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استُشهد ما ال يقّل عن 31 شخصاً، بينهم 
بتفجير  العشرات  وأصيب  ونساء،  أطفال 
مزدحماً  شعبياً  س��وق��اً  استهدف  إره��اب��ي 
في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية 
األض��ح��ى، بحسب  أم��س عشية عيد  ب��غ��داد 

مصادر أمنية وطبية.
وقال مصدر في الشرطة إّن ما يربو على 

أصيبوا، شخصاً   50
ت��ع��ل��ن أي ج��ه��ة م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا عن  ول����م 

االنفجار.
وق����ال ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ب��ره��م صالح 
قّل  وقسوة  بشعة  جريمة  »في  تويتر:  على 
مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة 
الصدر عشية العيد. ال يرتضون للشعب أن 
لنا  يهدأ  لن  باألمن والفرح.  يهنأ ولو لحظة 
الجبان من  الحاقد  بال إال باقتالع اإلره��اب 

جذوره«.
العراقية  ال��دف��اع  ال��دف��اع  وزارة  وَن��َع��ت 

الشهداء في بيان جاء فيه: 
وزارة  تنعى  األل���م  يعتصرها  »ب��ق��ل��وب 
وافتهم  الذين  الصدر  مدينة  شهداء  الدفاع 
عنه  نتج  جبان  إرهابي  عمل  بسبب  المنية 
استشهاد عدٍد من النساء واألطفال والرجال 

وإصابة آخرين بجروح«.
الوزراء  مجلس  رئيس  عقد  األث��ر،  وعلى 
أمنياً  اجتماعاً  الكاظمي،  مصطفى  العراقي 
ف��ي م��ق��ّر ق��ي��ادة عمليات ب��غ��داد على  ط��ارئ��اً 

خلفية التفجير.

وف��ي وق��ت سابق م��ن ي��وم أم��س، أعلنت 
خلية اإلعالم األمني  

»بواسطة  وق���ع  اإلره���اب���ي  االع���ت���داء  أّن 
انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق 

الوحيالت بمدينة الصدر شرقي بغداد«.

ع�شر�ت �ل�شهد�ء و�لجرحى في هجوم �إرهابي

��شتهدف �شوقًا �شعبيًا في مدينة �ل�شدر �لعر�قية

عراقيون يضيئون الشموع عند موقع التفجير الذي وقع في مدينة الصدر في بغداد

- خ���الل ع��ام��ي��ن ك���ان ل��ب��ن��ان يصعد إل���ى ق��م��ة األزم���ة 
وفوهة البركان، وهو ال يزال بكل ثقة يتقّدم بتفّوق نحو 
ُتعيد  السياسية  القوى  كانت  عامين  وخالل  الفوهة،  هذه 
تبدأ  بنيوّية  أزم��ة  خطر  استشعار  قاعدة  على  تموضعها 
بأزمة حكومة وتصير أزمة حكم ثم أزمة نظام وصوالً الى 
الفرقاء،  ألغلب  السياسي  الخطاب  يقول  كما  كيان،  أزمة 
من أحزاب تاريخية وجماعات حديثة الوالدة، ومن قوى 
تحمل  وتشكيالت  شخصيات  ال��ى  السلطة  في  متجذرة 
السياسي  الخطاب  حمل  فكيف  والثورية،  التغيير  رايات 
والخطاب  المسؤولية،  تلك  عن  عبر  وكيف  المهمة  ه��ذه 
وحده كفيل بالتعرف عن قرب على حقيقة المواقع خالفاً 
لما ُيشاع وُيقال إن الخطاب مجرد كالم، »وما في جمرك 
عالحكي«، وإن المواقف الفعليّة تكشفها األفعال، ذلك أن 
للناس وللخصوم وللخارج  بالتوّجه  الذي يقوم  الخطاب 
بتحديدها،  أصحابه  يتحّكم  ال  مضامين  يحمل  والداخل 
والثابت  للحدث  وبمقارباتهم  بهويتهم  تنبض  عندما 

والمتغير، فيصير هويتهم غير القابلة للتمويه واإلنكار.
بيع  ف��ن  ه��ي  السياسة  إن  ب��ون��اب��رت  نابليون  يقول   -
الذي  البيع  مصطلح  عن  وبعيداً  الحقيقة  في  لكنها  األمل، 
السياسة  مهمة  تبقى  ال��ت��س��وي��ق  وف���ن  ال��خ��داع  يحتمل 
في  واألح��زاب  القيادات  مهمة  تقوم  حيث  األم��ل،  صناعة 
طلباً  ال��ن��اس  بمخاطبة  االن��ت��خ��اب��ات،  على  ق��ائ��م  ن��ظ��ام  أي 
القيادات  لهذه  سيتيح  التصويت  بأن  وعد  مع  ألصواتها 
القيادات  ه��ذه  تعترف  وعندما  األزم���ات،  حل  واألح���زاب 
لم  كبرى،  الذي منحها أحجاماً  التصويت  واألح��زاب بأن 
يحقق المنشود وليس كافياً لتحقيق الوعود، وتعجز عن 
طرح بدائل وآفاق للخروج من المأزق، يكون اإلفالس قد 
اإلفالس  يصير  ه��ذا  في  الجميع  يتساوى  وعندما  وق��ع، 
تقديم  والقيادات عن  األح��زاب  تكّف هذه  شامالً، وعندما 
األمل كوجبة سياسية وتستبدله بالغضب، فهي تستبدل 
للحرب،  كتمهيد  بالغضب  السياسة  ع��ن  كتعبير  األم��ل 
وعندما يصير الغضب هو ما نعثر عليه وحيداً في النص 
القوى  أو  القديمة  ال��ق��وى  م��ن  س���واء  ال��رائ��ج،  السياسي 
الجديدة، فهذا يعني أن الجميع بوعي او بدون وعي جزء 
المقّدمات  غياب  وقوعها  يمنع  ال  التي  الحرب،  لعبة  من 
الثقة  لديها  خارجية  ق��وة  ال  ألن  العجز،  بل  والمبررات، 
بأن تمويل الحرب ورعايتها سيخدم سياساتها، ويحقق 
مصالحها، خصوصاً أن القوة الوحيدة التي تملك القدرة 
الذاتية لخوض حرب، تجاهر بأنها ال تريدها، وستعمل ما 

بوسعها لمنع وقوعها.
السياسي  الخطاب  مكّونات  بين  اللغوّية  ال��ف��وارق   -
فالجميع  وهويته،  المتهم  اسم  تغيير  تتعّدى  ال  المتداول 
ينشئ خطاباً سياسياً قائماً على االتهام مشحوناً بالغضب 
خالياً من األمل، القديم من القيادات من األحزاب وجديدها 
متساوون في هذا، وهذا عدا عن وقوعه في دائرة التمهيد 
للحرب التي تصبح باردة ومستمرة مع استحالة اكتمال 
شروط تحّولها إلى حرب حارة وساخنة، فهو يشير الى 
ان ال أحد يملك خريطة طريق للخروج من األزمة، بدليل 
للخروج  بالدعوة  الناس  مخاطبة  على  يجرؤ  ال  أح��داً  أن 
ألجل  غ��داً  االقتراع  صناديق  الى  الذهاب  أو  الشارع  الى 
التالي، بل  البرنامج  أن نفرض  إيجابي، أي من أجل  فعل 
من أجل أن نسقط الجهة الفالنية، حتى لحظة 17 تشرين
)التتمة ص6(

 مالحظات على هام�ش

الخطاب ال�سيا�سّي اللبناني

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

وأكد  التعقيد،  بالشديد  القائم  المشهد  سياسّي  مرجع  لخص 
الرئيس  إع��الن  عشية  ب��دأت  التي  المشاورات  أن  المتابع  المرجع 
حكومة  تأليف  ع��ن  اع��ت��ذاره  ال��ح��ري��ري  سعد  للحكومة  ال��س��اب��ق 
وربما  المقبل  اإلثنين  االستشارات  ي��وم  حتى  مستمرة  جديدة، 
تستمّر بعده إذا استدعى األمر تمديد المهلة وتأجيل االستشارات 
المشاورات  إن  المرجع  ويقول  وح��دث،  سبق  كما  نيابّي،  بطلب 
بسؤال  دوري��ل  باتريك  الفرنسي  الرئاسي  المبعوث  من  افتتحت 
وّجهه للذين التقاهم »ماذا بعد الحريري؟«، مضيفاً أن أسبوع العيد 
قد ال يكون كافياً لحلحلة العقد التي تعترض تسمية رئيس جديد 
ُيكلّف بتأليف الحكومة، فبعد اعتذار الحريرّي إثر استهالك تسعة 
الفيتو  إن  بالقول  المشهد  اختصار  يمكن  ال  نتيجة  دون  شهور 
فالفيتو  الحكومة،  والدة  عطل  الذي  الوحيد  العامل  هو  السعودّي 
صحيح وكان له األثر الكبير، لكن ثّمة عوامل أخرى يصعب تذليلها 
تنتهي  تسمية  والدة  طريق  من  البعض  يعتقدها  التي  بالبساطة 
بتشكيل حكومة جديدة، وأولى العقد بعدما تكّرر مشهد االعتذار 
أو االنسحاب من طريق التسمية، سواء مع تجربة مصطفى أديب 
او الحريري، هي عقدة تأليف الحكومة من حيث انتهت في المسار 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  بين  دار  الذي  للتفاوض  األخير 

عون والرئيس الحريري، ومن دون رؤية واضحة لكيفية تجاوز 
لدرجة  التكليف،  عملية  تتسّهل  أن  يصعب  التأليف  في  العقد  هذه 
بات ضرورياً معها أن تنجز حلول متفق عليها لهذه العقد توضح 
التأليف  يستغرق  ال  بحيث  التكليف،  قبل  الحكومة  تفاصيل  أغلب 
أكثر من أسبوعين بعد تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، وإال 
العامل  التسمية، وهنا يدخل  قد ال يتجرأ مرشح وازن على قبول 
جديدة،  تسمية  أي  بوجه  المستنفر  ال��ح��ري��ري  الع��ت��ذار  المؤثر 
والمستعّد الستخدام كل األسلحة الطائفية المذخرة بوجه كل َمن 
يشّق عصا الطاعة ويرضى بما لم يرض به الحريري، وعلى الذين 
يهتمون بحلحلة العقد أخذ الحيطة لعدم الوقوع في هذا المحظور 
الكالم  وهذا  القاضية،  بالضربة  ورئيسها  الحكومة  ُيسقط  الذي 
قاله الرئيس نجيب ميقاتي للذين فاتحوه بترشيحه لتولي المهمة، 
والحلول يجب أن تنطلق من تغيير صيغة مقاربة التأليف لتجاوز 
التراجع  الجمهورية  رئيس  على  فيها  يصعب  نقطة  في  ال��وق��وع 
القبول، وهذا يعني مزيداً من  المكلّف  الرئيس  ويصعب فيها على 
وطوائف  الحكومة  في  المواقع  توزيع  خريطة  رس��م  في  الوقت 
الطوائف  في  التسمية  في  تبادل  واعتماد  والتسميات،  الحقائب 
بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يزيل عقدة تسمية رئيس 

الحكومة وزراء مسيحيين.
)داالتي ونهرا( )التتمة ص6( المجلس األعلى للدفاع مجتمعاً برئاسة عون وحضور دياب في بعبدا أمس  

ميقاتي في �سدارة المر�ّسحين... وباري�ش في مقّدمة الو�سطاء... وحزب اهلل اأول الناخبين

�شعوبة �لتكليف تخت�شر بتباعد عون وبّري و��شتنفار �لحريرّي وغمو�ض �لدعم �لمالّي

�التفاق على حّل عقد �لحكومة ي�شبق �لت�شمية ل�شمان على عدم �لوقوع في �أزمة جديدة 

اإلى متى ال�سبر على اإثيوبيا!

 من ر�سائل الرئي�ش الأ�سد

في خطاب الَق�َسم 2021

نداء الى ال�سعب اللبنانّي العاثر

عبر  النهضة  سّد  أزمة  عن  وحللنا  وكتبنا  كثيراً  تحّدثنا 
ومنذ  األخيرة  الشهور  وخالل  الماضية،  العشر  السنوات 
دون  منفرد  بشكل  للسد  الثاني  الملء  عن  إثيوبيا  إع��الن 
المصب  دول��ت��ي  ح��ق  تحفظ  ملزمة  دول��ي��ة  اتفاقية  توقيع 
ونرسم  ونحلل  ونكتب  نتحّدث  ونحن  وال��س��ودان.  مصر 
السيناريوات المتوقعة، ومع مرور الوقت واقتراب الموعد 
إثيوبيا  م��ع  الت��ف��اق  ال��وص��ول  دون  الثاني  للملء  المحدد 
التي  السيناريوات  بين  ومن  السيناريوات،  تتقلص  كانت 

طرحناها سابقاً أربعة سيناريوات محتملة...
المصري  ال��ض��غ��ط  ع��ب��ر  س��ي��أت��ي  أن���ه  نعتقد  ك��ن��ا  األول 
خط  النيل  »مياه  ب��أّن  السيسي  الرئيس  تأكيد  بعد  خاصة 
ذلك  أن  اعتقدنا  حيث  مفتوحة«،  الخيارات  كل  وأن  أحمر، 
إثيوبيا  على  للتأثير  الدولي  المجتمع  تحّرك  إلى  سيؤدي 
طاولة  على  والجلوس  للسد  الثاني  ال��م��لء  عملية  لوقف 
المفاوضات مجّدداً إلنجاز اتفاق ملزم للحفاظ على حصة 
مصر والسودان التاريخيّة في مياه النيل، واآلن ومع بدء 
خاصة  السيناريو  هذا  تبّدد  قد  يكون  الثاني  الملء  عملية 
بعد إعالن مجلس األمن عدم اختصاصه في نظر مثل تلك 

النزاعات.
اإلثيوبي  التعنّت  هو  رسمناه  ال��ذي  الثاني  السيناريو 
الثاني في موعده من طرف واحد،  الملء  واإلص��رار على 
أمر  وف���رض  ال��م��ف��اوض��ات  ط��اول��ة  على  الجلوس  ورف���ض 
واقع، وهو ما سيدفع مصر والسودان إلى توجيه ضربة 
)التتمة ص5(

السياسي  ال���ف���ك���ري  وال���ع���م���ق  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��رك��ي��ز  م���ع 
المصطلح  مقاربة  في  البراعة  عن  فضالً  واالستراتيجي 
لتصويب استعماله وكشف الخبث المعادي في التحريف 
والتأويل، وّجه الرئيس األسد في خطاب القسم الذي بدأ به 
واليته الرئاسية الرابعة التي تمتّد حتى العام 2028 جملة 
من الرسائل شكلت مع مسائل أخرى تشريحاً لما مضى، 
خاصة في السنوات العشر األخيرة، سنوات الحرب الكونيّة 
على سورية، وإضاءة على ما هو قائم من واقع فيه الكثير 
من األمل واإلرادة لمواجهة العوائق والصعوبات وتخطيط 
لما يجب فعله في المستقبل ولما يراه في مصلحة سورية 

وجوداً وكياناً وانتماءات ومبادئ وقيَماً.
والعالم،  السوريين  إل��ى  رسائله  األس��د  الرئيس  وّج��ه   
ال  وموضوعي  قاطع  بشكل  والمحتّل،  وال��ع��دو  الصديق 
أكيد  ال��ت��زام  م��ع  مترافقة  رس��ائ��ل  م��م��األة،  وال  فيه  مبالغة 
ق��ط��ع��ه ع��ل��ى م��س��م��ع َم���ن اح��ت��ش��د ف���ي ق��ص��ر ال��ش��ع��ب في 
إضافة  كلها  السوري  الشعب  لشرائح  ممثلين  من  دمشق 
يتّم  أن  الدستور  يشترط  الذين  الشعب  مجلس  ألعضاء 
–القسم من  القسم أمامهم وعلى مسمعهم، فحمل خطاب 
المواضيع المتكاملة والرسائل المباشرة أو غير المباشرة 
ما فرض على كّل معني بالشأن السوري – صديقاً كان أم 
– متابعته والتوقف عنده واذا كان المقام هنا يضيق  عدواً 
)التتمة ص5(

الشعب  كامل  إّن  العاثر:  اللبناني  الشعب  الى  نداء 
من  وانتقاصاً  ونسياناً  ومرضاً  جوعاً  يئّن  اللبناني 
مصيبة  تصب  ولم  والسياسية،  االجتماعية  حقوقه 
وأصابت  إال  مهادنة  أو  قاتلة  كانت  إْن  األرض  في 
ضائع  األع��ص��اب  فاقد  ت��راه  لذلك  اللبناني،  الشعب 
المصير يفتش عن بلد آخر يأويه... هذا إذا استطاع 
ب��ك��رام��ة وعدم  ف��ي��ه  ي��ع��ت��اش  ب��ل��د  أّي  إل��ى  ي��س��اف��ر  أن 

حاجة.
دون  اللبناني  الشعب  وق���وف  م��ن  أت��ع��ّج��ب  ل��ذل��ك 
ح��رك��ة ص��ارم��ة ض���ّد َم���ن س��بّ��ب ه���ذا ال��ف��س��اد وهذه 
والمسؤولين  السياسيين  م��ن  كانت  إْن  ال��س��رق��ات 
يسعوا  لم  ولماذا  البنوك  وبقية  المركزي  البنك  عن 
على  وإجبارهم  منهم،  حقهم  وأخ��ذ  اعتقالهم  وراء 
إرجاع المال المنهوب. وهذا المطلب ينعش الوضع، 
ي��ث��ور ألج��ل��ه ح��ت��ى تستقيم  أن  ال��ل��ب��ن��ان��ي  وم���ن ح��ق 
وسماسرة  والفاسدون  السارقون  ويرعوي  األمور 

األدوية.
فإلى متى الصبر والقبور تنتظر الجائعين واألطفال 
المحرومين من الغذاء، وإلى متى الصبر على اعتقال 
هؤالء المجرمين والخالص من مصائبهم التي عّمت 
أن  الله  بنصر  أملنا  اللبناني،  الشعب  أط��راف  جميع 

يحمي لبنان من الطغمة الفاسدة.
*نائب سابق.

 د. محمد سيد أحمد

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 أحمد عجمي*

ثقيالً  حللمللالً  الللحللريللة  تللكللون  قللد 
ولكنه حمل ال يضطلع به إال ذوو 
النفوس  أمللا  الكبيرة.  النفوس 
وتسقط  وتللرزح  فتنوء  العاجزة 

غير مأسوف عليها.
سعاده

فيما يواصل االحتالل التركي ومرتزقته اإلرهابيون ممارساتهم اإلجرامية 
السكان  وحرمان  التعطيش  سياسة  واتباع  الحسكة  مدينة  أهالي  بحق 
حّد  لوضع  عاجلة  دعوة  المتحدة  األمم  في  مسؤولون  أطلق  المياه،  من 
لإلعاقات والممارسات التي تتسبب بإيقاف تدفق المياه من محطة علوك 

بريف الحسكة الشمالي وتهدد بتعرض نحو مليون شخص للعطش.
كامل  بشكل  العمل  عن  الماضي  الشهر  من   26 الل  في  المحطة  وتوقفت 
اإلرهابية  التنظيمات  من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  اعللتللداءات  جللراء 
التي  التوتر  خطوط  على  األميركي  باالحتالل  المرتبطة  »قسد«  وميليشيا 
يهدد  ما  العمل  عن  داخلها  المضخات  وإيقاف  المحطة  إلى  الكهرباء  تنقل 

بحرمان أكثر من مليون مواطن من المياه في مدينة الحسكة وريفها.
وجاء في بيان مشترك نشر على موقع األمم المتحدة صادر عن المنسق 
المقيم ألنشطة األمم المتحدة والشؤون اإلنسانية في سورية عمران رضا 
هادي  مهند  سورية  في  لألزمة  اإلنسانية  للشؤون  اإلقليمي  والمنسق 
تيد  إفريقيا  وشمال  األوسللط  الشرق  في  لليونيسيف  اإلقليمي  والمدير 
شيبان »أن محطات المياه هي بنية تحتية مدنية يجب حمايتها في جميع 
األوقات«، داعين إلى أن »تتوقف اإلعاقات المستمرة في عمل محطة مياه 

علوك الحيوية في شمال شرق سورية«.
كما حثوا »وبشكل فوري« على توفير ممر آمن لوصول طواقم الموظفين 
محطة  تشغيل  يتم  حتى  عوائق  ودون  منتظم  بشكل  اإلنسانيين  التقنيين 

مياه علوك دون انقطاعات إضافية.
الحصول  »أّن  البيان  أكد  العالم  حول  كورونا  جائحة  تفشي  ووسط 
الكافي والمتواصل على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي 

والنظافة هو خط الدفاع األول لوقف انتشار الجائحة«.
قيام  »أن  الماضي  الشهر  من   27 الل  في  بيان  في  أكدت  سورية  وكانت 
قوات االحتالل التركي مجدداً بتكرار جريمتها بقطع المياه من محطة علوك 
صاغية  آذانللاً  التركية  الحكومة  إيالء  وعدم  والعشرين  الخامسة  للمرة 
باتوا  ممن  الحسكة  محافظة  سكان  ولمعاناة  الدولي  المجتمع  لنداءات 
إلى  يرقى  إجرامي  سلوك  مضى  يوم  أي  من  أكثر  العطش  اليوم  يواجهون 
المواثيق  كل  انتهاكه  بفعل  حرب  وجريمة  اإلنسانية  ضد  جريمة  مستوى 

الدولية واالتفاقيات وصكوك حقوق اإلنسان«.
»سانا«

الأمم المتحدة تطالب بو�سع حّد

لقطع الحتالل التركي المياه عن الح�سكة
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الودائع ال�سورّية في لبنان 

تكفي �سورية ل�سنوات 

{ د.وفيق إبراهيم
و60   40 بين  لبنان  في  السورية  األم��وال 
من  ت���ت���وارد  م��ع��ل��وم��ات  ه���ذه  دوالر،  م��ل��ي��ار 
الدولة السورّية تباعاً الى أن تصل أخيراً الى 

مستوى الدولة ورئيسها بشار األسد.
الرئيس السوري يطالب باستعادة األموال 
ال��س��وري��ة ال��م��ودع��ة ل��دى ال��م��ص��ارف، لكن ال 

إحصاءات رسمية ودقيقة حولها.
حولها  الدقيقة  اإلح��ص��اءات  أن  هنا  المهم 
غير دقيقة وما جرى يندرج في إطار التهريب 
ال���ت���دري���ج���ّي ال�����ذي أص�����اب م��ع��ظ��م ع���ائ���دات 
تهريب  لعمليات  تعّرضوا  الذين  السوريين 
المصارف  إدارات  عنها  تغب  ل��م  تدريجية 
وح���اك���م م���ص���رف ل��ب��ن��ان ري�����اض س��ام��ة. 
أصابت  التهريب  عمليات  أن  هنا  والطريف 
أصابت  وكما  الصميم  في  السورية  الودائع 
الودائع  إن  ال��ق��ول  يكفي  اللبنانيين،  ودائ���ع 
السورية التي تريد عن 60 مليار دوالر تكفي 
من  طويلة  لمرحلة  السورية  الدولة  حاجات 

الزمن.
ما العمل؟

استعادة  ال��س��وري��ة  ال��دول��ة  تستطيع  ه��ل 
أموالها وبأية طريقة؟

ال��س��وري��ة أن ت��ط��ل��ب من  ال���دول���ة  ب��إم��ك��ان 
ال��ص��ن��ادي��ق ال��دول��ي��ة ف��ي ال��ب��ل��دان األوروب��ي��ة 
استعادة كمية معروفة من أموالها التي جرى 
في  المالية  اإلدارة  بمعرفة  لبنان  من  تهريبها 
لبنان، وهذه تحتاج الى سياق قانون مالي قد 

يتطلب وقتاً، لكنه ال يسقط بمرور الزمن.
و60   40 بين  ي���راوح  مبلغ  أن  والحقيقة 
لبنانية  م��ص��ارف  ف��ي  م��ودع��ة  دوالر  م��ل��ي��ار 
تقبل  ب��ه��ا وال  ال��ت��اع��ب  ق��ط  ل��ل��ب��ن��ان  ي��ح��ق  ال 
مصارف الدولة التاعب من جهتها بها تحت 
أي وسيلة، علماً أن األموال السورية المودعة 
المودعة  أموالها  جنسية  تغيير  وقبلت  سبق 
من سورية الى ودائع في لبنان الى أوروبية 
المودعين  رع���ب  ال���ى  ف��ع��ائ��دة  األس���ب���اب  ام���ا 
تؤدي  مالية  ارت��دادات  حدوث  من  السوريين 
النظام  يتوالها  س��وري��ة  مالية  تغييرات  ال��ى 
كعادته من حيث اإلشراف الشامل على المال 
الدولة  لكن  منه،  المصرفي  وخصوصاً  العام 
من  العام  المال  مع  التعاطي  تؤمن  السورية 
ال��م��ج��ت��م��ع، وه����ذا معروف  م��ص��ل��ح��ة  زاوي����ة 
ومدى  السورية  العربية  للجمهورية  بالنسبة 

دقتها في التعاطي مع المال السورّي.
لهذا  بحاجة  س��وري��ة  ان  ال��ي��وم  ي��ج��ري  م��ا 
مصارف  ف��ي  تملكه  ال��ذي  الضخم  الرصيد 
الغرب، وقسم  الى مصارف  لبنان والمتسلل 
مبالغ  وهي  وإسبانيا،  وتركيا  مصر  الى  آخر 
المصرفي  ال��دور  إلحياء  تكفي  تكاد  ضخمة 
األموال  ان  يعني  ه��ذا  طويل،  ألم��د  ال��س��وري 
قسماً  تشكل  أصبحت  لبنان  ف��ي  ال��س��وري��ة 
بسيطاً من تلك المودعة في لبنان بما يعني ان 
كافية  تكون  لن  السوري  الداخل  الى  إعادتها 
الدرجة  ال��ى  ال��س��وري  باالقتصاد  للنهوض 

التي يريدها الرئيس بشار األسد.
ويتعلق  عميقاً  اق��ت��راح��اً  يقترح  م��ن  ه��ن��اك 
في  الموجودة  السورية  ال��ودائ��ع  باستغال 
ل��رب��ح تصاعدّي  ق��اب��ل��ة  م��ي��ادي��ن  ل��ب��ن��ان وف���ي 
اق���ت���ص���ادي���اً  م��ن��ف��ت��ح  ل���ب���ن���ان  أن  خ���ص���وص���اً 

والضرائب فيه خفيفة.
العمل  ال��س��وري��ة  األم���وال  ه��ذه  وتستطيع 
كاالستيراد  األع��م��ال  م��ج��االت  مختلف  ف��ي 
الهيمنة  أن  المشكلة  لكن  والبناء  والتصدير 
ل��ب��ن��ان تحول  – االم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى  ال��ف��رن��س��ي��ة 
تقبل  وال  االستثمار  م��ن  األن��م��اط  ه��ذه  دون 
االقتصاد  في  العمق  هذا  لها  سورية  ب��أدوار 
وال��ت��ص��دي��ر م���ا ي����ؤدي ال���ى م��ش��ارك��ت��ه��ا في 

واالميركية. الفرنسية  الهيمنة 
لطلب  فرنسياً  أميركياً  رف��ض��اً  ف��إن  ل��ذل��ك 
يستحضر  أن  ب��ّد  ال  النحو  ه��ذا  على  س��وري 
الفرنسي  ال���رف���ض  ل���ه���ذا  ل��ب��ن��ان��ي��اً  رف���ض���اً 

األميركي.
فرنسي  دور  بروز  المستحسن  فمن  لذلك 
االقتصادية  الهموم  يلتزم  سوري  انجليزي 
مع  وال��ت��ص��دي��ر  االس��ت��ي��راد  م��ؤم��ن��اً  اللبنانية 
سورية بشكل يقفل فيه كل ما يحتاجه لبنان 
هذا  لبنان  من  سورية  وتحتاجه  سورية  من 
األميركية  الزراعية  الحاجات  الى  باإلضافة 
والفرنسية من فائض الزراعات اللبنانية لهي 
أمور كافية إلنجاح فائض إنتاج زراعي يدفع 
نحو نظام اقتصادي لبناني يلبي حاجة لبنان 

بالحد األدنى المطلوب منه.
المادة  ه��ي  السورية  ال��ودائ��ع  تكون  بذلك 
األس���اس���ي���ة ال���ت���ي ي��م��ك��ن اس��ت��خ��دام��ه��ا في 
على  منفتح  متماسك  لبناني  اق��ت��ص��اد  ب��ن��اء 
منها  فيأخذ  المجاورة  العربية  االقتصادات 
من  تحتاجه  م��ا  ك��ل  ويعطيها  وال��ك��از  النفط 
مواد زراعية وفاكهة وبعض أنواع الصناعات 

التجميعية.

خفاياخفايا

قّدرت مصادر مصرفيّة كميّة 
الدوالرات التي اشتراها مصرف 

لبنان من السوق ب� 600 مليون 
دوالر خال النصف األول من 

شهر تموز وتسبّبت بارتفاع سعر 
الصرف، ألنها زادت عن حجم 

التدفق الذي وفرته حركة السياحة 
بينما كان الدوالر سينخفض الى 10 

آالف ليرة لوال هذا التدخل.
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اإّنه الأ�سد... والفينيق ال�سوري!

رئا�سة الجمهورية حّددت الثنين موعدًا ل�ست�سارات التكليف

واجتماعات في بعبدا لمجل�س الدفاع ولمعالجة اأزمتي الدواء والمحروقات لل�سناعيين

بّري تلّقى ات�ساًل من رئي�س الجمهورية وعر�س الأو�ساع مع زّواره
مقّر  في  ب��ّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استقبل 
الشباب  وزي���رة  التينة،  عين  ف��ي  الثانية  ال��رئ��اس��ة 
فارتينيه  األع��م��ال  تصريف  حكومة  ف��ي  وال��ري��اض��ة 
العاّمة  األوض���اع  في  البحث  ج��رى  حيث  أوهانيان، 

وشؤون متصلة بوزارة الشباب والرياضة.
األجواء  من  الرغم  »على  أوهانيان  قالت  اللقاء  وبعد 
االقطاب  بين  ال��ح��وار  أف��ق  ان��س��داد  مع  نعيشها  التي 
السياسيين، كّنا وما زلنا نؤمن بأن الحوار وقبول اآلخر 
والجلوس معه على طاولة واحدة هي الوسيلة الفضلى 
دولة  كان  ودائماً  لبنان،  في  صحيح  مستقبل  لبناء  لنا 
الرئيس نبيه بّري رائداً في الدعوة إلى الحوار وقيادته 

واعتبارها الوسيلة األنجح«.
أضافت »ومن هنا عرضت على دولة الرئيس بصفته 
الشباب  وزارة  رغبة  وطنية  ومرجعية  البرلمان  رئيس 
من  شباب  فيه  يشارك  للشباب  برلمان  وإقامة  تنظيم 
للتحاور  المدني  والمجتمع  السياسية  االتجاهات  كل 
بديمقراطية في مكان واحد حول مواضيع مهّمة. وأبدى 
وهي  معها  وتجاوب  بالفكرة  ترحيبه  الرئيس  دول��ة 

ستكون موضع تحضير وصياغة وتنفيذ في وقت يحّدد 
الحقاً«.

ك��م��ا ب��ح��ث رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س م��ع رئ��ي��س ال��ح��زب 
آخر  في  أرسالن  طالل  النائب  اللبناني«  »الديمقراطي 
حضور  في  العاّمة،  واألوضاع  السياسية  المستجدات 
الوزير السابق صالح الغريب والنائب علي حسن خليل. 

وغادر أرسالن عين التينة من دون اإلدالء بتصريح.
المتحدة  الواليات  سفيرة  ب��ّري  الرئيس  واستقبل 

األميركية دوروثي شيا.
على صعيد آخر، ولمناسبة عيد األضحى، تلّقى بّري 
اتصاالً هاتفياً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 

هّنأه فيه بحلول العيد.
رئيس  من  مماثلة  اتصاالت  بّري  الرئيس  تلقى  كما 
حكومة تصريف األعمال حسان دياب والرؤساء: سعد 

الحريري، نجيب ميقاتي، تّمام سالم، فؤاد السنيورة. 
وللغاية نفسها، تلّقى رئيس المجلس برقيات مهّنئة 
نيابية  مجالس  ورؤس��اء  عرب  جمهورية  رؤس��اء  من 

وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان.

عون مجتمعاً إلى حب الله وغجر في بعبدا لحل مشكلة المازوت للمصانع  )داالتي ونهرا(المجلس األعلى للدفاع مجتمعاً برئاسة عون وحضور دياب في بعبدا أمس

)حسن ابراهيم( بري مستقباً أرسان في عين التينة أمس  

{ د. ميادة ابراهيم رزوق
واثق الخطوة يمشي ملكاً...

الرئيس بشار األسد قائد عربي استثناء استمّد قّوته وثقته وثباته 
سفينتها  رب��ان  ليكون  الشرعية  أعطته  التي  الشعبية،  قاعدته  م��ن 
ل��والي��ة دس��ت��وري��ة رئ��اس��ي��ة راب��ع��ة، رغ��م م��ا ج��نّ��دت��ه اآلل���ة اإلعامية 
الغربية والعربية المتصهينة من ميديا سوداء لشيطنته، وكّل هؤالء 
سورية(  هنا  )والمقصود  الصيدة  هذه  على  وتكالبوا  تعاونوا  الذين 
السابق  قطر  وزراء  رئيس  قول  حّد  على  ال��دوالرات  مليارات  بمئات 
المسلحة،  التكفيرية  اإلرهابية  الجماعات  واحتضان  ودعم  ضخ  في 
فإذا بهذه الصيدة تفلت، وهم يعانون االنقسام والتشرذم واالقتتال 
قّوته  ت��زداد  بعاقاته،  متطور  متماسك  مقاومة  محور  حلف  مقابل 
الدستوري  القسم  خطاب  فيتكامل  وق��درات��ه،  إمكانياته  وتتنامى 
للرئيس بشار األسد لوالية رئاسية جديدة مع شعار »القدس أقرب«، 

ومعادلة »القدس تعني حرباً إقليمية«.
فمن بعد الطوفان البشري ومليونيات الحشود الشعبية التي نزلت 
بشار  الرئيس  النتخاب  تأييداً  سورية  وخ��ارج  داخ��ل  الساحات  إل��ى 
وأدواتها  اإلمبريالية  ال���دول  أقلقت  ج��دي��دة  دستورية  ل��والي��ة  األس��د 
السورية  الدولة  وتفتيت  إلسقاط  تآمرت  التي  واألعرابية  اإلقليمية 
إلى كيانات وظيفية تابعة يدور كّل منها في فلك أحد الدول اإلمبريالية 
أّن  الكبرى، تاها خطاب القسم ليشكل زلزاالً قضَّ مضاجعهم، علماً 
مسمار  بمثابة  كانت  السوري  الشعب  خاضه  انتخابي  استحقاق  كّل 
ُيّدق في نعش مشروع أطلسي صهيوني هدفه تدمير وتمزيق سورية 

وانهاك مؤسساتها وخلق فراغ كبير نحو الفوضى.
هو خطاب أكد بمضامينه وظّهر من بعد تفاصيل العشرية السوداء 
قرأ  استراتيجية،  رؤية  ذو  عيون  طبيب  أنه  المنطقة،  بها  مّرت  التي 
بين  فربط  بتأّن،  والواقع  االستقصائي،  الباحث  بعين  بدقة  التاريخ 
بالمرحلة  وربطها  منها،  العبر  باستخاص  مضت  مرحلة  وقائع 
المحوري  سورية  موقع  ف��أدرك  المستقبل،  إل��ى  وص��والً  الحالية، 
وعقد  خياراته  فحسم  محيطه،  على  وتأثيراته  القائم  الصراع  في 
السورية  السياسة  استراتيجية  ورسم  والدولية،  اإلقليمية  تحالفاته 

الداخلية والخارجية، وأظهر سورية القوية والواثقة بالنصر.
الرئيس بشار األسد باالنتقال فيه  كان خطاباً شفافاً شاماً، برع 
من نقطة إلى أخرى بتدرج وانسياب منطقي بشكل متكامل ومترابط، 

تضّمن ما يلي بتلخيص مكثف:
أّدت  التي  المشكلة ونوافذ الضعف  السلبيات وأسباب  � تشريح   1
إلى التوغل والوصول بالحرب إلى حّد معيّن، وإمكانية االختراق من 
منظومة  لمفهوم  وفقاً  أساسي  وبشكل  والمترّبصين،  األع��داء  قبل 

القيم واألخاق.
والمصطلحات التضليلية التي  المفاهيم  من  مجموعة  تصويب   �  2
رّوج لها اإلعام المعادي ودأبت الميديا السوداء في تكريسها لتشويه 
ضعاف  فتبناها  الداخل،  من  وللهزيمة  والعربي،  العالمي  العام  الرأي 
التي  »الحرية«  مفهوم  أساسي  وبشكل  المنطقة،  ساسة  من  النفوس 
تغنى بها أفراد غّرر المستعمر بهم، والتي ال يمكن أن نجدها عند غربي 
امتهن أجداده ماضياً »تجارة الرقيق«، ومارس أحفاده حاضراً »التمييز 
العنصري«، وال هي عند عثماني دّمر أجداده منطقة بأكملها حضارياً 
تكرار  حاضراً  ويحاولون  اثنيا،  وميّزوا  عرقياً،  فطّهروا  وأخاقياً، 
المتجذرة  بممارساتهم  أكثر سواداً وقبحاً  تاريخهم األسود، بنسخة 
بتكريسها  ويمعنون  يمتهنون  يزالون  وال  والديكتاتورية،  باإلرهاب 
فند  كما  السورية،  للجغرافية  الديموغرافي  والتغيير  التتريك  بهدف 
والثورة  والمعارضة  والعمالة  والخيانة  والبطولة  الشرف  معاني 
واإلرهاب، والوطنية والوعي الوطني والنأي بالنفس والدستور الذي 
هو عنوان الوطن وقرار الشعب، ومن ينشد الشرف هو في بناء الوطن 
ال في هدمه، ولم ينس إعادة تفنيد مفهوم االنتماء والهوية والعروبة 
� بأنها ليست رواية بل مفهوم  ال��دؤوب على تشويهه  العمل  تّم  التي   �
وليست  السوري،  الشعب  مكونات  لجميع  يتسع  إنساني  حضاري 

مفهوم ضيق يعمل على إلغاء اآلخر.
والنصر الداخلية والخارجية،  الصمود  وأسباب  مقومات  فند   �  3
القدم  ف��ي  موغلة  حضارية  ج��ذور  ذو  ع��ري��ق   شعب  أن��ن��ا  موضحاً 
قدمت الكثير للحضارة اإلنسانية، فا يمكن ترويضه ونسف ثقافته 
واستعاد  ضروساً  حرباً  خاض  الذي  »الشعب  وبالتالي  ومفاهيمه، 
اق��ت��ص��اده ف��ي أصعب  معظم أراض��ي��ه ب��ك��ّل ت��أك��ي��د ق���ادر ع��ل��ى ب��ن��اء 
يدّجن  ال  شعب  أن��ن��ا  حيث  والتصميم،  اإلرادة  وبنفس  ال��ظ��روف، 
الواقع  في  ال  الحي،  الواقع  في  تحيا  العريقة  الشعوب  وأّن  وعيه، 
باإلضافة  المجاني«،  االستسام  فخ  في  تسقط  وال  االف��ت��راض��ي، 
األراضي،  وتحرير  الحرب  مسار  في  اإليراني  الروسي  ال��دور  إلى 
انطاقاً  الدولي  المسار  وجهة  تغيير  في  الصيني  الروسي  وال��دور 

من الدفاع عن القانون والشرعية الدوليين.

ومنها تحديث القوانين  أعلى  بوتيرة  الفساد  مكافحة  استمرار   �  4
اإللكتروني  الدفع  الخدمات واستخدام خدمة  الزمن، وأتمتة  لتواكب 
الهدر  ومنع  ال��ع��دال��ة،  وتحقيق  التمييز،  وإل��غ��اء  الشفافية  لضمان 

وااللتفاف على القوانين والحفاظ على المال العام.
باالقتصاد السوري، وفتح الباب من خال  النهوض  مقومات   �  5
ورؤوس  والخبرات  العقول  لعودة  الجديدة  والتشريعات  القوانين 
على  لاعتماد  فرصة  إل��ى  والعقوبات  الحصار  وتحويل  األم���وال، 
الذات وتطوير اآلليات والمقّدرات واإلمكانيات ورفع مستوى األداء 
ديناميكية  نحو  الخاص،  والقطاع  العام  القطاع  بين  تشاركي  بعقل 
عالية للخروج من الواقع إلى واقع أكثر قدرة على الصمود واإلبداع، 
وترجمة معاني الصمود والتضحية وتكريسها واقعاً يشهد نهوضاً 
الجغرافية  ك��اف��ة  تحرير  إرادة  على  العمل  م��ع  م��ت��وازي��اً  اق��ت��ص��ادي��اً 

السورية.
وإسقاط  المنطقة،  قضايا  وترابط  لتكامل  استراتيجية  رؤية   �  6
دول  تعتري  التي  والفتن  الفوضى  رغم  والتطبيع  الحرب  رهانات 
الطوق، ببقاء سورية قلب العروبة النابض الذي لم يضيع البوصلة، 
ولم يفقد السمت، فبقي الجوالن جوهر الصراع مع العدو الصهيوني 
نحو حتمية استعادته، وبقيت القضية الفلسطينية من ثوابت سورية 

التي ال تتغيّر بتغيّر األحداث والظروف.
مع  ت��زام��ن��اً  الصيني  الخارجية  وزي��ر  زي���ارة  تجاهل  يمكننا  وال 
تثمير  بدء  مفادها  ورسائل  برمزيٍة  بحضوره  والمشاركة  الخطاب 
أحد  سورية  لتكون  الصينية،  االستراتيجية  والعاقات  االتفاقيات 
االنخراط  نحو  الحذر  سياسة  من  الخروج  إلعان  الصين  منصات 
بحر  ف��ي  األطلسية  األساطيل  مواجهة  منصة  بعد  م��ن  والمواجهة 
بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  خطاب  ومنصة  الجنوبي،  الصين 
في ذكرى مئوية الحزب الشيوعي الصيني، ربطاً بتحالفاتها المعلنة 

مع إيران وروسيا ومشروع الحزام والطريق.
السوري  الفينيق  ثناياه نهوض  بين  القسم  أوضح خطاب  وأخيراً 
للعمل نحو مستقبل أفضل،  الثروات،  رغم اإلرهاب والتدمير ونهب 
بثقة المتناهية بالنصر في حرب اقتصادية ال تزال في ذروتها، مع 
المقبل  المشهد  في  تطورات  لنشهد  المقاومة،  دعم  زخم  استمرار 
والحصار  التطبيع  وإج���راءات  الطوق  ب��دول  حلت  التي  الفتن  رغ��م 
والعقوبات تثبت موقع سورية اإلقليمي في تكريس معادالت توازن 

الجديد. العالم 

لالستشارات  م��وع��داً  المقبل  االثنين  الجمهورية  رئاسة  ح��ّددت 
المفّصل  الجدول  وأصدرت  العيدة  الحكومة  رئيس  لتسمية  النيابية 

للمواعيد.
بعد  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  ترأس  أخرى،  جهة  من 
ُخّصص  للدفاع،  األعلى  للمجلس  اجتماعاً  بعبدا  قصر  في  أمس  ظهر 
حكومة  رئيس  حضور  في  ال��ب��الد،  في  األمنية  األوض��اع  في  للبحث 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائبة  دياب،  حسان  الدكتور  األعمال  تصريف 
زينة  بالوكالة  والمغتربين  الخارجية  ووزيرة  الوطني  الدفاع  وزيرة 
عكر، ووزراء المال غازي وزني، الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي 
واالقتصاد والتجارة راوول نعمة، أمين سر عام المجلس األعلى للدفاع 
الدكتور  الجمهورية  لرئاسة  العام  والمدير  األسمر  محمود  الركن  اللواء 

أنطوان شقير.
درس��وا  المجتمعين  أن  أوض��ح  بياناً،  األسمر  ت��ال   االجتماع،  بعد 
األضحى  عيد  عطلة  حلول  مع  سيما  وال  البالد  في  األمنية  األوض��اع 
األمن  على  للمحافظة  واألمنية  العسكرية  القوى  جهوزية  وض��رورة 

واالستقرار خالل فترة العيد.
أعماله،  المدرجة على جدول  المواضيع  من  المجلس عدداً  كما درس 

واُتخذت في شأنها القرارات المناسبة التي أُبقيت سّرية وفقاً للقانون.
وترأس عون اجتماعاً في حضور دياب ووزير الصّحة العاّمة الدكتور 
الذي  القرار  بعد  الدواء  أزمة  معالجة  في  للبحث  ُخّصص  حسن،  حمد 
أساسية  أدوية  على  وإبقائه  األدوية،  من   75% عن  الدعم  برفع  صدر 

أخرى.
األمين،  غسان  الدكتور  لبنان  في  الصيادلة  نقيب  االجتماع،  وحضر 
ورواد  صوايا  تيريز  ماري  حسون،  كارول  العالمية  الشركات  ممثلو 
شركات  وفد  وفد،  مع  جبارة  كريم  األدوي��ة  مستوردي  نقيب  جبرايل، 
ابي  كارول  لبنان  في  األدوية  مصنعي  نقيبة  برئاسة  األدوية  تصنيع 
كرم. كما حضر االجتماع الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام 
الحكومة  رئيس  ومستشارة  شقير  أنطوان  الدكتور  الجمهورية  لرئاسة 

للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري.

أزمة  معالجة  شأنها  من  اقتراحات  سلسلة  المجتمعون  وناقش 
الدواء، بالتنسيق بين وزارة الصّحة وممثلي الجهات المعنية المشاركة 
معايير  وفق  للمواطنين  دائم  بشكل  الدواء  تأمين  »بهدف  االجتماع  في 
تراعي القوانين واألنظمة التي تضمن خصوصاً سالمة الدواء وفاعليته 

وديمومته«.
ضرورة  »عن  المجتمعون  أعرب  االجتماع،  عن  صدر  بيان  وبحسب 
المستوردة  الشركات  لصالح  المستحقات  جدولة  لبنان  مصرف  التزام 
 »2021 بداية  منذ  المتراكمة  المحلية  للصناعة  األولية  المواد  وضمناً 
وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطان  ومستقبلها  الدوائية  السياسة  »أن  واعتبروا 

50 مليون دوالر شهرياً«. بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 
الجودة  معايير  ضمن  والمتوازي  الطارئ  »االستيراد  على  وشّددوا 
واألنظمة المرعية اإلجراء من خالل اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة 
»المحافظة  على  ش��ّددوا  كما  الحّل«.  وسائل  من  وسيلة  وهي  سريعة 
العالمية«،  األدوية  شركات  مع  الثقة  تاريخ  على  المبنية  العالقة  على 
في  ملّحة  ضرورة  وتفعيلها  المحلية  الدوائية  »الصناعة  أن  مؤكدين 
االقتصاد  نهج  اعتماد  سياق  ضمن  واالقتصادية  الوطنية  أبعادها 

المنتج. والسعي إلى إيجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية«.
البطاقة  خالل  من  المدعومة  األدوية  صرف  على  العمل  على  ورّكزوا 
الشركات  من  ممّول  المشروع  أن   إلى  مشيرين  الممكننة،  الدوائية 

العالمية.
حاجات  في  للبحث  ُخّصص  اجتماعاً  أيضاً،  بعبدا  قصر  وشهد 
المصانع إلى المحروقات بعدما تعّذر تأمين المواد الضرورية لتشغيلها 
وحضره الوزيران في حكومة تصريف األعمال: الصناعة عماد حب الله، 
الصناعيين« جورج  نائب رئيس »جمعية  والمياه ريمون غجر،  الطاقة 

نصراوي، الدكتور شقير والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون.
الرئيس  التوافق مع فخامة  أنه »تم  الله،  بعد االجتماع، أوضح حب 
ووزير الطاقة على أن يتم البحث بين الصناعيين في االستيراد المباشر 
باستيراد  للصناعيين  يسمح  الذي   2004  /66 للقرار  وفقاً  للمازوت 
الطاقة  وزير  عرض  وقد  مسبقة.  إج��ازة  دون  من  النفطية  المشتقات 

تقديم التسهيالت في حال لزم األمر أي إجازة لالستيراد، وأكد استعداد 
الوزارة للمساعدة إن كان في االستيراد أو في تخزين المواد النفطية«. 

سيستوردها  التي  الماّدة  بهذه  المتاجرة  عدم  يضمن  عّمن  وسئل 
يهّم،  فال  مدعومة،  غير  الماّدة  هذه  أن  »بما  أجاب  مباشرًة،  الصناعيون 
مدعومة،  غير  وسيستلمها  مستحقاتها  بدفع  سيتكّفل  الصناعي  أن  إذ 
وبذلك  المودعين،  بأموال  وال  الناس  بأموال  ال  يتاجر  لن  فهو  ولذلك 
نحن ال »نربح جميل« مصرف لبنان. فالصناعي الذي يستورد المازوت 
يدفع ما يتوجب عليه بالدوالر وله الحق في أن يتصّرف لتأمين الماّدة 

للمصانع وليس للمتاجرة بها«.
العديد من  أن هناك  أن »المشكلة هي  إلى  ثم تحدث نصراوي فأشار 
المصانع توقفت عن اإلنتاج.  والصناعة هي دورة متكاملة بحد ذاتها، 
وفي حال أوقفت بعض المصانع إنتاج سلعها، فذلك يؤّثر على العديد 
مبيع  ألسواق  المنتجات  بعض  تسليم  ويتوقف  األخرى،  المصانع  من 

التجزئة في البلد«. 
وقال »نحن نمّر بمرحلة خطيرة جداً، وإجتماع اليوم )أمس( كان له 
لوضع  الوزير،  معالي  وبمتمنيات  الرئيس،  فخامة  من  إيجابية  ردود 
وذلك  المازوت،  ماّدة  وجود  استمرارية  تأمين  خاللها  من  نتمكن  خطة 

في حاجة إلى أيام إليجاد آلية لتنفيذها ودراستها ونحن نأمل خيراً«.
ثم أوضح المدير العام داني جدعون أنه »سيتم تسليم ماّدة المازوت 

وفقاً السم كل مصنع والكمية المطلوبة بالتحديد«.
أن  متمّنياً  األضحى،  عيد  بحلول  اللبنانيين  ع��ون  هّنأ  ذل��ك،  إل��ى 
والطمأنينة  قلوبهم  إلى  األمل  الروحية  المناسبة  هذه  معاني  »تحمل 
المسبوقة  المسامحة والتضامن في هذه الظروف الصعبة وغير  وروح 
إلى  للسعي  ممكن  جهد  كل  بذل  »استمرار  مؤكداً  لبنان«،  يجتازها  التي 
األمان  الصميم  في  تهّدد  التي  الخانقة  االقتصادية  األزمة  من  الخروج 

االجتماعي وكرامة اإلنسان في لبنان«.
في  جديدة  صفحة  لفتح  النضال  وروح  باألمل  »التمسك  إلى  ودعا 
وُتعطي  اليوم  نعيشها  التي  السوداء  الصفحة  تطوي  لبنان  تاريخ 

أبناءه الفرصة في العيش في وطن يستحقونه«.
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وو�شع كارثي يهّدد الم�شت�شفيات
وفد من »القومي« �شارك بو�شع اأكاليل الورد

على الن�شب التذكاري في ماأوى �شهداء الثورة الفل�شطينية

اأزمة البنزين تتفاقم والمازوت بالقّطارة

ذبيان: الطبقة ال�شيا�شية

عاجزة عن اإدارة �شوؤون البالد

»اأمل«: لإقامة الدولة المدنية 

والخال�ص من الطائفية البغي�شة

»تجّمع العلماء«: العيد الحقيقي 

بتحرير فل�شطين من الحتالل ال�شهيوني

الأ�شعد: توافق اأميركي فرن�شي �شعودي

اأّدى اإلى اعتذار الحريري

ف�شل اهلل يعّزي بالقائد اأحمد جبريل 
عبد  علي  السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  أج��رى 
الجبهة  بمسؤول  هاتفياً  ات��ص��االً  ال��ل��ه،  فضل  اللطيف 
أبو  لبنان  في  العام  القيادة  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
كفاح غازي ومسؤول الجبهة في الجنوب أبو وائل عصام 

معزياً بالقائد الراحل المناضل أحمد جبريل.
النموذج  يمثل  القائد  »أّن  ال��ل��ه  فضل  السيد  وأك��د 
والوفي  بمواقفه  والثابت  بخياراته  الصادق  الجهادي 
يساوم  لم  الذي  القائد  إال  يكن  فلم  وأمته،  شعبه  لقضايا 
التصدي  ساحات  كّل  في  الميداني  الحضور  وصاحب 
وترف  القصور  بسكن  ُيعرف  لم  وهو  الصهيوني،  للعدو 

تحكمه  ولم  الثغور،  على  الدائمة   بالمرابطة  بل  العيش 
السلطة  وإغ��راءات  األنظمة  وإمالءات  المصالح  توازنات 
والمال فبقي الملتزم بموجبات القضية الرافض لسياقات 
الفتن العمياء والصراعات الداخلية القاتلة ولكّل مشاريع 
أرض��اً  فلسطين  تستهدف  التي  المشبوهة  التسويات 

وشعباً وهوية«.
في  سيبقى  الراحل  القائد  »أّن  إل��ى  الله  فضل  ولفت 
للقائد  نموذجا  واإلسالمية  والعربية  الفلسطينية  الذاكرة 
الصلب الذي ال يهادن وال يساوم وال يداهن، وهو الذي لم 

تكسر له إرادة ولم تلن له عزيمة«.

إلدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  ح����ّذر 
البزري  الرحمن  عبد  الدكتور  كورونا  لقاح 
إليه  تصل  ق��د  ال��ذي  ال��ك��ارث��ي  “الوضع  م��ن 
المواد  فقدان  نتيجة  الحكومية  المستشفيات 
في  الكبير  واالرت��ف��اع  والتشخيصية  الطبية 

أسعارها”. 
“المستشفيات  أن  إل��ى  ب��ي��ان،  ف��ي  ولفت 
مواجهة  في  مهّماً  دوراً  لعبت  التي  الحكومية 
وباء كوفيد - 19، والتي تلعب دوراً رئيساً اآلن 
الخطير،  الوباء  هذا  ضّد  التلقيح  عمليات  في 
هي نفسها معّرضة لخطر اإلغالق، أو للتوقف 
على  سلباً  سيؤّثر  ما  الخدمات  في  والتراجع 

شريحة واسعة من األهالي والمواطنين”. 
لهذه  الحاجة  أن  يعلم  “الجميع  أن  وأّك��د 
الفيروس  عودة  بسبب  ازدادت  المستشفيات 
لالنتشار مجتمعياً والتراجع الخطير في القدرة 
والمواطنين”،  لألهالي  والمالية  الشرائية 
من  وحمايتها  دورها  تفعيل  “عدم  مستغرباً 
أثبتت  أنها  رغم  بالبالد  تعصف  التي  األزم��ة 
الصحي  المستويين  على  وأهميتها  جدواها 

واالستشفائي”. 
إلى ذلك أشار نقيب مستوردي  األدوية    كريم 
االستيراد  آلية  دراسة  “يجب  أنه  جبارة،  إلى 

أن  يجب  النوع  هذا  من  استيراد  وأي  الطارئ، 
يمّر عبر اللجنة الفنية في  وزارة الصحة  للتأكد 
من أن األدوية ذات جودة عالية، خصوصاً أن 
اللجنة مؤّلفة من موظفين من  نقابتي الصيادلة  

ومستوردي األدوية”. 
األدوية  من  الكثير  بعنا  “أننا  على  وش��ّدد 
ومن المخزون المتوافر لدينا على سعر صرف 
ال�1500 ليرة لبنانية وهناك كمية قليلة متبقية 
منها يجب أن نبيعها على 1500 ليرة، وعلى  
مصرف لبنان  أن يدعمها. واالستيراد الجديد، 
الجديد.  السعر  وف��ق  وبيعه  تنظيمه  يتم 
كّل  لسحب  باباً  الدعم  عدم  يكون  أن  ونخشى 
الملفات الموجودة في مصرف لبنان لألدوية، 
في وقت أكد لنا وزير الصّحة  أن الملفات كاّفة 

سيتم دعمها وُيمكن بيعها”. 
إذا  التمويل.  لبنان  في  “المشكلة  أن  وأكد 
على  وبعناها  للقلب،  طارئة  أدوية  استوردنا 
يدعمها  ولم  لبنانية  ليرة   1500 صرف  سعر 
مصرف لبنان، ماذا نستفيد؟ بالتالي مشكلتنا 
مالية، وما زلنا مكاننا. كلنا نعرف أن مصرف 
لبنان ال ُيعطي موافقة مسبقة واحدة ألي شركة 
بل  باالستيراد  ليست  المشكلة  بالتالي  دواء، 

بتأمين العمالت األجنبية له”. 

القومي  السوري  الحزب  من  وفد  شارك 
األعلى  المجلس  عضو  ض��ّم  االجتماعي 
عمدة  في  المساعد  والناموس  مهدي  سماح 
منفذية  هيئة  وعضو  شحرور  رامي  اإلذاعة 
جانب  إلى  بريخان  علي  الجنوبي  المتن 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  فصائل  ممثلي 
اللبنانية  الوطنية  وال��ق��وى  واألح����زاب 
النصب  على  ال��ورد  من  أكاليل  وض��ع  في 
الثورة  شهداء  مأوى  في  للشهداء  التذكاري 

الفلسطينية، عند مستديرة شاتيال.
منظمة  فصائل  سر  أمين  أيضاً  وش��ارك 
العميد  بيروت  في  الفلسطينية  التحرير 
»فتح«  حركة  إقليم  وعضو  عفش  أبو  سمير 
في لبنان الدكتور سرحان يوسف، ومنسق 
عام الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا 
األح��زاب  عن  وممثلون  بشور،  معن  األم��ة 
اللبنانية، وفصائل منظمة  والقوى الوطنية 

الفلسطينية. التحرير 
ناصر  الدكتور  األهلية  الحملة  كلمة  ألقى 
كلمة  عفش  أب��و  العميد  أل��ق��ى  ث��م  ح��ي��در، 
للشهداء  العهد  على  البقاء  على  فيها  شّدد 
وأرضهم،  وطنهم  سبيل  في  ارتقوا  الذين 
وسكانها  الفلسطينية  المخيمات  أّن  معتبراً 
مؤكداً  فلسطين،  هي  واح��دة  بوصلة  لهم 
الهجرة  ألّن  سقطت  التوطين  شّماعة  أّن 

الوحيدة هي في اتجاه فلسطين.

محطات  أمام  أمس  الخانقة  الزحمة  عادت 
معاً،  والمازوت  للبنزين  طلباً  المحروقات، 
فتح  تنتظر  للنفط   المستوردة  فالشركات 
حين  في  حمولتها،   بتفريغ  لتبدأ  االعتمادات 
بالشركات  اتصل  إنه  يقول  لبنان  مصرف  أن 
كي  الطلبات  في  اإلس��راع  طالباً  المستوردة 
أن  ت��رّدد  بعدما  سريعاً  البواخر  تفريغ  يتم 
غياب الموظف المولج التوقيع بعذر العطلة، 

أّخر في تقديم الطلبات.
أصحاب  نقابة  عضو  أعلن  السياق،  وفي 
عدنا  “أننا  ال��ب��راك��س   ج���ورج  ال��م��ح��ط��ات 
خ��ّص  م��ا  ف��ي  الزيت”  “إبريق  ق��ّص��ة  إل��ى 
فتح  ف��ي  التأخير  لجهة  المحروقات  أزم��ة 
لبنان  مصرف  من  نطلب  لذلك  االعتمادات، 

من  البواخر  تتمّكن  كي  فتحها  في  التعجيل 
إفراغ حمولتها”.

لبنان  في  المحروقات  موّزعي  ممثل  وأّكد 
لدى  كافياً  مخزون  “ال  أن  شقرا،  أب��و  ف��ادي 
في  األزمة  تتفاقم  لذلك  المحروقات  محطات 
“المحطات  أن  وكشف  األسبوع”.  نهاية 
م��لء  وس��ي��ت��ّم  إض��اف��ي��ة  ك��م��ي��ات  ستتسلم  
تأخيراً  “هناك  أن  م��وض��ح��اً  خزاناتها”، 
لبنان  مصرف  ومن  الدولة  قبل  من  ومماطلة 

في فتح االعتمادات”. 
المازوت  “ماّدة  أّن  أك��د  أخ��رى،  جهة  من 
وجود  إلى  مشيراً  بالقّطارة”،  ولكن  متوافرة 
تكفي  ال  الموجودة  “فالكمية  كبيرة  مشكلة 

حاجة السوق”.

جهاد  وطن”  صرخة  “تيار  رئيس  تمّنى 
عيد  ح��ل��ول  لمناسبة  تصريح  ف��ي  ذب��ي��ان، 
“تكون األيام المقبلة أفضل على  االضحى، أن 
كل  رغم  العيد  يحمل  وان  واللبنانيين،  لبنان 
المآسي بشائر الخير ونفحة األمل للخروج من 

األزمات المحدقة بلبنان وشعبه”.
التضحية  “إلى  ال��س��ي��اس��ة  أه���ل  ودع���ا 
الضيقة  وحساباتهم  الشخصية  بمصالحهم 
من أجل ما تبقى من هذا الوطن النازف، حيث 
المحطات  أمام  يقفون  العيد  عشية  أهله  نرى 
وأبواب  الدواء فبات مفقوداً  أّما  الذّل،  بطوابير 
وماذا  نتكلم  وطن  أي  فعن  مقفلة،  الصيدليات 
ترك لنا أهل السياسة كمواطنين لبنانيين كي 

نستمر في هذا الوطن المنكوب؟”.
واآلالم  المآسي  كل  وس��ط  “مؤسف  وق��ال 

غير  صمتها  السياسية  الطبقة  تواصل  أن 
التوصل  عن  عجزها  دليل  هذا  وربما  المبّرر، 
أزماته  من  البلد  هذا  ُتخرج  التي  الحلول  إلى 
التي ال ُتعّد وال ُتحصى، فإن كانت هذه الطبقة 
إيجاد  القيام بأبسط واجباتها في  عاجزة عن 
غير  ترحل  كي  تنتظر  فماذا  لألزمات،  الحلول 
مأسوف عليها”، الفتاً إلى أن “انتخابات نقابة 
السياسية  الطبقة  هذه  أن  أظهرت  المهندسين 
مصالح  حساب  على  مصالحها  على  تلتقي 
إلى  وتتوق  ه��ؤالء  ترفض  باتت  التي  الناس 
الواقع  ه��ذا  من  الخروج  أج��ل  من  تغييرهم، 
حدود  المس  والذي  اليه  وصلنا  الذي  الُمزري 
الطبقة  هذه  سياسات  بسبب  التام،  االنهيار 
التي باتت عاجزة بشكل تام عن إدارة شؤون 

البالد”.

لبنان... انعدام التوازن

وخارج عناوين الرفاهية ال�سيا�سية

{ د. حسن مرهج
 بعيداً عن عناوين التجاذبات بين األفرقاء السياسيين، أو االرتباطات اإلقليمية التي 
يوم،  بعد  يوماً  تأزماً  يزداد  لبنان  في  الواقع  لكن  لبنان،  في  السياسي  المشهد  تؤطر 
وعلى األصعدة كافة، إذ كان من الضروري تحييد أّي خالفات سياسية، تمهيداً لوالدة 
التيارات السياسية في لبنان، أن تبتعد عن  حكومة جديدة، وكان من الحرّي ببعض 
حالة  أنهكته  بلد  في  االستقرار،  أسس  إلرساء  الُمعطلة  والدولية  اإلقليمية  ارتباطاتها 

الكباش السياسي والتدخالت الخارجية.
لزاماً  كان  بيروت،  مرفأ  انفجار  بحادثة  وم��روراً   ،2019 عام  االنهيار  بداية  ومنذ 
على الجميع في لبنان، البدء الفوري بتطبيق برامج توقف االنهيار المالي والسياسي 
في  تهّدم  ما  بناء  وتعيد  ومعاشاتهم،  اللبنانيين  مّدخرات  وتحفظ  واالقتصادي، 

االنفجار وتعّوض الضحايا ثمن الكارثة.
التوازن،  انعدام  الرئيس  عنوانها  جديدة  مرحلة  دخل  لبنان  بأّن  اثنان  يختلف  ال 
تتعلق  نتائج  له  ستكون  الحكومة،  تشكيل  عدم  عن  الحريري  سعد  اعتذار  أّن  خاصة 
بتعطيل عمل المؤّسسات، والذهاب نحو المزيد من التآكل االقتصادي، وانهيار العملة 
اللبنانية، وعطفاً على حالة الفوضى التي أُشيعت من قبل أنصار الحريري، األمر الذي 
إليجاد  البحث  لبنان،  في  السياسيين  العقالء  على  بّد  ال  جديد،  تحّد  أمام  لبنان  يضع 

مخرج ُيجنب لبنان واللبنانيين، المزيد من األزمات والكوارث.
ُيدرك الجميع بأّن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، لم يكن ليتّم لوال الضغوط 
أثراً  مصادر،  وبحسب  سيترك  الذي  األمر  الفرنسية،  وضمناً  واألميركية  السعودية 
سلبياً مباشراً في سعر العملة الوطنية أمام الدوالر، وهي المنهارة أصالً، وسيؤّثر في 
يستمرا  لن  الطرقات  وقطع  االحتجاج  أّن  إال  الحريري،  سعد  للرئيس  المؤيد  الشارع 
مع  تتنافى  ألنها  محّددة،  سقوف  وتحت  منضبطًة،  الفوضى  حالة  وستبقى  طويالً، 
والحديث  األمنية.  الفوضى  إلى  االن��زالق  منع  على  تلتقيان  ودولية  محلية  إرادتين 
هذا  في  يصّب  إنما  الداخل،  في  ودوره  اللبناني  الجيش  دعم  عن  المتكّرر،  الدولي 

السياق.
معلومات  قابلتها  النيابية،  االستشارات  إلى  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  دعوة 
دعا  التي  االستشارات  تلك  في  تشارك  لن  النيابي،  المجلس  في  وازنة  ُكتالً  بأّن  تؤكد 
في  ُتفلح  لن  االستشارات  إلى  الدعوة  فإّن  ه��ؤالء،  نظر  وجهة  فبحسب  عون،  إليها 
التوافق على شخصية قادرة على تحّمل ظروف لبنان االقتصادية والسياسية، وال بّد 
في هذا اإلطار، من اتفاق وتوافق يتجاوز لبنان، طرفاه إقليمي ودولي، ويحظى بدعم 

كامل من كافة القوى اإلقليمية والدولية المؤثرة في الشأن اللبناني.
فإما  الهاوية،  حافة  إلى  وصل  لبنان  لكن  السابق،  المشهد  عن  النظر  وبصرف 
والتي  الخارجية،  اإلم��الءات  بنمط  العمل  استمرار  وإم��ا  االستقرار،  نحو  الجنوح 
إلحداث  بوابة  لبنان،  من  سيجعل  الذي  األمر  قراره،  على  وتؤثر  الحريري  عمل  تحدد 
من  وسورية  جهة،  من  الله  حزب  تجاه  استثمارها  ُيمكن  وإقليمية،  داخلية  ضغوط 
واستقراره  السياسي  قراره  تصادر  والتي  لبنان  على  الضاغطة  فالدول  أُخرى،  جهة 
االقتصادي، إنما تعمل في اتجاه تأزيم األوضاع اللبنانية، إلنهاك لبنان قبيل الوصول 
في  يأتي  لبنان،  في  حالياً  يحدث  ما  كّل  فإّن  المعنى،  وبهذا  النيابية،  االنتخابات  إلى 
ترسم  حدود  ووضع  األزمات،  أمد  وإطالة  االنتخابات،  تلك  على  المسبق  التأثير  إطار 

بموجبها المصالح السعودية واألمريكية والفرنسية في لبنان.
المشهد  عنوان  هذا  التوازن،  وانعدام  السياسية  الرفاهية  عناوين  خارج  لبنان 
تؤطر  الطائفية  والمحاصصة  األفق،  في  تلوح  سياسي  نجاح  مقومات  فال  لبنان،  في 
والسعودية  متسارعة،  بوتيرة  ينهار  لبنان،  في  والمصرفي  المالي  والنظام  حّل،  أّي 
ُتعطل كّل شيء في لبنان، ومعادلة اإلفقار التاّم والعمل على انهيار العملة اللبنانية، 
لبنان  جانب  إلى  للوقوف  مدعاة  هي  ذلك  كّل  فرنسي؛  أميركي  سعودي  هدف  هي 
الُمعطل  االقليمي،  االصطفاف  حالة  وضرب  سياسي  خالف  أّي  وتحييد  واللبنانيين، 

ألّي حّل سياسي، ُينقذ لبنان واللبنانيين، من كارثة ُمحتمة.

ترّددات  تزال  “ال  أنه  أمل،  لحركة  السياسي  المكتب  رأى 
الحكومة  تشكيل  عدم  عن  الحريري  سعد  الرئيس  اعتذار 
الدعوة  هنا  ومن  اللبناني،  للمشهد  ضبابية  صورة  تتصدر 
التي  الملزمة،  النيابية  االستشارات  إجراء  في  اإلسراع  إلى 
بتشكيل  ُيكلّف  رئيس  تسمية  ُتنتج  أن  اللبنانيون  يتوقع 
والمماطلة  التسويف  عن  بعيداً  اإلنقاذ  على  قادرة  حكومة 
من  لبنان  وُتخرج  الخاّصة،  والمصالح  الحسابات  وكل 
نفق األزمات المتوالدة التي أثقلت كاهل المواطن، وأن تكون 
عيدية مناسبة األضحى برجم شياطين التفرقة والمصالح 
جميعها،  النفوس  من  ونبذها  والتحّكم  واالستئثار  واألن��ا 
تؤّسس  طريق  خارطة  على  كلهم  اللبنانيون  يتوافق  وأن 
الدولة  إلقامة  السعي  خ��الل  من  الواحد  لبنان  لمستقبل 
المدنية للخالص من عصب الطائفية البغيضة بما يتناسب 
حوارياً  مدخالً  تقّدم  التي  الحقيقية  الديمقراطية  مفهوم  مع 
تنّوع  ويحفظ  المجتمع  يحّصن  بما  إليه  بااللتفات  جديراً 

لبنان بكل ألوان طيفه”.
واعتبر في بيان، أنه “يكفي اللبنانيين وجعهم وجوعهم 
وشظف عيشهم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في 
الناس  جرح  في  اإليغال  مغّبة  “من  منّبهاً  لبنان”،  تاريخ 
قد  التي  الناس  بحقوق  والمتاجرة  والتجاوزات  التفلّت  عبر 

ُتوصل إلى فوضى متنّقلة تستهدف االستقرار العام”.
العدو  يستمّر  المبارك  األضحى  “عشية  أن  إلى  وأش��ار 
الصهيوني في ممارساته اإلرهابية بحق الشعب الفلسطيني 
المستوطنين  قطعان  وت��رك  المقدسة  األماكن  وبتدنيس 
بالتحرك  المطالب  العالم  ومسمع  مرأى  على  يستبيحونها 
إلى  مشيرًة  إلجرامه”،  حّد  لوضع  كافة  المستويات  على 
من  الذاتية  بالمصالح  للتضحية  مناسبة  هو  “العيد  أن 
من  بالتوّحد  مطالبة  جميعها  وال��دول  لبنان،  إنقاذ  أج��ل 
القضية  الطليعة  وفي  شعوبها  ومستقبل  قضاياها  أجل 

الفلسطينية”.

اعتبر “تجّمع العلماء المسلمين”، لمناسبة عيد األضحى، 
المجتمع  بفضل  ال  واألم��ان  باألمن  ينعم  اليوم  “لبنان  أن 
بل  الدولية،  المنظمات  وال  العالمي  االستكبار  وال  الدولي 
بسبب جهاد المقاومين الشرفاء الذين لهم وحدهم هذا العيد 

لما بذلوه من تضحيات ما زالت مستمّرة إلى اليوم”.
رأسه  وعلى  العالمي  االستكبار  عمل  “ولذلك  أض��اف 
على  جديدة  حرب  فرض  على  األميركية  المتحدة  الواليات 
بين  مشكلة  لخلق  والفقر  التجويع  ح��رب  هي  المقاومة 
حربها  عن  المقاومة  وإلشغال  جهة،  من  وأهلها،  المقاومة 
المشكلة  بمعالجة  لاللتهاء  الصهيوني  العدو  مع  األساسية 

االقتصادية واالجتماعية التي خلقها له هذا االستكبار”.
لنا  عيد  وال  محتلة،  وفلسطين  لنا  عيد  “ال  أن  وأك��د 
الدمار  وآل��ة  لنا  عيد  وال  الصهاينة،  يدنسها  وال��ق��دس 
الصهيونية تقتل يومياً شباباً ونساًء وأطفاالً وشيوخاً من 
شعب فلسطين، وعيدنا الحقيقي يوم نعيد لفلسطين ألقها 
وألهلها فرحتهم وللمسلمين عّزتهم بتحريرها من االحتالل 
بالغالي  التضحية  خالل  من  إالّ  ذلك  يكون  وال  الصهيوني، 

والنفيس”.
نحن  لبنان  في  ألهلنا  نقول  األضحى،  عيد  “في  وتابع 
يحاول  فال  معاً،  نغرق  أو  معاً  ننجو  واحد  مركب  في  وإياكم 

النظر  بغّض  المركب  في  بمقعده  يتصرف  أن  مّنا  فريق  كل 
عن مصلحة الفريق اآلخر بل علينا أن نجّذف جميعاً باتجاه 
الوطنية  بالوحدة  إال  يكون  ال  وهذا  اآلمان،  بّر  إلى  الوصول 
والمذهبية  الطائفية  وال��دع��وات  المهاترات  من  والخروج 
حّل  على  تعمل  وطنية  وحدة  حكومة  تأليف  في  واإلس��راع 

مشاكل الوطن”.
الطريق  باعتباره  المقاومة  بخيار  “التمسك  إلى  ودع��ا 
الوحيد لصون الوطن وحمايته من األطماع الصهيونية وهو 
السبيل إلستكمال التحرير باسترجاع مزارع شبعا وتالل كفر 
الطبيعية في مياهنا وأرضنا ونفطنا  شوبا وحماية ثرواتنا 

وغازنا”.
وواجبنا  الصراع  قلب  في  “أننا  مؤكداً  الحياد،  ورفض   
هو الدفاع عن أنفسنا بالقوة التي نمتلكها ال باالستجداء من 

الدول الكبيرة التي تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني”.
لتأليف  شخصية  اختيار  إل��ى  ال��ن��واب  التجّمع،  ودع��ا 
السابقين  الحكومات  رؤس��اء  ن��ادي  خ��ارج  “من  الحكومة  
اإلذعان  وعدم  الوطني  الخيار  لتبّني  مستعداً  يكون  أن  على 
لإلمالءات الخارجية”. كما دعا الدولة “إلى اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لمكافحة الفساد والهدر وتوفير الحاجات الضرورية 

للشعب اللبناني”.

معن  المحامي  األسعدي”  ل�”التيار  العام  األمين  أكد 
إلى  أّدى  سعودياً  فرنسياً  أميركياً  توافقاً  “أن  األسعد 
اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري بعد القبول بالشرط 
المرشحين  أسماء  عن  “البحث  أن  معتبراً  السعودي”، 
الغارق  للشعب  وإلهاء  للوقت  شراء  التأليف،  ثم  للتكليف 
في همومه ومعاناته وما حّل به من فقر وجوع وذّل وبطالة 

واآلتي سيكون أعظم وأخطر وأشّد وطأة”.
ليس  المكلّف  “اسم  أن  تصريح،  في  األسعد  واعتبر 
تبقى  العبرة  ألن  يؤّخر،  وال  يقّدم  وال  عليه،  ُيعّول  وال  مهّماً 
عودة  يؤّمن  ودول��ي،  إقليمي  دع��م  من  عليه  يحصل  بما 
ويأخذ  لبنان،  عن  الحصار  ويفّك  والقروض،  المساعدات 
ممنوع  التى  اإلستراتيجية  قضاياه  مراعاة  االعتبار  في 

االقتراب منها”.
الدولي  المجتمع  من  إيجابية  صدمة  “حدوث  وتوقع 
قبل االنتخابات النيابية، ألن ال حّل إالّ بإسقاط هذ السلطة 
ومحاسبتها واسترداد ما سلبته من أموال عاّمة وخاّصة”، 

أمر  المهندسين  نقابة  انتخابات  في  حصل  “ما  أن  مؤكداً 
سيطرة  أح��ادي��ة  لسقوط  واض��ح  وم��ؤّش��ر  ج��داً،  طبيعي 
“أهمية الفرق الشاسع  إلى  األحزاب الميليشيوية”، مشيراً 
الئحة  أن  حين  في  المعارضة  الئحة  لصالح  األصوات  في 
“هذه  السلطة تلّقت صفعة سياسية ونقابية”. وقال  قوى 
النيابية  االنتخابات  إلى  الذهاب  على  تجرؤ  لن  الطبقة 
المقبلة، إالّ عبر قانون انتخابي يضمن بقاءها في السلطة، 
ألن  التدريجي،  السقوط  دائ��رة  دخلت  عملياً  هي  التي 
على  حتماً  ستنسحب  المهندسين  نقابة  انتخابات  نتائج 
االنتخابات  على  وحكماً  والقطاعات  النقابات  من  غيرها 

النيابية”.
مسؤولية  الحاكمة  السياسية  السلطة  األسعد  وحّمل 
الدواء، ومنها معاناة المواطنين  عن  الدعم  رفع  “تداعيات 
ال  وما  والمسبوق،  المعهود  غير  ال��دواء  سعر  ارتفاع  من 
يتخيله عقل بشري، وهي معاناة لم تشهد الدول والشعوب 

لها”. مثيالً 

ب�ّشور وحمدان:

لوحدة العمل الفل�شطيني
والتضامن”  للتواصل  الدولي  العربي  “المركز  رئيس  بحث 
العربية  العالقات  مكتب  رئيس  نائب  استقباله  خالل  بّشور،  معن 
المديرة  بحضور  حمدان  أسامة  حماس”  “حركة  في  واالسالمية 
العاّمة للمركز رحاب مكحل، في المستجّدات الفلسطينية والعربية 

والدولية.
الصهيونية  الممارسات  على  “الرّد  أن  على  المجتمعون  واتفق 
المقاومة  قاعدة  على  الفلسطيني  الوطني  العمل  وح��دة  يتطلب 
أثار  من  واإلسالمية  العربية  األج��واء  تنقية  وعلى  واالنتفاضة 
في  األخيرة،  السنوات  في  األّمة  شهدتها  التي  المدّمرة  الصراعات 
إيجابياتها  وتطوير  السابقة  للمراحل  المتجّددة  المراجعة  ضوء 

والتملّص من سلبياتها”.
وأكدوا “تعزيز أبعاد التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية 
الصهيوني  ال��ع��دوان  خ��الل  ف��ي  مظاهره  بأبهى  تجلّى  وال���ذي 
التاريخية  فلسطين  امتداد  على  الفلسطيني،  الشعب  على  األخير 
وعربياً  فلسطينياً  التحرك  “أهمية  إل��ى  داعين  والجغرافية”، 
وإقليمياً عشية “مؤتمر دوربان” في جنوب إفريقيا، من أجل إعادة 
عام  إلغاءه  أبيب  تل  اشترطت  الذي   3339 األممي  للقرار  االعتبار 
على  وش��ّددوا  مدريد”،  “مؤتمر  ممثليها  لحضور  كشرط   1991
وتياراتها  األّمة  قوى  بين  المشترك  العمل  أطر  كل  تعزيز  “أهمية 
القضايا  وكل  الفلسطينية  القضية  وُنصرة  المقاومة  دعم  أجل  من 

العادلة في األّمة والعالم”.
بأطيب  المجتمعون  توّجه  األضحى،  عيد  حلول  ولمناسبة 
للمرابطين  سيما  “وال  األّم���ة  ألب��ن��اء  األم��ان��ي  وأص���دق  التهاني 
وأقطار  فلسطين  كل  في  والصامدين  األقصى  في  والمرابطات 
األّمة”، مذكرين دائماً في عيد األضحى أن انتصارات الشعوب هي 

تضحياتها. ثمرة 

نقابة المحّررين 

هّناأت يا�شين 
عارف  المهندس  بيان،  في  الصحافة  محّرري  نقابة  هنأت 
هنأت  كما  لبنان،  ف��ي  للمهندسين  نقيباً  بانتخابه  ياسين 
النقابة،  مجلس  بعضوية  ف��ازوا  الذين  المرشحين  المهندسين 
لبنان  لمصلحة  باإلنجازات  حافلة  مثمرة  والي��ة  “لهم  وتمّنت 
رافق  الذي  الراقي  الديمقراطي  “بالجو  منّوهًة  والمهندسين”، 

االنتخابية”. العملية 

عيد باأية حاٍل

عدت يا عيُد

{ عمر عبد القادر غندور*
في يوم الوقوف على عرفة إيذاناً ببدء أيام عيد األضحى، 
انهيار  تواصل  على  وقهراً  وكمداً  حزناً  تنفطر  قلوبنا  تكاد 
وطننا الذي ليس لنا سواه، ونرى وجوه غالبية اللبنانيين 
معفرة بتراب الحاجة والعوز، والبطون الخاوية، وانكسار 
القلوب والكرامات على أبواب الصيدليات والمستشفيات، 
وال  الحمام،  ورق  من  أرخ��ص  باتت  الوطنية  وعملتنا 
كهرباء وال مازوت وال بنزين، حتى وال بقية من نخوٍة في 
صدور طبقتنا السياسية المنتنة، والتي أنهت بسياساتها 
أدنى  شراء  عن  أعجز  وجعلتهم  العباد  وأفقرت  الدولة، 
حاجاتهم التموينية الختالل موازين المداخيل والتكاليف، 
كّل  وفوق  المصارف،  في  المودعين  أموال  على  والسطو 
كورونا،  داء  من  متحّورة  رابعة  موجة  من  الخشية  ذلك 
يطّل علينا عيد األضحى وبأية حاٍل عدت يا عيد، فنتذكر 
وأشهر  بالضاد  الناطقين  العربي  األدب  مفاخر  أهّم  أحد 
التعبير  وصاحب  الحمداني،  الدولة  سيف  بالط  شعراء 

اإلبداعي البليغ المتنبي الملقب بأبي الطيب يقول:
عيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيُد

بَما َمَضى أْم بأْمٍر فيَك تْجديُد
أّما األِحّبُة فالَبْيداُء دوَنُهُم
َفلَيَت دوَنَك ِبيداً دوَنَها ِبيُد

الى أن يقول:
جوُد الّرجاِل من األيدي َوُجوُدُهُم

مَن اللّساِن، َفال كانوا َوال الُجوُد
االس��ت��ش��ارات  ج���والت  م��ن  ج��دي��دة  ج��ول��ة  وبانتظار 
الماراتونية، ينام اللبنانيون على الطوى، على أمل تشكيل 
من  عنها  غنى  ال  دولة  قيام  الى  الحاجة  تفرضها  حكومة 
من  تشكيلها  توفر  إذا  إال  والعصابات،  العصبيات  نسل 

وزراء من كوكب آخر.
يمكن  أرضية  الى  تشير  ال  األرض  على  الدالئل  اّن  إاّل 
يحظى  اسم  لديها  ليس  سياسية  جهة  وأي  عليها،  البناء 

بقبول معقول، والغموض سيد الموقف.
انتخابات  بانتصار  المنتشية  “الثورية”  القوى  أما   
خارج  من  حكومة  تشكيل  الى  تتطلع  المهندسين،  نقابة 
عن  يفتش  كمن  بذلك  وهي  المعروف،  السياسي  الطاقم 

الطهارة في مواخير البغايا.

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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الوطن / �سيا�سة 4
اأميركا تعرقل اتفاق تبادل ال�سجناء ومفاو�سات فيينا تعقد بعد ت�سّلم ال�سلطة 

االإيرانّية الجديدة واالت�ساالت مع م�سر قائمة على الدوام ولم تنقطع

15 بعثة دبلوما�سّية تدعو »طالبان« لوقف اإطالق النار.. والجي�ش االأفغانّي 
يحّرر منطقة جارم�سير.. واإردوغان ينوي اإجراء محادثات مع طالبان

تقرير �إخبارّي

اكتمال الملء الثاني ل�سد النه�سة  ُيعيد االأزمة اإلى المرّبع االأول

أمس،  اإليرانّية،  الخارجّية  وزارة  أعلنت 
انتقال  نتيجة  تّم  فيينا  مفاوضات  »تعليق  أن 
السلطة في طهران ولم تتغّير سياساتنا العليا 

مع تغّير السلطة«.
اإليرانية،  الخارجية  باسم  المتحدث  وقال 
الصحافي  مؤتمره  خالل  زاده،  خطيب  سعيد 
تّم  فيينا  م��ف��اوض��ات  »تعليق  األس��ب��وع��ي: 
تتغّير  ولم  طهران  في  السلطة  انتقال  نتيجة 
سياساتنا العليا مع تغير السلطة، وأن جولة 
تسلم  بعد  ستعقد  السابعة  فيينا  مفاوضات 

السلطة الجديدة في إيران مهامها«.
تبادل  ات��ف��اق  عرقلت  »أم��ي��رك��ا  وأض���اف: 
السجناء معنا ومستعدون لتنفيذه إذا التزمت 

بوعودها تجاه هذا الملف«.
وكانت إيران أعلنت، الثالثاء الماضي، أنها 
تجري محادثات مع الواليات المتحدة لتبادل 
إيرانيين  عن  اإلف��راج  ضمان  بهدف  السجناء 
محتجزين في سجون أميركية وفي دول أخرى 

بتهمة انتهاك العقوبات األميركية.
اإليرانية  الرئاسة  مكتب  مدير  أعلن  كما 

عن  الماضي،  نيسان  ف��ي  واع��ظ��ي،  محمود 
محادثات عبر وسطاء لتبادل جميع السجناء 
الفتاً  األخ��رى،  وال��دول  المتحدة  الواليات  مع 
المفاوضات  ب��اب  تغلق  لم  »طهران  أن  إل��ى 
اإليرانيين في  السجناء  من أجل إطالق سراح 

الخارج«.
المتحدة  الواليات  نفت  الماضي،  أيار  وفي 
أفاد  اإليراني  الرسمي  التلفزيون  أذاعه  تقريراً 
اتفاق لتبادل سجناء  إلى  البلدين توصال  بأن 
من  دوالر  مليارات  سبعة  عن  اإلف��راج  مقابل 
أموال النفط اإليرانية المجمدة في دول أخرى 

بموجب العقوبات األميركية على طهران.
الخارجية  وزارة  أك��دت  أخ��رى،  جهة  من 
إي��ران  بين  »االت��ص��االت  أن  أم��س،  اإليرانية، 
أي  في  تنقطع  ولم  ال��دوام  على  قائمة  ومصر 

وقت من األوقات«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحّدث  وق��ال 
»االتصاالت  إن  زادة،  خطيب  سعيد  اإليرانية، 
بين إيران ومصر قائمة على الدوام ولم تنقطع 
صعوباتها  رغ��م  األوق���ات  م��ن  وق��ت  أي  ف��ي 

ومنعطفاتها«.
وتطوير  بتطبيع  زادة  خطيب  ورّح����ب 
الكبرى،  اإلس��الم��ي��ة  ال���دول  بين  ال��ع��الق��ات 
اإلسالمي  العالم  مصالح  »تخدم  أنها  معتبراً 

والمنطقة«.
ال��والي��ات  ل���دى  ال��م��ص��رّي  السفير  وك���ان 
فرصة  »هناك  إن  قال  زه��ران،  معتز  المتحدة، 
للتعاون مع اإلدارة األميركية الجديدة في ظل ما 
وصفه بتفاقم التدخل اإليراني في شؤون الدول 
وتسعى  تتدّخل  »إي��ران  أن  مضيفاً  العربية«، 

لتدمير أصول الدول العربية في المنطقة«.
النووّي ليس  الملف  وتابع: »مصر ترى أن 
إي��ران  لسلوك  بالنسبة  المشكلة  وح��ده  هو 
الملف  هذا  مع  التعامل  يجب  وال  المنطقة،  في 
سائر  ف��ي  اإلي��ران��ي��ة  ال��ت��دخ��الت  ع��ن  بمعزل 

الصراعات في المنطقة«.
ورف����ض ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة 
اإليرانية الكشف عن تطّورات الحوار اإليراني 
أن  على  ذات��ه  الوقت  في  مشدداً  السعودي، 
المنطقة  مصلحة  تخدم  المفاوضات  »ه��ذه 

والشعبين اإليراني والسعودي وستتواصل«.
أكثر  العراقّية بغداد  العاصمة  واستضافت 
خالل  وإيران  السعودية  بين  حوار  جولة  من 
العراقي  الرئيس  وص��ّرح  الماضية،  الفترة 
السعودية  المحادثات  تلك  بأن  صالح  برهم 
وزارة  أكدت  فيما  وهامة،  مستمّرة  اإليرانية 
لقاء  أن  سابق،  وقت  في  اإليرانية،  الخارجية 
العالقات  تناول  بغداد  في  الجانبين  بين  عقد 
أن  إل��ى  ولفتت  إقليمية،  وملفات  الثنائية، 
في  ليست  المنطقة  تشهدها  التي  »التوترات 

صالح البلدين«.
قد  وطهران  الرياض  بين  العالقات  كانت 
إثر   ،2016 ع��ام  مطلع  منذ  قطيعة  شهدت 
خالل  ط��ه��ران،  ف��ي  المملكة  س��ف��ارة  اقتحام 
السعودية  السلطات  تنفيذ  على  احتجاجات 
الشيعي  الدين  رج��ل  بإعدام  قضائياً  حكماً 
ال���ب���ارز، ن��م��ر ال��ن��م��ر، وآخ���ري���ن، واس��ت��م��رت 
الحرب  من  البلدين  موقف  بشأن  الخالفات 
بدعم  إليران  السعودية  واالتهامات  اليمن  في 

اإلرهاب وتهديد المالحة في الخليج.

ال��دف��اع  وزارة  ب��اس��م  ال��م��ت��ح��دث  أع��ل��ن 
منطقة  »تحرير  أمس،  أم��ان،  فؤاد  األفغانية 
جارمسير في إقليم هلمند جنوبي البالد، من 

مسلحي حركة طالبان المتطرفة«.
على  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  وكتب 
تويتر: »الجيش الوطني األفغاني حرر، أمس، 
منطقة جارمسير في والية هلمند من سيطرة 
من  عشرين  قتل  حيث  ط��ال��ب��ان،  إره��اب��ي��ي 
مقاتلي طالبان وجرح عشرة، وتم االستيالء 
على عدد كبير من أسلحتهم وذخائرهم أثناء 

العمليات«.
بين  أفغانستان  في  مواجهات  وتجري 
طالبان  حركة  ومسلحي  الحكومية  القوات 
المناطق  في  كبيرة  بقاع  على  استولوا  الذين 
الكبيرة.  المدن  على  هجوماً  وشنوا  الريفية 
القوات  انسحاب  وس��ط  التصعيد  وي��أت��ي 
بإكماله  واشنطن  وع��دت  ال��ذي  األميركية، 

بحلول 11 أيلول المقبل.
عن  األفغانية  »باجفاك«  وكالة  ونقلت 
أحكمت  طالبان  »ح��رك��ة  إن  قوله  م��ص��در، 
أخرى  حدودية  تفتيش  نقطة  على  سيطرتها 

على الحدود مع إيران«.
فيما ذكر مصدر يوم الجمعة، أن »مسلحي 
جنوبي  قندهار  مدينة  دخلوا  طالبان  حركة 
أف��غ��ان��س��ت��ان )ث��ان��ي أك��ب��ر م���دن ال��ب��الد( 
الحكومّية،  ال��ق��وات  ضد  قتاالً  ويخوضون 

وهناك إصابات بين المدنيين«.
المكتب  باسم  المتحّدث  أعلن  ذل��ك  إل��ى 
الله  عبد  ال��دوح��ة،  في  لطالبان  السياسي 
م��ن��ص��ور، ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن ي��وم أم��س، 
باستثناء  أفغانستان،  أراض��ي  »معظم  أن 
العاصمة كابول وجزء من المناطق المحيطة 

بها، أصبحت تحت سيطرة الحركة«.
رجب  التركي،  الرئيس  أعلن  جهته،  من 
طيب أردوغان، أمس، أن بالده »تنوي إجراء 
الحركة  رفض  بشأن  طالبان  مع  محادثات 
بعد  ك��اب��ول  م��ط��ار  ب���إدارة  ألن��ق��رة  السماح 

انسحاب القوات األميركية من أفغانستان«.
وقال أردوغان: »بإذن الله، سنرى أي نوع 
طالبان  مع  نجريها  أن  يمكن  المحادثات  من 

ونرى إلى أين ستأخذنا«.
المتحدة  ال���والي���ات  ت��ت��ح��ّض��ر  وب��ي��ن��م��ا 
وشركاءها في حلف »الناتو« لالنسحاب من 
أفغانستان، بحلول نهاية آب المقبل، بعد 20 
إلنزال  تركيا  تتحضر  هناك،  الحرب  من  عاماً 
قواتها لتولي تأمين مطار كابول الذي يواجه 

خطر السقوط بيد »طالبان«.
وكانت حركة طالبان طالبت تركيا بسحب 

في  عضواً  باعتبارها  أفغانستان  من  قواتها 
حلف شمال االطلسي.

سهيل  طالبان،  باسم  المتحّدث  وأع��رب 
عالقة  البلدين  »تجمع  بأن  أمله  عن  شاهين، 
إسالميٍة  حكومٍة  تشكيل  بعد  وطّيبة  وثيقة 
»تولو  قناة  نقلت  ما  وفق  البالد«،  في  جديدٍة 
بعدما  الحركة  طلب  ويأتي  األفغانّية،  نيوز« 
مطار  تأمين  على  وواشنطن  أنقرة  اتفقت 

كابول عبر القوات التركية.
فيما أصدرت 15 بعثة دبلوماسية، وكذلك 
العاصمة  في  األطلسي  شمال  حلف  ممثل 
حركة  لحّث  مشتركاً  بياناً  أمس،  األفغانّية، 
»طالبان« على وقف الهجمات العسكرية، بعد 

ساعات فحسب من فشل اجتماع الدوحة.
وقالت البعثات الدبلوماسية، وممثل حلف 
شمال األطلسي: »في عيد األضحى.. يجب أن 
للعالم  وتظهر  لألبد  أسلحتها  طالبان  تضع 

التزامها بعملية السالم«. 
البعثات  ع��ن  المشترك  ال��ب��ي��ان  وص���در 

والتشيك  وك��ن��دا  ألستراليا  الدبلوماسّية 
والدنمارك واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا 
وهولندا  وكوريا  واليابان  وإيطاليا  وألمانيا 
وال��والي��ات  وبريطانيا  والسويد  وإسبانيا 
المتحدة، إضافة للممثل المدني لحلف شمال 

األطلسي.
يذَكر أن  »طالبان«  كانت تعلن في عطالت 
األعياد السابقة وقفاً مؤقتاً إلطالق النار، لكن 
اآلن  حتى  اإلعالن  هذا  مثل  تصدر  لم  الحركة 
بمستويات  مكاسب  تحقيقها  مع  المرة  هذه 

غير مسبوقة خالل معارك في أنحاء البالد.
التقى  األفغان  القادة  كبار  من  وفد  وك��ان 
»طالبان«  لحركة  السياسية  القيادة  م��ع 
اليومين  م��دى  على  القطرية  العاصمة  في 
في  الحركة  أصدرته  بياناً  لكّن  الماضيين، 
وقت متأخر من مساء أول أمس األحد لم يأت 
على ذكر أي وقف ألعمال العنف المحتدمة في 

أفغانستان.
العام«  »المدعي  ق��ال  األح��د،  أم��س  وأول 

الدين  ج��الل  األفغانية،  »طالبان«  لحركة 
األفغانية  الحكومة  توافق  لم  »إذا  شينواري، 
وشطبهم  سجين   آالف   7 سراح  إطالق  على 
من القوائم، فسيكون من الصعب وقف إطالق 

النار«.
وف���ي ت��ص��ري��ح ل���ه ق���ال ش��ي��ن��واري إن 
تواصلت  الحكومة  مع  طالبان  »محادثات 
يجب  اليوم،  نهاية  وبحلول  الثاني.  لليوم 
»األط��راف  أن  مضيفاً  مشترك«،  بيان  نشر 
ناقشت وقف إطالق النار. لكن شرط طالبان 
هو إطالق سراح 7 آالف سجين وشطبهم من 

القوائم«.
بدوره، أعلن رئيس حركة »طالبان«، هبة 
التسوية  تؤّيد  »الحركة  أن  زاده،  أخوند  الله 
التقدم  من  الرغم  على  النزاع  لحّل  السياسية 
أنها  على  مشّدداً  العسكرية«،  واالنتصارات 
خالل  من  ح��ّل  إل��ى  التوّصل  على  »مصّممة 

المفاوضات«.

وجهت إثيوبيا، أمس، رسالة إلى كل من مصر 
الثاني  للعام  هدفها  حققت  أن  بعد  وال��س��ودان، 
المطّل على  النهضة«  ل�«سد  الثاني  الملء  بنجاح 
بغزارة  األمطار  »هطول  أن  مؤكدة  األزرق،  النيل 

عّجل بالملء الثاني«.
عبر  أحمد  آبي  اإلثيوبي  ال��وزراء  رئيس  وغ��ّرد 
»مبارك  قائالً:  »تويتر«،  على  الرسمية  صفحته 
االنتهاء من الملء الثاني في سد النهضة الكبير!.. 

إثيوبيا تتقّدم«.
اإلثيوبي،  وال���ري  المياه  وزي��ر  ق��ال  ب���دوره، 
التلفزيون  مع  تصريحات  في  بقلي،  سليشي 
يلحق  لن  أنه  المصب  دولتي  »نطمئن  الرسمي: 
بهما أي ضرر«، مضيفاً أن »تدفق المياه إلى دولتي 
الفتحتين  خالل  من  بانتظام  سيستمّر  المصّب 

الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه«.
لسد  الثاني  الملء  »عملية  أن  بقلي  وأوض��ح 
أعلى  من  المياه  وتدفقت  بنجاح  تمت  النهضة 
يمثل  اإلنجاز  »ه��ذا  أن  متابعاً  للسد«،  الحاجز 
نجاح إثيوبيا وتمكنها من توليد الطاقة من خالل 

توربينتين«.
المرحلة،  هذه  إلى  »للوصول  أنه  إلى  وأش��ار 
المرحلة  في  الجميع،  قبل  من  مقدرة  جهود  بذلت 
المقبلة سنعمل على توليد الطاقة من سد النهضة 

من خالل التوربينتين بالسّد«.
العام  األولى  الملء  وقال مسؤول »تّمت عملية 
عملية  سيعلن  لذا  أمس.  الثانية  تّمت  الماضي. 
ما  يخّزن  بات  »السد  أن  مضيفاً  الثانية«،  الملء 

يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة«.
إثيوبّية أحدث  وكانت قد نشرت وسائل إعالم 
أنه  كاشفة  األحد،  أمس  أول  الثاني،  للملء  صور 
وأن  المقرر،  من   50% يتجاوز  ال  بمعدل  »يسير 
نسبة التخزين وصلت إلى 1,5 مليار متر مكعب«.

كما كشفت صور نشرتها صفحات وحسابات 
التقطت  التواصل  مواقع  على  إثيوبيين  إعالميين 
المياه  منسوب  ارتفاع  السد،  لبحيرة  أمس  أول 
بشكل كبير، وذلك بعد ساعات قليلة من تأكيدات 

إدارة سّد الروصيرص السوداني أن هناك انخفاضاً 
بنسبة %50 من المياه الواردة من النيل األزرق.

لكن الخبير المصري الدكتور عباس شراقي قال 
إن »إثيوبيا لن تستطيع تخزين أكثر من 3 مليارات 
لما  صحة  وال  الثاني،  الملء  خ��الل  مكعب،  متر 
تدعيه من أنها تستطيع تخزين أكثر من 6 مليارات 
 13,5 وهي  تخزينها  مقرراً  كان  التي  الكمية  من 
مليار متر مكعب«، مضيفاً أن »التخزين المتاح لها 
خالل موسم األمطار الحالي سيقف عند 3 مليارات 
لكون االرتفاع الحالي للسد يقف عند 573 متراً، تّم 

تخزين 1,5 مليار فقط وبمعدل 50%«.
حالياً  بالسد  المحيطة  »المنطقة  أن  وذك��ر 
بموسم  ينبئ  ما  وهو  واألمطار،  السحب  تغطيها 

أمطار كبير«.
الوفد  عضو  الظواهري  ع��الء  الدكتور  وك��ان 
في  ق��ال  قد  النهضة  لسد  المصري  التفاوضي 
مصر  خاطبت  »إثيوبيا  إن  سابقة  تصريحات 
لخزان  الثاني  الملء  ستبدأ  أنها  وأعلنت  مؤخراً 
اتفاق  يخالف  منفرد  أح��ادي  تصّرف  وهو  السّد، 
إعالن المبادئ، كما قالت إنها ستقوم بتخزين نحو 
13 مليار متر مكعب خالل موسم الفيضان الحالي 
وعلى مرحلتين، األولى في تموز الحالي وتعتزم 
فيها ملء نحو 6.6 مليار متر مكعب، والثانية خالل 
شهر أغسطس المقبل وتعتزم فيها ملء 6.7 مليار 
متر مكعب«، مؤكداً أنه »من الصعوبة تخزين هذه 
الكمية في ظل االرتفاع الحالي للممر األوسط لسد 

النهضة«.
وانغ  الصيني،  الخارجية  وزير  أّكد  أن  وسبق 
يي، أول أمس، أثناء زيارته إلى مصر، اهتمام بالده 
النهضة  سّد  مشروع  ألزمة  حل  إلى  ب�«التوصل 
اإلثيوبي«، معرباً عن »تفّهم بكين لكون نهر النيل 

أمراً حيوياً لمصر«.
فيه  ج��اء  بياناً  المصرية  الرئاسة  وأص��درت 
وزير  استقبل  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  »أن 
من  رسالة  حامالً  يي،  وانغ  الصيني،  الخارجية 
الرئيس الصيني تشي شين بينغ«، وفقاً لما نقلته 

صحيفة »بوابة األهرام« المصرية. 
تطورات  آخر  إلى  التطرق  »تّم  للبيان،  ووفقاً 
قضية سد النهضة، حيث أّكد الرئيس موقف مصر 
في  المتمثل  المائي  أمنها  على  بالحفاظ  الثابت 
حقوقها التاريخّية في مياه النيل، وذلك بالتوصل 
إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة 

يحقق مصالح الجميع بشكل عادل«.
من جانبه، أوضح وزير خارجية الصين »تفّهم 
بالده التام لألهمية القصوى لنهر النيل بالنسبة 
لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل 
القضية على نحو يلبي مصلحة جميع  تلك  لحل 

األطراف«.
وعقد مجلس األمن الدولي، في وقت سابق من 
الشهر الحالي، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، 
لم  أنه  إال  والسودان،  ومصر  إثيوبيا  بين  القائمة 

يصدر حتى اآلن قرار أو توصية بعد الجلسة.
المجلس،  ل��دى  ال��دائ��م  روسيا  مندوب  وق��ال 
مما  بالقلق  تشعر  ب��الده  إن  نيبينزيا،  فاسيلي 
ال��دول  بين  المواجهة  خطاب  بتصعيد  وصفته 

األطراف في األزمة )مصر والسودان وإثيوبيا(.
في  رسمياً،  والسودان  مصر  إثيوبيا  وأخطرت 
وقت سابق، حول البدء في الملء الثاني لخزان سد 

المتضررتان  الدولتان  اعتبرته  ما  وهو  النهضة، 
خرقاً للقوانين الدولية واألعراف، وانتهاكاً التفاق 
المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 

.2015
وفيما تخشى مصر من تأثير السّد على حصتها 
من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، 
فإن للخرطوم مخاوف من أثر السّد اإلثيوبي على 

تشغيل السدود السودانية.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في 
بالصيغة  االستمرار  »أهمية  مؤكدة  المفاوضات، 

التي يرعاها االتحاد األفريقي«.

بكين تطالب وا�سنطن برفع الح�سار عن كوبا
دعا المتحّدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أمس، الواليات المتحدة إلى رفع 

الحصار عن كوبا.
وقال المتحّدث: »لطالما اعتقدت الصين أنه من الضروري احترام حق كل دولة في اختيار نظامها 
للظروف  وفقاً  تنميتها  مسار  عن  بحثها  في  كوبا  تدعم  الصين  إن  التنموّي.  ومسارها  االجتماعي 

الوطنية وتعارض بحزم التدخل الخارجي في السياسة الداخلية والشؤون الداخلية لكوبا«.
وأشار الدبلوماسي إلى أن »الجانب الصيني يحث واشنطن على رفع الحصار المفروض على 

كوبا بشكل كامل«.
وفي 17 تموز الحالي، نظمت الحكومة الكوبّية مسيرة حاشدة وسط العاصمة هافانا، في نهاية 

أسبوع من االضطرابات التي أّدت إلى سلسلة من االنتقادات الدولّية.
وتشهد كوبا احتجاجات واسعة، منذ األحد الماضي، للمرة األولى خالل سنوات، بسبب األزمة 

التي تضرب البالد منذ أشهر، والقيود المفروضة على خلفّية مواجهة وباء كورونا.
عواقب  عن  المسؤولة  األميركّية  اإلدارة  رودريغيز  برونو  الكوبي  الخارجية  وزي��ر  وحّمل 
المظاهرات العنيفة األخيرة في البالد، الفتاً إلى أنها »تهدف إلى زعزعة استقرار كوبا وسط جائحة 

كورونا«.

مناورات ع�سكرّية رو�سّية هندّية م�ستركة جنوبي رو�سيا

عسكرية  تدريبات  إجراء  عن  الروسية  الجنوبية  العسكرية  للمنطقة  الصحافّي  المكتب  أعلن 
مشتركة مع الهند، في ميدان »برودبوي« بالقرب من مدينة فولغوغراد جنوبي روسيا، ابتداء من 

مطلع أغسطس المقبل.
وجاء في بيان صدر عن المكتب، أمس: »ستجري مناورة مشتركة بين روسيا والهند في إطار 
مناورات »إندرا 2021-«، في ساحة ميدان التدريب )برودبوي( في المنطقة العسكرية الجنوبية 
13 من آب المقبل. ومن المقّرر أن يشارك فيها  1 وال�  ال�  في منطقة فولغوغراد، في الفترة ما بين 
نحو 80 جندياً من الجيش التابع للمنطقة الجنوبّية )كتيبة المشاة( ونحو 80 جندياً من القوات 

المسلحة الهندية«.
 300 استخدام  الجنوبية  العسكرية  المنطقة  في  المناورات  خالل  »سيتّم  أنه  البيان  وأضاف 

هدف مختلف، بما فيها 100 هدف متحّرك ومحاكاة المركبات اآللية والمدرعات«.
ودقق: »مهمة التمرين هي زيادة جاهزّية هيئات القيادة والسيطرة ووسائل مكافحة اإلرهاب«.

في  محاكاته  تمت  عدو  بتدمير  التمرين  مراحل  إحدى  في  للبلدين  الفرعّية  الوحدات  وستقوم 
ناحية تدريبية صممت خصيصاً لهذا الغرض، تتكّون من 3 شوارع و50 مبنى سكنياً.

كما سيتّم وضع 16 هدفاً متحركاً في المكان، وبينها مركبات من طراز )يو إيه زد(، ونحو 30 من 
الهياكل تمثل أشخاصاً بالحجم الطبيعّي، تقلد مسلحين محتملين.

وعقد مؤتمر التخطيط النهائي الثاني لممثلي القوات المسلحة لروسيا والهند، في وقت سابق 
وتضمن تنظيم تخطيط وإعداد التدريبات التكتيكية الروسية الهندية الدولية »إندرا - 2021«، في 
فولغوغراد. ووافق وفدا البلدين على مدة التدريبات، وخطتها والسيناريوات المقترحة باإلضافة 

إلى تكوين القوات والوسائل، وإجراءات عبور حدود الدولة، وتنظيم التأمين.

م�سكلة خطيرة في برامج ال�سواريخ االأميركّية 

فائقة ال�سرعة
كشف تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس عن مشكلة »مثيرة للقلق« في برامج الصواريخ األميركية 

التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأشار التقرير الذي ركز على تطور األسلحة األميركية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى وجود حالة 
»مثيرة للقلق«، بالنسبة للجانب األميركي حيث أكد أن »أميركا ال تزال متخلّفة عدة سنوات عن الصين وروسيا، 

اللتين قّدمتا مجموعة من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بين عامي 2017 و2019«.
وينظر إلى األسلحة فرط الصوتّية على أنها »أسلحة لها عدة تطبيقات تكتيكية واستراتيجية خاصة وهي 
من األسلحة األساسية القادرة على ضرب األعداء بسرعة لتقليل من فعالية اإلنذار المبكر عند الضربة األولى، أو 

للرّد بشكل أفضل على الضربة األولى المفاجئة للعدو«.
وبحسب مجلة »ميالتاري واتش« التي نقلت بعض ما جاء في تقرير خدمة أبحاث الكونغرس، فقد شّدد 
التقرير على أن صانعي القرار األميركيين »يجب أن يكونوا قلقين بشأن وتيرة تقدم قدرات روسيا والصين في 
مجال تصنيع األسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت«، باإلضافة إلى أن »إمكانيات وقدرات البنتاغون 

تواجه صعوبات جدية للحاق بركب هذه الصناعة«.
األرجح بإرسال مركبات )صواريخ استراتيجية(  أن »روسيا والصين قد قامتا بالفعل على  التقرير  وأكد 
انزالقية وعملياتية تفوق سرعتها سرعة الصوت، يحتمل أنها مسلحة برؤوس حربية نووية، في حين أن برامج 
األسلحة األميركية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لم يتم تصميمها لالستخدام مع رأس حربي نووي وال 

تقترب من الوصول إلى حالة التشغيل«، بحسب المصدر.
ونّوه التقرير إلى أن »الميزانية العسكرية األميركية تضمنت حوالي 3.2 مليار دوالر عبارة عن نفقات أبحاث 
اإلنفاق  إجمالي  يتجاوز  جداً  كبير  رقم  وهو  وحدها،  الصوت  سرعة  سرعتها  تفوق  التي  لألسلحة  مخصصة 

الدفاعي للغالبية العظمى من البلدان«.
التي تفوق سرعة  البنتاغون لم يقم حتى اآلن »بتسجيل إنشاء أي برامج لألسلحة  أن  إلى  التقرير  ونّوه 
الصوت، ولم يتخذ قراراً للحصول على مثل هذه األسلحة، وبدالً من ذلك اختار البنتاغون االستمرار في صياغة 

وتقييم النماذج األولية«.

قالت مصادر 
إعالميّة أميركيّة 
إن إيران نجحت 

بخوض حرب 
نفسية على إدارة 

الرئيس جو بايدن 
تحت عنوان 

االستعداد الفوري 
لتبادل السجناء 

فحّركت أهالي 
السجناء األميركيين 

وجماعات الضغط 
المساندة لهم إللقاء 

اللوم على إدارة 
بايدن بتعطيل 
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مؤّثرة لتعطيل العمل في استكمال السّد مؤقتاً حتى يتم إنجاز 
االتفاق الملزم، واآلن وبعد البدء في عملية الملء الثاني دون 
ضربة  بتوجيه  سوداني  مصري  تحّرك  ودون  اتفاق  توقيع 
مؤقتاً،  ولو  السد  بناء  استكمال  في  العمل  لتعطيل  مؤثرة 
تصريحات  مع  خاصة  أيضاً  تبّدد  قد  السيناريو  هذا  يكون 
المسؤولين اإلثيوبيين بأنهم جاهزون للدفاع عن السد ضد 

أية محاولة لتخريبه.  
اإلثيوبي  التعنت  هو  رسمناه  ال��ذي  الثالث  السيناريو 
مصر  قبل  م��ن  للسد  ناسفة  عسكرية  ض��رب��ة  وت��وج��ي��ه 
بل  اللحظة  حتى  قائماً  زال  ما  السيناريو  وهذا  والسودان، 
الواضح  العجز  مع  خاصة  مشروعّية  الوقت  مع  يكتسب 
دولي  اتفاق  بتوقيع  إثيوبيا  إقناع  عن  الدولي  للمجتمع 
على  تنّص  كما  المصب  دولتي  حصة  على  للحفاظ  ملزم 
وبالطبع  المشتركة،  لألنهار  المنظمة  الدولية  القوانين  ذلك 
تطبيق هذا السيناريو غير مضمون العواقب، فهذا المجتمع 
حال  في  وال��س��ودان  مصر  ضد  يتحّرك  قد  العاجز  الدولي 
توجيه ضربة عسكرية ناسفة للسد وقد تنشأ حرب واسعة 

وفوضى عارمة في اإلقليم.  
إثيوبيا  تعنت  هو  رسمناه  ال��ذي  ال��راب��ع  والسيناريو 
الواقع  األمر  لقبول  والسودان  مصر  على  الدولي  والضغط 
وعدم توجيه أي ضربات عسكرية أو تعطيل الستكمال السد، 
وبالطبع  وعطشاً،  جوعاً  البلدين  شعب  موت  يعني  ما  وهو 
ال تسعى مصر والسودان ألي حلول خارج الشرعية الدولية 
المهددة.  شعبهما  حياة  لهما  يحفظ  حل  عن  يبحثان  لكنهما 
المواطنين  أن تقبله جموع  الرابع ال يمكن  لذلك فالسيناريو 
في مصر والسودان، وهذا السيناريو قائم أيضاً لكنه سيحدث 
فوضى عارمة في مصر والسودان ألن شعبي البلدين لن يقبال 
باالنصياع للضغوط الدولية إذا قبلها القادة السياسيون في 
البلدين، هنا ستكون الهبات الجماهيرية متوقعة دفاعاً عن 

حق هذه الجماهير في الحياة.
 لقد أصبحت قضية سد النهضة في اللحظة الراهنة على 

صفيح ساخن وواحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام 
العام  ال��رأي  بل  فقط  وإثيوبيا  وال��س��ودان  مصر  في  ليس 
العالمي، فبعد إعالن فشل المفاوضات وتصميم إثيوبيا على 
الذهاب لحافة الهاوية بإعالنها البدء في الملء الثاني للسد 
دون توقيع اتفاقية ملزمة مع دولتي المصب مصر والسودان، 
ضاربة بحقوقهما التاريخية في مياه النيل عرض الحائط، 
حيث ترفض االعتراف باالتفاقيات المبرمة بين دول حوض 
بحجة  األطراف  المتعددة  أو  الثنائية  سواء  المختلفة  النيل 
أن هذه االتفاقيات وقعت خالل مراحل االحتالل، تكون بذلك 
تدق طبول الحرب، وتكون السيناريوات الصعبة هي األقرب 

للحدوث.
يداهمنا  أصبح  والوقت  كثيراً  إثيوبيا  على  صبرنا  لقد 
أطلقها  التي  المدوية  الصرخة  ولنتذكر  صالحنا،  غير  وفي 
الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب فشل الجولة األخيرة 
وال  بها،  مساس  ال  أحمر  خط  مصر  »مياه  بأن  للمفاوضات 
يتخّيل أحد أنه خارج نطاق قدراتنا«، وهي رسالة واضحة 
موجهة ليس فقط إلثيوبيا بل للعالم أجمع، ولكّل من تسّول 
فمصر  لذلك  المصريين،  حياة  بشريان  بالعبث  نفسه  له 
أمام مسؤوليتها  المختلفة  الدولي بمنظماته  المجتمع  تضع 
بحسم  والتدخل  المنطقة،  واستقرار  أمن  على  الحفاظ  في 
بشكل  للسد  الثاني  الملء  في  بالبدء  اإلثيوبي  العبث  لوقف 
لمصر  تحفظ  ملزمة  نهائية  اتفاقية  توقيع  وقبل  منفرد 
مياه  في  التاريخية  حقوقهما  المصب  دولتي  وال��س��ودان 
النيل، وإن تقاعس المجتمع الدولّي عن القيام بالدور المنوط 
به في حفظ األمن والسلم حول العالم يعني أنه يدفعنا دفعاً 
لخيار لم نكن نتمّناه، وليتذّكروا المقولة الفرعونّية المسّجلة 
وترعى  النيل،  إلنقاذ  الجنود  »فليهرع  المعابد  جدران  على 
وصوله إلى معشوقته مصر« وهي المقولة التي ال يمكن أن 
يتنازل عنها الشعب المصري، وسيقف خلف جيشه وقيادته 
بلغت  اللهم  جريانه،  لوقف  محاولة  أي  ومنع  النهر  لتحرير 

اللهم فاشهد.

الرسائل  بعض  في  البحث  نحصر  فإننا  الخطاب،  في  ج��اء  ما  ك��ّل  تناول  عن 
الوجه  وعلى  الخطاب  تضّمنها  التي  والدولية  والوطنية  القومية  االستراتيجية 

التالي:
العربي  القومي  االنتماء  مسألة  على  األسد  الرئيس  أكد  القومّية:  الرسالة   �  1
المنطقة كلها،  العدوان على سورية وعلى  بشكل جاء كرّد مباشر على أحد أهداف 
دون  أوالً«  »أنا  شعار  وإطالق  الذات  على  واالنكفاء  القومي  التحلل  تضّمن  هدف 
ابتدعها  التي  بالنفس«  »النأي  مقولة  بذلك  ورفض  ثانياً،  هو  َمن  هناك  يكون  أن 
التأكيد  شكل  وبهذا  سورية.  لحصار  العدو  وسائل  من  وسيلة  ليشكلوا  لبنانّيون 
مضمونه  وللعرب  سورية  ألعداء  واضحاً  جواباً  به  والتمسك  القومي  االنتماء  على 
أًن حرب السنوات العشر عجزت عن اقتالع سورية من عروبتها وعجزت عن انقالب 
بين  التمييز  جداً  هاماً  وكان  سورية،  من  العروبة  إخراج  أو  عروبتها  على  سورية 
العرب العاربة والعرب المستعربة والتمييز بين الشعب العربّي المتمسك بعروبته 
أهلية  غير  من  السلطة  كراسي  إلى  تسلقوا  حكام  وبين  العنصرية  غير  وبقومّيته 
يبّرر  ال  وللعروبة  للعرب  المعادي  هؤالء  سلوك  إّن  وبالتالي  شعبي،  اختيار  وغير 
للعرب التنّكر لعروبتهم بل يفرض مزيداً من التمسك بهذه العروبة ومزيداً من العمل 
تقول  الحرب  شّن  لمن  واضحة  رسالة  ذلك  وفي  العروبة،  أعداء  الحكام  إلسقاط 
فشلت الحرب في ضرب االحتماء القومي لسورية وفشل األعداء عن إبعاد سورية 

عن قضية العرب األولى فلسطين »رغم ما قام به البعض من غدر ونفاق«.
الكثير من العناوين والتي تبدأ بوحدة  � الرسالة الوطنية. وفي هذه الرسالة   2
النسيج  وترميم  المضللين  أبنائها  الستعادة  سورية  وخطة  السوري،  الشعب 
الدعوة  هاماً  وكان  للشعب  الحقيقية  الوطنية  الوحدة  فكرة  يخدم  بما  االجتماعّي 
في  عمله  واستئناف  ضّل  من  لعودة  الرئيس  قبل  من  عليها  والمشّدد  المتكّررة 
كنف الوطن وحضنه. وهنا ال بّد من التنويه بالقرار السوري االستراتيجي القاطع 
االحتاللين  من  المدعوم  اإلرهاب  بيد  سورية  أرض  من  تبقى  ما  تحرير  باستكمال 
أّن عملية التحرير التي تقودها الدولة خّطط لها على أن  األميركي والتركي. مؤكداً 
تنفذ باستراتيجية المراحل وتعدد الوسائل من أجل االقتصاد بالقوى وحقن الدماء. 
التحرير يتّم على مسارين متوازيين... مسار سلمي تصالحي تستعاد  وعليه فإّن 
به األرض وَمن عليها دون قتال ونار ودمار، ومسار عسكرّي ميداني يكون العالج 
األخير إْن لم يحقق األول أهدافه. وهنا تكون أيضاً المرحلّية في التنفيذ بشكل يفسح 
فيها ألعمال سياسة الترغيب والترهيب أيضاً وأيضاً من أجل حقن الدماء ما يعني أّن 

تراخي الزمن في إتمام عملية التحرير ليس عجزاً بل حرٌص على األنفس والقوى.
� الرسالة اإلقليمية والدولية. حملت رسائل األسد هنا إشارات واضحة إلى شبكة   3
ترفض  التي  سورية  نسجتها  التي  االستراتيجية  والتحالفات  والصداقات  العالقات 
الحياد بين الحق والباطل وترفض النأي بالنفس عن مسائل اإلقليم والقضايا الدولية. 
ف�«النأي بالنفس« ليست سياسة للنصر بل هي استرخاء يمّهد للعزل ولالستسالم، 
أو   � المقاومة  محور   � اإلقليمي  محورها  من  سورية  ستقتلع  الحرب  أّن  ظّن  ولمن 
أكد  الرئيس األسد  فإّن  إيران وروسيا والصين،  الدولية وبشكل خاص مع  تحالفاتها 
تساعد  التي  التحالفات  بتلك  تمسكاً  أشّد  اليوم  هي  القوية  سورية  أّن  واليته  بدء  في 
المحّررة. وفي هذا  الواحدة  السورية  األرض  السورية على  السيادة  أيضاً على حفظ 
التأكيد صفعة أخرى ألرباب العدوان من عتاة الحرب الكونّية الذين زعموا أّن سورية 

ستنقل إلى الضفة األخرى من الصراع اإلقليمي والدولي.
صريح  تحديد  كان  هنا  سورية.  في  األرض  بعض  محتلي  إلى  الرسالة   �  4
لالحتاللين في الشمال واالحتالل في الجنوب. فأكد األسد على تحرير الجوالن من 
الذي  اإلرهاب  من  الفرات  وشرقي  إدلب  مناطق  تحرير  مع  »اإلسرائيلي«  االحتالل 
األميركي  االحتالل  ويرعاه  والشمال  الغربي  الشمال  في  التركّي  االحتالل  يرعاه 
شرقي الفرات، وأّن هذا التحرير هو نصب أعين سورية وال تنازل وال تفريط بحبة 
تراب من األرض السورية. وفي هذا رسالة مباشرة تنطوي على مضامين متعّددة 
اّن الرئيس لم يحصر وسائل التحرير بجهة واحدة بل انه وسع الخيارات  خاصة 
التي  الشعبية  المقاومة  خيار  إلى  األسد  الرئيس  إشارة  للعدو  صاعقة  تكون  وقد 
يطلقها الشعب في المناطق المحتلة أو من خارجها، مقاومة ستكون برعاية الدولة 
وإسنادها وهنا يعلم الجميع مدى االحتراف السوري في دعم المقاومات الشعبية 
المسلحة والسلمية وأمثلة فلسطين ولبنان والعراق ماثلة في األذهان. أّن اإلشارة 
إلى المقاومة الوطنية السورية التي بدأ االحتالل يلمس بعض آثارها تعتبر برأينا 
من أهّم ما تضّمنه الخطاب في مسار تحرير األرض السورية، إشارة ستحمل أميركا 
بشكل خاص على مراجعة الموقف لتفكيك احتاللها ألرض سورية، أما تركيا فإنها 
اليوم  لترسيخ احتاللها. فظروف  أّن كّل تبريراتها الحتاللها لن تجديها نفعاً  تعلم 
ليست كاألمس وتحرير األرض أصبح حقيقة ال يمكن الهروب منها. أما »إسرائيل« 
أّن بناء المقاومة  التي تراقب ما يجري في الجوالن ومحيطها فبات عليها أن تعلم 

ليس أمراً عارضاً بل هو قرار استراتيجي عليها التعامل معها على هذا األساس.
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

تحقيق � عبير حمدان 
أّول  الهرمل  مدينة  إبن  العميري  غسان  الدكتور  استقدم   1964 عام 
فرخ سمك ترويت من فرنسا، حيث تبّين أّن مياه نهر العاصي هي المكان 
األمثل لتربية هذا النوع من األسماك وفقاً لمستوى األوكسيجن الموجود 
فيها ونقائها ودرجة حرارتها، وأنشأ أّول مزرعة لتربيته في بلدة حوش 

السيد علي عند الحدود اللبنانية � السورية.
 اليوم تشكل الثروة السمكية في العاصي مصدر رزق أساسي لمرّبي 
األسماك بل أبعد من ذلك فقد أصبح ترويت العاصي عالمة فارقة وممّيزة 
مورداً  وُيعّد  الخارج،  الى  تصديره  ويتّم  المحلية  السوق  يغطي  بحيث 
المفيدة  المشبعة  غير  الدهنية  األحماض  على  الحتوائه  صحياً  غذائياً 
الكوليسترول في  الدموية والمساعدة في خفض نسبة  للقلب واألوعية 

الدم. 
إال أنه رغم أهمية هذا المورد يغيب االهتمام من قبل الوزارات المعنية 
على  التكلفة  لجهة  ومستثمريها  المسامك  أصحاب  أزم��ات  وتتصاعد 
وحجم  جهة  من  السوداء  السوق  تسعيرة  وفق  العلف  استيراد  صعيد 
على  فتقضي  باستمرار  تحصل  التي  السيول  جراء  المحتملة  الخسائر 
هذه  بجودة  المشككة  للبعض  اإلعالمية  المزاعم  عن  ناهيك  الموسم، 

الثروة الطبيعية دون أية قرائن مثبتة.
أّن  تبّين  الترويت  سمك  تربية  أح��واض  على  »البناء«  جولة  خالل 
العاملين في هذا القطاع جّديين لجهة الحفاظ على مصدر رزقهم وجودة 
منتوجهم وهم غير آبهين بما يتّم ترويجه من خالل تقارير كيدية لجزء 

من الذين يمتهنون اإلعالم االستعراضي القائم على قاعدة الكانتونات.

 الجوهري: الوزارات المعنية
تعطينا النصائح والوعود

لتربية  األمثل  المكان  هي  العاصي  مياه  أّن  الجوهري  يوسف  يؤكد 
حرارتها  ودرج��ة  ونوعيتها  المياه  »جريان  ويقول:  الترويت،  سمك 
ونقاؤها وجزئياتها تشكل بيئة مثالية لتربية سمك الترويت تحديداً كون 
هذا السمك ال يعيش في برك أو في مياه درجة حرارتها 18، إذن يجب أن 
في  حتى  ال�14  حرارته  درجة  تتخطى  ال  والعاصي  باردة  المياه  تكون 

األيام الحارة، وهذا ال يمكن أن نجده في أّي مكان آخر في لبنان«.
1964 مع  عام  الستينيات وتحديداً  الزراعة بدأت في  يضيف: »هذه 
الدكتور غسان العميري الذي كان يدرس الطب في فرنسا وهناك تعّرف 
على أشخاص يملكون مسامك، فأتى بها الى الهرمل وعمل على تطبيق ما 
تعلمه منهم في منطقة اسمها العميرية نسبة لعائلته، فكانت أّول مسمكة 
في طاحونة قديمة يمتلكها والده ولم تزل موجودة حتى اليوم، وقد تمكن 
من استخراج بيض سمك الترويت وتوليد أفواج منه الى حّد أنه لم يعد 

بحاجة الستيراده من الخارج«. 
ويوضح الجوهري أّن هناك نوعاً من الترويت مختلف عن الذي يعرفه 
األساس  في  وهو  »الهرمالني«  ويسّمونه  الهرمل  في  موجود  الناس 

صناعة فرنسية، ذلك ألّن الفرنسيين زرعوه في المنطقة.
ويشرح الجوهري عن مراحل زراعة الترويت فيقول: »أنا أبدأ عملي في 
مجال زراعة األسماك من الصفر، في المسامك التي أستثمرها، والحلقة 

تبدأ من البيض الذي نستورده من الخارج، وأغلبه كان من فرنسا واآلن 
من أي دولة طقسها بارد، المرحلة األولى تكون بوضعه في »الفقاسة« 
وبعدها  »الشعرات«  خروج  حين  الى  معينة  بطريقة  معه  والتعاطي 
الى  مرحلة  من  تختلف  األعالف  وبالطبع  الحضانة،  مرحلة  الى  تنتقل 
أخرى حسب حجم السمكة، إذ يجب اعطاؤها العلف المناسب لحجمها 
15 كيلو، إال اّن استمرارية نمو الفوج يعتبر  الذي قد يصل الى أكثر من 

مخاطرة حيث أّن الخسارة محتملة وال يوجد من يعّوضها«.
أخاطر  ال  جهتي  »من  الجوهري:  يقول  المخاطرة  هذه  طبيعة  وعن 
3 كيلو فقط كي ال أخسر موسمي  الى  الترويت  وأكتفي بأن يصل حجم 
البيئية  العناية  غياب  ظّل  في  العاصي  في  موجودة  األمراض  ألّن  ذلك 
وجود  يضاعف  مما  النهر  في  األوساخ  يرمون  أشخاصاً  هناك  أّن  حيث 
المواد  وبالطبع  لمعالجتها  ونضطر  السمكة  ت��ؤذي  التي  الباكتيريا 

ينخفض  العاصي  مياه  أّن  الى  إضافة  ومكلفة،  مستوردة  العالجية 
والمخاطرة  أيضاً،  األسماك  على  يؤثر  مما  كثيرة  أوقات  في  منسوبها 
أحواضها  من  األسماك  جرفها  جانب  الى  التي  بالسيول  تتمثل  األكبر 
عنه،  األوكسيجن  كمية  غياب  ظّل  في  تخنقها  التي  األتربة  معها  تجلب 
الجهات  قبل  من  لها  حّل  أّي  وال  السيول  من  تحذير  يوجد  ال  ولألسف 
المعنية، رغم أّن الحلول بسيطة بإنشاء سدود تجميعية للمياه واألتربة 
ليصل السيل خفيفاً وبضرر أقّل، وهذا يتطلب جهود دولة من المفترض 
أراضيها،  على  اإلنتاجية  والقطاعات  مواطنيها  عن  مسؤولة  تكون  ان 

ولألسف هذه الجهود ليست قائمة«.
وباالنتقال الى أسعار العلف يقول الجوهري: »الخسائر التي يتكّبدها 
الدوالر،  ارتفاع  مقابل  الوطنية  العملة  انهيار  ظّل  في  كبيرة  القطاع  هذا 
12 ألف دوالر  أنا اشتريت علفاً بقيمة  وأعطيك مثاالً بسيطاً على ذلك... 
أربعة  خالل  المبلغ  أس��ّدد  ان  واتفقنا  ليرة  ب�2000  ال��دوالر  كان  حين 
قد  كان  التسديد  وقت  حان  وحين  باالرتفاع  الصرف  سعر  وبدأ  أشهر 
وصل سعر الصرف الى تسعة آالف ليرة للدوالر، وبالتالي بدل ان يكون 
تعلمين  وكما  ليرة،  مليون   100 من  أكثر  أصبح  ليرة  مليون  المبلغ24  
السمك تسعيرته بالليرة، لذلك مهما زاد سعره ال يمكن أن يعّوض مردود 
بيعه الخسارة التي تكّبدتها، وبالطبع هذا الوضع ينسحب على جميع 

مرّبي األسماك في العاصي«.
في إطار متصل يتابع الجزهري: »من المفروض أن يكون هذا القطاع 
بأن  والوعود  النصائح  بتقديم  تكتفي  التي  الزراعة  وزارة  من  مدعوماً 

تفعل،  ولم  الدجاج،  بقايا  األسماك  يطعمون  الذين  األشخاص  توقف 
المحسوبيات  بعض  باستثناء  تفعل  لم  ولكنها  األعالف  ستدعم  وبأنها 
أحياناً بسعر  الى بيعه  ويعمدون  مدعوماً  الذين يتسلّمون علفاً  للتجار 
يكون  ان  الدولة  من  المطلوب  منها،  نستورد  التي  المصادر  من  أغلى 
الدعم  من  كنوع  للمزارعين  األقّل  على  الدوالر  صرف  لسعر  سقف  هناك 
كي يتمكنوا من االستمرار، زيادة على ذلك أجزم أّن استيراد األسماك من 
الخارج أصبح عبئاً على الدولة كونه يدخل ضمن نطاق الواردات بحيث 
فلماذا  بالدوالر،  مسّعر  وهو  األولى  بالدرجة  الصادرات  قيمة  من  يقلل 
تصديره  إمكانية  نملك  طالما  الخارج  من  األسماك  استيراد  وقف  يتّم  ال 
ونحن نصّدره بالفعل رغم الكثير من المشاكل التي نعاني منها في ظّل 
غياب التنظيم، مع العلم اّن البلدان التي نصّدر إليها الترويت متعطشة 
له ومطلوب لديها بشكل كبير، وهذا يمكنه أن يجعل قطاع تربية األسماك 

ثروة حقيقية للدولة إذا ما قامت بدعمه«.
االسباني  مثل  األفضل  هو  األجنبي  »العلف  يقول:  العلف  أنواع  وعن 
األزمة  ظّل  في  ولكن  أكبر،  لحم  كمية  يعطي  الذي  واإليطالي  والفرنسي 
المشكلة  التجربة.  قيد  أعالف  ولكنها  واألردن  مصر  من  االستيراد  يتّم 
التي يعاني منها مستوردو األعالف تتمثل برفض الدولة احتواءها على 
مشتقات لحم حيواني، مع العلم أّن الترويت سمك لحمي بمعنى انه يأخذ 
على  تركيبتها  في  األعالف  تحتوي  ان  يجب  ولكن  قليلة  بنسبة  أعشاباً 
القرار  وهذا  مدروسة،  بنسب  أخرى  وبروتينات  واللحم  الدجاج  طحين 
المرحلة  الدول تخطت هذه  اّن كّل  البقر والمفارقة  اتخذ في فترة جنون 
دولتنا،  إال  الفترة  تلك  في  اتخذتها  قد  كانت  التي  التدابير  كّل  وألغت 
أضف الى ذلك تبقى مشكلة اعتماد بعض المزارعين إطعام السمك بقايا 
الدجاج دون أّي تنظيم حيث أّن الدولة تلزم أصحاب المسالخ التخلص 
لبعض  بيعها  الى  أصحابها  يعمد  وعليه  رقابة!  أّي  دون  البقايا  من 
نقل  ويتّم  أقّل  بكلفة  علف  على  الحصول  يستسهلون  الذين  المزارعين 
هذه البقايا بشكل غير صحي فتكون غير موضبة ومكشوفة تحت أشعة 
هذا  تنظيم  الممكن  من  انه  العلم  مع  بالبكتيريا،  مشبعة  لتصل  الشمس 
األمر إذا ما تّم إنشاء محارق خاصة لتجفيفها كما يحصل في فرنسا على 
سبيل المثال وبعدها ُتطحن ويتّم استعمالها في تركيبة األعالف ولكن ال 
يوجد أّي نية فعلية من قبل الجهات المعنية لتنظيم هذا القطاع بشكل 

علمي وبيئي«.
بتحّمل  ملزمة  ال��زراع��ة  وزارة  أّن  الجوهري  يؤكد  الختام  وف��ي 
المسؤولية بشكل جدي، كما أّن اإلعالم يتحّمل جزءاً كبيراً من المسؤولية 
لجهة اإلضاءة على هذا القطاع وما يعانيه ونقل واقعه كما هو دون أّي 
قاعدة  على  مفتعل  ضجيج  إحداث  بهدف  مشبوهة  وتقارير  اجتهادات 

»البروباغندا« في مواجهة المهنية والمصداقية.

 المقهور: ترويت العاصي يغطي
السوق المحلية وُيصّدر الى الخارج 

من جهته يؤكد مصطفى المقهور أّن الثروة السمكية في الهرمل تشكل 
مردوداَ أساسياَ للكثير من العائالت التي يعمل أبناؤها في هذه الزراعة 
العاصي  في  ناجحة  الترويت  سمك  »تربية  فيقول:  سنة،  أربعين  منذ 
أنشأت  ما  مرحلة  في  وصفائها،  حرارتها  لجهة  المياه  طبيعة  بسبب 

البلدية معمل أعالف في المنطقة ولكن هذا المشروع لم يدم طويالً جراء 
الفساد في اإلدارة ليتّم إقفاله الحقاً واختفاء معداته بالكامل«.

ويضيف: »الترويت يحتاج الى كمية مياه كبيرة وهذا الشيء متوفر 
في العاصي، والمشكلة الفعلية التي يعاني منها هذا القطاع تتمثل في 
مقابل  العملة  انهيار  لجهة  بها  نمّر  التي  األزمة  جراء  المرتفعة  التكلفة 
يجعل  مما  إنتاجية  غير  وبسياسة  ريعي  اقتصاده  بلد  وكوننا  الدوالر 

كافة القطاعات محكومة باالستيراد مما يضاعف الخسارة«.
ويشير المقهور إلى أّن بعض المزارعين يستبدلون العلف المستورد 
ببقايا المسالخ مما قد يلّوث النهر على المدى الطويل وهنا من المفروض 
الرقابة  خ��الل  من  المشكلة  معالجة  ال��ى  المعنية  الجهات  تعمد  ان 

والمتابعة بشكل جدي.
ويتوجه المقهور الى وزارة األشغال بالدرجة األولى حين يتحدث عن 
السيول، فيقول: »الخطة موجودة للحّد من كوارث السيول ولكنها تبقى 
التنفيذ بشكل جدي  الى  األشغال  لم تعمد وزارة  إْن  النظري  إطارها  في 
وفعلي من خالل استحداث سدود وبرك المتصاص السيل واألتربة التي 

يحملها بدءاً من نقطة انطالقه وصوالً الى العاصي«.
ويختم المقهور كالمه قائالً: »سمك الترويت يتّم تصديره الى الخارج 
كما أنه يغطي كّل السوق المحلية، والتصدير األقوى يكون إلى سورية، 
لذلك يجب أن يكون هناك قرار جدي من قبل الدولة بالتوجه الى السوق 
السورية القادر على تلقف كمية كبيرة من هذه الثروة مما يحرك العجلة 

االقتصادية في المنطقة دون أّي عوائق جمركية وتكلفة نقل مرتفعة«.

ترويت العا�صي مورد غذائي و�صحي منذ �صتينيات القرن الما�صي

الجوهري: وزارة الزراعة ملزمة بحماية الثروة ال�صمكية في العا�صي

المقهور: التوجه اإلى ال�صوق ال�صورية يحّرك العجلة االقت�صادية في المنطقة

مطحنة العميري

الإعالم م�صوؤول عن نقل واقع 

قطاع تربية الأ�صماك في 

مواجهة »البروباغندا« البعيدة 

عن  المهنية والم�صداقية

مصطفى المقهور ترويت العاصياحواض الترويت

يوسف الجوهري



كشف المقال المنشور في صحيفة لوموند الفرنسّية عن وجود الئحة 
بيغاسوس  لشركة  الهاتفي  التنّصت  جدول  على  لبنانّي  اسم   300 من 
حكومتي  من  كل  لحساب  اإللكترونّي،  التجسس  مجال  في  تطوراً  األشد 
مع  بالتعاون  و2019،   2018 لعامي  وأميريهما،  ظبي  وأبو  الرياض 
أن  يجوز  ال  واألم��ر  بالتجسس،  الخبيرة  اإلسرائيلية  أو  اس  ان  شركة 
أن  لوموند  تقرير  كشف  بعدما  خصوصاً  رسمّي  لبنانّي  موقف  دون  يمّر 
على  وضعت  قد  الجمهورية  رئيس  يتقدمها  رسمية  لبنانية  شخصيات 

لوائح المستهدفين.
وفقاً ل� لوموند تشمل الالئحة الرئيس سعد الحريري في فترة وجوده 
ونهاد  خليل  حسن  علي  الى  باسيل  جبران  من  وزراء  ومثله  الحكم،  في 
إبراهيم،  عباس  كاللواء  أمني  ومسؤول  جريصاتي،  وسليم  المشنوق 

علي  والنائبين  صفا  وفيق  الحاج  مثل  الله  حزب  في  ونواب  ومسؤولين 
فياض وحسن فضل الله.

األمر ليس محصوراً بحزب الله وحلفائه، وليس الحريري والمشنوق 
كان  جعجع  سمير  للسعودية  األق��رب  فالحليف  ذلك  على  الدليل  فقط 
مستهدفاً والوزير غسان الحاصباني من كنفه، وحاكم المصرف المركزي 

رياض سالمة وصوالً لسفير السعودية واإلمارات في لبنان.
الزميلين  اسمي  منهم  لوموند  نشرت  صحافيين  طال  الذي  التجسس 
إبراهيم األمين وغسان بن جدو، ال يقتصر على التنّصت على الهاتف بل 

نقل الرسائل من الواتساب، وتحويل جهاز الهاتف إلى ميكروفون.
العدل  وزارة  وال  العامة  النيابات  تحتاج  وال  ومتداول  منشور  الخبر 

للتحرك أمراً من أحد!

ميقاتي في �صدارة ... )تتمة �ص1( 

مالحظات على هام�ص... )تتمة �ص1( 

التعليق ال�سيا�سي

ف�سيحة التج�ّس�س

نقابة المحررين تنعى الزميل با�سم قباني

الق�سيفي: لم يحد عن جادة الحق والمو�سوعّية

الزميل الراحل باسم قباني

باسم  ال��زم��ي��ل  اللبنانية  الصحافة  م��ح��رري  نقابة  نعت 
المرض  أليم مع  الموت بعد صراع  الذي غيّبه  صالح قباني 
في  النقابة  وقالت  منه،  ون��ال  المطاف  نهاية  في  غلبه  ال��ذي 
العطاء  ذروة  في  وهو  »ارتقى  قباني  الزميل  إّن  النعي  بيان 
أثر عنه أدبه الجّم، وقربه للناس، وحبّه لخدمتهم،  صحافيّاً 
واسعة  ومحبة  كبير  وّد  على  وك��ان  سبيلهم،  ف��ي  وتفانيه 
لزمالئه في المهنة، الذين ال ينسون تعاونه معهم في جميع 
كبيرة  وشخصيات  لوزراء  مستشاراً  شغلها  التي  المواقف 

في ثمانينيات القرن المنصرم«.
في  اإلج���ازة  حامل  قباني  »ال��زم��ي��ل  النقابة:  بيان  أض���اف 
وكاتباً  محّرراً   ،1974 العام  منذ  الصحافة  إحترف  الحقوق 
ومراسالً في مجلة الجمهور، وجرائد »الجمهورية« و»صدى 
لبنان«، و »اليوم« السعودية و»الوكالة الوطنية لإلعالم«. كما 
عمل في »إذاعة الشرق« بباريس، ورئيساً لدائرة الريبورتاج 
في »إذاع��ة لبنان«. إنتسب الى »نقابة محرري الصحافة« في 
العام 1981، وظّل وفيّاً لها حتى الرمق األخير، وعلى تواصل 
أنهك منه  ال��ذي  العضال  ال��داء  أع��راض  معها وه��و يعاني من 

الجسد من دون أن ينال من روحه الطيبة.
باسم  بغياب  فقال:  القصيفي،  ج��وزف  النقيب  نعاه  وقد 
هذا  لتواري  معي،  بعضي  على  بعضي  يبكي  قباني  صالح 
منتصف  منذ  الصحافة  مهنة  عرفته  ال���ذي  النبيل  ال��وج��ه 
ال���دؤوب،  وال��ح��رك��ة  ال��ن��ش��اط،  ف��ي  قمة  وك��ان  السبعينيات، 
نهج  في  تبّدت  واخالقية  إنسانية  قيماً  شخصه  في  يختزن 
الذين نسج معهم أفضل العالقات وأوثقها  تعاطيه وزمالئه 

متفانياً في خدمتهم ما استطاع الى ذلك سبيالً.
الحق  ج��ادة  عن  يحيد  ال  عليها،  مؤتمناً  لمهنته  وفيّاً  كان 
يداهن،  ولم  يوماً،  يحاب  لم  األثمان.  تكن  أّياً  والموضوعيّة 

وكان كالمه: نعم نعم أو ال ال ، وال توسط.
على  يحافظ  العظم،  حتى  وبيروتياً  صميماً،  لبنانياً  كان 
كان  بل  إسقاطها،  مهمة  األي��ام  لتقادم  يترك  وال  صداقاته 
والتزامه  وفائه  مزن  من  نبتتها  ويسقي  ويتعّهدها،  يرعاها 

الودود بمن زاملهم، وقامت بينه وبينهم عالئق وثيقة. 
الصحافة  محرري  نقابة  في  زارن��ي  بعيد  غير  وق��ت  منذ 
إليها،  باالنتماء  اعتزازه  عن  معرباً  بطاقته،  مجّدداً  اللبنانية 

الداء  م��ع  ومكشوفة  مباشرة  مواجهة  ف��ي  بأنه  إل��ّي  وأّس���ر 
الخبيث طالباً الدعاء، معرباً عن إيمانه بالله، متفائالً بالشفاء 
على الرغم من دقة وضعه الصحي، وإالّ فال حول وال... وال 
المنون حكمه  أنفذ  مفّر من مشيئة من ال راّد لمشيئته. وقد 
العطاء  من  كبيراً  إرث��اً  حامالً  مرضيّاً،  راضياً  فمضى  فيه، 
الثّر في مهنة الصحافة، مخلّفاً الذكر الطيب، وهو ذكر مخلد 
أينما  الخير  ب��ذور  زرع���وا  ال��ذي��ن  الصديقين  ي��الزم  وم��ؤب��د 

حلّوا.
الدرب  ورفيق  الصدوق،  الصديق  أيها  الخلد  رحاب  فالى 
صحبة  الفسيحة  الجنات  في  عيناً  ولتّقر  وال��وع��ر،  الطويل 
نذرفه على غياب  الدمع  الصالحين. ولك منا جميعاً  األب��رار 
التألق بالحضور  من كان نسمة حيّية، وبسمة رضيّة، دائم 

الذي ال يدركه الموات.

�إعالنات

�أخبار / �إعالنات 6Thirteenth year /Tuesday / 20 July 2021 / Issue No. 3537
3537 الع��دد   /  2021 متوز   20  / الثالثاء   / عشرة  الثالثة  السنة 

إعالنات نقابية

ومستخدمي  ع��م��ال  ن��ق��اب��ة  دع���ت   -
وجبل  بيروت  في  االستهالكية  التعاونيات 
بتاريخ  تكميلية  انتخابات  إلج��راء  لبنان 
عشر  الحادية  الساعة  من   2021-8-10
إلى الثانية عشر ظهرا في مركزها في حارة 

حريك.

األعمال  وفنيي  تقنيي  نقابة  دع��ت   -
إلجراء  لبنان  وجبل  بيروت  في  الكهربائية 
انتخابات تكميلية بتاريخ 5-8-2021 من 
الثانية عشر ظهرا في  الحادية عشر لغاية 

مركزها في حارة حريك.

ومستخدمي  ع��م��ال  ن��ق��اب��ة  دع���ت   -
انتخابات  إلجراء  البقاع  في  المستشفيات 
العاشرة  من   2021-8-5 بتاريخ  تكميلية 
صباحا لغاية الثانية عشر ظهرا في مركزها 

في مدينة بعلبك.

- دعت نقابة عمال ومستخدمي بلديات 
انتخابات  إلج��راء  الهرمل  بعلبك  محافظة 

تكميلية بتاريخ 10-8-2021 من العاشرة 
صباحا لغاية الثانية عشر ظهرا في مركزها 

في مدينة بعلبك.

- دعت نقابة عمال قطاع البناء ومشتقاته 
في البقاع إلجراء انتخابات تكميلية بتاريخ 
صباحا  عشر  الحادية  من    2021-8  -  5
في  مركزها  في  ظهرا  عشر  الثانية  لغاية 

مدينة بعلبك.

ومستخدمي  ع��م��ال  ن��ق��اب��ة  دع���ت   -
انتخابات  إلج��راء  البقاع  في  التعاونيات 
العاشرة  من   2021-8-5 بتاريخ  تكميلية 
صباحا لغاية الثانية عشر ظهرا في مركزها 

في مدينة بعلبك.

- دعت نقابة عمال ومستخدمي المصانع 
إلجراء  البقاع  في  والشركات  والمؤسسات 
 2021-8-11 بتاريخ  تكميلية  انتخابات 
لغاية  ظ��ه��را  عشر  الثانية  ال��س��اع��ة  م��ن 
مدينة  في  مركزها  في  الظهر  بعد  الواحدة 

بعلبك.

إعالن نشر فقرة حكمية
الثانية  اإلبتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
نوال  القاضية  برئاسة  زحلة   / البقاع  في 

صليبا 
برقم  المسجل  عنها،  الصادر  القرار  نشر 
في   2021/6/29 ت��اري��خ   2021/25
االستدعاء المقدم لديها من المستدعية كلير 
ساميا  المحامية  بوكالة  محفوظ  ج��ورج 

جابر
محفوظ  جورج  ضده  المستدعى  يوجه 

المقيم في تعلبايا
 2021/207 أس��اس  برقم  والمسّجل 

تاريخ الورود 2021/4/20. 
 مضمون الحكم :  

شعيا  جورج  عليه  المدعى  إعتبار  أوالً: 
محفوظ محجوراً عليه سنداً للمادة /945/ 

من أحكام المجلة .
ثانياً : تعيين المدعية السيدة كلير جورج 
المشار  عليه  المحجور  على  قيمة  محفوظ 
والعناية  شؤونه  إلدارة  أوالً  البند  في  إليه 

به على أن يكون حق التوقيع لها .  
رئيس القلم 
راغب شحادي

التسمية  عند  الحريري  استنفار  عقدة  إن  المتابع  المرجع  يقول 
وصيغة التأليف ليست الوحيدة، فالتباعد القائم بين رئيس الجمهورية 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اللذين يشكالن ركيزة القاعدة النيابية 
شديدة  مرحلة  بلغ  قد  التسمية،  صفوفها  من  تنبثق  أن  يفترض  التي 
العمق، ومن دون تقاربهما يصعب بلوغ تسمية تحظى بعدد كاف من 
النواب لتشكيل حكومة ونيل الثقة، والتقارب دونه الكثير من التعقيدات 
التي بات يصعب تخطيها، لذلك تصير مهمة حزب الله كحليف مشترك 
للرئيسين أشد صعوبة في جوجلة األسماء، وتبادل الترشيحات بين 
الفرنسي  السعودي  األميركي  الثالثي  يبدو  فيما  التينة،  وعين  بعبدا 
قد أوكل مهمة المتابعة لفرنسا، التي تحرص على التشاور مع ثالثي 
حريك  لحارة  خاصة  أهمية  وتولي  حريك،  وحارة  التينة  وعين  بعبدا 
كجهة وسيطة تطلب إليها المساعدة، وإذا كانت فرنسا تتقّدم الوسطاء 
المرشحين كما يقول  يتقّدم  الناخبين، فإن ميقاتي  يتقّدم  الله  وحزب 
تذليل عقدتي  الى  التسمية باإلضافة  لكن دونه ودون قبول  المرجع، 
التأليف والتباعد بين عون وبري لضمان أوسع تغطية نيابية إذا أصّر 
النيابية،  االستشارات  في  المشاركة  رفض  عند  البقاء  على  الحريري 
بكل  الخارج  جّدية  م��دى  ح��ول  واض��ح  ج��واب  على  للحصول  السعي 
مكّوناته ودوله ومؤسساته على توفير شبكة أمان ماليّة للشهور التي 

ستتوالها الحكومة وتسبق االنتخابات لمنع االنهيار.
سعد  الرئيس  اعتذار  ارت���دادات  وط��أة  تحت  الداخلي  المشهد  بقي  وفيما 
وحكومي  سياسي  استرخاء  حالة  اليوم  من  ب��دءاً  البالد  دخلت  الحريري، 
المقبل، وبالتالي لن  الخميس  المبارك وتمتّد حتى  بسبب عطلة عيد األضحى 
تنطلق  أن  المتوقع  من  حيث  األسبوع  منتصف  قبل  الحكومّية  الصورة  تتضح 
معينة  رؤية  لبلورة  السياسية  األطراف  مختلف  بين  جّدي  بشكل  االتصاالت 

للملف الحكومي.
أي  إعالن  قبل  التريث  الله  حزب  وفّضل  التينة  عين  في  الصمت  ساد  وفيما 
الجمهورية  رئيس  بادر  االستشارات،  تسبق  التي  المشاورات  بانتظار  موقف 
تحديد  خالل  من  النيابّية  الكتل  ملعب  الى  الكرة  لرمي  عون  ميشال  العماد 
26 تموز الحالي موعداً لالستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة  االثنين 
بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. سبقه اتصال بين الرئيسين عون ونبيه بري 

تم خالله االتفاق على موعد االستشارات.
أي  لم يصدر  األخير  التلفزيوني  الحريري بدلوه خالل حواره  أدلى  وبعدما 
موقف جديد من مسألة مشاركة كتلة المستقبل في استشارات بعبدا من عدمه، 

مفضألً تهنئة اللبنانيين بالعيد.
ولبنان  المبارك،  االضحى  عيد  علينا  يهُلّ  »تويتر«:  عبر  تغريدة  في  وقال 
الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه األزمات، والتي كان بوسعنا أن نضع 

حداً لهذا االنهيار المريع، لوال تعنت البعض وأنانيته«.
وأشارت مصادر مطلعة ل�»البناء« الى أن »ال جديد على مستوى استحقاق 
يتم  ولم  جّدي  بشكل  والمشاورات  االتصاالت  تبدأ  ولم  الساعة  حتى  التكليف 
من  بشأنها  النبض  جس  جرى  األسماء  من  بمجموعة  بل  معين  باسم  التداول 
قبل رئاسة الجمهورية، لكن حكماً ستكون هناك مشاورات على كل المستويات 
ودولياً«.  وإقليمياً  محلياً  االتصاالت  تتوسع  وقد  وصيغة  اسم  على  للتفاهم 
العيد  عطلة  بعد  أي  المقبل  الخميس  المشاورات  تنطلق  أن  المصادر  ورجحت 
متوقعة تأجيل أول لالستشارات من االثنين إلى الخميس وقد يتكرر ذلك حتى 

االتفاق على اسم معين.
ميقاتي  نجيب  كالرئيس  للتكليف  بأسماء  تتداول  األسماء  بورصة  والزالت 
فيما  وخارجية،  داخلية  بشروط  تكليفه  ويربط  الساعة  حتى  يوافق  لم  الذي 
الرئيس  عهد  ظل  في  حكومة  ترؤسه  مطلق  بشكل  يرفض  سالم  تمام  الرئيس 
عون، أما السفير نواف سالم فيجري تسويق اسمه من جهات إعالمية محسوبة 
على السعودية لكنه ال يزال موضع رفض من حزب الله والقوى الحليفة وحتى 
جنبالط  وليد  السابق  والنائب  بعبدا  من  مقبول  انه  رغم  نفسه،  الحريري  من 
المستقبل على رئيس  اللبنانّية، فيما لوحظت حملة إعالمية من تيار  والقوات 
حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي مفادها بأن مخزومي على تواصل 
وتقارب مع حزب الله وهناك قضايا مشتركة بينهما، كالم رأت فيه مصادر مطلعة 
سياسية  جهات  خلفها  تقف  الحملة  هذه  أن  ل�»البناء«  مخزومي  موقف  على 
معروفة لتشويه صورة النائب مخزومي واإليحاء للخارج بأنه محسوب على 
حزب الله، وذلك لقطع الطريق على ترشيحه في اطار سياسة حرق المرشحين 
بأن  مؤكدة  الحكومة«،  بتأليف  الحظ  يحالفه  لم  الذي  البعض  يعتمدها  الذي 
»مخزومي هو مرشح مستقل ويملك رؤية إنقاذية للبلد وبرنامجاً للحل وعالقات 
دولية وعربية يسخرها لبلده وبالتالي هو غير محسوب او مرتبط بأي حزب او 
جهة سياسية، لكنه مستعد لالنفتاح على كافة األحزاب والقوى السياسية إذا 
تّم تكليفه تشكيل الحكومة لهدف المصلحة العامة«. أما الدكتور عبد الرحمن 
حتى  المعروف  غير  ومن  عدة  وقوى  الله  وحزب  بعبدا  من  مقبول  فهو  البزري 
نفسه  واألمر  الخارجية  واألطراف  األخرى  القوى  لدى  مقبولّيته  مدى  الساعة 

بالنسبة للنائب فيصل كرامي.
أن  الى  ل�»البناء«  الله  حزب  موقف  على  مطلعة  أوساط  لفتت  المقابل  في 
اآلن بل يجري  التكليف حتى  أو توجهاً واضحاً بمسألة  »الحزب ال يملك رؤية 
ليصار  اعتذاره  حتى  الحريري  تكليف  منذ  السابقة  للمرحلة  داخلياً  تقييماً 
الى اتخاذ الموقف المناسب والتشاور مع الحلفاء ال سيما رئيسي الجمهورية 
والمجلس النيابي لتحديد القرار المناسب من مسألة االستشارات«، مؤكدة في 
رّدها على البعض ب� »أن الحزب ال يملك قوة فرض مرشح على اآلخرين بل اختيار 
مرشح تأتي حصيلة مشاورات مختلف الكتل والقيادات وتتّوج بالتكليف رسمياً 
في استشارات بعبدا، ورّجحت األوساط عدم التوافق على اسم معين لتكليف 
أمد طويل،  الى  الحكومة  الفراغ في رئاسة  الحكومة، وبالتالي استمرار  تأليف 
بعدة  المرتبط  االستحقاق  هذا  تواجه  التي  المتعددة  التعقيدات  بسبب  وذلك 
تتعلق  وخارجية  الوزاري،  وبيانها  ومهمتها  الحكومة  كشكل  داخلية  عناصر 
والوزارات،  الحصص  عن  بمعزل  واالقتصادية  والمالية  السياسية  بالشروط 
اضافة الى قضايا مستجّدة عدة على الحكومة مقاربتها واتخاذ القرار بشأنها«، 
وأية  الخارج  يريد  حكومة  بأية  أيضاً  يتعلق  »األمر  أن  الى  االوساط  واشارت 
وظيفة يريد لها ان تنفذ، وهل لمنع االنفجار االقتصادي واالجتماعي وبالتالي 
لبنان  على  والعقوبات  والحصار  الضغوط  من  مزيد  الى  سيذهب  أم  األمني 

لفرض شروطه بالقوة؟«.
التداول،  قيد  المرشحين  من  موقفه  الله  حزب  إعالن  نفسها  األوساط  ونفت 

خالل  للمعنيين  يبلغه  شخصية  أو  مرشح  بكل  الحزب  رأي  أن  موضحة 
المشاورات وفي االستشارات. لكن مصادر سياسية تشير الى أن موقف الحزب 
من تكليف السفير نواف سالم معروف ولم يتغير حتى اآلن. محذرة من مخطط 

لنشر الفتنة والفوضى االجتماعّية واألمنّية. 
وفي هذا السياق، أشار المكتب السياسي لحركة امل في بيان الى »أن العيد 
هو مناسبة للتأمل والتفكير في اوضاعنا اللبنانية والعربية وما ُيحاك لنا من 
مؤامرات ومخططات تستهدف المنطقة بأكملها، فعلى الصعيد اللبناني ال تزال 
ترّددات اعتذار الرئيس سعد الحريرّي عن عدم تشكيل الحكومة تتصّدر صورة 
ضبابّية للمشهد اللبناني، ومن هنا الدعوة إلى اإلسراع في إجراء االستشارات 
النيابية الملزمة، التي يتوقع اللبنانيون أن تنتج تسمية رئيس يكلف بتشكيل 
الحسابات  وكل  والمماطلة  التسويف  عن  بعيداً  اإلنقاذ  على  ق��ادرة  حكومة 
والمصالح الخاصة، وتخرج لبنان من نفق األزمات المتوالدة التي أثقلت كاهل 
المواطن، وأن تكون عيدية مناسبة األضحى برجم شياطين التفرقة والمصالح 
واألنا واالستئثار والتحكم ونبذها من النفوس جميعها. وأن يتوافق اللبنانيون 
السعي  خالل  من  الواحد  لبنان  لمستقبل  تؤسس  طريق  خريطة  على  كلهم 
إلقامة الدولة المدنية للخالص من عصب الطائفية البغيضة بما يتناسب مع 
مفهوم الديمقراطية الحقيقية التي تقّدم مدخالً حوارياً جديراً بااللتفات إليه بما 

يحصن المجتمع ويحفظ تنّوع لبنان بكل الوان طيفه«.
األوروبية  العقوبات  وقع  وعلى  مفاجئة  خطوة  وفي  ذل��ك،  غضون  وفي 
المرتقبة على شخصيات سياسية لبنانية، أعلنت السفارة األميركّية في لبنان، 
اليوم أن »وفداً من مكتب تمويل اإلرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة 
19 و21 تموز الحالي«. وسيجتمع  األميركية سيزور بيروت في الفترة ما بين 
في  للمشاركة  المدني  المجتمع  وجماعات  المالي  القطاع  من  محاورين  مع 
اإلرهاب.  ومكافحة  الشرعّي  غير  والتمويل  بالفساد  المتعلقة  القضايا  مناقشة 

بالتوازي استقبل الرئيس بري السفيرة األميركية دوروثي شيا.
المزيد  إطار  في  األميركي  الوفد  حضور  ل�»البناء«  مطلعة  مصادر  ووضعت 
اللبنانيين  السياسيين  البتزاز  لبنان  على  والسياسية  المالية  الضغوط  من 

المسؤولين عن تأليف الحكومة لفرض مرشح واشنطن.
في المقابل أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة 
رداً على سؤال حول اعتذار الحريري وإجراءات إيران الرامية الستقرار لبنان، 
أي  في  نتراجع  »لم  مضيفاً:  بالده«،  مصير  يقّرر  َمن  هو  اللبناني  »الشعب  ان 
وقت من األوقات عن تقديم الدعم لألطراف اللبنانية سواء الحكومة أو الفئات 

أو األحزاب«.
وأضاف أنه »في هذه الظروف التي يعاني فيها الشعب اللبناني من ضغوط 
وختم  بها«.  نبخل  ولن  ممكنة  مساعدة  أي  لتقديم  استعدادنا  أعلنا  اقتصادية 
خطيب زادة بالقول »إن المهم هو وصول المفاوضات السياسية إلى نتيجة وأن 

يتم تشكيل الحكومة على وجه السرعة«.
في موازاة ذلك، انعقد المجلس األعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية 
األضحى  عيد  عطلة  حلول  مع  سيما  ال  األمنّية  األوض��اع  المجتمعون  ودرس 
واالستقرار  األمن  على  للحفاظ  واألمنّية  العسكرّية  القوى  جهوزّية  وضرورة 
كما درس المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتُّخذت في 

شأّنها القرارات المناسبة.
وأشار رئيس الجمهورية خالل االجتماع إلى أنه »من غير المسموح اإلساءة 

الى األمن الصحّي الذي يوازي بأهميته األمان في كل المجاالت«.
درس  على  »التركيز  ض��رورة  على  دياب  حسان  الرئيس  شّدد  جهته،  من 
التزام  »ضرورة  إلى  المجتمعون  ولفت  المتوازي«.  واالستيراد  الدواء  تسعيرة 
مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد 
2021«، مؤكدين أن »السياسة  األولّية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 
الدعم  المركزي  المصرف  بالتزام  وثيًقا  ارتباطاً  مرتبطان  ومستقبلها  الدوائّية 

بقيمة 50 مليون دوالر شهرياً«.
الجودة  معايير  ضمن  والمتوازي  الطارئ  »االستيراد  أن  على  وش���ّددوا 
واألنظمة المرعية اإلجراء من خالل اللجان الفنية المعتمدة، لكن بوتيرة سريعة 
وهي وسيلة من وسائل الحل«، الفتين إلى »المحافظة على العالقة المبنية على 

تاريخ الثقة مع شركات األدوية العالمية«.
أبعادها  في  ملّحة  ضرورة  وتفعيلها  المحلية  الدوائّية  »الصناعة  أن  ورأوا 
مؤكدين  المنتج«،  االقتصاد  نهج  اعتماد  سياق  ضمن  واالقتصادية  الوطنية 
»السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، والعمل على صرف 
من  ممّول  والمشروع  الممكننة،  الدوائّية  البطاقة  خالل  من  المدعومة  األدوية 

الشركات العالمية«.
ضم  الصحة،  ووزير  دياب  بحضور  اجتماعاً  الجمهورية  رئيس  رأس  كما 
ومستوردي  لبنان  في  العالمّية  األدوية  شركات  عن  وممثلين  الصيادلة  نقيب 
برفع  القرار  بعد  الدواء  أزمة  حل  في  للبحث  األدوية  تصنيع  وشركات  األدوية 

الدعم عن 75 % من األدوية.
الطاقة  الله، وزير  كما رأس عون اجتماعاً حضره وزير الصناعة عماد حب 
نصراوي،  جورج  الصناعيين«  »جمعية  رئيس  نائب  غجر،  ريمون  والمياه 
خصص للبحث في حاجات المصانع الى المحروقات بعدما تعّذر تأمين المواد 

الضرورية لتشغيلها.
للصناعيين  السماح  على  االجتماع  خالل  التوافق  »تّم  أنه  الله  حب  وأعلن 
دون  من  النفطّية  المشتقات  من  وغيرها  المازوت  لمادة  المباشر  باالستيراد 

إجازة مسبقة وفقاً للقرار 2004/66«.
ووقع عون، على القانون الرقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 المتعلق بالشراء 
العام في لبنان الذي كان قد أقّره مجلس النواب مؤخراً. وُيذكر أن قانون الشراء 
العام من ضمن رزمة اإلصالحات التي يعمل عون على تحقيقها في إطار تحديث 

األنظمة وتطويرها واعتماد الشفافية في ادارة الشؤون العامة.
وعادت أزمة المحروقات الى الواجهة ومعها طوابير السيارات، فقد اّكد ممثل 
موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا اّن »ال مخزون كاف لدى محطات 
»المحطات  أن  وكشف  األسبوع«.  نهاية  في  األزمة  تتفاقم  لذلك  المحروقات 
»هناك  أن  وأوض��ح  خزاناتها«.  ملء  وسيتّم  إضافية  كميات  اليوم  ستتسلم 
من  اعتمادات«.  فتح  في  لبنان  مصرف  ومن  الدولة  قبل  من  ومماطلة  تأخيراً 
جهة أخرى، قال إّن »مادة المازوت متّوفرة ولكن بالقطارة«، وأشار إلى اّن هناك 

مشكلة كبيرة إذ إنها ال تكفي حاجة السوق.
ممثل  أن  »رويترز«،  لوكالة  بارز  قضائّي  مصدر  كشف  آخر،  صعيد  على 
في  سالمة  رياض  المركزي  لبنان  مصرف  حاكم  سيستجوب  لبنانياً  إدعاء 
ضريبي.  وتهّرب  أم��وال  وغسيل  اختالس  شبهات  بشأن  آب،  من  الخامس 
قد  األمور  لكن  اآلن،  اتهامات حتى  إليه  المصدر، فإن سالمة »لم توّجه  ووفق 

تتصاعد«.

إجراءات  لغياب  عائداً  ليس  والسبب  التوصيف،  هذا  عن  بعيدة  تكن  لم 
بل  لحلها،  طرقاً  يفتح  ان  أو  األزمة  وطأة  من  يخفف  أن  العتمادها  يمكن 
الغرب  لرضا  حساباً  يقيمون  ال  وأحزاباً  قادة  تحتاج  اإلجراءات  هذه  ألن 
ينقسم  لم  ولهذا  عقوباته،  يهابون  وال  سفاراته،  لحساب  يعملون  وال 
الوسط السياسّي حول الدعوة التي أطلقها السيد حسن نصرالله لتشريع 
استيراد البنزين والمازوت من إيران بالليرة اللبنانّية، رغم أنها تشكل باباً 
الصرف  سعر  في  استقراراً  وتفرض  الدوالر  على  الطلب  نصف  لتخفيض 
ثالثّي  تسعير  العتماد  الدعوة  الدعوة  هذه  ومثل  حل،  ألي  المفتاح  يشكل 
بين لبنان وسورية والعراق لسعر صرف متبادل لعمالتهم ال يمّر بالدوالر 
ويتيح التبادل التجارّي المباشر فردياً وجماعياً، بما يخفف عبء فواتير 
هائلة من المستوردات بالقطع األجنبي، والسبب ليس ألن ذلك قد يسبب 
عقوبات غربية على لبنان لن تقع بسبب هذه اإلجراءات طالما أن الدولة 
لن تقوم باالستيراد، بل ألن حلفاء وخصوم حزب الله يخشون بالنسبة 
وربما  عليهم،  السياسي  الحرم  وإلقاء  كأفراد،  عليهم  الغرب  غضب  ذاتها 
مستعّدون  بأنهم  يوم  كل  يتباهون  وهم  بعقوباته،  كأفراد  مالحقتهم 

للتضحية من أجل الوطن.

- حال التعامل مع الشركات الروسّية والصينّية ال يختلف هنا أيضاً، 
لتوليد  محطة  أضخم  السورية  البادية  في  ستبني  الصين  هي  وها 
الكهرباء من الطاقة الشمسّية في الشرق األوسط قابلة لتتوسع إلنتاج 
واألردن،  والعراق  ولبنان  سورية  حاجات  لتوفير  ميغاوات  ألف  مئة 
وتسمع من يقول إن الصين لم تكن بوارد المجيء إلى لبنان كما تسمع 
وَمن  اإلفالس،  ذاته  هو  والسبب  وجدّيته،  الروسي  بالحضور  تشكيكاً 
والقيادات  األح��زاب  بأن  ويؤمن  اإلف��الس،  صدقية  من  التحقق  يريد 
الجملة  ويضع  غوغل  البحث  محرك  الى  فليذهب  ببرامجها،  تتبارى 
التالية، »حكومة من االختصاصيين تكون موضع ثقة المجتمع الدولي 
تفاوض صندوق النقد الدولّي وتلتزم المبادرة الفرنسية«، ونتحّداه بأن 
ينسبها لجهة واحدة دون سواها، من بين المتصارعين بلغة الحرب في 
الجميع،  عليها  يلتقي  التي  البرنامجّية  السحرية  الوصفة  فهي  لبنان، 
نتساءل  فهل  بالسرير«،  و»المقّمط  والصغير  والكبير  والجديد،  القديم 
المفترض  الفاصل  الحّد  وهو  الحل،  برنامج  على  متفقون  أنهم  طالما 
الحاكمة«  »الطغمة  وبين  والمعارضة،  السلطة  وبين  األح��زاب،  بين 

و»الثوار«، فعالَم يختلفون؟ 
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منتخب ال�سّلة الأميركي ي�ستعّد للأولمبياد 

بفوز مريح على �سيفه الإ�سبانّي بطل العالم

م�سعد و�سالحة وقاعي اأبطال الجولة الأولى ل�سباق الدريفت

ها�سم حيدر يبحث عودة الجماهير مع اأوهانيان

ويفتتح دورة لمدّربي »ال�سالت« في ثانوية الكوثر

الرّباع الفل�سطينّي محمد حمادة في الأولمبياد

رغم الح�سار توّجه من غّزة اإلى طوكيو

دورة ت�سنيف لعبي كرة الطاولة

ا�ستعدادًا لبطولة اآ�سيا في قطر

األوائل  الثمانية  والالعبات  لالعبين  تصنيف  دورة  الطاولة  لكرة  اللبناني  االتحاد  أقام 
آسيا  بطولة  في  المشارك  المنتخب  الختيار  سعادة،  عين  السال  مون  نادي  طاوالت  على 

التي ستستضيفها قطر في أيلول المقبل.
أمام  انتصارات،  بسبعة  أولى  بيروت(  )انترانيك  عازار  تاليا  حلت  السيدات،  فئة  ففي   
الهبش )األهلي صيدا( بخمسة  انتصارات، ومريم  )انترانيك بيروت( بستة  ليتيسيا عازار 
)األهلي  الدقدوقي  وفاطمة  انتصارات،  بأربعة  حرة(  )العبة  خياط  وجينيفر  انتصارات، 
)األدب  بصيبص  وميساء  بانتصارين،  القماطّية(  )الندوة  عساف  وليا  السادسة  الخيام( 
انسحبت  التي  بيروت(  )هومنتمن  كشيشيان  ونويل  بانتصارين،  كفرشيما(   - والرياضة 

التصنيف. من 
أمام  انتصارات،  سبعة  بيروت(  )انترانيك  الهبش  نور  الدين  سعد  تصّدر  الرجال،  وعند 
تول(  )الجنوب  شبيب  وحسن  انتصارات،  بخمسة  بيروت(  )انترانيك  الهـــبش  نور  محمد 
مصطفى  وأحمد  انتصاراث،  بثالثة  األقدس(  )الفادي  مخــتار  وهالل  انتصارات،  بخمسة 
بثالثة  غزير(  )الرياضي  فحص  وغالب  انتصارات،  بثالثة  اللبناني(  )الجيش  حرب 
انتصارات، ومحمد حميه )الغدير جبشيت(، وانسحب روك حكيم )الفادي األقدس( بسبب 

اإلصابة.
فادي  الفنية  اللجنة  ورئيس  العقيقي  جــوزف  العام  الحكم  المباريات  على  أشــرف 

القسيس.
راما  االتحاديون  والحكام  الدقدوقي  ومصطفى  جرجس  ربيع  الدولّيان  الحكمان  وقادها   

دعبول وسينتيا غصن وريم دمج ودانا شحيمي وإيلي سليمان وفادي تابت.

ليفربول ي�ستعّد لبيع قائده هندر�سون

تجّنبًا لتكرار �سيناريو لعبه فينالدوم
أكد تقرير صحافي أن نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم، منفتح أمام صفقة بيع قائده، جوردان 

هندرسون، هذا الصيف، في ظل صعوبة التوصل التفاق حول تجديد عقده مع »الريدز«. 
خالل  عاماً(  هندرسون )31  مع  محادثات  في  دخل  ليفربول  أن  أتلتيك«،  »ذا  صحيفة  وأفادت 

األسابيع األخيرة، من أجل تمديد عقده، والذي سينتهي في صيف العام 2023. 
وأضافت أن المفاوضات بين الطرفين دخلت مرحلة معّقدة، ولم يتّم التوصل التفاق حتى اآلن. 
وتابعت الصحيفة أن ليفربول يريد تجّنب سيناريو الهولندي جورجينيو فينالدوم العب الفريق، 
الذي رحل مجاناً هذا الصيف بعد نهاية عقده، لينضّم كالعب حّر إلى صفوف فريق باريس سان 

جيرمان الفرنسي. 
وأشارت »ذا أتلتيك« إلى أن ليفربول منفتح أمام صفقة بيع هندرسون خالل الميركاتو الصيفّي 
أتلتيكو  أن  كما  معه،  للتعاقد  جيرمان  سان  باريس  من  قوي  اهتمام  وجود  إلى  مشيرة  الجارّي، 

مدريد اإلسباني يراقب موقف الالعب.

اأميركا تت�سّدر مجموعتها في الكاأ�س الذهبّية

باأ�سرع هدف في تاريخ الم�سابقة ل�ساكيل مور

الذهبّية  الكونكاكاف  الثانية ضمن كأس  المجموعة  القدم صدارة  أميركا لكرة  اقتنص منتخب 
بفضل هدف تاريخّي حمل توقيع العبه مور. 

واحتاج شاكيل مور إلى عشرين ثانية فقط حتى يضع أميركا في المقّدمة ويقودها للفوز أمام 
كندا بهدف دون رد فجر أمس اإلثنين في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية. 

وحافظ منتخب أميركا على الهدف الذي ُيعّد األسرع في تاريخ مشاركاته في البطولة، ليقتنص 
النقاط الثالث أمام منافسه على الصدارة. وتوقف رصيد كندا التي تأهلت مسبقاً إلى ربع النهائي 

عند ست نقاط خلف أميركا المتصدرة )9 نقاط( صاحبة األرض ووصيفة النسخة الماضية. 
وفي مباراة ترتيبية انتصرت هايتي على مارتينيك 2-1 لتحقق أول فوز لها في المسابقة بعد 

خسارتين تاركة األخيرة في قاع المجموعة من دون نقاط.

اإنتحار لعب منتخب الأوراغواي وليامز مارتينيز
القدم،  لكرة  األوروغوياني  االتحاد  قرر 
إيقاف كل األنشطة الرياضية، وذلك حداداً 
على رحيل المدافع الدولي السابق وليامز 
مارتينيز، العب فريق فيال تيريزا في دوري 

الدرجة الثانية. 
مارتينيز،  وليامز  على  العثور  وتــم 
38 عاماً، مّيتاً في شقته،  البالغ من العمر 

بعد أن أقدم على االنتحار. 
عبر  بياناً  األوروغوياني  االتحاد  ونشر 
مقّدماً  مارتينيز،  لرحيل  صدمته  عن  فيه 
وكان  لها.  ومواساته  عائلته  إلى  تعازيه 
الرياضّي  النشاط  عن  توقف  قد  مارتينيز 
إصابته  بعد  قصيرة  لفترة  أيـــام  منذ 

بفيروس كورونا. 
فريق  صفوف  إلــى  مارتينيز  وانــضــّم 
مع  ولعب  الحالي،  العام  في  تيريزا  فيال 
عدة أندية، خالل مسيرته االحترافية، في 
األوروغواي واألرجنتين وفنزويال وتشيلي 
لعب  كما  وفرنسا،  وإسبانيا  وباراغواي 
بروميتش  وست  فريق  مع  مباريات  عدة 
اإلنكليزي، ومباراة دولية واحدة ودية مع 
منتخب األوروغواي، وفي ضوء وفاته، تم 
تأجيل مباريات الجولة الـ11 من الدوري 

األورغوياني إلى موعد آخر.

استعداداته  السلة  لكرة  األميركي  المنتخب  اختتم 
إسبانيا  على  بالفوز  طوكيو  أولمبياد  في  لقبه  عن  للدفاع 
83-76 في مدينة الس فيغاس وذلك  العالم بنتيجة  بطلة 
رص  سياق  في  يخوضها  ــة  ودي دولية  مــبــاراة  ــع  راب في 

الصفوف. 
ويدين المنتخب األميركي بفوزه الثاني توالياً بعد األول 
على األرجنتين 108-80، إلى نجم بورتالند ترايل باليزرز 
تمريرات  ست  مع  نقطة   19 سجل  ــذي  ال ليالرد  دامــيــان 
أنتونيو  ســان  جناح  ــاف  وأض متابعات،  ــع  وأرب حاسمة 
المنسحب  بيل  برادلي  بديل  جونسون،  كيلدون  سبيرز 
نتس  بروكلين  ونجم  نقطة،   15 كورونا،  فيروس  بسبب 

كيفن دورانت 14 نقطة. 
المنتخب  صفوف  فــي  روبــيــو  ريكي  بــرز  المقابل،  فــي 
برصيد  المباراة  في  مسجل  أفضل  نفسه  وفرض  اإلسباني 
23 نقطة، فيما اكتفى الشقيقان باو ومارك غاسول بتسجيل 
خمس متابعات وتمريرتين  مع  التوالي  على  نقاط  و10   8

حاسمتين لكل منهما.
المخّيبة  اإلعدادية  بدايتها  المتحدة  الواليات  وعّوضت   

حيث خسرت مباراتيها األوليين أمام نيجيريا وأستراليا.
خدمات  استعداداته  خالل  األميركي  المنتخب  وخسر 
تعافيه  لعدم  لوف  كيفن  كافالييرز  كليفالند  ارتكاز  العب 
اليمنى، ونجم واشنطن  بالكامل من إصابة في ربلة الساق 
البروتوكوالت  بسبب  استبعد  الذي  بيل  برادلي  ويــزاردز 
غرانت  جيرامي  أجبرت  والتي  كورونا  بفيروس  المتعلقة 
بــؤرة  ــود  وج مــن  مــخــاوف  ــار  أث مما  الصحّي  الــعــزل  على 

للعدوى داخل المنتخب. 
بداية  في  األفضلّية  صاحب  األميركّي  المنتخب  وكــان 
 ،14-18 األول في مصلحته بنتيجة  الربع  المباراة وحسم 
صالحها  في  األول  الشوط  حسم  في  نجحت  إسبانيا  لكن 
-24( الثاني  كسبت  بعدما   )36-38( واحدة  سلة  بفارق 

.)18
حسمته  ــذي  ال الثالث  الــربــع  فــي  إسبانيا  وتراجعت 
21-12 بفضل ثالثية لليالرد  الواليات المتحدة لمصلحتها 

-26 57-50، قبل أن ينتهي الربع األخير بالتعادل  لتتقّدم 
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طوكيو  الى  األميركية  السلة  كرة  بعثة  سافرت  وأمس   
 25 في  فرنسا  منتخب  بمواجهة  مبارياتها  أولى  لخوض 

منه   28 في  اإليــرانــّي  المنتخب  تواجه  ثم  الحالي،  تموز 
ستلتقي  المقابل،  في  ــه.  ذات الشهر  من   31 في  فتشيكيا 
في  فسلوفينيا  األرجنتين  ثم  المضيفة  اليابان  مع  إسبانيا 

توالياً. المقبل  آب  من  واألول  الحالي  و29   26

ــبــنــانــي لــلــســيــارات  ـــادي الــل ـــن نــّظــم ال
لبنان  بطولة  من  األولى  والسياحة الجولة 
الحالي  للعام  )الــدريــفــت(  ــراف  ــج االن فــي 
»المزار  في  لونغ«  »لينغ  ــارات  إط برعاية 
 48 بمشاركة  )كفردبيان(  بــارك«  موتور 
من  صارمة  وقائية  ــراءات  إج وسط  سيارة 

وباء »كورونا«. 
مسعد  اكزافييه  ــرز  أح التفاصيل،  وفــي 
لقب  صالحة  ــي  وران المحترفين  فئة  لقب 
ومايك  كبيرة  بنسبة  المعّدلة  السيارات  فئة 
لقب  سرحال  ومحمد  الهواة  فئة  لقب  زوقي 

فئة الهواة للسيارات المعّدلة. 
ــاً فـــي فــئــات  ــدم ــت ــح ـــراع م ـــص وكـــــان ال
بنسبة  المعّدلة  والــســيــارات  المحترفين 
قاعي  كارين  وأحــرزت  الهواة.  وفئة  كبيرة 

كأس السيدات. 
كافة  فــي  الفائزين  أســمــاء  يلي  مــا  وفــي 

الفئات:
 ـ فئة المحترفين

زد:   350 نيسان  على  مسعد  اكزافييه  ـ   1
نقطة  270

دبليو اي 46  :  ام  بي  على  الكك  اوليفر  ـ   2
نقطة  257

أي : 248 نقطة  325 كوكب  مشعل  ـ   3
 ـ فئة السيارات المعّدلة بنسبة كبيرة

 36 ـ راني صالحة على بي أم دبليو اي   1
: 210 نقطة

ـ فضيل جوهري على بي ام دبليو 318   2
أي:  205 نقاط

 : ام3  دبليو  ام  بي  على  سليم  محمد  ـ   3
نقطة  195

 كأس السّيدات:
 1 ـ كارين قاعي على نيسان 350 زد

بيار  جـــان  ــن  م الــحــكــام  وتــألــفــت لــجــنــة 
باسيل.  ويوسف  زغيب  وميشال  نصرالله 
الدولي  االتــحــاد  ممثل  وّزع  الختام،  وفــي 
للسيارات )الفيا( في الشرق األوسط وشمال 
في  السيارات  رياضة  لجنة  ومنسق  أفريقيا 

مصلحة  ورئيس  لحود  عماد  المنّظم  النادي 
كابي  المنّظم  النادي  السيارات في  رياضة 

ومسؤولو  حايك  مارك  السباق  ومدير  كريكر 
المسابقة الجوائز على الفائزين.

القدم،  لكرة  اللبناني  االتحاد  رئيس  قــام 
الشباب  وزيرة  بزيارة  حيدر،  هاشم  المهندس 
مدير  بحضور  أوهانيان،  فارتينيه  والرياضة، 
في  البحث  وجرى  خيامي.  زيد  ــوزارة،  ال عام 

أمور رياضّية عامة، وكروية خاصة. 
الكرة،  اتحاد  تحضيرات  حيدر،  ــرض  وع
استعدادات  وملف  المحلي،  الموسم  إلطــالق 
الثالث  الدور  األول لخوض مباريات  المنتخب 

الحاسم من تصفيات كأس العالم. 
»أبلغت وزيرة  االجتماع  بعد  حيدر  وقــال 
بين  تم  الــذي  باالتفاق  والرياضة،  الشباب 
بتأهيل  والمتعلق  صيدا،  وبلدية  الكرة  اتحاد 

ملعب الرئيس رفيق الحريري البلدي«. 
تنفيذ  في  العمل  باشر  الكرة  »اتحاد  وتابع 
أنشطة  في  الملعب  الستخدام  التأهيل،  عملية 

المنتخب الوطني«. 
وأضاف »بحثنا إمكانية قيام الوزارة بتأمين 
وجــّددت  المجال،  هذا  في  المالية  المساعدة 
الوزيرة اهتمامها بهذا الملف الحيوّي، ووعدت 
المالية،  وزيـــر  مــع  قــصــوى  بسرعة  ببحثه 

واتخاذ ما يلزم«. 
وأشار أيضاً إلى أنها »طرحت على أوهانيان، 
مسألة عودة الجماهير إلى المالعب، في ضوء 
منتصف  لبنان  لبطولة  المرتقبة  االنطالقة 
الشهر المقبل، مع بحث اإليجابيات والسلبيات 

المرتبطة بالوضع الصحي«.

استضافت  فقد  أيضاً،  الكروّي  المجال  وفي 
»المبرات«  لجمعية  التابعة  »الكوثر«  ثانوية 
بمدربي  الخاصة  التدريبية  الدورة  الخيرية، 
ينظمها  التي  األول،  المستوى   - الصاالت  كرة 
مع  بالتعاون  القدم«،  لكرة  اللبناني  »االتحاد 
االتحاد اآلسيوي للعبة، وذلك في قاعة الكوثر 

الرياضّية ـ طريق المطار. 
المهندس  االتــحــاد  رئيس  ـــدورة  ال افتتح 
بإشراف  مدّرباً   20 فيها  وشارك  حيدر،  هاشم 
المحاضر  يعاونه  ــور  زخ دوري  المحاضر 

المساعد طوني يعقوب. 
»المبرات«  جمعية  جهود  على  حيدر  وأثنى 

والتربوية،  االجتماعية  ومؤسساتها  الخيرية 
الكوثر  قــاعــة  منشأة  »أهــمــيــة  إلــى  مــشــيــراً 
الرياضية التي غالباً ما تفتح أبوابها الستقبال 
الــدورة  أن  ــره،  ذك الجدير  االتــحــاد«.  أنشطة 
إلى  وتهدف  ــام،  أي  6 لـ  ستستمر  التدريبية 
الصاالت،  كــرة  لعبة  مدّربي  مهارات  تطوير 

وخصوصاً لجهة التدريب والتحكيم.
القدم،  لكرة  اللبناني  االتحاد  وأعلن  هــذا، 
استضافة مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة 

إلى كأس آسيا للسيدات »الهند 2022«. 
أيلول   13 في  التصفيات  تنطلق  أن  على 
ُتقام  أن  المتوقع  ومن  منه،   25 حتى  المقبل 

المباريات على ملعب جونيه البلدي. 
ميانيمار،  كالً من  لبنان،  مجموعة  وضّمت 
سحب  ميانمار  أكدت  بعدما  وغــوام،  اإلمــارات 
حين  فــي  المجموعة،  استضافة  مــن  اسمها 
ظل  فــي  عدمها  مــن  مشاركتها  تأكيد  تنتظر 
الظروف األمنية التي تعيشها البالد، باإلضافة 

إلى ظروف جائحة كورونا.
وباالنتقال إلى مباراتي الدور نصف النهائي 
السبت  يوم  االتحاد  حّدد  فقد  النخبة،  لكأس 
على  إلقامتهما  الحالي(  تموز   24( المقبل 
ملعبي جونيه وبحمدون، فيما ستقام مباراتي 
الدور نصف النهائي لكأس التحدي يوم األحد 
جونيه  في  إلقامتهما  الحالي(   25( المقبل 

وبحمدون أيضاً.

حمادة،  محمد  غزة،  من  القادم  الرباع  قال 
األولى  العشرة  المراكز  دخــول  يستهدف  إنه 
ويشّرف بلده، باعتباره أول فلسطيني ينافس 
التي  األولمبية،  باأللعاب  الرياضة  هذه  في 

ستنطلق في طوكيو يوم الجمعة المقبل. 
وترك حمادة، البالغ 19 عاماً، غزة قبل عدة 
أسابيع، ليضمن أال يواجه أي متاعب في السفر 
فيها،  مكانه  حجز  التي  األولمبية  األلعاب  إلى 
تأهيلية  مسابقات  ست  في  مشاركته  عقب 

دولية منذ العام 2019. 
يتدرب  حيث  الدوحة،  من  حمادة  وصــّرح 
لمدة خمس ساعات يومياً: »أول ما أوصل إلى 
تقديم  إلى  متطلعاً  المستحيل  سأفعل  طوكيو 

األداء الممّيز«. 
ــي أكــون  وأضــــاف: »شــعــور ال يــوصــف أن
الذي  حمادة  وقال  طوكيو«.  ألولمبياد  بتأهل 
توّجه إلى اليابان أمس: »أطمح لتحقيق أرقام 

من  سأكون  الله  شاء  وإن  جديدة..  شخصية 
العشرة األوائل«. 

وعلّق أسعد المجدالوي، نائب رئيس اللجنة 
األولمبية الفلسطينية، إن مشاركة حمادة ُتعّد 

إنجازاً، بغض النظر عن فوزه بميدالية. 
وأضاف: »هذا حدث أسطوري، إنه العب مثل 
محمد حمادة، شاب طموح وبطل من فلسطين، 
من  الكثير  عانت  التي  خصوصاً،  غــزة  ومــن 
الحصار والحروب. إنه يحمل علم فلسطين في 

طوكيو، وينافس ضد أبطال العالم«. 
رياضيين  أربعة  أن  إلى  المجدالوي،  ولفت 
الغربية  والضفة  غزة،  من  آخرين  فلسطينيين 
في  سيشاركون  الشرقية،  والقدس  المحتلة، 

األولمبياد.
رقم  تسجيل  إلى  نتطلع  »نحن  ــح:  وأوض  
فلسطيني في سجل دورات األلعاب األولمبية، 

بغض النظر عن قدر هذا الرقم«.
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دورة ر�شم لأ�شبال وزهرات مديرية 
ال�شويداء الثانية في »القومي«

بمناسبة يوم الفداء، ذكرى إستشهاد باعث النهضة أنطون سعاده، إفتتحت مديرية 
االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  في  السويداء  لمنفذية  التابعة  الثانية  السويداء 
دورة رسم، مخّصصة لألشبال والزهرات، وذلك تحت اشراف مفوض التربية والشباب 

في المديرية آية بريك هنيدي.

السوري  الحزب  في  سلمية  منفذية  أحيت 
القومي االجتماعي يوم الفداء ذكرى استشهاد 
المنفذية،  مكتب   في  باحتفال  سعاده  الزعيم 
وأعضاء  الجرف  العام عدنان  المنفذ  حضره 
الوحدات  مسؤولي  من  وعدد  المنفذية  هيئة 

الحزبية وجمع من القوميين.
»حّدثني  فيلم  ع��رض  االحتفال  خ��ال  ت��ّم 
سعيد  القومي  لألديب  عّرفه«،  الذي  الكاهن 
تقي  الدين، فكلمات وجدانّية من وحي الذكرى 

لزياد عزوز وفريد األحمد.
في  اإلذاع���ة  ناظر  االحتفال  ف��ي  وت��ح��ّدث 
معاني  ع��ن  ق���دور  غ��س��ان  سليمة  منفذية 
النهضة  باعث  استشهاد  بذكرى  االحتفال 
القومّيون  يجّسدها  والتي  سعاده  أنطون 
لها  مثيل  ال  وصابة  القومية  بالعقيدة  تشّبثا 
على  والمتآمرين  الجهل  صّناع  مواجهة  في 

الحق والعدالة.
لمنفذ عام سلمية  االحتفال بكلمة    واختتم 
عمدة  بيان  بداية  تا  ال��ذي  الجرف،  عدنان 
من  ال��ح��زب  موقف  تضمن  وال���ذي  االذاع���ة، 
مجمل األحداث، ثم أكد المنفذ العام أن مؤسس 
حزبنا وباعث نهضتنا أنطون سعاده عّين لنا 
وباستشهاده  وجودنا  تساوي  التي  قضيتنا 
صار  وقضيتها،  وع��زه��ا  األم���ة  سبيل  ف��ي 
شهيد  مشروع  اجتماعي  قومي  س��وري  كل 
ف��ي ص��راع��ن��ا ال���وج���ودي وال��م��ص��ي��ري ضد 
االحتال واإلرهاب.. وهذا هو ايمان القوميين 
االجتماعيين الذي تجّسد بطولة واستشهاداً، 

على امتداد مسيرة الصراع.

{ علي بدر الدين 
الكتابة  ج��رادي  زينة  د.  الروائية  والكاتبة  اإلعامية  عشقت 
العاطفية  للروايات  نهمة  قارئة  فكانت  االبتدائية،  المرحلة  منذ 
واألشعار، وحاولت مراراً، ترجمة مشاعرها على الورق، لكنها كانت 

تخجل من البوح بها. 
تمّيزت في عالم الصحافة المقروءة، بأسلوب مستقّل له مفرداته، 
)سجينة  األولى  روايتها  ولدت  أن  إلى  يراودها  التأليف  حلم  وظّل 
خلف قضبان الزمن( التي القت صدى كبيراً وترجمت إلى اإلنكليزية، 
وبعدها سلكت جرادي طريق اإلبداع، تنتقل من نجاح إلى آخر تّوج 

بتأسيس وطنها األدبي المستقّل وهي ملكته من دون منازع.
روائية،  وكاتبة  إعامية  مكنونات  في  تغوص  أن  الصعب  من 
الورق ثم تحّولها إلى واقع وإلى أناس  أفكارها خياالت على  ترسم 

حقيقيين.
»البناء« حاورت الروائية زينة جرادي، وسألتها عن بداياتها في 

رحلة القلم؟
تكللت  عاماً،  عشرين  من  أكثر  منذ  بدأت  الصحافية  تجربتي  اّن   �
أصبح  »سناء«  الفنية  مجلتي  صدور  وبعد  لله،  والحمد  بالنجاح 
تأسيس  وبين  الصحافة  حلم  تحقيق  بين  مزدوجاً  بالكتابة  شغفي 
كانت  طبعا  الرواية.  بكتابة  المتمثل  اآلخر  حلمي  لتحقيق  نشر  دار 
بمجلة  أكتف  ولم  بخطوة،  يبدأ  ميل  األلف  ومشوار  طويلة،  مسيرة 
»سناء«، تتالى الحقاً التحضير لمجلة esthetic التجميلية ومجلة 
Teenager مجلة المراهق، وهي بمثابة الخطوة الثانية قبل البدء 

الحلم. بمشروع 
* كيف رعت زينة جرادي الكاتبة التي تسكنها منذ البدايات؟

الحياة،  في  األولى  نشأتي  منذ  رافقتني  تسكنني  التي  الكاتبة   �
لم  لكنني  وأف��ك��اري،  وأحامي  مدرستي  كتب  بين  دائماً  وكانت 
ووجدتها  المراهقة،  مرحلة  بلغت  حتى  واضح  بشكل  إليها  أتعّرف 
إلى  فسعيت  حفظتها،  التي  والقصائد  قرأتها  التي  الروايات  في 

رعايتها بالمعرفة واالكتساب لتبقى محّصنة.
* إلى أّي مدى ساعدك عملك اإلعامي على تأسيس أرضية ثابتة 

التي تسكنك؟ للكاتبة 
وسكبها  الفكرة  تلقف  على  مرونة  زادن��ي  اإلع��ام  شك  ب��دون   �
الفعل  إنما  الشاعرية،  الوجدانية  القنوات  أو  ال��روائ��ي،  بالشكل 

مع  يتعايش  فالروائي  آلخر،  قطاع  من  يختلف  للكتابة  الحقيقي 
أحاسيسه،  مع  الوجداني  وكذلك  تجاربه،  مع  الشاعر  بينما  خياله 

أما اإلعامي فهو أقرب إلى الواقعية حتى في انتقاء مفرداته.
*كيف ولدت رواية »سجينة خلف قضبان الزمن«؟

� ال تولد األفكار بل تكون متأّصلة فينا لكنها تمّر بمرحلة مخاض 
عسير حتى تبصر النور، والحمد لله، فإّن روايتي األولى ولدت بعد 
وأكتب  نهم،  بشكل  الورق  على  أنكّب  نفسي  فوجدت  المخاض،  هذا 
ما يجول في خاطري فكانت األحداث تتسابق في مخّيلتي، وبفترة 

وجيزة انتهيت من الرواية.
*ماذا حققت زينة اإلعامية والكاتبة من روايتها األولى؟

� أنا اليوم أقف على أرض صلبة، خصوصاً بعد أن افتتحُت داراً 
للنشر وبدأت أسير في الخط المستقيم.

*هل حصدت روايتك األولى أّي جوائز؟
� سؤال جميل بالفعل، فقد ترشحت هذه الرواية لجائزة مهرجان 
آب،  شهر  نهاية  في  النتيجة  بانتظار  وأنا  قطر،  دولة  في  »كتارا« 
إضافة الى نيلي شهادة دكتوراه فخرية في األدب العربي، نظراً لما 
القته من انتشار عربي حيث كانت األكثر انتشاراً وبحثاً على غوغل 

لعام ٢٠-٢١.
*إلى أي مدى يكون الروائي قريباً من بيئته؟

النهوض  أص��اً  يمكنه  ال  ألن��ه  ج��داً  قريبة  مسافة  على  يكون   �
منها  ويستمّد  فيها  ينشأ  التي  البيئة  خال  من  إال  روائية  بمسيرة 
أن  الضروري  من  لكن  واالجتماعي،  والنفسي  الفيزيائي  تكوينه 

يتطور نحو األفضل وال يبقى أسيراً لهذة البيئة.
*ماذا بعد روايتك األولى وهل من إصدارات جديدة؟

إصدار  بصدد  وأنا  اإلبداعية،  العطاءات  من  طويلة  رحلة  إنها   �
من  انتهيت  كما  ام��رأة(،  )خربشات  بعنوان  )وجدانيات(  كتاب 
بإذن  المقبل  العام  في  وعندي  القدر(،  حضرة  )في  الثانية  روايتي 

الله روايتين )زهرة الغاردينيا( و)الرقص في معبد الشيطان(.
العطاء سلبياً عليك في ما  الزخم من  أال تخافين من تأثير هذا   *

بعد؟
� ال أبداً، اليوم أنا في مرحلة إنتاج مثمرة مختمرة، والورق صار 
ممارستي  أثناء  توصف  ال  انصهار  بحالة  أشعر  ألني  الدائم  رفيقي 

الكتابة ما بين الروح والجسد وأكون مخطوفة كلياً عن واقعي.
*كيف تتعايشين مع أبطال روايتك؟

� تصبح بيننا عشرة دائمة أتفاعل مع مشاعرهم وأبّرر أخطاءهم 
الخياالت  ظّل  من  الورق  على  ينتقلون  ألنهم  عليهم  أعطف  وأحياناً 
جداً  حريصة  أك��ون  تجعلني  النقلة  وه��ذه  اإلنساني،  الكيان  إلى 

معهم.
*أال تشعرين بالملل أثناء فعل الكتابة أحياناً؟

وينعشه  كياني  يطرب  ال��ذي  الوحيد  األم��ر  تماماً،  بالعكس   �
بكياني  وأشعر  فيها،  أكتب  ثانية  كّل  مع  أولد  ألنني  الكتابة،  هو 
وكأني  فصل  بأّول  للبدء  يراعي  أحمل  عندما  خصوصاً  الحقيقي، 
ما  كّل  عن  أنفصل  الكتاب  في  غصت  وكلما  مرة،  ألول  ذاتي  أكتشف 

حولي وأعيش مع األبطال واألحداث.
*أيهما األكثر قلقاً وهوساً في الكتابة، المرأة أم الرجل؟

ينصهر  الكاتب  ألّن  الجنسية،  الهوية  تسقط  الكتابة  فعل  أثناء   �
أكثر  المرأة  النفسية  بالرؤية  إنما  فكرته،  مع  مباشرة  غير  بطريقة 
انحيازاً إلى تفسير خصوصياتها على الورق لهذا السبب تبدو أكثر 

رقة منه.
*ماذا أضافت الكتابة إلى دورك كزوجة ورسالتك كأّم؟

حكمة  أكثر  وجعلتني  مشاعري  رّوض��ت  الكتابة  بصراحة...   �
أقرأ  لكنني  وحدتي  أثناء  أكتب  فأنا  واإلشكاالت،  األمور  تسيير  في 

كتاباتي في عيون أوالدي وزوجي ألنهم مرآتي الحقيقية.
* هل الروائي أو الكاتب عموماً دوماً في حالة عشق؟

� ليس بالضرورة أن يكون عاشقاً إنما بالمعنى الصحيح هو دوماً 
في حالة ذاتية منفردة فيها مساحة عريضة من الخصوصية.

* زينة جرادي لمن تقرأ؟
وساسة  اللغة  مشهدية  فيه  األوص���اف  كامل  نص  أّي  أق��رأ   �

التعبير، وأنا بطبعي قراءاتي متنّوعة من كافة األلوان.
*متى يستكين اليراع عن البوح ويتقاعد عن الكتابة؟

على  قادراً  زال  ما  يراعه  طالما  السنين  بمرور  يرتبط  ال  األديب   �
شعر  ما  لسبب  تقاعد  إذا  ألنه  بالحياة  نابضاً  زال  ما  وفكره  العطاء 
قلب  فّي  طالما  بالكتابة  أستمر  أن  أتمنى  وأنا  والخيبة،  باإلحباط 

ينبص...

منفذية �سلمية في »القومي« تحيي يوم الفداء باحتفال في مكتب المنفذية

�شعاده ا�شت�شهد في �شبيل الأمة وعزها وق�شيتها 

وكل قومي م�شروع �شهيد في �شراعنا الوجودي والم�شيري

الكاتبة والروائية د. زينة جرادي عن روايتها الأولى »�شجينة خلف ق�شبان الزمن«:

لة فينا بانوراما من يومياتنا تج�ّشد تفاني الألم مع ال�شعادة... والأفكار ل تولد لأنها متاأ�شّ

حكم قرقو�ش

{ يكتبها الياس عّشي

أية  دون  اللبنانية  السجون  ف��ي  المتهمين  م��ن  األل���وِف  زجُّ 
محاكمة، يذكرني بحكم من أحكام قرقوش !

»قراقوش«  إل��ى  الطويلة  اللحى  أص��ح��اب  م��ن  رج���ان  شكا 
قرقوش  ونظر  بلحيتيهما.  عبث  رآهما  كلّما  كان  أج��روداً  رجاً 
إليهما وإلى خصمهما المتهم، فلم يجد له لحية، فظّن أنهما هما 
اللذان اعتديا عليه بنتف لحيته، فصاح في غلمانه: خذوهما إلى 

السجن، وال تخرجوهما، حتى تطلع لحية هذا الرجل .
ومات الرجان، ولم تنُم لحية األجرودي.

درد�صة �صباحية

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المدي�ر الفن�ي
رّم���ال محمد 
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التوزيع  شركة األوائل 5 � 01-666314

اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

ـ الورق رفيقي الدائم والكتابة اإح�سا�ش 

ال يو�سف وحالة ان�سهار ما بين الروح 

والج�سد

ـ الروائي يكون على م�سافة قريبة جداً 

الأنه ال يمكنه النهو�ش بم�سيرة روائية 

اإال من خالل البيئة التي ين�ساأ فيها...
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