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أعلن »نادي األسير« الفلسطيني أن »الحركة األسيرة قررت تعليق 
اإلسرائيلي  االحتالل  رضوخ  بعد  الطعام  عن  الجماعي  اإلض��راب 

لمطالبها«.
إلغاء  المطالب  أبرز  »من  إّن  أمس،  بيان  في  األسير،  نادي  وقال 
العقوبات الجماعية التي فرضها االحتالل بعد عملية نفق الحرية«، 
وبنيتها  اإلسالمي،  الجهاد  حركة  أسرى  استهداف  »وقف  وأيضاً 

التنظيمية«.
أجل  من  للتصعيد  »ستلجأ  أنها  أعلنت  األسيرة  الحركة  وكانت 
بعد  وعزلهم  وقمعهم  باألسرى  اإلسرائيلية  التنكيل  عمليات  وقف 
والمحررين  األس��رى  هيئة  ونقلت  الحرية(،  )نفق  عملية  نجاح 
بإضراب  سيشرعون  أسيراً   1380 أن  الحركة  عن  الفلسطينيين 
الدفاع  »معركة  شعار  تحت  المقبل  الجمعة  يوم  الطعام  عن  مفتوح 

عن الحق«.
وكشف محاميان مكلّفان بالدفاع عن أسرى »نفق الحرية«، أمس، 
أنهما  وأكدا  العارضة،  ومحمود  محمد  األسيرين  وضع  عن  تفاصيل 

»يتعرضان للتعذيب والضرب المبرح«.
يشربا  لم  زبيدي  وزكريا  العارضة  »محمد  أّن  إلى  أيضاً  وأشارا 
تسبب  م��ا  جلبوع،  سجن  م��ن  خروجهما  بعد  واح���دة  م��اء  نقطة 

بإنهاكهما وعدم قدرتهما على مواصلة السير«.
وفي وقت سابق أمس، أفادت مصادر بأّن »وضع األسرى المعاد 
اعتقالهم صعب وهناك قلق فعلي على حياتهم«، الفتًة إلى أن »كيان 

االحتالل يحاول تلفيق تهم جديدة لهم«.
اإلثنين  ي��وم  أف��ادت  والمحّررين،  األس��رى  ش��ؤون  هيئة  وكانت 
الماضي، بأّن »الحركة األسيرة قررت التصعيد في وجه إدارة سجون 
وعزلهم  وقمعهم  باألسرى  التنكيل  عمليات  تواصل  التي  االحتالل 

والبطش بهم على أيدي وحداتها القمعية في مختلف السجون«.
من جهتها، أعلنت حركة األحرار دعمها »كافة الخطوات النضالية 

التي أقّرتها الحركة األسيرة داخل السجون اإلسرائيلية«. كما حّملت 
االحتالل »المسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة األسرى«.

ولن  المعركة،  هذه  في  وحدهم  يكونوا  لن  »األس��رى  أّن  وأك��دت 
نتيجة  هو  أسرانا  به  يقوم  وما  بهم،  االستفراد  لالحتالل  نسمح 
من  يريد  والتي  بحقهم،  الظالمة  االحتالل  واجراءات  قمع  الستمرار 
سجن  نفق  عملية  إثر  منهم  واالنتقام  فشله  على  التغطية  خاللها 

جلبوع«.

الحركة الأ�ضيرة تعّلق الإ�ضراب الجماعي

عن الطعام بعد ر�ضوخ الحتالل

على  الله  ح��زب  ومحبي  أصدقاء  من  الكثير  يسجل   -
لمواكبة  إع��ام��ي��ة  ح��م��ات  لتنظم  لجوئها  ع���دم  ق��ي��ادت��ه 
سياسات الحزب ومواقفه والتصدي للحمات التي تشن 
إليه من تنشيط  يدعون  ما  أن  عليه، ويعتقد بعض هؤالء 
اإلعامية  المعركة  ألدوات  وتفعيل  وتنظيم  وت��ط��وي��ر 
الذين  الحزب  خصوم  مع  القوى  موازين  بتعديل  يسهم 
لخوض  هائلة  ومالية  وبشرية  تقنية  م��وارد  يسخرون 
استجابة  ع��دم  األص��دق��اء  ه��ؤالء  ويعيد  ض��ده،  معاركهم 
هو  األول  كليهما،  أو  أم��ري��ن  أح��د  إل��ى  لدعواتهم  ال��ح��زب 
بعدم  ال��ح��زب  الت��ه��ام  كثمرة  اإلع���ام  أهمية  تقدير  س��وء 
إياء أهمية كافية للسياسة، مسترشدين لقول ذلك بكون 
الحزب المولود من العمل المقاوم محترف وفاعل ومبدع 
في العمل المقاوم لكنه لم يستطع نقل ذات السمعة التي 
راكمها في هذا الميدان إلى الميدان السياسي، واستطراداً 
عن  الحزب  بغربة  يصفونه  ما  فهو  الثاني  أما  اإلعامي، 
تقنيات وأدوات السجال وما تستوجبه من مرونة ثقافية 
ولغوية ال تنتجها البيئة العقائدية القائمة على ثنائية الحق 

والباطل التي يقوم عليها فكر الحزب وثقافة كوادره.
وعدم  ظلم  تؤكد  الله  ح��زب  لتجربة  الهادئة  ال��ق��راءة   -
التفصيلية  السجالية  فالمضامين  الخاصة،  صواب هذه 
الباغية واللغوية والمنهجية التي يخوضها األمين العام 
لحزب الله، والتي تدخل في تفاصيل التفاصيل، تعبر عن 
وعلم  المنطق  علم  أص��ول  يتقن  وبنيوي  تفكيكي  سياق 
وتكفي  السفسطائيين،  علوم  أص��ول  ويحترف  ال��ك��ام 
األخيرة  األزمة  عامي  مدى  على  كلماته  ألرشيف  العودة 
في  والقيمة  الثمينة  ال��ن��ص��وص  ع��ش��رات  على  ل��ل��وق��وع 
تقديمها لنماذج مذهلة في هذه المجاالت ال نظير لها في 
أداء الخصوم، المحليين والعرب والدوليين، الذين تظهر 
مراجعة سريعة لمساهماتهم سطحية وتجميع لمعلومات 
غ��ي��ر م��دق��ق��ة وت��روي��ج الف���ت���راءات وات��ه��ام��ات غ��ي��ر قابلة 
وتهافت  بالحجة،  الحجة  على  الرد  من  وتهرب  لإلثبات، 
في البنيان المنطقي للخطاب، فالقضية إذن ليست قضية 
االحتراف وال تقدير األهمية، إذا وضعنا نصاً مقابل نص 
وخطاباً مقابل خطاب، فربما يكون السيد حسن نصرالله 
اإلعام  ف��ي  ح��ض��وراً  ولبنان  وال��ع��رب  العالم  ق��ادة  أكثر 
بطريقة تختص به وحده، تقوم على بناء لغوي وسياسي 
أبعادها  ويحلل  ويفسرها  المتغيرات  يحاكي  منهجي 
ويرسم خاصاتها ويساجل القراءات الخاطئة لها ويبني 
عليها تحديدات ومعادالت وكثيراً ما يكون الحاصل إعان 
مواقف، القضية التي ال يصرح بها المنتقدون أو ربما ال 
يعبرون عنها كفاية ووضوحاً، هي عدم تنظيم حزب الله 
لحمات إعامية ترويجية وتسويقية واتهامية ودفاعية، 
تترجم مواقفه وتترافع عنها بدفق إعامي متعدد الوسائل 

والمجاالت والتقنيات، أسوة بما يفعله الخصوم.
- العودة إلى تجربة حزب الله، تؤكد أن ال شيء يقوم 
اسمها  الكثيرون،  يعتمدها  تقليدية  قاعدة  من  ينطلق  به 
فالحزب  يفعلون،  بما  ومنافستهم  الخصوم  م��ج��اراة 
ينطلق من منهجية مختلفة جذرياً تبدأ من تحديد الهدف 
وتحليل الجدوى، ثم استخاص األداة، ووضع الخطة، 
الهدف  اعتبار  من  الحزب  ينطلق  المنهجية  لهذه  ووفقاً 
والبيئة  المحايدة  والبيئة  المناوئة  بالبيئة  التأثير  ه��و 
البيئة  قناعات  زعزعة  تستهدف  بمستويات  الحاضنة، 
)التتمة ص7(

 حزب اهلل: �ضعف في الحرب الإعالمية

اأم منهج الإقناع بتفّوق المثال؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

أنهت الحكومة كما وعد رئيسها نجيب ميقاتي بيانها الوزاري 
من  سواها  مع  بالمقارنة  قياسي  بزمن  ول��دت  كما  أي��ام،  بثاثة 
حكومات، وستنال الثقة يوم االثنين بغالبية تقارب المئة صوت، 
بعدما بات محسوماً أن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة الثقة، 
برئاسة  التكتل  من  وف��داً  استقباله  إثر  ميقاتي  الرئيس  قال  كما 

النائب جبران باسيل.
الممثلة  السياسية  القوى  إجماع  القى  ال��ذي  ال��وزاري  البيان 
في الحكومة، تضمن تأكيداً على المضامين السياسية التقليدية 
العربية  لبنان  ع��اق��ات  م��ن  ال��م��وق��ف  ف��ي  السابقة  للحكومات 
وال��ت��زام��ات��ه ال��دول��ي��ة وال��م��وق��ف م��ن ال��م��ق��اوم��ة، وش��ك��ل الملف 
االقتصادي والمالي أغلب صفحات البيان الذي تعّهدت بموجبه 
ومفاوضة  الصرف  سعر  وتثبيت  األج��ور،  بتصحيح  الحكومة 
األزمة  الدولي لوضع خطة خروج من  النقد  الدائنين وصندوق 
وتوفير  كونترول،  الكابيتال  قانون  إق��رار  ذلك  في  بما  المالية، 
م��ق��دم��ات ال��خ��روج م��ن األزم���ة االق��ت��ص��ادي��ة، عبر ال��ب��دء بقطاع 
الكهرباء ومرفأ بيروت كورشتين رئيسيتين لإلعمار، وعصبين 

أساسيين في النهوض االقتصادي.
صهاريج  قوافل  تصل  حيث  بقاعياً  سيكون  اليوم  المشهد 

استقدمها  التي  األول��ى  السفينة  حملته  الذي  اإليراني  المازوت 
حزب الله ورست في مرفأ بانياس السوري، وقد توجه األمين 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى قيادة الحزب وجمهور 
المقاومة والمؤيدين، إللغاء برامج االستقبال الشعبي التي كانت 
معدة للقوافل تفادياً لما يمكن أن يرافق هذا االستقبال من تأثيرات 
سلبية على مسار القوافل، بينما أكدت معلومات الجهات المنظمة 
المازوت  من  كميات  على  للحصول  تتواتر  التي  االتصاالت  أن 
وبقاعاً  وجنوباً  شماالً  اللبنانية  المناطق  جميع  تشمل  اإلنقاذي 
واالقتصادية  الصحية  القطاعات  وجميع  وع��اص��م��ة،  وج��ب��اً 
المنتشرة على مساحة  المولدات  والمدارس واألفران وشبكات 

األرض اللبنانية.
اإلنقاذي عدم  المازوت  لمصادر معنية بملف  كان الفتا وفقاً 
للمشتقات  للمبيع  تسعيرها  إص��دار  على  الطاقة  وزارة  إق��دام 
لديها  الموجودة  المواد  تسليم  عن  االمتناع  للشركات  ودعوتها 
والمشتراة على سعر ال�8000 ليرة، ولم يعلم سبب هذا التدبير 
الذي  السعر  بانتظار  صلة  له  كانت  إذا  وم��ا  الطاقة،  وزارة  في 

ستعتمده شركة األمانة لبيع المازوت اإلنقاذي.
نظامية  بصورة  والبنزين  للمازوت  ت��ام  انقطاع  السوق  في 
تباع المدعوم  البنزين  وصفيحة  السوداء،  السوق  في  وتوافر 
)داالتي ونهرا()التتمة ص7( لجنة إعداد البيان الوزاري مجتمعة برئاسة ميقاتي في السراي أمس  

اليوم ت�ضتعّد الحكومة ببيانها الوزاري لنيل الثقة الثنين... والتكتل القوي �ضيمنحها

التزامات حكومية بت�ضحيح الرواتب وحّل اأزمة الكهرباء والكابيتال كونترول

الدولر بـ 14 األف ليرة... و�ضفيحة البنزين بـ 40 دولرًا... واليوم قوافل المازوت 

ال�ضعف الأميركي ورهانات الأغبياءبيروت بالأم�س وغداً القد�س

 التداعيات الأفغانية...

والبتزاز الديمقراطي

استيقظت العاصمة اللبنانية، بيروت، صبيحة الخامس عشر من 
أيلول/ سبتمبر 1982، على دبابات العدو ومدّرعاته تحاول التوغل 
ومحور  الجديدة  الطريق  منطقة  من  بدءاً  وشوارعها،  أحيائها  في 
جامعة بيروت العربية، وقد ظّنت قوات جيشها أنها لن تجد مقاومة 
السوري،  العربي  والجيش  الفلسطينية  الثورة  قوات  خروج  بعد 
فينجحون  باحتاللهم لبيروت لتكون العاصمة العربية الثانية بعد 

القدس تحت االحتالل .
وأزقتها،  بيروت  أحياء  كّل  في  تندلع  بمقاومة  الصهاينة  فوجئ 
جي،  بي  األر  وقاذفات  بنادقهم  يحملون  وهم  يرتقون  وبالشهداء 
وبالمقاومة الظافرة تنطلق، وبأول الشهداء من أبناء الطريق الجديدة، 
أبناء رابطتها وتجمع اللجان والروابط الشعبية، الشهيدين محمد 
الصيداني وعصام اليسير، يفتحون نار سالحهم الخفيف ويوقفون 

مع أبناء الطريق الجديدة تقّدم آليات العدو على ذلك المحور.
قال لي صديق يروي لي ما حدث: »كنا نسمع أغنية طالعلك يا 
عدوي طالع، من كّل بيت وحارة وشارع« وإذ بنا نرى أبطال المقاومة 
من كّل األحزاب والقوى والتنظيمات والتيارات يجّسدون تلك األغنية 
بعمليات شملت كّل بيروت، وأبرزها عملية الويمبي وبطلها القومي 
الشهيد خالد علوان، وأجبرت المحتّل أن يخرج مدحوراً من شوارعها 
نحن  بيروت...  أهل  »يا  الصوت:  مكّبرات  عبر  يرّدد  وهو  أيام،  بعد 

خارجون ال تطلقوا النار علينا«.
لبنانية  مناطق  من  العدو  ليندحر  االنتصارات  عصر  بدأ  يومها 
للمحتّل  الكبير  االندحار  كان  حتى  العام  ذلك  صيف  في  احتلها 

واالنتصار الكبير للبنان المقاوم في 25 أيار 2000.
وكما خرج العدو باألمس مدحوراً من العاصمة العربية الثانية التي 
احتلها بفعل مقاومتها الوطنية والقومية واإلسالمية، سيخرج العدو غداً 
من العاصمة األولى المحتلة القدس، بفعل مقاومة لم تهدأ، وانتفاضات 

لم تتوقف، وأسرى حولوا سجونهم إلى معابر وأنفاق للحرية.
الخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية لألسرى.

� المنّسق العام لتجّمع اللجان والروابط الشعبية

األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  أن  ي��ت��ص��ّورون  كثيرون 
هي صاحبة اليد العليا، وأن بيدها القرارات الكبرى، وهي 
وترّكب  أنظمة  وُتسقط  وال��دول،  األم��م  مصير  تحدد  التي 

حكومات، لكن بقليل من التعّمق نرى:
يأتي  رئيساً  أّن  بمعنى  المتحدة،  الواليات  مزاجية   1-
وخلفياته،  وأف��ك��اره  أج��ن��دت��ه  على  ب��ن��اًء  سياسة  وي��ح��دد 
ويعقبه رئيس آخر يتصرف بعكس سلفه بصورة كاملة، 
يتوّدد  أوب��ام��ا  ك��ان  حيث  أعيننا،  أم��ام  األخ��ي��ر  وال��ن��م��وذج 
خامنئي  الله  آلي��ة  الرسالة  تلو  الرسالة  ويرسل  إلي��ران 
اإلسامية،  الجمهورية  مع  النووي  االتفاق  أخيراً  وأنجز 
إضافة إلى قرارات أخرى اتخذها في موضوعات داخلية، 
ان��ق��ّض على كل  األب��ي��ض  البيت  ف��ور دخ��ول��ه  ت��رام��ب  لكن 
إنجازات سلفه ورأى في االتفاق األميركي مع الجمهورية 
اإلسامية أسوأ اتفاق في تاريخ الواليات المتحدة وأعلن 

الخروج منه وعليه.
السعودية  العربية  المملكة  م��ع  ال��ع��اق��ات  مجال  وف��ي 
انقلب  فيما  المملكة  مع  ببرودة  تتعامل  أوباما  إدارة  كانت 
إلى  انتخابه  قبل  السعوديين  يهاجم  ك��ان  ال���ذي  ت��رام��ب 
متودد حتى أقصى الحدود، وهو أعلن مراراً بأنه ال يعنيه 
أنظمة  وأسمى  المال،  من  مزيد  كسب  إالّ  العاقة  هذه  في 
في  وك��ان  الحلوب«،  »البقرة  بأنهم  عامة  بصورة  الخليج 
تتجاوز  لم  قصير  هاتفي  باتصال  بأنه  يتباهى  خطاباته 
مدته الدقيقة الواحدة حصل على مبلغ 500 مليون دوالر 
من الملك السعودي سلمان، وهو قام بالتغطية على جريمة 
)التتمة ص7(

داخل  خاشقجي  جمال  السعودي  الصحافي  مقتل  إثر 
االنتقادات  ح��دة  ازدادت  ت��رك��ي��ا،  ف��ي  س��ع��ودي��ة  قنصلية 
السابق  الرئيس  إلدارة  المتحدة  ال��والي��ات  في  السياسية 
المملكة  م��ع  الحميمة  إدارت����ه  وع��اق��ات  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
مهّم،  وجود  له  كان  الخاشقجي،  فالصحافي  السعودية، 
ومقاالت في كبريات الصحف األميركية، ومعروف بتأييده 
وشارك  منها  الديمقراطية  وخاصة  األميركية  للسياسات 
� الغربي للربيع الزائف. بالطبع كان  في التنظير األميركي 
للطريقة الدموية التي قيل انه قتل بها وقطع إرباً، أمر من 

الصعب إن لم يكن من المستحيل الدفاع عنه.
الرد  وج��اء  االن��ت��ق��ادات،  لهذه  ب��االً  ترامب  إدارة  تلق  لم 
تلك  في  ت��رام��ب،  للرئيس  جماهيري  خطاب  من  أكثر  في 
معها  تعامل  وإنما  للجريمة،  ترامب  يتطرق  لم  الخطابات، 
وزبائن  شركاء  السعوديين  أن  على  شدد  ولكنه  بإهمال، 
أسخياء في الدفع، فلقد اشتروا من الواليات المتحدة بضائع 
بقيمة 450 مليار دوالر، وزاد على ذلك إذ إنه ذكر متبجحاً 
أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الملك سلمان خاطبه بها على 
النحو الذي ذكره لجمهوره في أكثر من خطاب: اسمع أيها 
الملك، نحن من يدافع عنكم، إنكم لن تستطيعوا البقاء ألكثر 
ربما  أنت  األميركي،  الجيش  دعم  دون  من  أسبوعين  من 
كثيرة، أم��واالً  تملك  أنت  بطائرتك،  االحتفاظ  تستطيع  لن 
)التتمة ص7(

 السيد صادق الموسوي معن بشور*

 سعادة مصطفى أرشيد*

سبيلها  ف��ي  يقف  ال  إرادة  إنها 
فيها  حية،  أمة  إرادة  إنها  شيء، 
القضاء  وه���ذا  وال��ق��در  ال��ق��ض��اء 
لما  م��رّد  وال  فعله،  يفعل  والقدر 

نريد في حياتنا هذه.
سعاده

أعلنت إيران عن  تعيين علي باقري في منصب مساعد وزير الخارجية 
في  وفدها  يقود  كان  الذي  عراقجي  عباس  وإعفاء  السياسية  للشؤون 

المفاوضات مع القوى الكبرى حول برنامج طهران النووي.
يقضي  قراراً  عبداللهيان  أمير  حسين  اإليراني  الخارجية  وزير  وأصدر 

بتعيين علي باقري خلفاً لعراقجي للمنصب المذكور.
لمنصبي  فتحعلي  ومحمد  صفري  مهدي  تعيين  اللهيان  عبد  قرر  كما 
اإلدارية  وللشؤون  االقتصادية  الدبلوماسية  لشؤون  الوزير  مساعدي 
والمالية، خلفاً لرسول مهاجر وعلي أبو الحسني على التوالي. وقرر أيضاً 
تعيين المساعدين السابقين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم مستشارين 

له.
من  مقرباً  منصبه  في  عراقجي  خلف  الذي  عاماً(   53( باقري  ويعد 
مساعداً   2019 ع��ام  في  عين  قد  وك��ان  خامنئي،  علي  األعلى  المرشد 
للشؤون الدولية في السلطة القضائية التي كانت حينئذ برئاسة الرئيس 

اإليراني الحالي ابراهيم رئيسي.
وقد يعكس هذا التعديل داخل وزارة الخارجية تغييراً في نهج طهران 
إحياء  إمكانية  بخصوص  فيينا  في  الجارية  المتعثرة  المفاوضات  إزاء 

االتفاق النووي المبرم عام 2015.

اإيران تعّين علي باقري خلفًا لعراقجي 

كبير مفاو�ضيها النوويين 



»أننا  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أكد 
لسنا خائفين من االنهيار، بل نحن نخوض اآلن معركة 
التوفيق.  ونأمل  فيها،  نحن  التي  الهاوية  من  الخروج 
إالّ  لنا  وليس  الغاية  هذه  لتحقيق  جهدنا  كل  وسنبذل 
هذا الهّم الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية«، مضيفاً 
ننطلق  أن  الحكومة،  تشكيل  وبعد  جداً،  قريباً  »نأمل 
الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  مع  بالمحادثات 
من أجل التمويل، حيث هناك إرادة دولية لمساعدتنا«.

هذا  في  الدولة  يساعد  أن  مواطن  كل  »على  وق��ال 
عّمال  منه  يعاني  ما  كل  أعاني  وأن��ا  الدقيق.  الظرف 
لبنان. فأنا مثلكم في صرختكم المطالبة بحقوقكم من 
المصارف وبمختلف الحاجات ولو كنت في هذا القصر 

إالّ أنني أعاني مثلكم«.
قصر  في  أمس  استقباله  خالل  في  جاء  عون  كالم 
رئيسه  برئاسة  العام  العّمالي  االتحاد  من  وفداً  بعبدا، 
الدكتور بشارة األسمر، جاء لتهنئته بتشكيل الحكومة 
الجديدة والبحث معه في األوضاع االقتصادية الصعبة 

التي يعيشها لبنان وسبل الخروج منها.
في مستهل االجتماع قال األسمر »كان ال بّد بعد تأليف 
الحكومة أن تكون أول زيارة لالتحاد العّمالي العام إلى 
فخامتكم، لوضعكم في أجواء الحركة العّمالية بصورة 
أزمة  من  األمّرين  يعاني  الذي  اللبناني  والشعب  عاّمة 
والمستشفيات  واألدوية  الغذائية  والمواد  المحروقات 
والمؤسسات الضامنة والمؤسسات العاّمة إلى اإلدارة 
بالسرعة  الحكومة  تحّرك  الواجب  من  لذلك  العاّمة. 
القصوى لبلسمة جراح الشعب اللبناني والتوصل إلى 
حّد أدنى من االستقرار االقتصادي يساعدنا على البدء 

بالنهوض«.
وإلى  نهضة،  إلى  بحاجة  اليوم  لبنان  »أن  ورأى 
ال��وزراء  مع  التعاون  إن  لذلك  أبنائه  جميع  تعاون 
واجب، إلى جانب منح الحكومة الوقت لتباشر عملها، 
األخرى،  تلو  الواحدة  تنهار  التي  للمؤسسات  حمايًة 

من  العشوائي  الصرف  إلى  تلجأ  المؤسسات  وبعض 
عمالها، لمجّرد أن يطالبوا بحقوقهم«.

على  التمويلية  البطاقة  تمويل  يكون  ب��أالّ  وطالب 
حساب خطة النقل المشترك »فنحن نصّر على تطبيق 
الفرد«،  مداخيل  من   40% هذه الخطة التي توّفر نحو 
الدواء سريعاً، وحّل  كما تمنى »أن يكون عالج مشكلة 
معتبراً  الهجرة«،  لنزيف  حد  ووضع  الكهرباء،  مشكلة 
أن »كل ذلك نتيجة سياسات مالية واقتصادية خاطئة 
اتبعت منذ عشرات السنين. ونحن كاتحاد عّمالي عام 
الفساد  ومكافحة  والقضاء  القانون  دول��ة  على  نصّر 
من  شيء  كل  يشمل  أن  يجب  الذي  الجنائي  والتدقيق 
والبلديات،  المصارف  إلى  وصوالً  المركزي  المصرف 
على  وتمنى  الحالة«.  هذه  عن  المسؤولين  لمحاسبة 
الحكومة »أن تتعاون مع االتحاد العّمالي العام فنحن 

معنيون بكل وزارة من الوزارات«.
وشكر األسمر لرئيس الجمهورية توقيعه المرسومين 
المتعلقين بالنقل في القطاعين العام والخاص »متمنين 
الدعم  إرتفاع  بالنظرالى  المراسيم،  أن يتم تعديل هذه 
وزارة  عبر  الدولة  ترعاه  حوار  على  ونصّر  المتوقع. 
في  األجور  ورفع  جديد  أدنى  حّد  إلى  للوصول  العمل 

القطاعين العام والخاص بشكل مدروس وعلمي«.
ورد عون مرحباً بالوفد، وقال »كنت دائماً أشّدد على 
وجوب إحداث تغيير في طبيعة االقتصاد اللبناني من 
ريعي إلى إنتاجي، إلى أن وصلنا إلى األزمة الحالية«، 
مؤكداً »أن التدقيق الجنائي مهم وهو سيحّدد األسباب 
إلى  إضافًة  اليوم،  عليه  نحن  ما  إلى  أوصلتنا  التي 

المسؤوليات«.
م��ح��دودة  غير  المطلوبة  ال��ح��اج��ات  »إن  أض���اف 
أولويات  من  لذلك  القطاعات،  شتى  وفي  كثيرة  وهي 
المعنية  الدولية  المراجع  على  عرضتها  التي  الخطة 
الفقر ما يترافق مع  أوالً على محاربة  بمساعدتنا تقوم 
استقرار العملة الوطنية، التي من الواجب تثبيت سعر 

بالمشاريع  سنبدأ  ثم  ومن  طبيعية.  بصورة  صرفها، 
الكبرى وفي أولويتها الطاقة التي هي حاجة لكل منزل، 
وصوالً  للكهرباء  إنتاج  محطات  إنشاء  لجهة  سيما  وال 
العام  القطاعين  بين  بالتعاون  حديثة،  دولة  بناء  إلى 

والخاص«.
واعتبر »أن برنامج إعادة اإلعمار واإلنماء المتوازن 
تسير  مشاريع  يتضمن  وهو  عمل،  فرص  ويخلق  كبير 
هو  الذي  المرفأ  إعمار  وإعادة  الكهرباء  بينها  من  معاً، 
بوابتنا إلى العالم، ويغّذي الخزينة والموازنة، وصوالً 
الواجب  من  حيث  وغيره،  االستشفائي  القطاع  إل��ى 
المستوى«،  لرفع  بالتتابع  الضعف  نقاط  كل  معالجة 
اولويتنا  سيكون  االقتصادي  الوضع  »أن  على  مشدداً 

األساسية«.
ورشة  أم��ام  الحكومة،  تشكيل  بعد  »نحن،  وق��ال 

نريد  ألننا  األول،  الهّم  إلينا  بالنسبة  هي  اقتصادية 
الهجرة  من  فنحّد  أرضنا،  في  هنا  يبقوا  أن  ألبنائنا 
اللبناني كافة. ونحن  الشعب  التي باتت تطاول فئات 

سنعالج الوضع لكي يعود من هاجر«.
لبنان  في  المصارف  جمعية  رئيس  عون  واستقبل 
الدكتور سليم صفير يرافقه مستشاره أنطوان حبيب، 
اللقاء  في  وج��رى  الهاشم.  صخر  الجمعية  ومحامي 
في  المصارف  ودور  لبنان  في  المصرفي  الواقع  عرض 

مرحلة إعادة بناء االقتصاد اللبناني.
اللقاء »أن الجمعية أبدت ارتياحها  وأكد صفير بعد 
استعداد  على  والمصارف  الجديدة  الحكومة  لتشكيل 
النهوض  شأنها  من  التي  الخطوات  في  للمشاركة 
شهدها  التي  األزم��ة  بعد  جديد،  من  لبنان  باقتصاد 

لبنان«.

المكلفة  ال��وزاري��ة  اللجنة  أنجزت 
يرأسها  التي  ال��وزاري  البيان  صوغ 
ميقاتي،  نجيب  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
جلسة  ُتعقد  أن  على  البيان  مشروع 
في  اليوم  ظهر  بعد  ال��وزراء  لمجلس 

قصر بعبدا إلقراره.
وك�����ان م��ي��ق��ات��ي ت�����رأس أم���س، 
في  للجنة  واألخير  الثالث  االجتماع 
نائب  أعضائها:  بحضور  السرايا، 
الشامي،  س��ع��ادة  الحكومة  رئيس 
ووزراء اإلعالم جورج قرداحي، العدل 
خليل،  يوسف  المالية  خوري،  هنري 
ال��ري��اش��ي،  نجال  اإلداري����ة  التنمية 
وليد  الطاقة  مولوي،  بسام  الداخلية 
فياض، الثقافة محمد مرتضى، العمل 
مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج 
هيكتور  االجتماعية  الشؤون  حسن، 
حجار، المهجرين عصام شرف الدين، 
العام  األمين  س��الم،  أمين  االقتصاد 
لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية 
ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان 
ميقاتي  الرئيس  مكتب  ومدير  شقير 

جمال كريم.
ولدى انتهاء االجتماع قال قرداحي 
الوزاري  البيان  صياغة  لجنة  »أنهت 
تناقش  وسوف  البيان،  مسودة  إقرار 
التي  ال�����وزراء  مجلس  جلسة  ف��ي 
ظهر  بعد  م��ن  الرابعة  عند  ستعقد 
ليتم  بعبدا  قصر  ف��ي  )ال��ي��وم(  غ��د 
الحكومة  تمثل  أن  أمل  على  إقرارها، 

الجديدة أمام مجلس النواب في بداية 
من  الثقة  نيل  لطلب  المقبل،  األسبوع 
السادة النواب على أساس هذا البيان 

الوزاري«.
ورداً على سؤال عن البند المتعلّق 
»كل  أن  أكد  الله،  وح��زب  بالمقاومة 
مسودة  في  عنها  منصوص  األم��ور 
البيان التي ستناقش في قصر بعبدا، 
وسيتم إقرار البيان الوزاري«، مشيراً 
جميع  بين  تفاهماً  »ه��ن��اك  أن  إل��ى 
وج��ود  ع��ن  قيل  لما  خ��الف��اً  ال����وزراء 
ليس  أنه  الجميع  وأطمئن  خالفات، 
تضامن  هناك  ب��ل  خ��الف  أي  هناك 
ومحبة بين جميع الوزراء، أنا أحضر 
إيجابية  روح  وهناك  االجتماعات  كل 
حكومة  ه��ذه  الله  ش��اء  وإن  تسود، 
على  عزم  هناك  ولكن  واألم��ل،  العزم 

بأقصى  البلد  مشاكل  ك��ل  معالجة 
سرعة، ونحن لدينا كل النوايا الطيبة 

للعمل ألن البلد لم يعد يحتمل«.
ندخل  »ل��م  س��ؤال  على  رداً  وف��ال 
ولكن  الكهرباء  معامل  تفاصيل  في 
للناس  الكهرباء  تأمين  هي  أولويتنا 
عمل  فهناك  وال��ب��ن��زي��ن،  وال��م��ازوت 
أن  نريد  وال  به  نقوم  أن  يجب  مباشر 
أن  أريد  ال  كما  شعارات،  مجرد  نطرح 
أتحدث عن مضمون البيان قبل أن ُيقّر 
في مجلس الوزراء وعندما يتم إقراره 
ملحوظة  األم��ور  وكل  عليه  تطلعون 

في البيان«.
إلى  التطرق  بتم  لم  أن��ه  وأوض��ح 
المحروقات،  عن  الدعم  رفع  موضوع 
في  ُيتخذ  ال��ق��رار  »ه��ذا  أن  إل��ى  الفتاً 

مجلس الوزراء«.

عرض وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع 
استجرار  لمسألة  الحديد،  وليد  لبنان  لدى  األردني  السفير 
الغاز المصري والكهرباء األردنية والعمل على إعادة تفعيل 

اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وأكد بوحبيب للسفير األردني »حرص لبنان على توثيق 

وتوطيد العالقات اللبنانية األردنية«.
باريش  علي  لبنان  لدى  تركيا  سفير  حبيب  بو  واستقبل 
للعالقات  عرض  وج��رى  بروتوكولية  زي��ارة  في  أولسوي 
الثنائية. كما وزير الخارجية سفير ألمانيا أندرياس كيندل، 
التحالف من  المشاركة في اجتماع  الذي »تمّنى على لبنان 
23 من الشهر الجاري على  أجل التعّددية الذي سُيعقد في 

هامش اجتماع الجمعية العاّمة لالمم المتحدة«.
على صعيد آخر، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين 

في بيان، أنه »نظراً لألوضاع االقتصادية الراهنة في البالد 
بخطوات  العام،  اإلنفاق  لترشيد  شاملة  خطة  إط��ار  وفي 
للسفارات  القنصلية  الواردات  تعزيز  إلى:  تهدف  إصالحية 
بنسبة  وزيادتها  الخارج  في  المنتشرة  اللبنانية  والبعثات 
األول  تشرين  شهر  أول  من  اعتباراً   ،50% إلى  تصل  مقّدرة 
نحو  السنوية  القنصلية  الواردات  تزيد  أن  وُيتوقع  المقبل، 
خالل  من  البعثات  إنفاق  ترشيد  أميركي.  دوالر  ماليين   7
ودار  البعثات  مكاتب  إيجارات  خفض  على  جدياً  العمل 
سكنها مع الحفاظ على كرامة واستمرارية بعثاتنا وممثليها 
لها،  مكملة  الحقة  إصالحية  خطوات  وستليها  الخارج.  في 
شاملة  خطة  إطار  في  تدريجاً  تنفيذها  على  العمل  وسيتم 
الخارجية والمغتربين ضمن  لترشيق نفقات موازنة وزارة 

إطار الخطة العاّمة اإلصالحية للدولة والحكومة العتيدة«.

الوطن / �سيا�سة2

حكومة بـ 9 مليارات دوالر...

»ع القليلة ترجع را�سمالها«

{ أحمد بهحة*

دياب  ح��س��ان  ال��رئ��ي��س  حكومة  استقالت  عندما 
لبنان  مصرف  موجودات  كانت   2020 آب   10 في 
رياض  تصريحات  وف��ق  دوالر  مليار   23 ح��وال��ى 

سالمة )ما غيره(.
ال���ي���وم، وأي���ض���اً ع��ل��ى ذم���ة س��الم��ة وص��ل��ت هذه 
الموجودات إلى حدود 14 مليار دوالر... وهي قيمة 
االحتياطي اإللزامي الذي ُيرفع الكثير من الشعارات 
 100 من  بأكثر  المّس  ت��ّم  ان��ه  علما  ب��ه،  المّس  لعدم 

مليار دوالر من ودائع الناس في المصارف.
فترة  خ��الل  أن��ه  يظهر  بسيطة  حسابية  وبعملية 
صرف  تّم  الجديدة  الحكومة  تشكيل  قبل  يوم   400
إنه  ال��ق��ول  ونستطيع  دوالر...  مليارات   9 ح��وال��ى 
الكهرباء  متاهات  في  الضخم  المبلغ  ه��ذا  ح��رق  ت��ّم 
منه  األكبر  القسم  في  ُيعتبر  ال��ذي  الدعم  وبرنامج 

دعماً عشوائياً...
صندوق  م��ن  ال��ي��وم  لبنان  يتسلّم  أن  المفترض 
بأّي  يجوز  وال  دوالر،  مليار   1.135 الدولي  النقد 
شكل من األشكال ان يلقى هذا المبلغ المصير نفسه 
للمليارات المهدورة خالل الفترة الماضية، بل يجب 
أن يتّم رصده إلنجاز مشاريع مستدامة من شأنها 
أك��ث��ر من  ف��ي  ال��ه��در وتحقق إص��الح��ات  ت��وق��ف  أن 

قطاع...
نصف  بنحو  يمكن  الحصر  ال  المثال  سبيل  على 
والجامعة  الرسمية  المدارس  تزويد  المذكور  المبلغ 
على  الكهرباء  توليد  بأنظمة  لبنان  كّل  في  اللبنانية 
التوفير  إل��ى  أي��ض��اً  ي��ؤدي  وه��ذا  الشمسية،  الطاقة 
ان  والجامعات  المدارس  بإمكان  إذ  المحروقات  في 
الشمسية  الطاقة  من  المنتجة  الكهرباء  من  تستفيد 

أيضاً. للتدفئة 
المشترك  ال��ع��ام  النقل  خطة  وض��ع  يمكن  ك��ذل��ك 
أعّدت  التي  ال��دراس��ات  تفيد  حيث  التنفيذ،  موضع 
إلى  المشروع يحتاج  أّن هذا  الدولي  البنك  بإشراف 
البنك  م��ن  ق��رض  وه��ن��اك  دوالر،  مليون   300 نحو 
الدولي مخصص لذلك نأمل عدم تجييره إلى برامج 
يسّهل  ك��م  ومعلوم  وه��ن��اك.  هنا  ُيحكى  كما  ال��دع��م 
النقل العام من حركة المواطنين بين كّل المناطق، ال 
سيما بين األرياف والمدن، وهذا من شأنه أن يوفر 
المواطنون  يستهلكها  التي  المحروقات  من  الكثير 

في وسائل النقل الخاصة او العمومية.
م��ن هذا  األف��ك��ار وال��م��ش��اري��ع  م��ن  العديد  وه��ن��اك 
المواطنين  جعل  إل��ى  تنفيذها  ي��ؤّدي  التي  الحجم، 
يلمسون اّن هناك شيئاً ما يتحقق من أجلهم في هذا 

البلد.
واإلرادة  ال��ن��ي��ة  ال��ج��دد  ال�����وزراء  ل���دى  أّن  ش��ك  ال 
الدكتور  الطاقة  وزير  لي  أكد  وكما  واإلنجاز،  للعمل 
مهامه  تسلّمه  ف��ور  انطلق  العمل  ف��إّن  فياض  وليد 
نقلة  تحقيق  أجل  من  جهداً  يوفر  لن  وهو  الوزارية، 
نطاق  في  تدخل  التي  الحيوية  القطاعات  في  نوعية 
والمحروقات،  وال��م��ي��اه  الكهرباء  أّي  مسؤوليته، 
كبيرة  معاناة  مصدر  ال��ي��وم  تشكل  قطاعات  وه��ي 

المواطنين. لعموم 
وخبرته  وبعلمه  ف��ي��اض  ب��ال��وزي��ر  ك��ب��ي��رة  ثقتنا 
هناك  وأيضاً  وال��خ��ارج،  لبنان  في  الغنية  وتجربته 
ال��ج��دد ي��وح��ون ب��ال��ث��ق��ة ولديهم  ال�����وزراء  ع���دد م��ن 
لنا  ليسمحوا  لكن  مجاالتهم،  ف��ي  واس��ع��ة  خ��ب��رات 
جاءت  التي  البسيطة  الحسبة  ه��ذه  بتمرير  جميعاً 
على لسان مواطن قروي من أصحاب النيات الطيبة 
»هالحكومة  العامية  بلغته  ق��ال  حيث  وال��ص��ادق��ة، 
الزم  ترّبحنا  بدها  ما  وإذا  دوالر،  مليارات   9 كلّفتنا 

ع القليلة ترجع راسمالها«...
*خبير مالي واقتصادي

خفاياخفايا

قالت مصادر حكومية اّن التزام البيان 
الوزاري للحكومة بالتدقيق الجنائي 

والكابيتول كونترول بنصوص واضحة 
هو المعبر المتفق عليه لصدور قرار من 
تكتل لبنان القوي بمنح الحكومة الثقة، 

بعدما شكل تظهير دور رئيس التيار في 
والدة الحكومة نقطة االنطالق...

قال مصدر حقوقي دولي اّن ما صدر 
عن الرئيس الروسي في لقاء القمة مع 

الرئيس السوري حول اعتبار ما وصفه 
بالوجود األجنبي بصورة غير شرعية 

عائقاً أمام الوحدة الوطنية لسورية، 
ُيعتبر تغطية قانونية ألّي أعمال مقاومة 

قد تنشأ بوجه هذا الوجود األجنبي...
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{ علي بدر الدين
لجنة  الجتماعات  أومتابعة  اهتمام  أّي  يبدون  اللبنانيين  أّن  أعتقد  ال 
البيان الوزاري، التي تضّم ما يقارب نصف أعضاء الحكومة ومستشارين 
يعني  مكرر،  و٦   ٦ قانون  يطابق  أن  يجب  فيها  التمثيل  ألّن  ومقّربين، 
على  والسلطات  والزعامات  واألح��زاب  والمذاهب  الطوائف  تحتشد  أن 
طاولة واحدة، إلعداد هذا البيان، الذي من المفترض ان يحّدد مسار عمل 
وبرنامج الحكومة للمرحلة المقبلة، ولكنه ال يطّبق أو يترجم على األرض، 

اال في حاالت استثنائية ولخدمة مصالح الطبقة السياسية والمالية.
»طبخة  ألنها  تؤخر،  وال  تقّدم  ال  ال���وزاري،  البيان  طباخي«  »كثرة 
منذ  أقله  للحكومات،  الوزارية  البيانات  ألّن  لها،  ال معنى  بحص«، حتى 
أنها  الطائف، متشابهة في الشكل والمضمون، وقاسمها المشترك  اتفاق 
مفعولها  وينتهي  لعملها،  ومعياراً  الحكومات  ميزان  هي  يوماً  تكن  لم 
وإعادة  والمصطلحات،  مفرداتها  لتجديد  جديدة  حكومة  تشكيل  عند 
ويخدم  الجديدة  الحكومة  توجهات  يناسب  بما  الفراغات  وملء  نسخها 

مصالحها.
 بصريح العبارة اّن هذه البيانات اصبحت »لزوم ما ال يلزم« ويمكن 
يمكن  ال  وأع��راف،  وتقاليد  عادات  مجرد  أو  لبنانياً،  فولكلوراً  اعتبارها 
التخلي عنها، ألنها ضرورة وال بّد منها الكتمال مشهد الحكومة وشرعنتها 
يستفيد  الخلف  عّل  الحكومة  رئاسة  »أرشيف«  في  ولحفظها  وقوننتها 

منها.
بدعة  هو  الوزاري،  البيان  على  والمال  والوقت  الجهد  هدر  من  األسوأ 
تشغل  والتي  والجدد،  القدامى  ال��وزراء  بين  والتسلم  التسليم  عمليات 
موازين  سيغّير  استراتيجي  حدث  وكأنها  اإلعالم،  ووسائل  العام  الرأي 
القوى السياسية والطائفية والمذهبية والسلطوية، ويقلب »الميمنة على 

الميسرة« وبالعكس، وكأّن الوزير الجديد قادم إلى الوزارة على صهوة 
والدواء  والمازوت  والبنزين  بالخيرات  محّمالً  العرب،  كفرسان  جواده 
لطالما  التي  حمولته،  إلن��زال  الوصول  ويستعجل  والرغيف،  والغذاء 
انتظرها شعب لبنان العظيم، ومن أجل تعويضه عما فاته، وحّل به في 
أيام الوزير السابق، علماً أّن الوزراء الذين تشكلت منهم الحكومة الجديدة 
أو وزراء الحكومة السابقة، هم من طينة واحدة وعجينة واحدة ومجبل 
واحد، وأّن السلوك سيكون مشابهاً، مع هامش ضّيق من أمل ضئيل ناتج 
عن أجواء التفاهمات والتسويات الخجولة المحلية واإلقليمية والدولية 
بل  عليه،  حرصاً  ليس  لبنان،  ومنها  المنطقة  سطح  على  تطفو  التي 
لتحقيق مصالح ونفوذ وحصص على الخريطة الجيوسياسية الجديدة 

التي ترسم للعالم.
مسخرة،  بل  هزلية  مسرحية  فعالً  هي  والتسلّم  التسليم  عمليات  إّن 
نسخة  في  والسلوى«،  »المّن  وعود  وتطلق  بالمجامالت،  تنضح  حيث 
الحقيبة  أو  الحقائب  وزراء  من  سبقه  من  وع��ود  عن  األص��ل«  »طبق 

ذاتها.
من  خجل  دون  من  يعّدد  المغادر  الوزير  اّن  آن،  في  المبكي  المضحك 
الشعب ومن نفسه اإلنجازات التي حققتها وزارته، والوزير الجديد الذي 
موقع  في  »الباراشوت«  يحطه  ان  واألق��دار،  الصدف  شاءت  يشبههه، 
التي يحملها  الوعود واألمثال والتجارب  وزير، ويبدأ بإطالق أطنان من 
تلك  رغم  العالم،  حول  والعملية  السياحية  رحالته  عصارة  وهي  معه 
االّدعاءات الفارغة، فإنه ُيصّر على متابعة نهج الوزير الذي سبقه، الذي 
وعجز  أمل  وخيبات  وحرمان  إهمال  من  زرعه  ما  نتيجة  الشعب  يحصد 

وفشل.
األكثر إيالماً، وهدرا للوقت الضيق أساساً، هو انتظار انتهاء اجتماعات 
لجنة إعداد مسودة البيان الوزاري، وتحويلها قبل ٤٨ ساعة إلى مجلس 

النواب لإلطالع عليها ودرسها ومناقشتها، وعلى ضوء ذلك يصّوت على 
للكتل  وكيف  الثقة.  سيمنحها  حكماً  وهو  عدمها  من  الثقة  الحكومة  منح 
النيابية اال تمنح الثقة لحكومة هي َمن رشحت وزراءها، وهؤالء الوزراء 
البيان الوزاري، لنقل مواقف  هم الذين مثلوها في لجنة إعداد وصياغة 

الكتل وما تريده إلى اللجنة المعنية.
واضحة،  شعبوية  مواقف  تطلق  الكتل  هذه  بعض  فإّن  ذلك،  ورغم 
في محاولة منها لتسجيل النقاط على غيرها، من خالل ربط منح ثقتها 
كّل  في  شريكة،  أنها  مع  ذاك،  أو  الشرط  هذا  بتنفيذ  بتعّهدها  للحكومة 
كبيرة وصغيرة وشاردة وواردة في الحكومة، أسماء وحقائب وحصصاً 

وفي البيان الوزاري تمثيالً ومضموناً.
المعتمدة،  الحكومة، وسياسة السلحفاة هي  اّن ما يحصل منذ والدة 
وكأّن لبنان وشعبه ودولته ومؤسساته يعملون بانتظام كساعة »بيغ 
الخدمات  وكّل  وجه،  وأكمل  حال  أحسن  على  يسير  شيء  كّل  وأّن  بن«، 
وال��دواء  الماء  إلى  الكهرباء  من  للمواطن،  متوفرة  الحياة  وض��رورات 

والغذاء والمحروقات والطحين واألمان واالستقرار والعيش الرغيد.
ال أيها »السادة« الحاكمون، كفاكم، استغباء، وإهماالً وحرماناً وتفقيراً 
وتجويعاً وظلماً وتسلطاً واستبداداً وإذالالً ونهباً وفساداً وجشعاً وطمعاً. 
في  المالية  وحساباتكم  خزائنكم  وكفى  و«تكّرشاً«،  تخمة  بطونكم  كفى 
للثروات واألموال وكأنكم ورثتموها عن أجدادكم  لبنان والخارج تراكماً 
وآبائكم، أو تصّببتم عرقاً لجمعها، إنها أموال الدولة والشعب استحصلتم 
التي تسرح وتمرح  السلطة والنفوذ والترهيب و«المافيات«  عليها بقوة 
و«تضرب« في كّل زمان ومكان، لتبقي على السوق السوداء، األكثر ربحاً 

لألموال وأماناً ونهباً لها ولكم.
ولتعلموا أيها الحكام، وأنتم تعلمون ذلك، »أّن دوام الحال من المحال«، 

وعلى الظالم تدور الدوائر ولو بعد حين.

كوالي�سكوالي�س

البيان الوزاري وحفالت الت�سليم والت�سّلم فولكلور لبناني

التقى االتحاد العّمالي وجمعية الم�سارف

عون: نخو�ض الآن معركة الخروج من الهاوية وهناك اإرادة دولية لم�ساعدتنا

لجنة البيان الوزاري اأنهت اأعمالها

ومجل�ض الوزراء يناق�سه في بعبدا اليوم 

بوحبيب عر�ض والحديد

ل�ستجرار الغاز الم�سري والكهرباء الأردنية

بّري بحث الأو�ساع العاّمة
مع الفرزلي وكاّل�ض والم�سنوق 

)داالتي ونهرا( لجنة إعداد البيان الوزاري مجتمعة برئاسة ميقاتي في السراي أمس  

عون متوسطاً وفد االتحاد العمالي العام في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

بري مستقبالً كالس في عين التينة أمس

الخازن: لدعم الحكومة 
في محاولتها ال�سروع بالإ�سالحات

ب��ّري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  بحث 
مع  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقّر  في 
الفرزلي،  إيلي  النيابي  المجلس  رئيس  نائب 
األوضاع العاّمة وآخر المستجدات السياسية 

تشريعية.  وشؤونا 
الشباب  وزي���ر  ب���ّري  ال��رئ��ي��س  واستقبل 
نهاد  النائب  ث��م  ك��الّس  ج��ورج  وال��ري��اض��ة 
التنمية  كتلة  عضو  حضور  في  المشنوق، 

والتحرير النائب علي حسن خليل .
المجلس  رئيس  تلقى  آخ��ر،  صعيد  على 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  من  تهنئة  برقية 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
فيها  تمنى  ع��ب��اس  م��ح��م��ود  الفلسطينية 

مهامها  ف��ي  للحكومة  والنجاح  »التوفيق 
التقدم  اللبناني  وللشعب  إليها  الموكلة 

واالزدهار«. 
المكتب  رئيس  من  مماثلة  برقية  تلقى  كما 
هنية،  إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي 
لبنان  لدور  العميق  »التقدير  عن  فيها  أعرب 
العادلة  وقضيتها  فلسطين  مع  الوقوف  في 
وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  صمود  ودع��م 
وإق��ام��ة  أرض��ه  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  المشروعة 
متمنياً  القدس«،  وعاصمتها  المستقلة  دولته 
مهامها  »أداء  في  والتوفيق  النجاح  للحكومة 
خدمًة للبنان ورفعة مكانته وتحقيق تطلعات 

العزيز«.  شعبه 

ال��خ��ازن،  ودي���ع  ال��س��اب��ق  ال��وزي��ر  رأى 
على  التعويل  يفرض  ال��دول��ة  »منطق  أن 
التوقف  وع��دم  الخبراء  حيث  المؤسسات 
أنه  العام  الرأي  يشعر  وزير  شخصية  على 
ُترشق  »أالّ  متمنياً  وموقعه«،  يتناسب  ال 
الحكومة الجديدة بالنعوت السلبية وهي لم 
تبدأ عملها بعد. ففي استهدافها تأييد للفراغ 

وجريمة بحق الوطن المفلس«.
انتقاد  الظلم  »م��ن  أن  بيان،  في  واعتبر 
شخصية  زاوي��ة  من  الجدد  ال���وزراء  بعض 
مسبقة،  وأحكام  ساخرة  بتغريدات  ورشقهم 
أن  على  مشدداً  مهامهم«،  يتسلّموا  أن  قبل 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  »حكمة 
أي  بتصويب  كفيلتان  وشخصيته  ع��ون 
مجلس  رئيس  إدارة  أن  كما  خاطئ،  مسار 
تضفي  أن  شأنها  من  ميقاتي  نجيب  الوزراء 

على عمل الحكومة اإلنتاجية المطلوبة«.
الوزراء  جميع  لدى  »نية  الخازن  وتلّمس 
المواطنين  كاهل  عن  التخفيف  في  الجدد 
الموت  مستنقع  من  لهم  آمن  خروج  وتأمين 
ال��ط��رق��ات«،  على  ال���ذّل  ومشاهد  البطيء 
الفراغ  من  مزيداً  يحتمل  ال  »لبنان  أن  معتبراً 
واالنهيار، فعلينا جميعاً أن نتكاتف للخروج 
م��ن ال��ن��ف��ق، وال��خ��ط��وة األول���ى ت��ب��دأ بدعم 
الشروع  محاولتها  في  الجديدة  الحكومة 
العالم  ثقة  إلع��ادة  المطلوبة  باإلصالحات 

بلبنان«.
اإلنقاذ  على  قادر  لبنان  »أن  مؤكداً  وختم 
وتضافرت  األي���دي  تكاتفت  متى  ال��ذات��ي 
حكومته  ح��ول  الشعب  وت��وح��د  ال��ج��ه��ود 
إلى  ال��رائ��دة  النخب  ع��ادت  ومتى  الجديدة 

المبادرة في كل القطاعات والميادين«.
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السيد فضل الله وجانب من الحضور

عشية وصول الصهاريج الناقلة للوقود من 
دعا  اليوم،  بعلبك  إلى  السوري  بانياس  مرفأ 
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 
في  الله  حزب  في  واألخ��وة  الشرفاء  »األهالي 
تجمعات  بأي  القيام  عدم  إلى  الهرمل  بعلبك 
على  حفاظاً  وذلك  القافلة  مرور  أثناء  شعبية 
لعملية  وتسهيالً  وراحتهم  الجميع  سالمة 

النقل في أفضل ظروف ممكنة«. 
الشأن   وجاء في بيان للسيد نصرالله بهذا 
الشعبية  التحضيرات  على  اّطلعت  »ل��ق��د 
الهرمل  بعلبك  منطقة  في  القائمة  واإلعالمية 
الستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم 
الشعبي  التفاعل  حجم  أعرف  وأنا  الخميس، 

الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه 
الخطوة، فإنني أوالً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا 
الّسنين،  عشرات  منذ  المتواصل  االحتضان 
المسؤولين  اإلخ��وة  ومن  منهم  أرج��و  وثانياً 
بأي  القيام  عدم  المنطقة،  في  الله  حزب  في 
وذلك  القافلة  م��رور  أثناء  شعبية  تجمعات 
حفاظاً على سالمة الجميع وراحتهم وتسهيالً 
أكّرر  ممكنة.  ظروف  أفضل  في  النقل  لعملية 

شكري لمحبتكم واعتزازكم«.
وتنفيذاً لبيان السيد نصرالله، أعلنت قيادة 
إلغاء  بيان،  في  البقاع،  منطقة  في  الله  حزب 
الشعبية  االستقباالت  ومراسم  االحتفاالت  كّل 

لقافلة الصهاريج التي كانت ستقام اليوم.

النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  أك��د 
اللبنانيين  »معاناة  أن  هاشم،  قاسم  الدكتور 
قضاياهم  تطال  ألنها  المناطق  كل  في  واح��دة 
في  األزم���ات  ح��ّدة  وت���زداد  اليومية  الحياتية 
المناطق النائية خصوصاً أحزمة البؤس حيث 
للحرمان  تعّرضت  التي  المناطق  أبناء  يقطن 
واإلهمال والعدوان اإلسرائيلي، ما دفع أبناء قرى 
العرقوب إلى االنتشار في كل المناطق اللبنانية 
من  عانوا  حيث  والعمروسية  السلّم  حي  ومنها 
ظلم دولتهم وعدم إيالء هذه المناطق أي اهتمام 
فمن سكن هذه المناطق تحملوا الظلم االجتماعي 

بسبب السياسات الحكومية الراعية ألبنائها«.
وقال هاشم خالل لقاء في حي السلّم مع أبناء 
»نلتقي  المنطقة  في  المقيمين  العرقوب  قرى 
مع أبناء هذه المنطقة واآلتين إليها من أطراف 
أساسي  كعنوان  المعاناة  لتجمعهم  الوطن 
بعيداً عن االنتماءات الطائفية والمذهبية ألنهم 

وصعوبة  األي��ام  قساوة  تفرقة  دون  تحملوا 
عن  يعّبر  الحي  هذا  أبناء  يعانيه  وما  الحياة. 
مدى الحاجة إلى أن تتحّمل الدولة مسؤوليتها 
في  لشعبها  االجتماعية  الرعاية  دولة  لتكون 
ظّل الظروف الصعبة ومعاناة الناس من أجل 

العيش بكرامة وعّزة«.
بظروف  وطننا  في  نمّر  اليوم  »إننا  أضاف 
يأتي  ولقاؤنا  المستويات  كل  على  استثنائية 
عليها  فإن  واع��دة  جديدة  حكومة  وج��ود  مع 
مسؤوليات كبيرة لمقاربة قضايا الناس وإيالء 
البطاقة  من  بدءاً  األولوية  المحرومة  المناطق 
التموينية كي ال تغفل بعض السياسات أبناء 
من  أكثر  وألنهم  آلخر.  أو  لسبب  األحياء  هذه 
يستحق االلتفات واالنتباه لمعاناتهم وتأمين 
البنى التحتية التي يستحق االنسان في وطن 
يطمح اللبناني أن يشعر بأنه في وطن العدالة 

واإلنسان«.

مساعدة  ال��ق��وي«  ل��ب��ن��ان  »ت��ك��ت��ل  أك���د 
البرامج  تنفيذ  على  بدعمها  الحكومة 
في  بمعارضتها  أو  اإلنقاذية  واإلج���راءات 
سيتخذ  أنه  معلناً  ذل��ك،  التزام  عدم  حال 
أو  الثقة  إعطاء  عملية  من  النهائي  الموقف 
بصيغته  الوزاري  البيان  إقرار  بعد  حجبها 

النهائية. 
النائب  برئاسة  التكتل  من  وف��د  وك��ان 
رئيس  أم��س،  مساء  زار  باسيل،  ج��ب��ران 
منزله  ف��ي  ميق��اتي  ن��ج��ي��ب  ال��ح��ك��وم��ة 
فريد  ال��������ن��واب:  ال��وف��د  وض���ّم  بب��يروت. 
معلوف،  إدي  خليل،  أبي  سيزار  البستاني، 
صحناوي  نقوال  درغام،  أسعد  عون،  سليم 

وروجيه عازار.
هّنأ  أن���ه  ب��ي��ان،  ف��ي  التكتل  وأوض����ح 
مشيداً  ال��ح��ك��وم��ة«،  ب�«تشكيل  ميقاتي 
ب�«موقفه لناحية احترام األصول الميثاقية 
باالتفاق  التأليف  عملية  في  والدستورية 
العماد  الجمهورية  رئيس  مع  والشراكة 

ميشال عون«.
المطالب  ع��رض  »ال��وف��د  أن  إل��ى  وأش��ار 
بالبيان  والمتعلقة  التكتل  عن  ال��ص��ادرة 
الوزاري، وما قد أُخذ منها وما تبقى. وحصل 
عمل  برنامج  ح��ول  وب��ّن��اء  إيجابي  ح��وار 
وقف  لكيفية  اإلصالحية  وخطتها  الحكومة 
االقتصادي  بالوضع  والنهوض  االنهيار 
في  االنتخابات  إج��راء  وض��رورة  والمالي 
وتم  االقتراع.  في  المغتربين  وحّق  موعدها 
التكتل  بين  البّناء  التعاون  على  االتفاق 
ُيسّهل  بما  النواب  مجلس  في  والحكومة 
إق����رار ال��ق��وان��ي��ن اإلص��الح��ي��ة وم��س��اع��دة 
البرامج  تنفيذ  على  بدعمها  الحكومة 
في  بمعارضتها  أو  اإلنقاذية  واإلج���راءات 

حال عدم التزام ذلك«.
وبعد  الحقاً،  سيجتمع  »التكتل  أن  وأعلن 
بصيغته  ال��وزاري  البيان  الحكومة  إق��رار 
عملية  من  النهائي  الموقف  التخاذ  النهائية 

إعطاء الثقة أو حجبها«.

الجمهورية  مفتي  زار  ميقاتي  وك���ان 
الفتوى  دار  في  دريان،  اللطيف  عبد  الشيخ 
قبيل  الخاص،  مكتبه  في  خلوة  معه  وعقد 
الذي  الفتوى  دار  بهو  في  الموسع  اللقاء 
شارك فيه رئيس المحاكم الشرعية السنية 
في  الفتوى  أمين  ع��س��اف،  محمد  الشيخ 
الكردي  أمين  الشيخ  اللبنانية  الجمهورية 

ومدراء المؤسسات التابعة لدار الفتوى.

ب��ع��د ال��ل��ق��اء، ق���ال م��ي��ق��ات��ي »ال���زي���ارة 
العالقة  تأكيد  خاللها  جّددنا  بروتوكولية، 
الوزراء  مجلس  رئاسة  تربط  التي  الوثيقة 

مع دار الفتوى الكريمة«.
الفتوى  دار  في  اإلعالمي  المكتب  وأف��اد 
»أن مفتي الجمهورية والعلماء استمعوا من 
األزمات  إليقاف  رؤيته  إلى  ميقاتي  الرئيس 
واالجتماعية  والمعيشية  االق��ت��ص��ادي��ة 

اللبناني،  الشعب  يعانيها  التي  المتعددة 
خدمة  في  إالّ  تكون  لن  حكومته  أن  مؤكداً 
المستقبلية  وتطلعاته  اللبناني  المواطن 

ليعود لبنان كما كان وأفضل«.
التي  »الجهود  دري��ان  ب��ارك  جهته،  من 
بالتعاون  الحكومة  لتشكيل  ميقاتي  بذلها 
لبنان  على  الحريصين  المخلصين  م��ع 

وشعبه«.

والتسلّم  التسليم  عمليات  أمس  اسُتكملت 
والوزراء  السابقين  الوزراء  بين  الوزارات  في 
الجدد. وفي هذا السياق، جرت عملية التسليم 
ال��وزي��رة  بين  اإلع���الم  وزارة  ف��ي  والتسلّم 
السابقة منال عبد الصمد نجد وخلفها الوزير 

جورج قرداحي.
وعّددت عبد الصمد في كلمة لها، إنجازاتها 
للوزير  مختصرة  كلمة  وكانت  ال��وزارة،  في 
التي  »اإلن��ج��ازات  على  أثنى  ال��ذي  قرداحي 
المرحلة  الصمد في هذه  الوزيرة عبد  حققتها 
في  أن��ي  اليوم  أشعر  »أن��ا  وق��ال  الصعبة« 

بيتي«.
وأض���اف »ج��ئ��ت إل��ى ال����وزارة م��ن رحم 
عموماً  اإلع���الم  بمعاناته  وأش��ع��ر  اإلع���الم، 
المؤسسات  ومعاناة  اإلعالميين  وزمالئي 
خالل  أتمكن  أن  وأتمنى  الخاصة،  اإلعالمية 

توّلي مهام الوزارة إنجاز مشاريع جديدة«. 
القوانين  على  سيطلع  أن��ه  إل��ى  وأش���ار 
ال��وزي��رة  عنها  تحدثت  ال��ت��ي  وال��م��ش��اري��ع 
ويعمل  ويتابعها  وسيدرسها  الصمد  عبد 
في  تصب  ال��ت��ي  سيما  »وال  إن��ج��ازه��ا  على 
خصوصاً،  لبنان  في  واإلعالم  لبنان  مصلحة 

استمرارية«. فالمسؤولية 
وق����ال«أوج����ه ال��ت��ح��ي��ة ال����ى إخ���وان���ي 
الذي  الكالم  كل  على  أعلّق  لن  اإلعالميين. 
الله  المسامح كريم،  بالقول  يصدر وسأكتفي 

يسامحهم«.
قرداحي  الصمد  عبد  سلّمت  الختام  وفي 

ملفاً عن اإلنجازات والمشاريع في الوزارة.
التسليم  العاّمة  الصحة  وزارة  في  وت��م 
حمد  الدكتور  السابق  الوزير  بين  والتسلّم 
ح��س��ن وال���وزي���ر ال��ح��ال��ي ال��دك��ت��ور ف��راس 
األبيض في حضور مسؤولي ورؤساء الدوائر 
ذلك  سبق  ال����وزارة.  وموظفي  والمصالح 
وزير  مكتب  في  واألبيض  حسن  بين  اجتماع 

الصحة.
االجتماع  »أن  إلى  كلمة  في  حسن  ولفت 
طيلة  المسؤولية  ألن  نوعه  من  األول  يكن  لم 
تشاركية  مسؤولية  كانت  الماضية  الفترة 
ف��ي م��واج��ه��ة وب���اء ك��ورون��ا وال��ت��ح��دي��ات 

والصحية«. االستشفائية 
توليه  خالل  تحقق  ما  أبرز  حسن  وأوج��ز 
ال��وزارة  »أن  مؤكداً  العاّمة،  الصحة  وزارة 
ثقة  أس��اس��ه  ن��م��وذج��اً  تقدم  أن  استطاعت 
المواطن بما تستطيع أن تقدمه الدولة عندما 
يكون العمل هادفاً ومنهجياً وشّفافاً وطنياً«.

الصحة  »أن  فأعلن  األب��ي��ض  تحدث  ث��م 
مؤكداً  الوطنية«،  األولويات  أهم  من  ُتعتبر 
سيكون  الصحة  ل����وزارة  األول  ال��ه��ّم  »أن 

الرعاية  خدمات  على  المواطن  يحصل  أن 
من  ذلك  يتطلبه  ما  مع  المطلوبة،  الصحية 
ومراكز  العاّمة  المستشفيات  أداء  تطوير 
ال��م��وارد  ودع��م  األول��ي��ة،  الصحية  الرعاية 
والعمل  قدراتها،  وبناء  الصحية  البشرية 
الرعاية  نحو  الصحية  األنظمة  توجيه  على 
على  والحرص  واألولية،  الوقائية  الصحية 
إلى  وصوالً  الصحية  المساواة  عدم  من  الحّد 

الشاملة«. الصحية  التغطية 
التسليم  حفل  البيئة  وزارة  مقّر  في  وجرى 
وال��ت��س��لّ��م ب��ي��ن ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ال��دك��ت��ور 
الدكتور  الجديد  وال��وزي��ر  قطار  دميانوس 
مطّولة  خ��ل��وة  بعد  وذل���ك  ي��اس��ي��ن،  ن��اص��ر 

بينهما. 
عائداً  اليوم  ال���وزارة  ق��ط��ار«أغ��ادر  وق��ال 
هم  حامالً  واالقتصادية  المالية  الشؤون  إلى 
وأشكر  المستدامة،  التنمية  منظار  من  البيئة 
من  المهمة  هذه  اكمال  في  ساهموا  الذين  كل 
الدولي،  المجتمع  الوزارة، من منظمات  داخل 
رئاسة  م��ن  البيئية،  العامة  الهيئات  م��ن 
ورئاسة  النواب  مجلس  ورئاسة  الجمهورية 
واإلدارات  ال��وزارات  وسائر  ال��وزراء  مجلس 

األخر«.
وقد  المبنى  هذا  في  المكتب  »أترك  أضاف 
العام  الشأن  إدارة  حسن  بأن  قناعة  ازددت 
الوحيد،  أق��ول  ال  كي  األساسي  المدخل  هو 
والجميع  وعلينا  لبنان.  في  أفضل  لحياة 

المشاركة مهما كانت الظروف والمواقع«. 
الكامل  االنهيار  »ليس  ياسين  قال  بدوره 
إلى  اقتربنا  وإذ  فنحن  اللبنانيين  على  قدراً 
ومنها  القطاعات  شتى  ف��ي  كارثية  منزلة 
لحظة  في  زلنا  ما  لكننا  والصحية،  البيئية 
تجنبه  يمكننا  االرتطام.  هذا  ت��دارك  يمكننا 
ال�2019  تشرين  قبل  ما  إلى  بالعودة  ليس 
كلبنانيين  له  نحلم  ما  يكن  لم  آنذاك  فالسائد 
للعمل  الصادق  بالتأسيس  بل  ولبنانيات، 
على  وبتركيز  علمية  وبمقاربات  تامة  بنزاهة 
االنفتاح  وب��روح  الملموسة  النتائج  تحقيق 

الجميع«. على 
التسليم  م��راس��م  ال��ع��دل  وزارة  وش��ه��دت 
والتسلّم بين الوزيرة السابقة ماري كلود نجم 

والوزير الجديد القاضي هنري الخوري.
واجهتها  التي  للصعوبات  نجم  وعرضت 
قمت  »ل��ق��د  وق��ال��ت  ال����وزارة  توليها  خ��الل 
لكن  بعدها،  وم��ن  الحكومة  في  بواجباتي 
بعد  مستعدين  لسنا  ونحن  سقط  النظام 
الذهاب  ومن  اآلخر،  من  نخاف  ألننا  لتغييره 
إلى عقد اجتماعي جديد خارج الطوائف ألننا 

نخاف أن تهتز الطوائف وتوازناتها«.

من جهته، قال الخوري »أعتبر نفسي، بكل 
تواضع، على دراية تامة بهموم وشجون هذا 
بعد  واإلداري،  العدلي  القضاء  بشقيه  المكان 
أن امضيت فترة طويلة في القضاء العدلي ثم 
وعشت  االداري  القضاء  في  سنتين  من  ألقل 
»أنا  مضيفاً  االخير«،  هذا  وهموم  هواجس 
في  الجميع  مع  للتعاون  كامل  استعداد  على 
خير  فيه  بما  الجميع  أمور  وتسهيل  ال��وزارة 
نستطيع  أن  وآم��ل  والوطن،  والبلد  ال��وزارة 
الشعب  لخدمة  يجب  كما  بالمهمة  القيام 
المرحلة  هذه  في  والعدالة  والعدل  والوطن 
أن  آملين  دس��ت��وري��اً  قصيرة  ستكون  التي 

نستطيع إتمام هذه األمور«.
من جهته، قال وزير االتصاالت السابق طالل 
حواط، خالل حفل التسليم والتسلّم بينه وبين 
الكثيرون  »راهن  القرم  جوني  الجديد  الوزير 
ولكن  وانهياره،  االتصاالت  قطاع  فشل  على 
والتحديات،  الصعوبات  كل  من  الرغم  على 
باالتصال  القيام  نستطيع  لبنان  في  زلنا  ما 
داخلياً ودولياً ونقوم بتغطيات البّث المباشر 
بصعوبة  بعد  عن  ونتواصل  وندرس  ونعمل 
أحياناً، وكل هذه األمور ال تحصل عبر »الحمام 
التي  اإلنترنت  إنما عبر شبكة  الزاجل« طبعاً، 

تملكها وزارة االتصاالت«.
واجهنا  الذي  االكبر  »التحدي  إن  وأضاف 
الوطنية  العملة  سعر  انهيار  هو  زال  وم��ا 
أوجيرو،  لهيئة  مليار   48 بقيمة  وم��وازن��ة 
المحتملة  للتوقعات  ترقبنا  بفضل  إن��م��ا 
سلسلة  مسبقاً  اتخذنا  االقتصادي،  لالنهيار 
لضمان  واالقتصادية  المالية  اإلج��راءات  من 
لم  ولو  القطاع.  في  والنجاح  العمل  استمرار 
نستبق األمور لكان انهيار القطاع حتمياً وهو 

أمر لم يحصل«.
أو  اإلنترنت  أسعار  يرفع  لم  أنه  إلى  ولفت 
الثابتة  الهاتفية  للخطوط  التخابر  تعرفة 
على  ح��رص��ي  ب���اب  م��ن  »أوالً  وال��خ��ل��وي��ة 
نمّر  التي  االقتصادية  والضائقة  المواطنين 
كانت  القطاع  إيرادات  ألن  وثانياً  جميعاً،  بها 

األفضل منذ العام 2016«.
ووضع  األولى  بالخطوة  »البدء  عن  وأعلن 
اإللكترونية  الحكومة  باتجاه  األساس  حجر 
باستضافة  بدأنا  إذ  لبنان،  في   »eGov«
وزارة  شبكة  على  التمويلية  البطاقة  منصة 
من  تبقى  م��ا  نقل  يتم  أن  على  االت��ص��االت 
اللبنانية  الدولة  قبل  من  تستخدم  منصات 
األيام  في  االتصاالت  وزارة  شبكة  على  أيضاً 

المقبلة«. القليلة 
والتسلّم  التسليم  العمل  وزارة  في  تم  كما 
والوزير  يمين  لميا  السابقة  ال��وزي��رة  بين 

»معالي  يمين  وقالت  بيرم.  مصطفى  الحالي 
تاركين  األم��ان��ة  ال��ي��وم  نسلمكم  ال��وزي��ر، 
ونصف  سنة  م��دى  على  راكمناه  جهداً  لكم 
إنجازات  عن  نتحدث  »لن  مضيفًة  السنة«، 
المنفعة  كانت  دؤوب،  يومي  عمل  ع��ن  ب��ل 
العاّمة والسعي الجدي لإلصالح واسترجاع 
أه��داف��ه  م��ن  ال��ع��اّم��ة  ب����اإلدارة  ال��ن��اس  ثقة 
وعملنا  المطلقة  الشفافية  اعتمدنا  األساسية. 
من  ال��رغ��م  على  المتوافرة  اإلم��ك��ان��ات  بكل 
وهي  واجهتنا  التي  والتحديات  الصعوبات 

كثيرة«.
على  سنبني  »إننا  وق��ال  بيرم  تحدث  ثم 
هناك  ولكن  الوزيرة،  وضعته  الذي  المدماك 
أفكاراً جديدة سنتعاون لترجمتها وعلينا في 
الضيقة،  األطر  خارج  نفكر  أن  المرحلة  هذه 
خارج الصندوق المقفل، خارج المسائل التي 

تكرر ذاتها«.
ال��وزارة  وه��ذه  للجميع  »س��أك��ون  وتابع 
س��ت��ك��ون ل��ك��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وس��أع��ق��د في 
فيه  أشرح  صحافياً  مؤتمراً  العاجل  القريب 
حولها  سنتعاون  التي  العمل  إستراتيجية 
فيها  األف��ق  مرحلة  في  فنحن  الجميع،  مع 
الناس،  لدى  اليأس  من  حالة  وهناك  مسدود 
والمعنى  الهدفية  يلغي  ال��ذي  اليأس  ه��ذا 
والمستقبل، لكن أن تحدث كوة في هذا الجدار 
فهذه مسألة مهمة جداً ألنه ال يمكن االستمرار 

في الحياة ما لم ُنِعد األمل«.
تسليم  حفل  ال��زراع��ة  وزارة  ف��ي  وج��رى 
وتسلّم بين الوزيرين السابق عباس مرتضى 

والجديد عباس الحاج حسن. 
وعّدد  ال��وزارة  إلنجازات  مرتضى  وعرض 
فترة  خ��الل  المبذولة  والبرامج  المشاريع 
اللبنانية،  المناطق  جميع  في  مهامه  توليه 
على  الدولية  والمنظمات  المجتمع  وحّيا 
وفريق  العامين  المديرين  وشكر  تعاونهم، 
جهودهم  ع��ل��ى  ال����وزارة  وم��وظ��ف��ي  ال��ع��م��ل 
حسن  ال��ح��اج  ب��ال��وزي��ر  ورح��ب  وتعاونهم 

وتمنى له النجاح في مهامه.
فيها  شكر  كلمة،  حسن  ال��ح��اج  القى  ث��م 
في  قدمها  التي  الجهود  كل  »على  مرتضى 
ال��زراع��ة  وزارة  ف��ي  العمل  تطوير  سبيل 
للوزارة  العام  المدير  شكر  كما  وتفعيله«. 
المهندس لويس لحود وكل المديرين العاّمين 

ورؤساء المصالح والموظفين.
يعيشها  التي  واللحظة  »المرحلة  وأضاف 
واألزم��ات  ال��ن��اس  ومعاناة  دقيقة،  ال��وط��ن 
اليوم  ومنذ  لذلك  الصعد.  كل  على  ضاغطة 
ال��وزارة  داخ��ل  عمل  ورش��ة  ستنطلق  األول 

لتتحول إلى خلية نحل فاعلة«.

علي  السيد  العاملي  الفكر  لقاء  رئيس  دعا 
فّك  إلى  الدين  »رجال  الله  فضل  اللطيف  عبد 
والنهوض  والنفوذ،  السلطة  بمراكز  االرتهان 
الطغمة  س��ي��اس��ات  م��واج��ه��ة  ب��م��س��ؤول��ي��ة 
في  تمعن  التي  الفاسدة  والمالية  السياسية 
أوجاع  على  والتسلق  المصادرة  نهج  ترسيخ 

الفقراء ومعاناتهم«.
كالم السيد فضل الله جاء في مجلس العزاء 
المرجع  روح  عن  عيناثا  بلدة  في  أقيم  الذي 
ورئيس  الحكيم  سعيد  محمد  السيد  الديني 
اإلم��ام  األع��ل��ى  الشيعي  اإلس��الم��ي  المجلس 
فيه  تحّدث  وال��ذي  قبالن،  األمير  عبد  الشيخ 
الحكيم  السيد  الفقيه  بمزايا  الله، مشيداً  فضل 
الممّيز  والجهادي  واإلنساني  العلمي  وبدوره 
مؤكداً  اإلسالمي،  والعالم  ولبنان  العراق  في 
العاملية  المكّونات  استلهام  »ض��رورة  على 
واإلنسانية التي جّسدها الشيخ قبالن«، داعياً 

قيد  بكسره  الدين  يخدم  ديني  »خطاب  إلى 
ُيستخدم  وال  والطائفية  المذهبية  العصبيات 
في أالعيب السياسة وتوازنات المصالح التي 
لسلوك  ناظمة  كأداة  دوره  تغييب  على  تنمو 
من  وتحصينها  المجتمعات  وخدمة  األف��راد 
على  تعمل  التي  الدولية  المشاريع  استباحة 

إفراغه من محتواه المعرفي واإلنساني«.
تعميم  إلى  نحتاج  »إننا  الله  فضل  وق��ال 
التنّوع والحوار وكّل  القائمة على  الدين  ثقافة 
دعائم  ترّسخ  التي  الحضاري  التفاعل  أشكال 
االجتماع اإلنساني المبني على حالة التسالم 
معتبراً  الصراعات«،  عن  بعيداً  والتصالح 
على  الدين  رجال  من  ويساوم  يداهن  من  »أّن 
مشروعيته  تسقط  اإلنسان  مصالح  حساب 
وهو ال يمثل الدين بل يمثل نفسه تصديقاً لقول 
اإلمام علي »ال يقيم أمر الله إال من ال يصانع وال 

يضارع وال يتبع المطامع«.

ال�صيد ن�صراهلل ي�صّوب على ل�صو�ص المحروقات

ويخ�صى على البطاقة التمويلية من المزّورين

{ عمر عبد القادر غندور*
استقدام  أّن  على  التأكيد  الله  نصر  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  سماحة  جّدد 
المازوت والبنزين الى لبنان ليس للربح وال للمضاربة على الشركات المستوردة للمحروقات، 

بل للتخفيف من معاناة اللبنانيين كّل اللبنانيين، وليس لشيء آخر.
العجزة  ودور  األيتام  ودور  الحكومية  المستشفيات  سيزّود  الله  حزب  أّن  وأوض��ح 
والمسنين والصليب األحمر اللبناني بالمازوت هدية لمدة شهر، أما المستشفيات الخاصة 
ومصانع األدوية وخالفه فستحصل على المازوت بأسعار الكلفة وربما أقّل، مع توفير آليات 
وأولويات للمستشفيات بشكل عام تقديراً لدورها في خدمة المرضى وعلى جميع األراضي 

اللبنانية.
بجشع  وينّدد  السوداء،  السوق  في  المشتغلين  الى  سماحته  يشير  ان  عرضياً  وليس 
المحتكرين على كّل األصعدة ويبدي أسفه لتمادي هؤالء في استغالل حاجات الناس، تهريباً 
وتخزيناً، وقال اّن بيع المازوت بسعر الكلفة لن يكون في معرض المضاربة على الشركات 
الجيش  وحث  التنّبه،  الى  الجديدة  الحكومة  ودعا  السوداء،  السوق  لكسر  بل  المستوردة 

لضمان وصول المحروقات المدعومة الى الناس.
وعن البطاقة التمويلية أظهر السيد خشية من تضييع فعالية هذه البطاقة، وتصبح باباً 
جديداً للنهب والسرقة والغش والتوظيف السياسي، ودعا المولجين بتنظيم آلية العمل بهذه 
البطاقة الى التشّدد والتأكد من حاجة المواطن الى هذه البطاقة، والتنّبه الى األشخاص الذين 
يقّدمون بيانات خاطئة وكاذبة تمّكنهم من الحصول على البطاقة وحرمانها ممن يستحقها!

 وقد توقف السيد عند هذا التفصيل موجهاً كالمه الى الفاسدين والكذبة واللصوص قائالً: 
من يقدم بيانات كاذبة ويّدعي الفقر والحاجة الى المساعدة بغير وجه حق فهو يرتكب حراماً 
وُيطعم عياله حراماً، فهو آثم بحكم الشرع والقانون، ونذكر من يستمرئ المال الحرام بأّي 
طريقة ألنه يؤّدي الى منع الرزق وال ُيستجاب ُدعاء صاحبه، وألن األمر خطير جداً قال عمر 
بن الخطاب »كنا ندع تسعة أعشار الحالل مخافة الوقوع في الحرام«. ويقول رسول الله 
»الحالل بّين والحرام بّين وبينهما شبهات ال يعلمُهّن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات 

استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام«.
لذلك على المسؤولين ان يدققوا في الطلبات ومنع تزوير البيانات ومالحقة المزّورين، 

حتى ال تضيع البطاقة التمويلية، وهي حاجة ملحة للعائالت األكثر فقراً.
وختم السيد إطاللته المسائية باإلشارة الى الخائبين من اللبنانيين المرتهنين الجاحدين 

ناكري الجميل تماماً كما تعّودنا عليهم بيادق وأبواق أسيادهم الخارجيين.
والفقراء  المساكين  مع  والتآسي  والعطف  الحدب  ذاك  اإلطاللة  في  األبرز  الشق  ويبقى 
محطة  تبقى  التي  التمويلية  بطاقتهم  وحماية  مساعدتهم  على  والحرص  عليهم  والغيرة 

اختبار وتجربة.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

ميقاتي مستقبالً باسيل ووفد تكتل لبنان القوى  )عباس سلمان(

حسن وأبيض عبد الصمد وقرداحي
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منفذية ريف دم�شق في »القومي« نّظمت مبيتًا في متحد �شبعا

ور�شات عمل ودرو�ض متنوعة وتدريبات وعرو�ض و�شهادات تّخرج 
أقامت منفذية ريف دمشق في الحزب السوري 
متحد  في  أيام  لثالثة  مبيتاً  االجتماعي  القومي 
شبعا، وذلك في إطار قيام نظارة التربية والشباب 
في المنفذية بإعداد فريق يتولى إقامة نشاطات 
شبابية، وشاركت فيه مجموعة من طلبة وشباب 

مديريات كشكول وجرمانا وشبعا.
ناظرة  من   مؤلفة  هيئة  المبيت  إدارة  تولى 
التربية والشباب راما مدلل آمراً، ناموس مديرية 
التربية  مفوض  ناموساً،  بكار  فاطمة  شبعا 
والشباب في مديرية جرمانا إيهاب محمد مدرباً،  
مفوضة التربية والشباب في مديرية شبعا دعاء 
جرمانا  مديرية  محصل  للفنون،  مسؤولة  بكار 
دروس  تقديم  في  مشاركاً  عضواً  كرباج  وهبة 

التنمية البشرية. 
تضمن برنامج المبيت في يومه األول،  شرحاً 
درس  ثم  والمتحد،  والقائد  الفريق  معنى  عن 
تفاعلي عن مشاكل المتحد والصعوبات وحلول 
هذه المشاكل، أعقبه دروس في التنمية البشرية.

حول  عمل  ورش��ة  أقيمت  الثاني،  اليوم  وفي 
وتجنب  وتنفيذها  متكاملة  خطة  وضع  كيفية 
المشاركون  وضع  ثم  لها،  والتصدي  العقبات 
خطة وتم عرضها بشكل نظري وتنفيذها بشكل 
عملي، ثم درس تفاعلي في التنمية االجتماعية. 
بعد ذلك، خضع المشاركون لتدريبات في النظام 

المنضم.
إلى  أق��ي��م حفل ح��ض��ره  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم  ف��ي 
محمد  دمشق  ري��ف  منفذية  ع��ام  منفذ  جانب 

الدراسات  عميد  المنفذية،  هيئة  وأعضاء  حابو 
والتخطيط عضو مجلس الشعب د. أحمد مرعي، 
العميدة ريم يازجي، وكيل عميد اإلذاعة د. حسام 
الشامي، وكيل عميد العمل والشؤون االجتماعية 
وكشكول  شبعا  مديريات  وم��دراء  بكار  محمود 
وهيئات المديريات، وفاعليات سياسية وشعبية 
وثقافية وأهالي المشتركين وجمع من القوميين 

والمواطنين.
النظام  ف��ي  رم��زي��اً  ع��رض��اً  المشاركون  ق��دم 
المنضم، ثم مسرحية تدعو لنبذ الطائفية وإزالة 
قصيدة  ثم  دبكة،  تالها  الطوائف،  بين  الحواجز 

قدمتها الشابة آرام بكار.
نايف  ألقاها  المشتركين  كلمة  الحفل  تضمن 
ناموس  ألقتها  دمشق  ريف  منفذية  وكلمة  بكار 
مركز  وكلمة  عبود  ساره  د.  دمشق  ريف  منفذية 
الحزب السوري القومي االجتماعي ألقاها العميد 

د. أحمد مرعي.
التربية  بعد ذلك جرى تسليم شهادات عمدة 

والشباب للمشاركين.
شكر  شهادة  دمشق  ريف  منفذية  قدمت  كما 
السيد  أرض��ه  على  المبيت  لمستضيف  وتقدير 

المنفذ العام الرفيق محمد حابو متوسطا الطلبة والشبابأحمد نايف بكار.

الرفيقة د. سارة عبود الرفيق د. أحمد مرعي
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التابعة لمنفذية ريف  أقامت مديرية شبعا 
دمشق في الحزب السوري القومي االجتماعي 
فعالية تراثية في بلدة شبعا بريف دمشق تحت 
ماضينا وحاضرنا  ـ  هويتنا  »تراثنا  عنوان: 

ومستقبلنا«.
الحزب  من  مركزي  وفــد  الفعالية،  حضر 
السوري القومي االجتماعي ضّم عميد االقتصاد 
والتخطيط  الــدراســات  عميد  األحــمــد،  طــارق 
عضو مجلس الشعب د. أحمد مرعي، العميدة 
والشؤون  العمل  عميد  وكيل  يازجي،  ريم  د. 
منفذ  إلــى  إضافة  بكار،  محمود  االجتماعية 
هيئة  وأعضاء  حابو  محمد  دمشق  ريف  عام 
الحسن  أنس  شبعا  مديرية  ومدير  المنفذية، 

وهيئة المديرية.
كما حضر عضو قيادة فرع اليرموك لحزب 
ممثالً  جمعة  أحمد  االشتراكي  العربي  البعث 
لحزب  الفلسطينية  للقيادة  الــعــام  لألمين 
أمين  قيس،  محمد  االشتراكي  العربي  البعث 
والتحديث  التطوير  حزب  في  القنيطرة  فرع 
الغوطة  شعبة  قيادة  عضو  الحسن،  أحمد 
االشتراكي  العربي  البعث  حزب  في  الشرقية 
عبد الكريم الحسان، عضو قيادة إقليم سوريا 
في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أبو 
يزن، عضو اللجنة المركزية في جبهة التحرير 
الفلسطينية محمد علي إسماعيل، عضو قيادة 
التحرير  حركة  في  األولــى  المخيمات  منطقة 
عضو  االنتفاضة،  فتح  الفلسطيني  الوطني 

شبعا  فرقة  أمين  بكار،  رأفت  الشعب  مجلس 
العربي  البعث  لحزب  دمشق  ريــف  فــرع  في 
تجمع  بلدية  رئيس  ويحا،  محمد  االشتراكي 
شبعا محمد بكار، مختار تجمع أبناء الجوالن 
مجلس  عضو  السليم،  علي  حسين  شبعا  في 
بلدية  رئيس  محمد،  هشام  القنيطرة  محافظة 
شبعا محمد المشهداني، مسؤول نقطة شبعا 
ابن  الشيخ  علي،  أبــو  الــســوري  النسيج  في 
حمدون مروان القاضي أبو عمر، صاحب بيت 
التراث الفلسطيني أبو الرائد، وفاعليات ثقافية 
أهالي  من  وجمع  واجتماعية،  واقتصادية 
جرمانا  مديريات  من  والمواطنين  القوميين 

وكشكول وشبعا.
دقيقة  بــالــوقــفــوف  الــفــعــالــيــة  اســتــهــلــت 
الرسميين  والنشيدين  للشهداء  تحية  صمت 
للجمهورية العربية السورية والحزب السوري 

القومي االجتماعي.
عمار  شبعا  مديرية  مذيع  الفعالية  عــّرف 
حسين، فرّحب بالحضور وقال: »بين الجوالن 
وفلسطين كوفية وعقال، باكورة جدي، ونقرة 

نار، ودالل القهوة المركية وفنجان العز دوار.
مديرية  وأشبال  ورواد  نسور  قدم  بعدها 
شبعا عرضاً مسرحياً بعنوان »عرس الشهيد« 

بإشراف مفوضية التربية والشباب.
ثم ألقى كلمة مديرية شبعا مدرب المديرية 
إلى أن الهدف من إقامة هذه  يزن بكار، مشيراً 
القومي  السوري  الفكر  تجسيد  هو  الفعالية 

تراث  الجنوبي،  التراث  وإحياء  االجتماعي 
عن  صــادق  تعبير  وهو  وفلسطين.  الجوالن 
واالعتزاز  بــاالرض  والتمسك  للوطن  االنتماء 

بتاريخها وتراثها الوطني.
بالتحية  المديرية  هيئة  باسم  توجه  كما 
ونسور  هيئة  والشباب  التربية  لمفوضية 
ورواد وأشبال على العمل الذي قدموه، مؤكداً 
أن هذا العمل هو رد على رئيسة وزراء الكيان 
قالت  حين  مائير  غولدا  الغاصب  الصهيوني 
سينسون«.  والــصــغــار  سيموتون  »الــكــبــار 
ماضون  وأشبالنا  ونحن  شهداء  قادة  فكبارنا 
فلسطين  سبيل  في  والشهادة  الفداء  درب  في 
والجوالن واللواء السليب وكل شبر من أرضنا 

المحتلة.
وصمود  السوري  الجيش  بطوالت  وحّيا 

الشعب بقيادة الرئيس الدكتور بشار األسد .
كما حّيا األسرى في سجون االحتالل ورفقاء 
العقيدة نسور الزوبعة الذين يسطرون مالحم 
السوري  الجيش  جانب  إلى  والفداء  البطولة 

البطل في كل جبهات القتال.
فنياً  عرضاً  المديرية  ناشئو  قدم  ذلك،  بعد 
طلعنا  الضو...  على  »طلعنا  بعنوان  راقصاً 
لألسرى  العرض  هذا  وأهــدوا  الحرية«،  على 
من  بأيديهم  حريتهم  صنعوا  الذين  األبطال 

سجن جلبوع.
بعد ذلك أحيت فرقة صدى القدس لألغنية 
الفلسطينية الملتزمة حفالً غنائياً حيث قدمت 

القت  والتي  والتراثية  الوطنية  األغاني  الفرقة 
الدبكة  حلقات  في  الحضور  من  كبيراً  تفاعالً 

التراثية.
االجتماعية  والشؤون  العمل  مفوض  وقدم 
فقرة  الجدوع  وأحمد  بكار  سيف  المديرية  في 
علي  بأغنية  ـــدأو  وب وقــومــي،  شعبي  غــنــاء 

والعتابات  فيها...  ولولح  الحمرا  الزوبعة 
الهمم،  تستنهض  التي  الوطنية  الشعبية 

واألغاني التراثية الشعبية .
فعاليات  تكريم  التراثية  الفعالية  خالل  وتم 
في  لجهودهم  تقديراً  ومجتمعية  خدمية  رسمية 
خدمة مصالح اإلنسان والمجتمع. والمكرمون هم: 

رئيس بلدية تجمع شبعا محمد بكار، أعضاء 
كريدي  ــب  رات التطوعي  الــنــور  ــال  رج فريق 
خضر،  وياسر  ذيــب  وخالد  حسين  وحمزة 
االجتماعية  للتنمية  السورية  الجمعية  عضو 
عبدالله  شبعا  مديرية  ومحصل  العمر  تيسير 

البحري .

5 �لوطن/ �أن�شطة حزبية

مديرية �سبعا في »القومي« اأقامت فعالية حا�سدة اإحياًء للتراث ال�سوري الجنوبي تراث الجوالن وفل�سطين 

نحن واأ�سبالنا ما�سون في درب الفداء وال�سهادة في �سبيل فل�سطين والجوالن واللواء ال�سليب
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وأهالي  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  شيع 
ضاهر  الفراد  المناضل  الرفيق  والكورة،  كفرحزير  بلدة 
بمأتم مهيب، شارك فيه إلى جانب العائلة، األمين عبد 
الكورة  عام  منفذ  الحزب،  مركز  ممثالً  عباس  الباسط 
عام  منفذ  المنفذية،  هيئة  وأعضاء  وهبي  باخوس 
ممثالً  ضاهر  ج��ورج  األمين  الشامي،  ف��ادي  طرابلس 
من  وجمع  سعاده،  سليم  النائب  القومية  الكتلة  عضو 

والمواطنين. القوميين 
بينها  األكاليل  حملة  يتقدمه  التشييع  موكب  سار 

الحسنية، وآخر باسم  الحزب وائل  إكليل باسم رئيس 
ورفع  ح��ردان،  أسعد  النائب  األعلى  المجلس  رئيس 
نعش الراحل على أكف ثلة من القوميين االجتماعيين.

متروبوليت  الراحل  نفسه  لراحة  القداس  ت��رأس 
األرث��وذك��س  ل��ل��روم  وتوابعهما  وال��ك��ورة  طرابلس 

المطران أفرام كرياكوس وعاونه لفيف من الكهنة. 
وألقى األمين عبد الباسط عباس كلمة مركز الحزب، 

حيث قال:  
المناضل  الرفيق  نعش  أم��ام  أق��ف  أن  علّي  يعز 
نحب  ال��ذي  الصدوق  الصادق  الرفيق  ضاهر،  الفراد 
في  الثمانينات  بدايات  في  عرفته  ونّجل.  ونحترم 

مدينة طرابلس، فكان يعشق هذه المدينة، كما الكورة 
الصعبة  الظروف  رغم  يغادرها  لم  ولذلك  الخضراء، 

التي مّرت بها طرابلس في ذلك الحين، 
وملتزماً  معطاًء  مضحياً  رفيقاً  عرفته  أض���اف: 
األنقياء،  الحزب  رجاالت  من  هو  وأمته.  حزبه  بقضية 
نذر حياته للحزب والقضية، فما تخلى عن واجب. كان 
حواراته  في  وعقيدته  الحزب  مبادئ  يشرح  من  خير 

ولقاءاته، وكان صلب اإلرادة، جريئاً شجاعاً.
وصادق  محب  ضاهر،  الفراد  الرفيق  هو  هذا  نعم 
يحدثني  كان  وكم  ملتزمة،  عائلة  أنشأ  وقد  وملتزم، 

بفرح عن أبنائه سليم والفراد وديانا. 

وقال عباس: كان دائماً يردد بأن المذهبية والطائفية 
المجتمع  تنخر  هدامة  آف��ات  والفردية  واإلقطاعية 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  وبأن  بسمومها، 
القومية  العقيدة  وأن  ألمتنا،  ال��خ��الص  خشبة  ه��و 
االجتماعية هي األساس لبناء مجتمع محصن خال من 

األمراض، وهي األساس لالرتقاء والتقدم واالزدهار.
أحد  مع  يوماً  اختلف  ما  أنه  درجة  إلى  خلوقاً  كان 
حل  إلى  يسعى  دائماً  كان  المسائل،  من  مسألة  على 
تعترضه  كانت  التي  المسائل  وكل  بالحوار  اإلشكاالت 
معه  لنا  وك��ان  الطيبة  والكلمة  والتفاهم  بالمحبة 
بساطة،  بكل  لي  قال  معه  كنت  جلسة  آخر  وفي  لقاء، 

وكتبتها كي ال أنسى حرفاً واحداً، »ال أرغب في الخالف 
نوع،  أي  من  الضغوط  أو  الخيبات  أو  والمشاحنات 
إال بصحة جيدة وراحة بال بعد  أرغب  أني ال  اكتشفت 
أن أجالس  التي حققتها في مسيرتي، أحب  النجاحات 
أك��ون  أن  أح��ب  ومتعة،  وف��ائ��دة  رق��ي  فيها  مجالس 
معنى  يعرفون  صافية  بيضاء  قلوبهم  أناس  بصحبة 
الحب والصدق وااللتزام، أريد أن أكون مع من يرون أن 

الحياة فيها كل الحق والخير والجمال«
رفيقاً  نخسر  ضاهر  الفراد  الرفيق  برحيل  وختم: 
الحزبية،  مسيرته  امتداد  على  وناضل  كافح  عزيزاً 

ويبقى عزاؤنا بأبنائه وأحبائه ورفقائه والبقاء لألمة.

وائل  األمين  االجتماعي  القومي  ال��س��وري  الحزب  رئيس  ينعى 
الحسنية، إلى األمة وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن 
وعبر الحدود، الرفيق المناضل الفراد سليم ضاهر الذي توفي عن عمر 

ناهز ال��� 78 سنة.
بوفاة الرفيق الفراد ضاهر يفقد حزبنا قامة من قاماته، ومناضالً ثبت 
وعزيمة،  إيمان  بكل  الحزبي،  العمل  معترك  خاض  فهو  أقسم،  ما  على 

ولم يتخلف عن واجب أو مهمة، متحمالً مسؤوليات حساسة في ظروف 
دقيقة وصعبة.

الرفيق الراحل الفراد ضاهر مثال للقومي االجتماعي المؤمن بقضية 
بما  ونشرها  جسدها  وقد  بالعقيدة  مشبع  مناقبي،  وجوده،  تساوي 
امتلك من ثقافة تميز بها. وكان يعمل بصمت وبروحية العطاء والصفاء 
القوميين، وهذه صفات طبعت مسيرته وعرفه من خاللها القوميون في 

الوطن واالغتراب.
1944، انتمى إلى  � الكورة  الرفيق الراحل من مواليد بلدة كفرحزير 
ستينيات  من  الثاني  النصف  في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 

واألوسمة  والمسؤوليات  بالمهام  حافل  وسجله  الماضي،  القرن 
الحزبية،

سيشيع الرفيق الراحل بمأتم حزبي وشعبي في بلدته كفرحزير يوم 
من  والنصف  الرابعة  الساعة  عند   ،2021 أيلول   12 فيه  الواقع  األحد 

بعد الظهر في كنيسة الرسول يعقوب اخي الرب. 
تقبل التعازي في قاعة الكنيسة، يوم األحد )12 أيلول( من الساعة 
من  أيلول(   13( االثنين  ويوم  مساَء،  السابعة  لغاية  ظهرا   الثانية 

الساعة الرابعة لغاية السابعة مساًء.
البقاء لألمة

�إعالنات
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إعالن مناقصة إعادة تلزيم تقديم أجهزة 
وآالت مخبرية لزوم وزارة الزراعة -

مختبر المبيدات الزراعية � مديرية الثروة 
الزراعية للعام 2021

يوم  م��ن  وال��ن��ص��ف  الثامنة  ال��س��اع��ة 
الثاني والعشرون من  الواقع فيه  األربعاء 
شهر أيلول 2021، ُتجري إدارة المناقصات 
 �� بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها  في   �
� بيروت، لحساب  � الصنايع  شارع بوردو 
وزارة الزراعة، مناقصة إعادة تلزيم تقديم 
أجهزة وآالت مخبرية لزوم وزارة الزراعة � 
�� مديرية الثروة  مختبر المبيدات الزراعية 

الزراعية للعام 2021.
 /10،000،000/ المؤقت:  التأمين   �
ل.ل. فقط عشرة ماليين ليرة لبنانية ال غير 

لكل بند )عدد البنود خمسة عشرة بنداً(
� طريقة التلزيم: تقديم أسعار

ًت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر 
االط��الع  ال��ذي يمكن  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 

والحصول عليه من وزارة الزراعة.
إدارة  قلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العلّية
التكليف 756

إعالن عن مناقصة عمومية
ترغب  الدولة  ألمن  العامة  المديرية  إن 
لتحقيق  عمومية  مناقصة  إج����راء  ف��ي 
قرطاسية مختلفة وذلك على أساس السعر 

األدنى.
فعلى الراغبين باالشتراك في المناقصة 
في  التلزيم  قسم  إلى  الحضور  العمومية 
المذكورة محلة سبينس.  العامة  المديرية 
الخاصة  ال��ش��روط  دف��ت��ر  على  ل��إط��الع 
تاريخ  من  إعتباراً  وذلك  طلباتهم  وتقديم 
 12،00 الساعة  ولغاية  االعالن  هذا  نشر 

من تاريخ 2021/10/11.
في  تجري  ال��ع��روض  ف��ض  جلسة  إن 
 10،00 الساعة  العامة  المديرية  مبنى 
حال  وف��ي   ،2021/10/12 ت��اري��خ  م��ن 
رسمية  عطلة  ي��وم  التاريخ  ه��ذا  ص��ادف 
يوم  أول  في  العروض  فض  جلسة  تجري 

عمل يليه.
اللواء طوني صليبا

المدير العام ألمن الدولة 
التكليف 757

إعالن التلزيم
المديرية   – السياحة  وزارة  ٌتجري 
العامة للشؤون السياحية – عن استدراج 
قرطاسية  تقديم  تلزيم  الع��ادة  ع��روض 
وذلك   2021 للعام  السياحة  وزارة  لزوم 
مبنى  في  الكائن  الريئسي  مركزها  في 
مصرف  مقابل  والسياحة  االعالم  وزارتي 

لبنان .
المستوفين  والمؤسسات  االأف��راد  على 
الشروط المطلوبة والراغبين في المشاركة 
الشروط  دفتر  استالم  االستدراج  هذا  في 
من  والمغلفات  المرفقة  المستندات  وبقية 
السياحة  وزارة  في  الديوان  مصلحة  قلم 

ضمن أوقات الدوام الرسمي.
الساعة  ال��ع��روض  لتقديم  مهلة  آخ��ر 
يسبق  عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية 

مصلحة  قلم  ف��ي  ال��ع��روض  ف��ض  عملية 
الديوان في وزارة السياحة.

االثنين  ي��وم  ال��ع��روض  ف��ض  ي��ج��ري 
الساعة   2021/10/11 ف��ي  ال��واق��ع 

10.00 صباحا 
وزير السياحة 
د.رمزي مشرفية
التكليف 759

إعالن عن مناقصة عمومية
الساعة )11،00( تاريخ 2021/11/2  
األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  سُتجري 
العام  المقر   � التلزيم  مكتب  في  الداخلي 

مناقصة عمومية لتلزيم زيوت لآلليات. 
الشروط  دفتر  على  اإلطالع  للراغبين، 
 www.isf.gov.lb الموقع  على  الخاص 
وتقديم العروض لغاية الساعة )14،30( 

تاريخ 2021/11/1 .
بيروت في 2021/9/14 
رئيس االدارة المركزية وكالة

العميد الركن معين شحادة 
التكليف 762

إعالن عن مناقصة عمومية
  2021/11/9 تاريخ   )9،30( الساعة 
األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  سُتجري 
العام  المقر   � التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
خاصة  خزائن  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
مكتب  ل��زوم  الكيميائية  ال��م��واد  لتخزين 

المختبرات الجنائية.
الشروط  دفتر  على  اإلطالع  للراغبين، 
  www.isf.gov.lb الموقع  على  الخاص 
وتقديم العروض لغاية الساعة )14،30( 

تاريخ 2021/11/8 .
بيروت في 2021/9/14 
رئيس االدارة المركزية وكالة

العميد الركن معين شحادة 
التكليف 762

إعالن عن مناقصة عمومية
  2021/11/3 تاريخ   )9،30( الساعة 
األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  سُتجري 
العام  المقر   � التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
مناقصة عمومية لتلزيم قطع غيار لصيانة 
 OLIVETTI ن���وع  ال��ف��اك��س  أج��ه��زة 

 .D-COPIA 3514 MF
الشروط  دفتر  على  اإلطالع  للراغبين، 
  www.isf.gov.lb الموقع  على  الخاص 
وتقديم العروض لغاية الساعة )14،30( 

تاريخ 2021/11/2.
بيروت في 2021/9/14 
رئيس االدارة المركزية وكالة
العميد الركن معين شحادة
التكليف 762

إعالن عن مناقصة عمومية
الساعة )11،00( تاريخ 2021/11/9  
األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  سُتجري 
العام  المقر   � التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
وتركيب  تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
ومكاتب  ف��روع  ل��زوم  ص��واع��ق  مانعات 

شعبة المعلومات.
الشروط  دفتر  على  اإلطالع  للراغبين،   
  www.isf.gov.lb     الخاص على الموقع
وتقديم العروض لغاية الساعة )14،30( 

تاريخ 2021/11/8 .
بيروت في 2021/9/14 
رئيس االدارة المركزية وكالة
العميد الركن معين شحادة
التكليف 762

إعالن عن مناقصة عمومية
الساعة )11،00( تاريخ 2021/11/3  
األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  سُتجري 
العام  المقر   � التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
نظام  مشروع  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
مخالفات  وإدارة  تسديد  إص��دار،  ضبط، 
السير الكترونياً وبالطرق المنصوص عنها 

في قانون السير.
الشروط  دفتر  على  اإلطالع  للراغبين،   
  www.isf.gov.lb   الخاص على الموقع
وتقديم العروض لغاية الساعة )14،30( 

تاريخ 2021/11/2 .
بيروت في 2021/9/14 
رئيس االدارة المركزية وكالة
العميد الركن معين شحادة
التكليف 762

إعالن تبليغ أوراق مدنية
الثانية  االبتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
صليبا  ن��وال  القاضي  برئاسة  زحلة  في 
الكردي  علي  إبراهيم  ض��ده  المستدعى 
للحضور  حالياً  اإلق��ام��ة  محل  المجهول 
شخصياً أو بواسطة من ينوب عنه قانوناً 
أوراق  لتبليغ  زحلة  في  المحكمة  قلم  إلى 
شادي  المستدعي  من  المقدم  االستدعاء 
بطرس األشقر بوكالة األستاذ هادي األشقر 
 2021/22 أس��اس  برقم  لدينا  المسجل 
يطلب  والذي   2021/6/7 الورود  تاريخ 

بموجبه:
� إبالغ أمانة السجل العقاري في البقاع 
العقار  صحيفة  على  الطلب  إشارة  لوضع 
العقارية  سعدنايل  منطقة   /1538/ رقم 
عن  نسخة  ض���ده  ال��م��س��ت��دع��ى  وإب����الغ 
المالحظات  إلب��داء  ومرفقاته  االستدعاء 
كافة  وإت��خ��اذ  القانونية  المهل  خ��الل 
حالة  من  للخروج  واالج��راءات  القرارات 
الشيوع وفي حالة اعتبار العقار غير قابل 
العلني  بالمزاد  للبيع  طرحه  عيناً  للقسمة 
وت��ض��م��ي��ن ال��م��س��ت��دع��ى ض���ده ال��رس��وم 

والنفقات.
يتم التبليغ بإنقضاء مهلة عشرين يوماً 
على  ويتوجب  والتعليق  النشر  تاريخ  من 
اتخاذه  أع��اله  المذكور  ضده  المستدعى 
وإب��داء  المحكمة  نطاق  ضمن  إقامة  محل 
المهلة  ضمن  االستدعاء  على  مالحظاته 
جميع  إبالغه  إل��ى  يصار  وإال  القانونية 
ردهة  باب  على  لصقاً  والقرارات  األوراق 

المحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم المناوب
حسين الموسوي

إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة

القطان لموكله عبد  طلب محمد محمود 
العزيز محمد القطان سند تمليك بدل ضائع 

بحصته بالعقار 1267 بوارج.
للمعترض المراجعة خالل 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة

بصفته  جريجيري  جورج  الياس  طلب 
مفوضاً بعقد البيع سند تمليك بدل ضائع 
 11 بالقسم  غصن  علي  كمال  البائع  باسم 

بلوك A بالعقار 207 معلقة أراضي.
للمعترض المراجعة خالل 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة

لموكله  صوان  منير  محمد  ربيع  طلب 
بدل  تمليك  سند  صوان  محمد  منير  محمد 
و456   457 بالعقارين  بحصته  ضائع 

سعدنايل.
للمعترض المراجعة خالل 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة

سندي  شمعون  طانيوس  سميح  طلب 
و69   68 بالعقارين  ضائع  ب��دل  تمليك 

كساره.
للمعترض المراجعة خالل 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة

شهادة  جريجيري  جورج  الياس  طلب 
لبنان  ب��ن��ك  ب��اس��م  ب���دل ض��ائ��ع  ت��أم��ي��ن 
بلوك   5 قسم   1555 العقار  على  والخليج 

A أراضي زحلة.
ً للمعترض المراجعة خالل 15 يوما

أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة

ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي رف��ي��ق ع��زي��ز ال��ري��س 
زوجة  شار  حبيب  جوزفين  موكله  لمورثي 
ضائع  بدل  تمليك  سندات  المعلوف  قيصر 
مريجات  و910   909 بالعقارين  بحصتها 
باشا  ابراهيم  قيصر  ال��م��ورث  وبحصص 
و905  و908   911 بالعقارات  المعلوف 
و904 مريجات و113 و115 سيدة النجاة.

للمعترض المراجعة خالل 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلبت نجال فوزي معوشي بوكالتها عن 
ناجي فؤاد عطيه المشتري من فؤاد نجيب 
للعقار  ضائع  عن  بدل  ملكية  سند  عطيه 

المعوش. 2730 مجدل 
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

ورث��ة  أح��د  داغ���ر  ج��رج��ي  لبيب  طلب 
جرجي نعمان داغر سندات ملكية بدل عن 
ضائع عن حصه مورثه في العقارين 33 و 

الرميله.  118
 15 خالل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

إعالن
العلي  عبود  محمد  المستدعيان  من 
ومحمد علي طليس إلى بلدية القلمون بأنه 
تقّدمنا  وقد  مصرفية،  كفالة  إي��داع  تم  قد 
برقم   2020/3/2 بتاريخ  مالية  طلب 
2764 من أجل الترخيص باستمالك أرض 
532 منطقة  مشجرة بعلية في العقار رقم 
بلدية  نعلم  جئنا  لذلك  العقارية،  القلمون 
ضمن  باالعتراض  حقها  مع  بذلك  القلمون 

مهلة شهر من تاريخ نشره.
المستدعيان

محمد العلي ومحمد طليس 

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

عن  بوكالتها  شريده  ساجدة  طلبت 
ضائع  بدل  سندات  الغزاوي  محمود  آمال 
في المقاسم رقم 4 و7 و10 و11 و12 و 13 
و 14 و 15 بلوك C   و4 بلوك B من العقار 
العقار  من   6 رقم  والمقسم  البداوي   1205

البداوي.  918
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين 

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

بوكالته  بزال  أحمد  جهاد  محمد  طلب 
بدل  سند  ضناوي  أحمد  علي  محمد  عن 
منطقة   6 رقم  المقسم   261 للعقار  ضائع 

الحدادين.
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

طلب عمر محمد نزيه مبيض سند تمليك 
بدل ضائع للعقار 1963 القسم 7 بساتين 

طرابلس.
 للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاريبالتكليف 
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

طلبت هنادي أحمد غنوم باألصالة عن 
 5  /  445 نفسها سند بدل ضائع بالعقار 

المقسم 5 زيتون طرابلس.
 للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

باألصالة  كوزما  عمانوئيل  يني  طلب 

عن نفسه سند بدل ضائع من العقار 662 �� 
المقسم 23 � الميناء 12.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

عباس  فاطمة  وكيل  مطر  حسين  طلب 
للعقار  ضائع  بدل  سند  مشترية  بصفتها 

آمنه محمد يحي.  56 لوبية بإسم 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن 

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب المحامي حسام الجواد وكيل عماد 
الجواد  كامل  محمد  حسين  لمورثه  الجواد 
قاقعية   201 للعقار  ض��ائ��ع  ب��دل  سند 

الصنوبر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

سند  خليل  طنوس  خليل  الياس  طلب 
بدل ضائع للعقار 924 مغدوشة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين 

القطار شهادة قيد  طلب هادي جرجس 
بدل ضائع للعقار 3152 روم.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن 

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين

طانوس  ريما  وكيل  عون  يوسف  طلب 
يوسف  طانيوس  لمورثها  القطار  شاهين 
ضائع  ب��دل  قيد  ش��ه��ادة  القطار  شاهين 

للعقار 565 جزين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين

لموكله  دي��اب  حسن  المحامي  طلب 
يوسف انطون مطر شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 1004 ريحان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري
باسم حسن 

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب المحامي علي محمد سميح برجي 
وكيل حسن صيداني وكيل حياة صيداني 
بدل  سند  صيداني  دياب  يونس  لمورثها 

ضائع للعقار 2591 قانا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

انتخابات نقابية
دعت نقابة سائقي سيارات نقل الطالب 
تكميلية  انتخابات  إلج��راء  الجنوب  في 
االتحاد  مركز  في   2021-9-21 بتاريخ 
الجنوب  مستخدمي  لنقابات  العمالي 
النبطية من العاشرة صباحاً لغاية الثانية 

عشر ظهراً.

دعا اتحاد النقابات العمالية والصحية 
في البقاع إلجراء انتخابات تكميلية بتاريخ 
29-9-2021 من العاشرة صباحا لغاية 
مدينة  في  مركزه  في  ظهراً  عشر  الثانية 

بعلبك مقابل السراي الحكومي.

عمال  لنقابات  الضياء  إت��ح��اد  دع��ا 
إلجراء  لبنان  وجبل  بيروت  ومستخدمي 
-9-29 ب��ت��اري��خ  تكميلية  ان��ت��خ��اب��ات 

2021 من الحادية عشر قبل الظهر لغاية 
الثانية عشر ظهرا في مركز االتحاد حارة 

حريك.

دع���ا إت��ح��اد ن��ق��اب��ات ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
التعاونيات والمؤسسات وأسواق الخضار 
في لبنان إلجراء انتخابات تكميلية بتاريخ 
لغاية  ظهراً  الواحدة  من   2021-9-28
حارة  في  مكتبه  في  الظهر  بعد  الثانية 

حريك.

العمال  لنقابات  ال��وف��اء  إت��ح��اد  دع��ا 
والمستخدمين في لبنان إلجراء انتخابات 
من   2021-9-29 ب��ت��اري��خ  تكميلية 
العاشرة صباحاً لغاية الحادية عشر قبل 

الظهر في مركزه في حارة حريك.

النقل  ل��ن��ق��اب��ات  ال����والء  إت��ح��اد  دع���ا 
انتخابات  إلجراء  لبنان  في  والمواصالت 
تكميلية بتاريخ 29-9-2021 من الثانية 
في  الظهر  بعد  الثالثة  لغاية  الظهر  بعد 

مكتبه في حارة حريك.

دعا االتحاد العمالي لنقابات مستخدمي 
وعمال وحرفيي الجنوب إلجراء انتخابات 
مركزه  في   2021-10-1 بتاريخ  تكميلية 
مصلحة  خ��ل��ف  النبطية   � ح��ب��وش  ف��ي 
صباحا  العاشرة  من  السيارات  تسجيل 

لغاية الثانية عشر ظهراً.

لمن يهمه األمر
ي��ع��ل��ن إت���ح���اد ع��م��ال وم��س��ت��خ��دم��ي 
وخبر  علم  لبنان،  في  الورقية  الصناعات 
2009/4/490، عن تعيين موعد انتخاب 
يوم  وذلك  لالتحاد،  جديد  تنفيذي  مجلس 
في   2021/10/15 في  الواقع  األربعاء 
 � النهر  طريق   � العام  العمالي  االتحاد  مقر 
من الساعة 12 ظهراً ولغاية 2 بعد الظهر، 
القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حال  وفي 
في الجلسة األولى تؤجل االنتخابات لمدة 
اسبوع من تاريخه، ويعقد في نفس المكان 

والزمان بمن حضر.
رئيس االتحاد أمين سر االتحاد 

ممثل مركز الحزب في ت�ضييع الرفيق المنا�ضل الفراد �ضاهر: 

رفيقنا من رجالت الحزب الأنقياء نذر حياته للحزب والق�ضية وما تخلى عن واجب

2021/09/11

2021/09/12

رئي�س الحزب ينعى الرفيق المنا�ضل الفراد �ضاهر..

ثبت على ما اأق�ضم ولم يتخلف عن واجب اأو مهمة

الرفيق الراحل الفراد ضاهر
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التعليق ال�سيا�سي

ماآخذ على الحكومة اأم م�ضادر قوة لها؟ 

بمعزل عن الحمالت التي تستهدف الحكومة بمفردات طرائف تستند إلى هفوات شخصية 
لوزرائها، أو لتحميل مواقفهم ما ال تحمل، يركز الذين يسوقون فكرة الالثقة بالحكومة شعبياً 
وليست  وإقليمية  دولية  مداخالت  حصيلة  أنها  األولى  نظريتين،  إلى  وإعالمياً  وسياسياً 
ماكرون-  حكومة  تسمية  بوطنيتها  طعناً  هؤالء  من  الكثير  عليها  فيطلق  لبنانية،  صناعة 
طلباً  اإليراني  بالرئيس  الفرنسي  الرئيس  أجراه  الذي  االتصال  إلى  اإلش��ارة  في  رئيسي، 
للتعاون في تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية قبل والدتها بأسبوع، أما الثانية فهي اعتبار 
الحكومة امتداداً للحكومات السابقة من زاوية أنها ليست حكومة اختصاصيين مستقلين، 
بل حكومة اختصاصيين اختارتهم قوى سياسية تشكل مرجعياتهم، للطعن بقدرة الحكومة 

على االنفصال عن المشهد السياسي السائد.
من الواجب أن نتفهم هذه االنتقادات، سواء ما يصدر منها عن إحباط بعض الذين راهنوا 
الخارجي  القرار  قوة  إلى  مستندين  الحكومي،  المسار  يواجهه  الذي  المسدود  الطريق  على 
يصدر  ما  أو  والفوضى،  الفراغ  ببلوغ  هؤالء  وأمل  المقاومة،  سفن  مسيرة  تكسره  أن  قبل 
الذي ولد قبل سنتين بالرهان على  المسار  عن أصحاب نوايا تغيير صادقة أحبطهم فشل 
فرضية سقوط التشكيلة السياسية السائدة لصالح نماذج المجتمع المدني، بدعم خارجي، 
وهم يجدون اليوم أن ما يجري هو تعويم للحال التي كانت قبل األزمة، ليتساءلوا عما إذا 

كانت الحلول قابلة للوالدة على يد من ولدت األزمة في عهدتهم وعهودهم؟
جغرافياً  البالد  وانقسام  والفوضى  الفراغ  منع  إن  نقول  الجذري  التغيير  يريدون  للذين 
وطائفياً إلى كانتونات يجب ان يشكل ممراً أجبارياً يحرص على حمايته كل دعاة التغيير، 
وحضورهم  تميزهم  إلثبات  التغييريين  فرصة  وهي  األب��واب  على  النيابية  واالنتخابات 
المستقل والنوعي، وليس الرهان على الخراب للقول انظروا ماذا فعلت ما يسمونها بالطبقة 
السياسية أو المنظومة، خصوصاً أن أحد أسباب انكفاء الناس عن التحركات احتجاجاً على 
والدة الحكومة بعدما مألت مثلها الشوارع قبل أقل من عامين، عائد إلى فشل النماذج التي 
اليوم من تمنيات لبنانية  الحاصل  اللبنانيين كبديل في نيل ثقتهم، والدليل هو  إلى  قدمت 
االنهيار،  ومنع  األزم��ات،  تفاقم  من  بالحد  الجديدة  الحكومة  تنجح  بأن  كاسحة  شعبية 
من  األدنى  بالحد  العيش  كرامة  من  األدنى  الحد  قبول  إلى  اللبنانيين  أحالم  تقلصت  بعدما 

المقومات.
التعامل مع  األميركي والغربي في  الموقف  الناجم عن تبدل في  التوافقي  الدولي  المناخ 
لبنان من سقف أعلى يراهن على سقوط لبنان على رأس المقاومة، إلى قبول كسر الحصار 
تفادياً لما يسميه اإلسرائيليون سقوط لبنان في حضن حزب الله، هو نتاج وطني لبناني، 

يجعل الحكومة المولودة برعاية خارجية ثمرة لهذا البعد الوطني اللبناني.
الفراغ  ومنع  المعاناة  حدة  وتخفيف  االنهيار  منع  في  النجاح  أن  هو  واقعياً،  األهم  يبقى 
والفوضى، مهمة تحتاج تعاون الفاعلين في الخارج والداخل، فهل يمكن النظر لهذا التعاون 
هذا  بلوغ  صعوبة  أن  عن  الكالم  من  الكثير  سبق  وقد  القوة،  بنقطة  أم  بالمأخذ  يوصف  أن 
التعاون هو أحد عناصر األزمة، لتصل المطالبة بوضع المقاومة تحت عنوان التسبب بذلك، 

فعندما زال الحظر صار مذمة؟
الفراغ والفوضى وبالتالي الخروج من نفق  المطلوب لمنع  هل يمكن للحكومة أن تحقق 
بعيداً  خطواتها  بحماية  سواء  الفاعلة،  األساسية  السياسية  القوى  دعم  دون  من  االنهيار 
البيئة  لخلق  وصوالً  وقوانين،  تشريعات  من  يلزم  ما  بإقرار  أو  والمناكفات،  السجاالت  من 

المناسبة شعبياً لحماية الخطوات المطلوبة.
العربة  يبقى للذين يحملون أحالماً مشروعة ومطلوبة بالتغيير أن هذا شوط أول يعيد 
إلى السكة، ليكملوا مسيرتهم نحو التغيير عبر خطاب ال طائفي تغييري وطني بعيد من تأثير 

السفارات وبرامجها، وصناديق االقتراع هي المكان الطبيعي الختبار النجاح والفشل.

الحاضنة،  البيئة  ودعــم  يقين  وتجذير  المحايدة،  البيئة  تأييد  وطلب  المناوئة 
وما  والثقافي،  بالسياسي  الطائفي  وتداخل  اللبنانية  التركيبة  خصوصية  وبفهم 
الحزب  يميل  االخــتــراق،  على  عصية  عمياء  غرائزية  والءات  من  التداخل  ينتجه 
لحسابه  ســواء  اإلعالمية،  الحرب  في  تراكمية  أربــاح  تحقيق  بصعوبة  لالقتناع 
بالضربة  إال  يكون  ال  المعركة  هذه  في  الربح  بأن  ويعتقد  خصومه،  لحساب  أو 
على  دليالً  ويسوق  األفعال،  بل  األقــوال،  تحققها  ال  القاضية  والضربة  القاضية، 
ممتد  سجال  وهو  للتحرير،  كأداة  المقاومة  جدوى  حول  السجالي  النقاش  ذلك، 
ورفضاً،  تأييداً  حوله  المصطفة  الكتل  توازنات  تتغير  ولم  المقاومة،  بــدأت  منذ 
واعتراضاً،  تأييداً  المتقابلة  اإلعالمية  الحمالت  تــوازن  مع  والتناسب  بالنسبة 
المقاومة وجيش االحتالل وما قدمته من وقائع  المواجهة بين  بل بتوازن وقائع 
تساند فكرة المقاومة وتثبت جدواها، وصوالً ليوم التحرير، ومثلها السجال حول 
جدوى االحتفاظ بسالح المقاومة بعد التحرير وصوالً لنتائج حرب تموز 2006، 

والقصد هنا ليس إقناع الخصوم، بل تعرية منطقهم من مبررات الوجود.
-  يعتقد الحزب أن معركة نوعية ومفصلية ومصيرية بدأت ضد المقاومة من 
باب األزمة االقتصادية، شكلت انتقاالً من النقاش الممتد من مرحلة ما بعد التحرير 
حجة  كانت  والــذي  العدوان،  ورد  الحماية  في  المقاومة  سالح  دور  عنوان  تحت 
الخصوم فيه الرهان على التفوق اإلسرائيلي واالستقواء به، وقد سقط هذا الرهان 
2006، أي باألفعال، وتتالت  والمنطق المؤسس عليه بحاصل نتائج حرب تموز 
بعد  خصوصاً  المقاومة،  قوة  بتعاظم  واألميركية  اإلسرائيلية  االعترافات  بعدها 
مشاركتها في صد الحرب على سورية وخروجها منها أشد قوة ومكانة واقتداراً، 
وصوالً إلى ما حسمته الصواريخ الدقيقة، وجاء العنوان الجديد، تسليماً بهذه القوة 
وهذا االقتدار لتعلن بدء الحملة عليه من باب اعتباره سبباً للحصار الذي يتعرض 
له لبنان، عربياً ودولياً، تحت شعار إنكار الحصار واعتبار اإلنقاذ مشروطاً بفتح 
أبواب الدعم المالي العربي والدولي الممنوع بسبب سالح المقاومة، للقول ما نفع 
سالحكم هذا ما دمنا سنموت جوعاً، وجاء كل الخطاب المرافق لمفردات األزمة 
والتحركات التي واكبتها واإلعالم الذي وضع في خدمتها، مؤسساً على أفعال هي 
الذي أصاب  اللبنانيين، عبر االنهيار  التي بدأت تظهر في حياة  مفردات الحصار 
الحزب  خاض  ولذلك  والــدواء،  النفطية  المشتقات  لفقدان  وصوالً  الصرف  سعر 
الحاسم  الفصل  للحظة  تمهيداً  المضاد،  المنطق  مفردات  مع  اإلعالمية  معركته 
باألفعال التي تسقط مفاعيل األفعال المضادة وتفتح سياقاً جديداً أسوة بما فعلته 
في  اإلرهــاب  مواجهة  في  الثاني  التحرير  وبعدهما  التحرير  وقبلها  تموز  حرب 
السلسلة الشرقية كمرافعة متكاملة باألفعال عن مبررات شراكة المقاومة في صد 

الحرب على سورية.
الدعوة  عن  عــام  من  أكثر  قبل  بالحديث  نصرالله  حسن  السيد  بــدأ  أن  منذ   -
اللبنانية  بالليرة  إيران  من  النفطية  المشتقات  لشراء  اللبنانية  للحكومة  الموجهة 
وشرح عائداته، وتأثيراته على سعر الصرف من جهة، وحفظ مخزون المصرف 
وتوفير  الــذل  طوابير  وإنــهــاء  ثانية،  جهة  مــن  الصعبة  العمالت  مــن  الــمــركــزي 
سوق  بسعر  ارتباطها  لعدم  للتثبيت  قابلة  مقبولة،  بأسعار  النفطية  المشتقات 
لربح  الجديدة  استراتيجيتها  تبني  المقاومة  كانت  الجنون،  في  اآلخــذ  الصرف 
االنهيار  نظرية  وسقطت  المراد  تحقق  بالخيار  الحكومة  ســارت  فــإن  الحرب، 
كمدخل إلسقاط المقاومة، وأن لم يأخذوا بالخيار فالمقاومة لن تكتفي بالتفرج 
وإسداء النصح، فقد كانت تؤسس للبديل باألفعال الذي يحسم الحرب بالضربة 
القاضية أسوة بسابقاتها المشابهة في الحروب األخرى، وستكشف تفاصيل ما 
سيأتي مع خيار سفن الحرية لكسر الحصار حجم التحضيرات والدراسات، التي 
قامت بها دوائر متعددة في المقاومة لمقاربة اللحظة الفاصلة، لكن يبقى األهم أن 
الضربة القاضية تمثلت بجلب صاحب الحصار إلى معادلة جديدة عنوانها تفادي 
الضرر األعلى بالضرر األدنى، أي السعي لتفادي نقل معادلة الردع إلى البحار 
الحزب  لسعي  االستجابة  فكانت  البر،  في  مفاعليها  من  الكثير  أمــام  بالتراجع 
لتشكيل حكومة، واإلفراج عن الكثير من مفردات تعويم االقتصاد، وكانت البداية 
من إثبات وجود الحصار بلسان أصحابه، مع التراجع عن عقوبات قانون قيصر 
التي كانت تعطل استجرار الكهرباء األردنية والغاز المصري، والضربة القاضية 
هي بإثبات إمكانية تحقيق الخطوة، بدليل تحققها، وإثبات وهم القدرة األميركية 
التعطيل بدليل انكفائهم من أمامها سواء بمحاوالت االعتراض  اإلسرائيلية على 
تنته  لم  القاضية  الضربة  لكن  والمالية،  القانونية  العقوبات  إنــزال  أو  العسكري 
األحزاب  تعامل  كيفية  في  متفوق  مثال  تقديم  تستهدف  فالمبادرة  مفاعيلها، 
هذه  أكثر  بوابة  من  واالجتماعية  االقتصادية  الملفات  مع  اللبنانية  السياسية 
ملف  يمثله  الذي  باالجتماعي  باالقتصادي  السياسي  تداخل  عن  تعبيراً  المفات 
المحروقات، فوفقاً لسيرة األحزاب، هذا التعامل محكوم بعنصري السعي لجني 
المناطقية  أو  الطائفية  بالبيئة  االهتمام  بالمحاسيب، وحصر  العائد  المال، وربط 
والحزبية بأحسن حال، ليتقدم مثال حزب الله الجديد بالترفع المالي والسياسي 
والحزبي والطائفي، ولمقارنة الفوارق أيام آتية تتسع للمزيد من القول، فتاريخ 
وتجربة  حافل،  سجل  الناس،  حياة  في  حيوي  كشأن  المحروقات  مع  األحــزاب 

حزب الله ستقدم التفوق بقوة المثال.
- مرة جديدة يربح حزب الله حرباً فاصلة بتفوق قوة المثال، والخير لقدام!

وأكمل  دوالر،  مليار   500 قصيرة  هاتفية  بمكالمة  منهم  أخذت  وهكذا  تدفع،  أن  عليك  ولذلك 
ترامب بأن الملك السعودي بدا مرتبكاً ومستهجناً هذا األسلوب غير السياسي – الدبلوماسي، 
مؤكداً أّن أحداً من الرؤساء األميركيين لم يتحدث معهم في مثل هذا األسلوب، فأجابه ترامب: 
ألنهم كانوا أغبياء. فهل الرئيس األميركي الحالي وإدارته من األغبياء بحسب وصف ترامب؟ 
أكثر ولكن  أنهم يفوقون ترامب ذكاء ودهاء، لدرجة تجعلهم قادرين على استالب ما هو  أم 

بأسلوب مختلف؟
 ،2001 أيلول  من  عشر  الحادي  في  نيويورك،  في  التجارة  برجي  أحداث  عشرينية  قبيل 
لم يكن الرئيس بايدن في وضع مريح، وذلك بسبب ما حدث في أفغانستان، والسرعة التي 
نفذت بها حركة طالبان وأحكمت سيطرتها على كامل البالد وعلى العاصمة كابول، وبوقت 
– أو متفقين مع طالبان على  إذ كانوا يأملون  دقيقاً،  األميركان حساباً  قصير لم يحسب له 
لدرجه  األبيض  البيت  في  اإلرباك  وصل  وقد  وجههم،  لماء  وحافظ  ومتمّهل،  مريح  خروج 
اضطرت بايدن لتأجيل مواعيد هامة كانت مقررة منذ وقت سابق، ومن هذه المواعيد، لقاؤه 
مع رئيس الوزراء )اإلسرائيلي( نفتالي بينت، لقد كان للتداعيات األفغانية، أثر شعبي في 
فقد  وكذلك  التشريعية،  للمجالس  النصفية  االنتخابات  اقتراب  مع  بايدن  إدارة  صالح  غير 
مس الحدث األفغاني من هيبة الواليات المتحدة عالمياً، مما خلق حاجة ملحة عند اإلدارة 
من  عشر  الحادي  في  جرى  ما  كشف  ضرورة  عن  باإلعالن  وذلك  عليها،  للتغطية  األميركية 
أيلول، وحق المواطن األميركي بمعرفة الحقيقة، والمتوّرطين بها بناء على التحقيقات التي 
أجرتها مجموعة من المؤسسات األميركية، وذلك من دون التغطية او التمويه على األسماء 

المتورطة بهذا العمل � هكذا قالوا.
القاعدة،  قبل نشر التقرير، كان العالم يعرف ومنذ سنوات طويلة، كيف ولماذا تأسست 
التحالف  كان  التنظيم،  هذا  صناعة  في  فاألساس  واستخداماتها،  وتوظيفها  تمويلها  وعن 
غير المتكافئ، بين الواليات المتحدة ممثلة ال في مخابراتها المركزية فحسب وإنما في كامل 
مؤسساتها السياسية والمالية والعسكرية، مع الدولة السعودية، بما فيها جهاز استخباراتها 
الدن،  بن  وأسامة  عزام  الله  عبد  وأهّمهم  ورجاله  الفيصل،  تركي  األمير  حينه  في  ورئيسه 
بالنار  مسلحة  مريضة،  ونفوس  مسمومة  أرواح  صناعة  في  والفقه  بالمال  استثمروا  الذين 
والكراهية، رافضة لآلخر، ذات أفق واحد ضيق، وذلك بهدف مصارعة االتحاد السوفياتي، إثر 
دخوله أفغانستان عام 1979، مما أرهق السوفيات، وأذلهم وساهم الحقاً في انهيار وتفكك 

االتحاد السوفياتي ومن ثم حلف وارسو وسائر المنظومة االشتراكية.
الدور  يفضح  فالنشر  األفغانية،  التداعيات  أهم  من  سيكون  وإعالنها  التحقيقات  نشر 
السعودي، أفراداً وعرشاً ومؤسسات وقنصليات وسفارات، الذي استمر بالعالقة مع هؤالء 
العتبارات وهابية، ولكن من دون القدرة على السيطرة عليها، ستذكر التحقيقات وال بد أسماء، 
التي  المتشددة  األصولية  المؤسسات  ورعى  ورعايتهم،  القاعدة  وتمويل  بدعم  استمر  من 
وظيفتها،  انتهاء  بعد  تمويلها  عن  السعودية  تتوقف  لم  التي  والعنف،  التطرف  أفكار  تحمل 
امتدت في تأثيرها على المراكز اإلسالمية والمساجد التي تمولها السعودية، دولة أو أمراء أو 
مؤسسات، هذه المؤسسات وتشعباتها قد استمرأت لعبة الحرب ووجدت بها مهنة وجهاداً 

مقدساً، وصل إرهابها إلى الحّد الذي جرى في الحادي عشر من أيلول 2001.
ال بد من إنعاش الذاكرة قليالً لفهم ما سيجرى في هذا الملف، وذلك في العودة إلى قضية 
1988، وقد كان  الطائرة األميركية التي سقطت على منازل قرية لوكيربي االسكتلندية عام 
الطائرة  بإسقاط  الليبي  النظام  حينه  في  المتحدة  الواليات  اتهمت  راكباً،   270 متنها  على 
وبأّن عمالء تابعين له هم من وضعوا المواد المتفجرة بالطائرة، ومع أن القرائن التي دبجتها 
اإلدارة األميركية للقذافي وليبيا كانت ضعيفة، وغير مقنعة، إال أنها قادت إلى حصار ليبيا، 
فقاعات  أم  جدية  أكانت  سواء  والنووية،  والتسليحية  الصناعية  مشاريعها  تدمير  إلى  ثم 
خسارة  إلى  وأدت  بالغالب،  يرتكبها  لم  بجريمة  االعتراف  على  النظام  إجبار  وفي  دعائية، 
القذافي  دفعها  رشا  بشكل  وإن  خسائر  من  الحصار  ألحقه  ما  بسبب  إن  المليارات،  مئات 
نظام  أصبح  النهاية،  في  وسبعين،  المائتين  الضحايا،  لذوي  دفعه  تم  ما  وإن  لوسطاء، 

القذافي بعد نزع أسلحته وإذالل قيادته، من الهشاشة والضعف بحث سقط بشكل مهين.
التحقيقات ونشرها، فإن قرابة ثالثة آالف من  لما كان ذلك كذلك، وعند اإلعالن عن هذه 
الجرحى والمصابين والمتضررين، سيتوجهون  التجارة، وأضعافهم من  ذوي قتلى برجي 
إلى القضاء األميركي للشكوى على السعودية، ومن أجل الحصول على تعويضات سخية، 
بها  تبجح  التي  دوالر  تريليون  نصف  رقم  يفوق  بما  السعودية  البتزاز  بايدن  فرصة  وهي 
الرئيس السابق دونالد ترامب، بايدن الديمقراطي الرقيق، سيبدو بمظهر المدافع عن حقوق 
هناك  أن  ثم  المجرم،  للشرير  وعدواً  والمتضررين،  األبرياء،  القتلى  وعن  األميركي،  المواطن 
فرصة للحصول على مبالغ إضافية، عن طريق التدخل لشطب اسم وللتمويه على معلومة، 
من  سواء  بالسجون،  أنيقة  بعباءات  والزج  بنفسها،  معتدة  بكوفيات  تطيح  أن  شأنها  من 
زمن  في  السعودية  تصرف  بهذا  موظفيها،  وصغار  كبار  من  أو  المالكة،  السعودية  العائلة 
الرئيس الديمقراطي، كل ما في الجيب، ومعظم ما في الغيب، من أموال وعائدات كان يجب 

أن تكون من نصيب أجيال سعودية لم تولد بعد.
*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير ـ جنين ـ فلسطين المحتلة

قتل جمال الخاشقجي مقابل مال تسلمه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن جو بايدن ربح 
إيران ومتابعة قضية خاشقجي،  النووي مع  إلى االتفاق  الرئاسة وكانت أحدى ركائز حملته العودة 

وهو أعلن أنه لن يتعامل مع ولي العهد السعودي بسبب ضلوعه في تلك الجريمة المروعة.
ثم إن سياسة الواليات المتحدة تنقلب بين عشية وضحاها، فعدو األمس يصبح صديقاً بل حليفاً، 
هو  األول  النموذج  ففي  المتحدة،  للواليات  القومية  المصالح  يهدد  خطيراً  عدواً  يصير  األمس  وحليف 
الرئيس العراقي صدام حسين الذي كان حتى قبل انتصار الثورة اإلسالمية هو العدو الرئيس للسياسة 
األميركية، لكنه تحول إلى حليف أساسي للواليات المتحدة ووضعت اإلدارة األميركية جميع إمكاناتها 
العالم  في  وأصدقاءها  حلفاءها  أيضاً  وشجعت  اإلسالمية،  الجمهورية  ضد  الحرب  في  تصرفه  تحت 
لتقديم كل مساعدة للعراق في مواجهة إيران، ورفعت اسمها من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، وأعادت 
العالقات مع العراق ورفعت العلم العراقي على سارية السفارة في العاصمة األميركية بمشاركة وزير 

الخارجية األميركي ألكسندر هيغ ووزير الخارجية العراقي طارق عزيز.
لكن ما إن توقفت الحرب حتى بدأت أميركا بالتحرش بالرئيس العراقي بدءاً ب� »المدفع العمالق« ثم 
ب� »الصاعق النووي« ثم ب�«أسلحة الدمار الشامل«، وأخيراً كان توريطه بغزو الكويت لتكون الذريعة 

إلعالن الحرب ضده، وأخيراً كان إسقاطه في العام 2003.
كانت  حيث  األفغانية  طالبان  جماعة  مع  العالقة  في  التحول  هو  اليوم  أمامنا  الماثل  والنموذج 
في  ريغان  األميركي  الرئيس  قادتها  يستقبل  وكان  الحدود  أقصى  إلى  متينة  معها  األميركية  العالقة 
البيت األبيض، وكانت وسائل اإلعالم األميركية تصفها ب� »المجاهدين«، لكن الجماعة تحّولت بعد فترة 
إلى حكومة راعية لإلرهاب، وطالبتها اإلدارة األميركية بتسليم أسامة بن الدن الذي كان قبل ذلك رجل 
أميركا األمين والموثوق في أفغانستان، وتذّرع الرئيس األميركي جورج بوش االبن بأحداث 11 أيلول 
اإلدارات  فشلت  أن  وبعد  واحتاللها،  أفغانستان  على  الحرب  ويعلن  القاعدة  إلى  فوراً  االتهام  ليسّوق 
األميركية المتعاقبة الجمهورية والديمقراطية في االستمرار في تحّمل أعباء وتكلفة البقاء هناك انقلبت 
مجدداً إلى التقارب مع جماعة طالبان وعقدت اجتماعات عديدة معها، وأخيراً سّهلت لها السيطرة على 

البالد وتركت لها قواعدها العسكرية ومخزوناً هائالً من أحدث أنواع الطائرات والمعدات واألسلحة.
أما النموذج األحدث فهو التحّول في السياسة األميركية تجاه سورية حيث كان الموقف األميركي 
كّل  كان  بل  القائمة،  السورية  الدولة  مع  وعربي  لبناني  تعامل  ألّي  السماح  عدم  أسابيع  قبل  حتى 
الدعم والمساندة لمعارضي النظام والثائرين عليه، لكن ما إن كان إعالن تحرك ناقالت المحروقات 
الله  حزب  تغلغل  بسبب  األميركية  العقوبات  أشّد  تحت  الرازح  لبنان  إلى  اإلسالمية  الجمهورية  من 
في أجهزة الدولة اللبنانية، حتى سارعت السفيرة األميركية في لبنان باإلعالن عن رفع قيود بلدها 
عن التعامل مع سورية، ودفعت أميركا بالدولتين العربيتين مصر واألردن إلى التعاون مع سورية 
رباعي  لقاء  وعقد  دمشق،  إلى  رسمي  لبناني  وزاري  وفد  ذهاب  وتم  للبنان،  والغاز  الكهرباء  لتأمين 
في عّمان ضّم األردن ومصر وسورية ولبنان، ورضيت الواليات المتحدة بأن تأخذ سورية نصيبها 
من الغاز والكهرباء اللذين يمّران عبر أراضيها، وحركت العراق أيضاّ لتقدم مليون برميل من النفط 
فيها  يكون  وأن  عام  من  أكثر  بعد  اللبنانية  الحكومة  بتأليف  كذلك  أميركا  ورضيت  للبنان،  مجاناً 
وزراء لحزب الله، وخفتت فجأة كافة األصوات المنادية بإسقاط النظام السوري، وصار كّل الحديث 
الرئيسان  عليه  توافق  بما  األطراف  جميع  رضي  لبنان  وفي  سورية،  في  السياسي  الحّل  حول  يدور 
الفرنسي واإليراني وسقطت جميع االعتراضات من الحريصين على االستقالل والمطالبين بالسيادة 

الوطنية.
أمام هذه النماذج من األداء األميركي المزاجي والمتقلب والذي أوردنا قليالً منها، وبعد تراجع القوة 
اإليرانية  السياسة  بفعل  هيبتها  وذهاب  روسيا،  أمام  والعسكرية  الصين  أمام  االقتصادية  األميركية 
في االستخفاف بها والتعالي عليها من خالل رفض التفاوض المباشر معها، وتوسل اإلدارة األميركية 
السابقة والحالية كي تقبل إيران بالجلوس معها ولو ألخذ صورة تذكارية، وأخيراً رضوخها للشروط 
اإليرانية، واستعداد اإلدارة الحالية إللغاء كافة العقوبات التي فرضها ترامب المعتوه على الجمهورية 

اإلسالمية.
بمزاج  بلده  سياسة  ويربط  األميركية،  المتحدة  الواليات  على  يراهن  أن  لعاقل  كيف  هذا  كل  بعد 

رؤسائها، ويعلق اآلمال على مواقفها، وينتظر رضى اإلدارات األميركية المتأرجحة في توجهاتها؟
وفي الختام ال بد من التذكير بمآل أكثر حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة وشرطي الخليج كله وهو 
الشاه محمد رضا بهلوي حيث ُمنع من اللجوء إلى أميركا وهو يحمل جنسيتها بعد هربه من إيران، 
أُدخل فوراً في مستشفى األمراض  المتحدة، لكنه  الواليات  إلى  وتشرد في عدة دول حتى دخل أخيراً 
خارج  شيئاً  يرى  ال  حتى  والمنافذ  األبواب  عليه  وأغلقت  مجنون،  أنه  على  معه  التعامل  وتّم  العقلية 

غرفته وال يأتي أحد لزيارته.
وصدام حسين الذي خدم الواليات المتحدة أفضل خدمة بدخوله الحرب مع الثورة اإلسالمية في 
تكفل  وهو  الصهيوني،  االحتالل  دنس  من  القدس  تحرير  وهدفها  فلسطين  وجهتها  كانت  التي  إيران 
الكيان  مواجهة  في  وإمكاناتهم  جهودهم  صرف  من  اإليرانيين  يمنع  قوي  حاجز  وبناء  لها  بالتصدي 
من  تسليمه  تم  وأخيراً  إذالل،  بكل  معه  التعامل  وتم  حفرة  من  إخراجه  تّم  النهاية  في  لكنه  الغاصب، 

جانب السلطات األميركية إلى الدولة العراقية وتمت محاكمته وإعدامه.
وهنا نذكر المتعلقين بحبال أميركا في لبنان والمنطقة كلها بكالم ألمير المؤمنين علي يقول فيه: »ما 
أكثر الِعَبر وما أقّل االعتبار«، ويقول الله سبحانه: )إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار( صدق الله العلي 

العظيم.

في السوق السوداء بسعر يقارب الـ600 ألف ليرة، أي ما يعادل 40 دوالراً بعدما المس 
سعر صرف الدوالر الـ14 ألف ليرة، فيما كلفة صفيحة البنزين بال أي دعم وقبل إضافة 
الرسوم ال تتجاوز الـ12 دوالراً اي ما يعادل 170 ألف ليرة، ما حدا بالكثير من الخبراء 
التهريب  أن  إلى  وااللتفات  للسوق،  التسعير  وتــرك  الدعم،  لرفع  الدعوات  إطــالق  إلى 
سيبقى بعد رفع الدعم ما لم يتم تسعير البيع المفتوح والحر بما يوازي السعر المعتمد 

للبيع المفتوح خارج بطاقات البنزين المدعوم في سورية.
الثالث وفي ظل مناخ توافقي وإيجابي وسرعة قياسية تعّبر عن عزم ودفع  وعقب اجتماعها 
البيان،  الوزاري مشروع  البيان  المكلفة صياغة  الوزارية  اللجنة  النطالقة عمل الحكومة، أنجزت 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  برئاسة  بعبدا  في  اليوم  جلسة  ال��وزراء  مجلس  يعقد  أن  على 

إلقراره.
وبعد انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي برئاسة ميقاتي، قال وزير اإلعالم جورج قرداحي: 
على  تخّيم  إيجابية  وروح  ومحبة  وتضامن  تعاون  هناك  بل  بيننا  خالفات  وال  طيبة،  »نيتنا 
الوزاري سُتناقش  البيان  البلد ال يحتمل«. وتابع: »مسودة  ألن  أن نعمل معاً  االجتماعات ونريد 
غداً )اليوم( وسيتّم إقراره على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بداية األسبوع 
مجلس  في  ُيقّر  أن  بعد  ال��وزاري  البيان  مضمون  على  اإلع��الم  إطالع  »سيتّم  وأض��اف  المقبل«. 
الوزراء«، مضيفاً: »نريد أّوالً تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات وإّنما 

مع األفعال«.
الحكومة  تعهد  هو  المعلومات  أش��ارت  ما  بحسب  البيان  مسودة  في  ال��واردة  النقاط  وأب��رز 
الصندوق  من  دعم  خطة  على  اتفاق  إلى  للوصول  الدولي  النقد  صندوق  مع  التفاوض  استئناف 
في  اإلصالحات  بتطبيق  المباشرة  مع  يتزامن  المدى،  ومتوسط  قصير  إنقاذياً  برنامجاً  تعتمد 
الدين  آلية إلعادة هيكلة  الدائنين لالتفاق على  التفاوض مع  إلى معاودة  المجاالت كافة. إضافة 
سياسة  واستكمال  السحب  حقوق  من  المتأتية  األموال  الستعمال  طريقة  أفضل  وإيجاد  العام، 

اإلصالح االقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر.
االقتصادية  الدورة  وتنشيط  وضعه  بتصحيح  الحكومة  ستتعهد  المصرفي،  للقطاع  وبالنسبة 
وضمان حقوق وأموال المودعين. إضافة إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول ومتابعة تنفيذ قانون 
تصحيح  على  الحكومة  تعهد  البيان  يتضمن  كما  الفساد.  جرائم  عن  المتأتية  األم��وال  استعادة 
بهدف  يلزم  ما  وإجراء  المؤشر  لجنة  عمل  تفعيل  مع  بالتوازي  العام  القطاع  في  واألجور  الرواتب 
القضاء  استقاللية  على  العمل  ال��وزاري  البيان  يشمل  كما  الخاص.  القطاع  في  األج��ور  تصحيح 
واستكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من ممارسة دورها واستكمال التدقيق 
ومتابعة  الطاقة  مصادر  تنويع  مع  وقت  بأسرع  الكهرباء  وتأمين  التغذية  ساعات  زيادة  الجنائي، 
عمليات االستكشاف النفطية في البحر، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتزامن مع 
برنامج شبكة األمان االجتماعي. كما تطرق البيان إلى قطاعات الصحة والتربية والصناعة والزراعة 
واالتصاالت والبيئة والثقافة واإلعالم والسياحة، والنقل، وملء الشغور في التوظيفات وإنهاء ملف 

المهجرين، وتفعيل دور المجلس األعلى للخصخصة، وإنجاز استراتيجية التحول الرقمي.
في  واالختيارية  والبلدية  النيابية  االنتخابات  إجراء  التزامها  بيانها  في  الحكومة  ستؤكد  كما 
مرفأ  تفجير  في  المتضررين  ومساعدة  التحقيقات  استكمال  على  الحرص  ستؤكد  كما  موعدها. 

بيروت وإعادة اإلعمار.
اإلمام  الالزم بقضية  إيالء االهتمام  الوزاري تعهد  البيان  أن  إلى  ال� »أن بي أن«  وأشارت قناة  

الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف إجالء مالبسات هذه القضية.
وكشفت وكالة »رويترز« أن »مسودة البيان الوزاري تدعو إلى استئناف التفاوض مع صندوق 
قصيراً  إنقاذياً  برنامجاً  تعتمد  الصندوق  من  دعم  خطة  على  اتفاق  إلى  للوصول  الدولي  النقد 
الدين  هيكلة  إلعادة  آلية  على  لالتفاق  الدائنين  مع  المفاوضات  »معاودة  وعلى  األمد«،  ومتوسط 
العام بما يخدم مصلحة لبنان«. وأفادت الوكالة بأن »الحكومة اللبنانية تلتزم في مسودة البيان 
بإجراء االنتخابات النيابية في موعدها وتثمن المبادرة الفرنسية وااللتزام ببنودها كافة وتقول 

إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي«.
السياسي  الصعيدين  على  المتسارع  اإليجابي  المناخ  عند  مطلعة  سياسية  أوساط  وتوقفت 
والحكومي، مشيرة ل�«البناء« إلى أن »الموقف األميركي يتجه في المنطقة نحو تطبيع العالقات مع 
كل من إيران وسورية وحلفائهما في لبنان أي حزب الله، بعدما فشل األميركيون بفرض شروطهم 
ومشاريعهم، ولذلك فّضل خيار التطبيع األقل خسارة على مصالحه وُترجم ذلك بالسماح للنفط 
العراقي بالدخول إلى لبنان عبر سورية، وإعادة تفعيل خط الغاز )المصري – األردني( إلى لبنان 
عبر سورية، وهذا مؤشر إلى تغّير ما باتجاه العالقات مع سورية أيضاً«. وأضافت األوساط »هناك 
دور  إليران  جديدة  وتفاهمات  تحالفات  أنتجت  المنطقة،  في  تحصل  ونوعية  أساسية  متغيرات 
إلى أن »الدور الفرنسي في  محوري فيها، بعدما غيرت في المعادالت في لبنان والمنطقة«، الفتاً 

لبنان سيكبر بدعم أميركي، وسيتعاظم بالتوازي مع الدور اإليراني بدعم من سورية والعراق«.
الرئيس  من  اُتخذ  قد  الفرنسي  »القرار  أن  إلى  ل�«البناء«  مطلعة  مصادر  أشارت  السياق  وفي 
بخطط  والشروع  نوعية  مساعدات  وإرسال  لبنان  إنقاذ  عملية  في  باالنخراط  تحديداً،  الفرنسي 
ومصرف  واالتصاالت  والكهرباء  كالمرفأ  الحيوية  القطاعات  من  عدد  في  استثمارات  لمجموعة 

لبنان«.
وعلمت »البناء« أن »مشروع البيان سيحال إلى األمانة العامة لمجلس النواب فور إقراره في 
مجلس الوزراء اليوم لكي يتسنى للنواب اإلطالع عليه قبل جلسة الثقة التي سيدعو إليها رئيس 
الحكومة  تحظى  أن  المصادر  وتوقعت  األرجح«.  على  المقبل  االثنين  بري  نبيه  النيابي  المجلس 

بثقة نيابية عالية جداً تشمل أغلب الكتل النيابية من ضمنها تكتل لبنان القوي«.
والرئيس  الحر  الوطني  التيار  بين  التعاون  على  التفاهم  على  مؤشر  وفي  متصل  سياق  وفي 
ميقاتي، زار وفد من تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل رئيس الحكومة وهنأه على 

تشكيل الحكومة وأشاد بموقفه لناحية احترام األصول الميثاقية والدستورية في عملية التأليف 
التكتل  عن  الصادرة  المطالب  الوفد  له  عرض  كذلك  الجمهورية.  رئيس  مع  والشراكة  باالتفاق 

والمتعلقة بالبيان الوزاري، وما قد أخذ منها وما تبقى.
وبحسب بيان أصدره التيار فقد حصل حوار إيجابي وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها 
إجراء  ضرورة  وحول  والمالي  االقتصادي  بالوضع  والنهوض  االنهيار  وقف  لكيفية  اإلصالحية 
البناء بين  االنتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين باالقتراع. وقد تم االتفاق على التعاون 
الحكومة  ومساعدة  اإلصالحية  القوانين  إقرار  يسهل  بما  النيابي  المجلس  في  والحكومة  التكتل 
بدعمها على تنفيذ البرامج واإلجراءات اإلنقاذية أو بمعارضتها في حال عدم االلتزام بذلك. وأعلن 
التكتل أنه سيجتمع الحقاً وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية التخاذ الموقف 

النهائي من عملية إعطاء الثقة أو حجبها.
وأكد باسيل في مقابلة تلفزيونية، أن »الوضع بحاجة لتغيير فعلي حقيقي، أقله بالسياسات 

الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثالثين عاماً«.
 1990 وأشار إلى أن »فكرة »الرئيس القوي والمكون القوي« ضمن التوازن محوها بين عامي 
بري  وقوامها  المنظومة،  مصلحة  أي  مصلحتهم،  تناسب  ال  أنها  رأوا  عادت  وعندما  و2005، 
والحريري وآخرون، وهي تبحث دائماً عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة، وهمهم خنق الرئيس 

القوي والشريك القوي، الذي ال يتعايش مع مطالبهم وال يلبيها«.
كنا   2010 عام  وضعناها  التي  اعتمدت  الكهرباء   »لو  أنه  الحّر،  الوطني  التيار  رئيس  وأكد 
وفرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم، ونأمل في أن تتمكن  الحكومة الجديدة  من معالجة 

موضوع  الطاقة ».
وعن  البواخر  اإليرانية، أّكد باسيل، أّنه »إذا تم اإلصرار على حرمان اللبنانيين من  المحروقات  

فيحق لهم أن يحصلوا عليها من أي مكان«.
وانعكست األجواء السياسية والحكومية اإليجابية على سعر الصرف في السوق السوداء حيث 

سجل انخفاضاً وصل إلى ما دون ال�15 ألف ليرة.
رئيسه  برئاسة  العام  العمالي  االتحاد  من  وفداً  استقباله  خالل  عون  الرئيس  أكد  جهته  من 
الهاوية  بشارة األسمر »أننا لسنا خائفين من االنهيار، بل نحن نخوض اآلن معركة الخروج من 
التي نحن فيها، ونأمل بالتوفيق. وسنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا إال هذا الهم 
أن  في  الحكومة،  تشكيل  وبعد  جداً،  قريباً  »نأمل  وأضاف  طبيعية«.  حالة  كل  يفوق  الذي  الكبير 
إرادة  التمويل، حيث هناك  الدولي من أجل  الدولي والبنك  النقد  ننطلق بالمحادثات مع صندوق 

دولية لمساعدتنا«.
النقل  خطة  حساب  على  تمويلها  يكون  بأال  فطالب  التمويلية،  البطاقة  إلى  األسمر  وتطرق 
المشترك، وقال: »نصر على تطبيق هذه الخطة التي توفر نحو 40 في المئة من مداخيل الفرد، كما 

نتمنى أن يكون عالج مشكلة الدواء سريعاً، وحل مشكلة الكهرباء، ووضع حد لنزيف الهجرة«.
كما استقبل عون رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير الذي أكد »أن الجمعية أبدت 
التي من  ارتياحها لتشكيل الحكومة الجديدة، والمصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات 

شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، بعد األزمة التي شهدها لبنان«.
في غضون ذلك، لم تسجل أزمة المحروقات أي حلحلة تذكر وسط استمرار طوابير السيارات 
البواخر  اعتمادات  عن  لبنان  مصرف  يفرج  أن  بانتظار  أمس  معظمها  أغلقت  التي  المحطات  أمام 

التي ترسو في البحر.
وأكدت مصادر وزارة الطاقة أنه حتى يوم األحد كانت األمور تتجه إلى عدم توقيع اعتمادات من 
قبل مصرف لبنان، إال أنها تمت حلحلة األمور يوم الثالثاء، على أن حتى اللحظة ال وضوح حول 
مرحلة ما بعد البواخر السبع. وكشفت المصادر أن بعض الشركات المستوردة للمشتقات النفطية 

تطالب برفع الدعم بشكل نهائي.
وبشر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس »بقليٍل من االنفراج« ألن »باخرة 
لة بالبنزين بدأت بتفريغ حمولتها منذ الثالثاء الماضي«. ولفت إلى أن »هناك بواخر مقبلة ال  محمَّ
تحمل كلها بنزيناً«. لكنه أشار إلى أن »طوابير السيارات أمام المحطات لن تنتهي، والمشهد باٍق 
حتى نهاية الشهر الجاري، ألن خزانات الشركات كانت فارغة«. وقال: يجب أن ُيطلعونا على اآللية 
التي سيتم اتباعها الستيراد المحروقات بعد رفع الدعم، وما إذا كان سيتم دفع سعر المحروقات 

بالدوالر، حينها سندخل في أزمة جديدة«.
طويلة  لساعات  سياراتهم  يرصفون  المواطنين  آالف  بأن  ل�«البناء«  ميدانية  مصادر  وأفادت 
أمام المحطات لتعبئتها بمادة البنزين ثم يفرغونها الحقاً في غالونات لبيعها في السوق السوداء 
ب�  ليتر   10 ال�  غالون  تسعير  ويتم  ليرة  ألف   500 إلى  الصفيحة  وصلت  حيث  سعرها  بأضعاف 
ليرة لبنانية. وللحد من هذا التالعب والغش اعتمدت الكثير من البلديات نظام تسجيل  ألف   250
أسماء المواطنين ومواعيد للتعبئة مرة واحدة في األسبوع. وأشار خبراء اقتصاديون ل�«البناء« 
إلى أن ال حل ألزمة المحروقات إال برفع الدعم مع إقرار البطاقة التمويلية وبطاقة تشريج بالبنزين 
تتم  باالستهالك  فائض  وأي   8000 سعر  على  محدودة  بكمية  اإللكترونية  بالبطاقة  يعرف  ما  أو 

التعبئة على سعر ما بعد رفع الدعم.
أما لجهة مادة المازوت فمن المتوقع أن تصل صهاريج ناقلة النفط األولى إلى البقاع على أن 
توزع على الفئات التي حددها األمين العام ل�«حزب الله« السيد حسن نصرالله في خطابه األخير. 
وقال نصرالله أمس في بيان: »لقد اطلعت على التحضيرات الشعبية واإلعالمية القائمة في منطقة 
التفاعل  الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم  بعلبك الهرمل الستقبال قافلة الصهاريج 

الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة«.
وأضاف »إنني أوالً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا االحتضان المتواصل منذ عشرات السنين، وثانياً 
القيام بأي تجمعات شعبية  المنطقة عدم  الله في  المسؤولين في حزب  اإلخوة  أرجو منهم ومن 
أفضل  في  النقل  لعملية  وتسهيالً  وراحتهم  الجميع  سالمة  على  حفاظاً  وذلك  القافلة،  مرور  أثناء 

ظروف ممكنة. أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم«.
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لقاء الِقّمة بين الرئي�سين

{ يكتبها الياس عّشي

لقاء القّمة الذي جرى أمِس بين الرئيسين األسد وبوتين في موسكو، 
التي  المتغيّرات  لكّل  تتويج  هو  بل  پروتوكولي،  لقاء  مجّرد  يكن  لم 
تتسارع، يوماً بعد يوم، بدءاً من الخروج األميركي من أفغانستان، 
وسحب صواريخ الباتريوت من السعودية، وربما من دول أخرى، 
السورية  الحكومة  وسيطرة  درع��ا،  في  السوري  الجيش  وانتشار 
على تسعين بالمئة من جغرافيتها، وانتهاًء بوضع الرئاسة السورية 
في جّو المتغيّرات السياسية واالقتصادية بعد أن صار اإلعالن عن 
الحصار  بدأ  أن  وبعد  أدن��ى،  أو  قوسين  قاب  الحرير«  »طريق  والدة 

على سورية يتهاوى بنداً بنداً. 
برسالة  بعثت  رئيسيها،  بين  القمة  اجتماع  ف��ي  ال��ي��وم،  روس��ي��ا 
تستعد  اليوم  وه��ي  س��وري��ة،  انتصرت  لقد  فيها:  تقول  العالم  إل��ى 
لسورية  البناء  ف��ي  دور  شريف  م��واط��ن  لكّل  يكون  سياسّي  لحّل 

المستقبل.
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اإلدارة والتحرير 
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المدير اإلداري 
نبيل بونكد

الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

الجولة الأولى لدوري اأبطال اأوروبا بكرة القدم

البايرن ي�صعق »البر�صا« ويونايتد ي�صقط في �صوي�صرا

ت�صيل�صي ويوفنتو�س يحققان الفوز على زينيت ومالماو

رئي�س �صبورتنغ زياد �صحادة محّفزًا لعبيه:

ما زال الدوري في بدايته وثقتي بكم كبيرة

�صّتة لعبين من »بيروت فوتبول اأكاديمي« الى اأيك لرنكا

أسفرت المباريات االفتتاحية للجولة األولى 
من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة 
عن   )2022-2021( الجديد  للموسم  القدم 
نتائج مثيرة، أبرزها هزيمة مانشستر يونايتد 

وبرشلونة. 
وبدأ مانشستر يونايتد االنكليزي مشواره في 
الموسم الجديد لدوري األبطال، بهزيمة مفاجئة 
أمام مضيفه يونغ بويز السويسري )2-1( في 
»سويس  ملعب  على  جمعتهما  التي  المباراة 
برن،  السويسرية  العاصمة  في  وانكدورف« 
السادسة،  المجموعة  منافسات  ضمن  وذلــك 
فياريال  تــعــادل فــريــق  ايــضــاً  شــهــدت  الــتــي 
بنتيجة  اإليطالي  أتاالنتا  ضيفه  مع  اإلسباني 
مدينة  في  »السيراميكا«  ملعب  على   )2-2(
برشلونة  فريق  مني  آخر،  خط  على  فياريال. 
بهزيمة ساحقة في عقر داره أمام ضيفه بايرن 
على  جمعهما  الذي  اللقاء  في   )3-0( ميونخ 
المجموعة  ملعب »كامب نو«، ضمن منافسات 
الخامسة التي شهدت أيضاً تعادل فريق دينامو 
كييف األوكراني مع ضيفه بنفيكا البرتغالي من 
دون أهداف على الملعب األولمبي في العاصمة 

كييف. 
وتناوب على تسجيل أهداف الفريق البافاري 
روبرت  والبولندي   )34( مولر  توماس  من  كل 

ليفاندوفسكي )56( و)85(. 
بالنسبة  ثــأريــاً  طابعاً  الــمــبــاراة  وارتـــدت 
أمام  قياسية  بنتيجة  خسارته  بعد  لبرشلونة 
النهائي  ربــع  ــدور  ال في   8-2 ميونيخ  بايرن 
في   2020 آب   14 فــي  ذاتــهــا  للمسابقة 

البرتغال. 
المسابقة  الكاتالوني  ــادي  ــن ال وخـــاض 

من  عاماً   17 منذ  ــى  األول للمرة  األم  القارية 
ليونيل  األرجنتيني  التاريخي  نجمه  دون 
جيرمان  ســان  بــاريــس  إلــى  المنتقل  ميسي 
»أوبتا«  شبكة  وذكرت  الصيف.  هذا  الفرنسي 
إلى  وصــل  ليفاندوفسكي  أن  لإلحصائيات، 
بداية  منذ  المسابقات  جميع  في  هدفاً   112

موسم 2020-2019. 
وأضافت أن المهاجم البولندي، فرض نفسه 
منذ بداية موسم -2019 2020 كأفضل هّداف 
الدوريات  في  ألندية  المنتمين  الالعبين  بين 

الكبرى. 
مطارديه  أقرب  عن  ليفاندوفسكي  ويبتعد 
 36 بفارق  الكبرى،  الــدوريــات  مهاجمي  من 
المهاجم  خلف  الثاني  المركز  في  ويأتي  هدفاً. 
البولندي، كل من النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي، برصيد 76 
هاالند  إيرلينغ  النرويجي  ثم  منهما،  لكل  هدفاً 
 69( ميسي  ليونيل  واألرجنتيني  هدفاً(،   73(

هدفاً(.
في  ناجحة  بداية  تشيلسي  فريق  حقق  كما 
أوروبــا  أبطال  دوري  لقب  عن  الدفاع  مشوار 
سان  زينيت  ضيفه  على  وتغلب  القدم،  لكرة 

بطرسبرغ الروسي 1 – صفر. 
وحسم تشيلسي المباراة بهدف وحيد سجله 
 3 69، ليحصد أول  روميلو لوكاكو في الدقيقة 
شهدت  التي  السادسة  المجموعة  في  له  نقاط 
مضيفه  على  االيطالي  يوفنتوس  فــوز  أيضاً 

مالماو السويدي 3 ـ صفر. 
ساندرو  ألكس  لليوفي،  اللتسجيل  وافتتح 
من  عرضية  كــرة  قابل  حين   23 الدقيقة  في 

الجهة اليسرى برأسه داخل الشباك. 

وأضاف باولو ديباال الهدف الثاني من ركلة 
جزاء عند الدقيقة 45. وزاد الفارو موراتا الغلة 

في الدقيقة 46 من تسديدة من داخل المنطقة.
من  األول  اليوم  مباريات  نتائج  يلي  وفيما 

الجولة األولى »للتشامبيونز ليغ«:
ـ المجموعة الخامسة:

برشلونة اإلسباني - بايرن ميونخ األلماني 
)3-0(

دينامو كييف األوكراني - بنفيكا البرتغالي 
)0-0(

ـ المجموعة السادسة
يونغ بويز السويسري - مانشستر يونايتد 

اإلنكليزي )1-2(
فياريال اإلسباني - أتالنتا اإليطالي )2-2(

ـ المجموعة السابعة
سالزبورغ  بول  ريد   - اإلسباني  إشبيلية 

النمساوي )1-1(
األلماني  فولفسبورغ   - الفرنسي   – ليل 

)0-0(
ـ المجموعة الثامنة

بطرسبرغ  زينيت   - اإلنكليزي  تشيلسي 
الروسي)0-1(

 – اإليطالي  يوفنتوس   - السويدي  مالماو 
.)3-0(

المهندس زياد شحادة رئيس نادي  توّجه 
سبورتينغ الرياضي، بكلمة إلى جهازه الفني 

و لالعبيه، مؤكدا ثقته بهم.  
لمواجهة  سبورتينغ  فريق  ويستعد  هذا، 
الجولة  منافسات  ضمن  عاليه  األهلي  اإلخاء 
القدم،  لكرة  اللبناني  الـــدوري  من  الثانية 
أمام  األولى  الجولة  في  كبوته  آثار  محو  آمالً 

 .1-3 الحكمة 
ما  »الـــدوري  بالمناسبة:  وقــال  شــحــادة 
فريقي  العبي  بقدرة  وأثــق  بدايته،  في  زال 
من  الــمــتــقــّدمــة  الــمــقــاعــد  عــلــى  للمنافسة 

الترتيب«.  
الفني:  والجهاز  لالعبيه  متوّجهاً  وأردف 
سنسعى  جــيــد،  بشكل  تحّضرنا  »طــالــمــا 
جاهدين لالستمرار في تقديم صورة إيجابية 
النادي بخطى ثابتة، لبلوغ أهدافنا بثقة  عن 
تفي  ستبقى  النادي  وإدارة  بأنفسنا،  كبيرة 

بواجباتها على أكمل وجه«.  
ــادة عــلــى »ضـــــرورة وضــع  ــح وشـــدد ش
أن  مؤكداً  ظهورنا«،  خلف  السابقة  المباراة 

ويستطيع  فنية،  خصوصية  لها  مباراة  »كل 
بخبرته  تقديرها  المخضرم  الفني  جهازنا 

الواسعة والعمل على تحسين األداء والنتائج 
في المقبل من االستحقاقات«.

فوتبول  ــروت  ــي »ب ـــ  ل الفــتــة  نوعية  قــفــزة 
العبين  سّتة  اختيار  جّراء   )BFA( اكاديمي« 
الى  لالنضمام   )2006 )مواليد  ناشئيها  من 
المقبل،  الموسم  القبرصي  الرنكا  أيــك  نــادي 
األكاديمية  أقامته  الذي  المعسكر  خالل  وذلك 

في الجزيرة المتوسطية. 
فوتبول  »بيروت  فريق  أن  ذكــره  والجدير 
أكاديمي« تّوج بلقب محافظة جبل لبنان ألندية 
من  عدداً  خاض  قبرص  وفي  الرابعة،  الدرجة 
 ،0-0 الرنكا  أيك  مع  تعادل  حيث  المباريات، 
بنتيجة  أسيل  وعلى   ،0-1 أبولون  على  وفاز 
كبيرة 10-0، ما لفت األنظار الى 6 من نجومه 
أيك  نادي  في  الفنيين  قبل  من  اختيارهم  ليتّم 
الذي كان قد وّقع اتفاقية تعاون مع األكاديمية 

التي اعتادت على تخريج المواهب. 
ويعّد فريق مواليد 2006 الذي ترأس بعثته 
االداري  وضــّمــت  ســعــادة  فابيو  قبرص  الــى 
أبرز  من  الالدقي،  رامي  والمدرب  طعمة  سامي 
اذ بعيداً من خوضه  فئته،  اللبنانية في  الفرق 
الهدى  ــادي  ن بإسم  الرابعة  الــدرجــة  بطولة 
ومواجهته فرقاً من فئة الرجال وتفّوقه عليها، 
تّم إستدعاء 12 العباً من تشكيلته الى صفوف 
أرسى  بعدما  وذلك  للناشئين،  لبنان  منتخب 

تناقل  على  ترتكز  منّظمة  لعب  طريقة  الالدقي 
الكرات بطريقة عصرية وسريعة وعلى التناغم 
االنسجام  من  مستفيداً  الفريق،  خطوط  بين 
الموجود بين العبيه بحكم لعبهم مع بعضهم 

البعض منذ سنٍّ صغيرة. 

هذا وكان فريق  »بيروت فوتبول أكاديمي« 
قد استهل مشاركته في بطولة لبنان للناشئين 
بطريقٍة مثالية بفوزه على النجمة 1-0، وعلى 
األنصار 3-0، وعلى »أدفانسد سوكر أكاديمي« 

.0-2

�صّيدات بيروت يحتفظن بلقب »ال�صّلة« العربية

بفوزهن في النهائي على »الثورة« ال�صوري

في إنجاز نوعي للسلّة اللبنانية النسائية، احتفظ نادي بيروت فيرست كلوب اللبناني ببطولة 
األندية العربية لكرة السلة للسيدات، عقب فوزه على نادي الثورة السوري بنتيجة 67-71.

عّمان،  األردنية  العاصمة  في  الفحيص  نادي  صالة  في  أقيمت  للبطولة،  النهائية  المباراة   
وكانت قد أنهت سيدات بيروت ربعها األول بالتقدم )19-15(، فيما أنهت سيدات الثورة الربع 
ولم   ،)14-18( الثالث  الربع  في  األفضلية  بيروت  سيدات  لتستعيد   ،)14-15( بالتقدم  الثاني 
ينفع تقدم سيدات الثورة في الربع األخير )19-17(، لتنتهي المباراة بفوز بيروت بفارق 4 نقاط 

 .)67-71(
وكانت أفضل مسجلة لبيروت األمريكية مونيك ريد بـ23 نقطة، ومواطنتها هارفي براندي بـ18 
نقطة. وفور انتهاء اللقاء تسلّم فريق بيروت بحضور رئيسه نديم حكيم كأس البطولة من اللواء 

إسماعيل القرقاوي، رئيس االتحاد العربي لكرة السلة ورئيس االتحاد اإلماراتي للعبة. 
وعلى جنبات البطولة، اختيرت النجمة اللبنانية عايدة باخوس، العبة فريق بيروت فيرست 

كلوب، أفضل العبة  بالبطولة العربية. 
العبة  نالت  فيما  ثالثيات،  مسّجلة  أفضل  بجائزة  عبده  رشا  الفحيص  شباب  العبة  فازت  كما 
الثورة السوري إليسيا ماكاريان جائزة أفضل مسّجلة. وسبق لفريق بيروت أن أحرز لقبه العربي 
باللقب،  يحتفظ  أن  قبل   ،2019 العام  في  المغرب  استضافتها  التي  السابقة  النسخة  في  األول 
بعدما قّدم مستويات جيدة، بعد أن دّعم صفوفه بالعبتين أمريكيتين، هما مونيك ريد وبراندي 

هارفي.
الرسمي:  بيانه  في  جاء  حيث  لنادي  بيروت ،  بالتهنئة  السلة  لكرة  اللبناني  االتحاد  وتوّجه 
»باسم رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي وباسم أعضاء وعائلة االتحاد، نهنئ نادي 

بيروت إدارة وجهاز فني والعبات وجمهور الحتفاظه بلقب بطولة األندية العربية للسيدات«.
لبنان على كافة  التي يعيشها  الصعوبات  األمل وسط  الذي جاء بمثابة  الفوز  وأضاف: »هذا 
الظروف، اللقب العربي يندرج في إطار النجاحات التي تحققها كرة السلة اللبنانية على الصعيد 
ترفع  زالت  ما  اللبنانية  السلة  كرة  بأن  أمل  كبارقة  جاء  »الفوز  وأتم:  المحلي«.  بعد  الخارجي 
العلم اللبناني في المحافل الخارجية، وها هو اللقب العربي الجديد لنادي بيروت يعطينا الدليل 
الساطع أن كرة السلة اللبنانية ما زالت بخير، وما زالت في طليعة األلعاب الرياضية التي تبّيض 

وجه الرياضة اللبنانية«.
إحتفاء باالنجاز أقيم حفل استقبال الفت للبعثة في المطار، حيق عقدت حلقات الدبكة واستمر 
العناق طويالً بين البطالت وأهاليهم، كما ُحمل رئيس النادي نديم حكيم فوق األكتاف، وتواجد في 

باحة المطار غالبية األعضاء االداريين لنادي بيروت.
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