،  الجيل  حروب  وأدوات  العالم 
مقدماً سورية حالة دراسية ضمن إطارها األوسع كجزء من الحرب 

العالمية ضد الدول والحركات المستقلة المطلوب إخضاعها.
وحول تناول تاليانو ملف اإلعالم في الحرب على سورية يبين 
الغربية وظفت لتبرير  المن��ظومة اإلعالمي��ة  أن  الدكتور علوش 
مخطط العدوان على س��ورية ومحاولة إس��قاط الدولة السورية 
األولى  األي��ام  منذ  لها  والترويج  األكاذي��ب  من  جملة  نشر  عبر 

وصوالً  شعبها«  »تض��طهد  السورية  الدولة  بأن  للقول  للحرب، 
إلى أكاذيب استخدام السالح الكيميائي وملف ما ُسّمي »قيصر« 
واالدعاء بأن الغرب يدعم هذه الحرب دفاعاً عن حقوق اإلنسان 
والالجئين السوريين ليخلص في المحصلة إلى صورة مشروع 
الشرق األوسط الجديد الذي يمثل الكيان الصهيوني محوره. وهو 
في هذا أكثر تقدماً وعمقاً من كثير من التقدميين الغربيين الذين 
ينتقدهم تاليانو بشدة على ليبراليتهم وانسياقهم خلف الدعاية 

اإلمبريالية وتحولهم إلى واجهة لها فعلياً.
ناشرة الكتاب عفراء هدبا مديرة دار دلمون الجديدة لفتت إلى 
أن كتاب أصوات من سورية يأتي ضمن األعمال التي تبنتها الدار 
التي رصدت وقائع الحرب على سورية  الوثائقيات  في سلسلة 
وتداعياتها، معتبرة أن الكتاب يضيف إلى ما انجزته دلمون تحت 
ضمن  وللتاريخ  للحقيقة  توخياً  واالستقصاء  التوثيق  عنوان 

مشروعنا الثقافي.
القطع  من  صفحة   212 في  يقع  الكتاب  أن  هدبا  وبينت 
سورية  على  الحرب  أسباب  طروحاته  في  ويحلل  المتوسط 

الفبركات  ويفضح  الغرض  لهذا  حيكت  التي  المؤامرة  وفصول 
الحرب وتأجيجها من  لها دورها في إشعال  التي كان  اإلعالمّية 
تلفزة  محطات  اعتمدتها  التي  اإلعالمية  التضليل  سياسة  خالل 

ووكاالت أنباء إرضاء لسياسات الجهات الممولة للحرب.

ال�شحافي والببغاء

{ يكتبها الياس عّشي
الصحيح،  الخبر  نقل  وحيد:  دور  لإلعالم 
الحميدة،  بللاألخللالق  للتمسك  الللنللاس  وتوجيه 
واحترام اآلخر، والكّف عن الثرثرة والتجريح، 
والتأكد من سالمة الخبر قبل أن يكتب ويصير 

مشاعاً للناس.
وهلللللللو كلللللللالم يلللنلللطلللبلللق علللللللللى اللللصلللحلللف، 
والفضائيات، وصفحات التواصل االجتماعي، 
أم  مغلقًة  أكانت  سللواء  المجالس  في  وخاصة 

مفتوحة.
وهو كالم يذكرني بذلك السياسي الذي قال 

لمدير إحدى الصحف معاتباً:
في  يهاجمني  أن  الناقد  لذلك  سمحت  كيف  ل 

جريدتك؟
فأجابه المدير مؤاسياً:

ل ال تللكللتللرث بللمللا قلللال… إنللله للليللس أكللثللر من 
ببغاء… يرّدد ما يسمعه من الناس!
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