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قمة بوتين  -رئي�سي تر ّتب �أوراق التحالف والتفاو�ض من كازاخ�ستان الى �سورية وفيينا

م�شاورات �سيا�س ّية مال ّية حول توحيد �أ�سعار ال�صرف للموازنة ومفاو�ضات ال�صندوق
العا�صفة الثلج ّية اليوم :رياح و�أمطار والثلوج تالم�س ال�ساحل بغياب و�سائل التدفئة
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
مع تواصل المؤشرات اإليجابية في مفاوضات
فيينا ال �خ��اص��ة ب��ال �ع��ودة ل�لات �ف��اق ال �ن��ووي ورف��ع
العقوبات األميركية عن إي��ران ،تنعقد اليوم القمة
األول� ��ى ال �ت��ي تجمع ال��رئ �ي��س ال��روس��ي فالديمير
بوتين والرئيس اإلي��ران��ي السيد إبراهيم رئيسي،
بعدما نجح البلدان بتثبيت مكانة الرقم الصعب لكل
منهما في معادالت دولية كبرى ،وفرضت موسكو
وط� �ه ��ران ح �ض��وره �م��ا ع �ل��ى ح �س��اب التراجعات
ف��ي ال��دور الغربي عموما ً واألم�ي��رك��ي خصوصاً،
وبات التفاوض مع العاصمتين خيارا ً أحاديا ً لحل
القضايا العالقة بعدما وصلت محاوالت اإلخضاع
واإلض �ع��اف ال��ى ط��ري��ق م �س��دود ،ووف �ق �ا ً لمصادر
روس �ي��ة وإي��ران �ي��ة ف��إن ال�ق�م��ة وم��ا سيليها محطة
فاصلة في عالقات الدولتين الحليفتين في ساحات
اشتباك كثيرة تنسقان فيها الجهود واألدوار مع
الشريك الثالث الذي تمثله الصين .والملفات التي
ستطغى على لقاء بوتين ورئيسي ،هي باألولوية
م�ل��ف ال �ت �ف��اوض ال��ج��اري ف��ي ف�ي�ي�ن��ا ح ��ول الملف

ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ،وت�ش��ارك فيه روس�ي��ا بفعالية،
وم �ل��ف ت� �ط ��ورات ك��ازاخ �س �ت��ان ال��ج��ار المشترك
لروسيا وإي ��ران ،وال�م��دى الحيوي لألمن القومي
لكل منهما ،وص��والً إلى سورية حيث نجح الحلف
الروسي اإلي��ران��ي بانتزاع أول وأه��م االنتصارات
على مشروع الهيمنة األميركية على آسيا.
ت �ت��وق��ع ال �م �ص��ادر ال �م �ت��اب �ع��ة ل�ل�ق�م��ة أن تخرج
بنتائج اق�ت�ص��ادي��ة وعسكرية تعبر ع��ن التعاون
االس�ت��رات�ي�ج��ي بين ال��دول�ت�ي��ن ،وأن ت�خ��رج ببيان
سياسي يؤكد على أهمية العالقة التي تجمعهما،
وأن ت�ع�ط��ي ال�ق�م��ة زخ �م �ا ً ل��رؤي��ة م�ش�ت��رك��ة تجاه
مفاوضات فيينا ما يدفع بالمفاوضات إلى األمام
وفقا ً للمبادرة الروسيّة القائمة على تثبيت حق
إي���ران ب��ال�ض�م��ان��ات ال �ت��ي تطلبها ل �ع��دم انسحاب
واش �ن �ط��ن م��ن االت� �ف ��اق م ��رة أخ� ��رى ،وأن تكون
روسيا هي الدولة التي يت ّم حفظ مخزون إيران
من اليورانيوم المخصب فيها ،ومعه أجهزة الطرد
المركزي الحديثة التي قامت إي��ران بتركيبها بعد
االنسحاب األميركي من االتفاق.

رئي�سي �إلى مو�سكو اليوم
يغادر الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي طهران ،اليوم ،متوجها ً إلى
موسكو ،بدعوة رسمية من نظيره الروسي ،بهدف توسيع العالقات
االقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين .وسيلتقي رئيسي خالل
زيارته موسكو الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
ويتض ّمن جدول أعمال الزيارة التي تستغرق يومين إلقاء خطاب في
مجلس الدوما الروسي ،ولقاء الرئيس بوتين ولقاء نشطاء في مجال
االقتصاد والنفظ وطالب جامعيين وإيرانيين مقيمين في روسيا.
وسيرافق الرئيس اإليراني إلى موسكو وزراء الخارجية ،والنفط،
واالقتصاد والمالية.
وكان رئيسي زار طاجيكستان وتركمانستان في إطار نهج الحكومة
الثالثة عشرة لتطوير العالقات مع دول الجوار والمنطقة.
وعلى صعيد المفاوضات النووية ،استأنف مساعد الخارجية كبير
المفاوضين اإليرانيين علي باقري كني محادثاته الدبلوماسية في فيينا
بعد توقف لمدة يومين في إطار الجولة الثامنة للمفاوضات.
وكان باقري وصل العاصمة النمساوية فيينا اإلثنين واجتمع في أول
لقاء بعد وصوله مع مندوبي االتحاد األوروبي والدول األوروبية الثالث
بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبالتزامن مع ذلك استمرت اجتماعات الخبراء
بشأن مختلف القضايا ذات الصلة.
وكان باقري ورؤساء وفود الدول األوروبية الثالث عادوا إلى عواصم
ب��ل��دان��ه��م ال��ج��م��ع��ة من
أج��ل إج���راء المزيد من
المشاورات ،وفي الوقت
ذاته استمرت اجتماعات
الخبراء كما في السابق،
وكذلك عقدت اجتماعات
فريق العمل لرفع الحظر
والترتيبات التنفيذية
(فريق العمل الثالث)
بحضور خ��ب��راء إي��ران
ومجموعة « »1+4في
فندق كوبورغ في فيينا.

النا�صريون في الذكرى
الـ  104لميالد الرئي�س...
د .محمد سيد أحمد
ليست المرة األولى التي أتحدث فيها عن ماهية الناصرية
والناصريين ،فقد تحدثت كثيرا ً في ه��ذا الموضوع عبر
ك ّل وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية سواء
اإلع�لام التقليدي (صحف ـ إذاع��ة ـ تليفزيون) أو اإلعالم
الجديد (السوشيال ميديا) ،لكن الذكرى الـ  104لميالد
الرئيس التي حلت هذا األسبوع هي المناسبة التي دفعتني
لمعاودة الكتابة من جديد ،خاصة أنّ هذه المناسبة مثلها
مثل العديد م��ن المناسبات المرتبطة بمسيرة الزعيم،
يتجه ك� ّل َم��ن يدّعي أن��ه ناصري ص��وب الضريح ،وكأنّ
الذهاب للضريح هو من يمنح صك االنتماء للناصرية،
وفي الضريح تشهد مهازل حيث يتسابق الجميع ليقف
تحت صورة الزعيم في مدخل االستراحة الملحقة ليلتقط
الصور التذكارية ،ثم يقوم بنشرها على صفحات التواصل
االجتماعي ليعلن عن ناصر ّيته .وهذا العام شاهدنا صراعا ً
وتالسنا ً كاد أن يصل إلى ح ّد التشابك باأليدي بين من
يدّعون أنهم قيادات ناصرية.
وهذه الصورة المزرية جعلتني أعيد السؤال هل هؤالء
ناصريون حقاً؟! وفي محاولة اإلجابة على هذا السؤال كان
ال ب ّد من ّ
فض االشتباك حول ماهية الناصرية والناصريين،
وف��ى البداية ال ب� ّد من التأكيد على أنّ الناصرية هى تلك
التجربة التي صنعها الرئيس جمال عبد الناصر عبر ثورة
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(داالتي ونهرا)

الرئيسان عون وميقاتي خالل لقائهما في بعبدا أمس

ً
فل�سطينيا على هدم منزله �شمال القد�س المحتلة
االحتالل ُيجبر
ويعتدي بال�ضرب على والدة �أ�سير لأنها احت�ضنته خالل محاكمته
أجبرت سلطات العدو «اإلسرائيلي» ،أمس،
عائلة مقدسيّة على هدم منزلها ذاتيا ً في بلدة
بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.
وأف���ادت مصادر فلسطينية أنّ المقدسي
جالل الرجبي أُجبر على هدم منزله ذاتيا ً في
بلدية بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة
بأمر من بلدية االحتالل التي سلّمته قبل عدة
أسابيع ق���رارا ً يقضي بهدم منزله البالغة
مساحته  50مترا ً مربعاً ،وإال ستهدمه آلياتها
مقابل مبالغ باهظة».
ب���دوره ،ق��ال المواطن الرجبي إنّ عائلته
المكونة من سبعة أفراد باتت أمس« ،بال مأوى
بعد أن أُجبرت على هدم منزلها بقرار محكمة
االح��ت�لال قبل نحو أسبوعين ،حيث منحته
مهلة أسبوع لهدمه» .وأضاف أنّ «بناء المنزل
كلفه نحو  70ألف شيقل ،وكان يعيش فيه مع
زوجته وأوالده».
وكانت سلطات العدو قد أجبرت عائلة شقيقه
معاذ الرجبي قبل نحو شهر ونصف الشهر على
هدم منزلها قسراً ،وتأتي عمليات الهدم التي
يتبعها االحتالل ضمن سياسة التهجير التي
يسعى من خاللها لتفريغ المدينة المقدسة من
سكانها وإحالل المستوطنين محلهم.
على صعيد آخر ،اعتدت سلطات االحتالل
على وال��دة األسير الشاب محمد أبو غنام في
قاعة المحكمة لمجرد احتضانها نجلها خالل
عقد جلسة محاكمة له.

جهاد مغن ّية
ومعادلة الردع والجوالن
ناصر قنديل

وأف���ادت م��ص��ادر فلسطينية أنّ «محكمة
االحتالل المركزية في القدس ،م ّ��ددت اعتقال
الشاب محمد أب��و غنام ( 20عاماً) من بلدة
الطور شرق مدينة القدس المحتلة المعتقل
منذ الـ  18من شهر أيلول /سبتمبر ،2020
وخالل جلسة المحكمة اعتدت قوات االحتالل
عليه وعلى والدته لمجرد أنها اقتربت منه
واحتضنته».
وقالت منتهى أبو غنام (والدة األسير محمد)

إنها لم تتمالك نفسها أثناء رؤية فلذة كبدها،
فاالحتالل يحرمها من احتضانه وتقبيله منذ
عام وخمسة شهور ،وأثناء اقتياده في ممرات
المحكمة ،كانا يتحدثان معاً ،فاقتربا بشكل
عفويّ وحضنا بعضهما ،فاعتدت عليها سلطات
االحتالل بالدفع والضرب.
ولم تكتف سلطات االحتالل باالعتداء على
األ ّم ونجلها ،بل اقتادوها للتحقيق وتق ّرر منعها
من حضور جلسات محاكمة ابنها المقبلة.

تبون :هناك مَن تقلقه �سيادتنا
و�سنوا�صل طريقنا ب�إرادة ال تلين
حيّا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،
القائد األعلى للقوات المسلحة ،ووزير الدفاع
الوطني ،في خطاب أم��س ،في مقر وزارة
الدفاع الوطني الفريق السعيد شنقريحة،
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ،لما
أنجزه على رأس الجيش ،من ّوها ً «بجهوده
المبذولة لإلبقاء على جاهزية الجيش
الوطني الشعبي في كل الظروف».
كما حيّا تبون «كل جهود الضباط وضباط
الصف والجنود وكل المنتسبين ،الجديرين
باالنتماء إلى جيشنا الباسل» ،مقدّرا ً عاليا ً
«االلتزام الوطني واالحترافية العالية ،التي
أثبتها الجيش ،خاصة في المناورات التي
أبرز فيها ،ما وصل إليه باقتدار».
وأضاف تبون« :هناك مَن تقلقه سيادتنا،
لكننا سنواصل طريقنا ب��إرادة ال تلين ،كي
تكون الجزائر في مكانتها المستحقة إقليميا ً
ودولياً ،بسند جيشنا الوطني الشعبي».
وت��اب��ع أن «إن��ه��اءن��ا ب��ن��اء المؤسسات
الدستورية النزيهة بإبعاد المال الفاسد،
والتي يشارك فيها جيل الشباب الجديد،
أزعج الكثيرين» ،معتبرا ً أنّ «عدم استدانة
ال��ج��زائ��ر م��ن ال��خ��ارج ي��زع��ج ال��ع��دي��د من
األطراف».
وأش��ار إل��ى أنّ الشباب الجزائري أنشأ
حوالى  10آالف مؤسسة صغيرة في ،2021
وه��و جيل م��ؤس��س��ات ،ال ت��ع��رف تضخيم
الفواتير والرشوة» ،الفتا ً إلى أنّ «االستدانة
الخارجية ترهن سيادتنا وحرية قراراتنا،

نقاط على الحروف

وحريتنا في الدفاع عن القضايا العادلة
في العالم ،على رأسها الصحراء الغربية
وفلسطين».
وأكد الرئيس تبون أنّ «الجيش الجزائري
جيش م��س��ال��م ،لكنه ي��داف��ع ع��ن الجزائر
بشراسة» ،مح ّذراً« :الويل لمن اعتدى على
الجزائر».
وإذ ك��رر تأكيده أن «ال ديمقراطية مع
دولة ضعيفة» ،شدد على أنّ «ضعفنا يُحف ّز
الفوضى ومجبرة على التنازل عن المبادئ»،

محذرا ً من حرب شائعات تهدف إلى زراعة
الفوضى في الجزائر.
واعتبر أنّ «التعليق السياسي وحرية
التعبير مضمونان ،ولكن بأدب ،ألنه ال عالقة
بالسب والشتم وكيل األكاذيب ونشر
لهما
ّ
الباطل ومحاوالت تركيع الدولة بأساليب
ملتوية».
وأك��د الرئيس ال��ج��زائ��ري أنّ «الجزائر
متوجهة نحو نظام اقتصادي جديد ،يرتكز
على رأس المال النظيف».

القيادي المقاوم جهاد
 تختصر معادلة استشهادّ
عماد مغنية الكثير من العناصر التي ت��روي حكاية
ال�م�ق��اوم��ة وم�ش��روع�ه��ا وم �ع��ادالت �ه��ا .وف��ي م�ث��ل هذا
اليوم استشهد جهاد بن عماد على أرض القنيطرة
السورية على حدود الجوالن السوري المحتل ،بغارة
إسرائيلية استهدفته مع عدد من رفاقه.
 أولى المعادالت هي تعاقب األجيال في مسيرةال�م�ق��اوم��ة .فالمقاومة ال �ي��وم تقاتل بشباب الجيل
الرابع من األحفاد بعدما أدّى الذين أسسوا دورهم
القيادي وحمل أوالده��م عبء التحرير ،وأحفادهم
ع��بء االن �ت �ص��ار ف��ي ح��رب ت �م��وز وأح �ف��اد األحفاد
ص�ن�ع��وا م�ج��د ال�ن�ص��ر ف��ي س��وري��ة وه��م يكملون..
وأم��ام �ه��م ج�ي��ل ج��دي��د ي�س�ت�ع� ّد ل�ح�م��ل ال��راي��ة .وهذا
التجديد في شباب المقاومة يشكل أحد أهم مصادر
قوتها ،فهي مقاومة شا ّبة كما تقول فلسطين اليوم
ح�ي��ث ي�ن�خ��رط ف��ي س��اح��ات ال�ع�م��ل ال �م �ق��اوم َم��ن لم
يبلغوا ال�ث�م��ان�ي��ة ع�ش��رة م��ن أع �م��اره��م ،فيخرجون
منفردين من خ��ارج التنظيمات ،كما تقول عمليات
الطعن والدهس التي ينفذها شباب وصبايا بأعمار
الورود.
 المعادلة الثانية التي تقولها الحكاية هي هذاالترابط منذ ال��والدة بين المقاومة وس��وري��ة ،فمنذ
ال��والدة حظيت المقاومة وهي تحاصر من الخارج
وال��داخ��ل ،برعاية ودع��م س��وري��ة ،وك�ث�ي��را ً م��ا كانت
ب �ح��اج��ة ل �ه��ذا ال��دع��م ب��وج��ه ع ��دد م��ن المسؤولين
السوريين ك��ان��وا يجدونها مصدر قلق على منهج
التسوية واالنخراط في منظومة العالقات الدولية
التي يقودها األميركي في المنطقة .وكانت قيادة
الرئيس الراحل حافظ األسد والرئيس بشار األسد
تتدخل لتجعل ملف العالقة بالمقاومة ورعايتها
م �س��ؤول �ي��ة ش�خ�ص�ي��ة م �ب��اش��رة ُت� ��دار م��ن الرئاسة
ح �ص��راً .وف��ي ع ��دوان ن�ي�س��ان  1996ن�ج�ح��ت هذه
العالقة العصيّة على فهم الكثيرين آن��ذاك بصناعة
تفاهم نيسان ال��ذي ش� ّرع المقاومة وحمى قدرتها
ع�ل��ى ال� ��ردع ،وف �ت��ح ل�ه��ا أب ��واب ت�ع��زي��زه��ا بمخزون
الصواريخ السورية .وعندما استحق قطاف التحرير
وحاول الرئيس األميركي بيل كلينتون مع الرئيس
الراحل حافظ األس��د في قمة جنيف التي جمعتهما
قبيل التحرير ب��أي��ام ،أن ي�ض� َع على ط��اول��ة األسد
مقايضة ما سماه باالنسحاب اإلسرائيلي المنسق
من جنوب لبنان مقابل إطالق مسار تفاوضي حول
الجوالن ،قال الرئيس األسد فلينسحب اإلسرائيليون
وبعدها نرى ،طلبا ً لنصر نظيف للمقاومة كان يؤمن
بقدرتها على انتزاعه ،رغ��م ما أع �دّه اإلسرائيليون
من مشاريع لتفجير المناطق التي سينسحبون منها
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VFA�«Ë œö��« W�KB� l{Ë Î UFOL� ¡«—“u�«ò Î «b�UM� ¨åWO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« —ËU�L�«Ë œuL��« lIM���Ë ”ö�ù«
ÆåWIO{ WOB�� Ë√ WO�e� W�KB� Í√ ‚u�
q�√ ¨å…bÒ�KL�« ÂuOGK� W�«“≈Ë sOM�«uL�« ”uHM� W�«—≈Ë —U�LK� Î U��uB�Ë Î U�«e�« …uD��« Ác� w�ò È√— –≈Ë
‰U�Ë ¨åW�—u��b�« t�U��R� v�≈ …UO��« …œu�Ë s�uK� …b�b� W�öD�«Ë …b�«Ë WK�dL� W��U� ÊuJ� Ê√ò w�
Ò vK� UO�� ¨ÊUM�� w� r�Q�� ÊU��≈ WL�ò
Ò
bO�F� w� rJOK� qJ�«Ë ¨t�I� r�UD�√ ÊU��≈ ÆÊ«uN�«Ë ‰c�«Ë
dIH�« j�
r�Ë—U��«Ë r�u����« s�c�« ÂU�√ rJOK� W��u��
Êu�œ WLÒ �Ë ¨t�U�Q� «uL�—U� ¨ÁœôË√ q�I��� ÂU�√ o�dD�«

WK�� „dÒ ��Ô ¨rN�U{Ë√ w� s��
Ò �Ô ¨rNzUM�√ W�«dJ� oOK� ¨rN�uL� —b� vK� W�—uNL� «Ëd�b�Ë r�uK�Ò L� w�
ÆåÎUFOL� UM�d� ‚d � ÊS� ¨b�«Ë V�d� w� Î UFOL� UM�Q� d�Ò c� qÒ E� q�Ë ¨r�u�c�� ö� ¨r�œUB��«
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¢VÉjôdGh ¿Gô¡W
á«ª«∏bE’G Iƒ≤dG CGóÑeh
sO�U� n�u� U�— ˝
‚dA�« ‰Ëb� WO�—U��« U�UO��« `�ö� Ëb��
w� d�u�K� Î «b�UB�� v�M�
c�Q� UN�√ ¨j?? �Ë_«
Î
b�Ë ¨W??O?�—U??�?�« WO�UO��« ôË«b??�??�« s??� dO��
WU�Ë ¨ÂUF�« Èu��L�« vK� UN�Òb� Èb� —uK��
Ê√ v�≈ œ√ À«b�√ …b� W�O�� WO�—U��« W�UO��«
XFD�Ô U�bM� ¨2016 ÂU� cM� `D��« vK� uHD�
b�UB� YO� ¨W�œuF��«Ë Ê«d??�≈ sO� U�öF�«
WOKBMI�«Ë …—U??H? �? �« vK� Âu??�?N?�« VI� W?? �“_«
œ«œ“«Ë ¨sOO�«d�≈ s�d�UE�� q�� s� W�œuF��«
WU� ¨WOLOK�≈ U�UC� w� ULNMO� U�ö��« …Òb?�
¨W�—u� w� w�dF�« lO�d�« vLÒ ��Ô U� ‚öD�« l�
ÆÊUM��Ë sLO�« UHK� w� «c�Ë
¨w�«d�ù« V�U��« WU�Ë ¨sO��U��« ö� ÒÊ√ r�—Ë
WJKLL�« l� U�öF�« …œU�≈ v�≈ w�U��« Î ULz«œ ÊU�
YO� ¨‚«dF�U� WO�d� U??�U??�Ë d�� ¨W�œuF��«
sO�ËR�� sO� XFL� «¡U??I?� XzUH�« ÂUF�« bN�
sO� W�öF�« v�≈ ¡·b�« …œU�ù ¨sOO�«d�≈Ë sO�œuF�
w�«d�ù« fOzd�« tM� sK�√ U� d�� Î UC�√Ë ¨s�bK��«
WN�� ¨t??� dL�R� ‰Ë√ w� ¨w�Oz— rO�«d�« bO��«
¨Ê«dN�Ë ÷U??�d??�« sO� U�öF�« …œuF� t�O�d�
…uD�� s�bK��« «—UH� `�� …—Ëd??{ v�≈ Î UO�«œ
ÆUN�œuF� v�Ë√
vK� »d��U� WIKF�L�« WJzUA�« U�UCI�« ÒÊ√ ô≈
¨s�bK��« sO� WO�ö��« »U��_« rÒ �√ s� bÒ F� ¨sLO�«
¨UN��b�� c�_«Ë «¡UIK�« WF�U�� s� bÒ � w��«Ë
¨»dG�U� W�œuF��« WO�dF�« WJKLL�« ◊U��—ô Î «dE�
—u�L� w�Ozd�« r�«b�« w�«d�ù« n�uL�« u� rÒ �_«Ë
W��M�U� qJA� Íc�« ¨tK�« »e�� Î «b�b��Ë ¨W�ËUIL�«
·dD�Ë ¨ÊUM�� w� UN� w�U�_« ozUF�« W�œuF�K�
rÒ � U�Ë ¨W�œuF��« bÒ { rN�d� w� sOO�u�K� r�«œ
w�UL��ô« q«u��« UJ�� d�� Î «d�R� t�Ë«b�
ÍœuF��« WO�—U��« d�“Ë »U�� d��Ë ¨åd��u�ò
PAM� nB� w� tK�« »e� s� œ«d�√ W�—UA� s�
ÆW�œuF��« w� W�uO� e�«d�Ë
U�öF�« …œU�≈ s� …u�dL�« ‰U�ü« s� r�d�U�Ë
ÒÊ√ ô≈ ¨s??L?O?�« vK� »d??�?�« ·U??I?�ù ¨s�bK��« sO�
W�—uNL��« UN���J�� w��« WOLOK�ù« …uI�« √b��
WO�dF�« WJKLL�« oKI� Íc�« u� ¨WO�«d�ù« WO�ö�ù«
WIDML�« X??�d??�√ …b��L�« U??�ôu??�U??� ¨W??�œu??F?�?�«
‚«dF�«Ë W�—u� vK� »d��« d�� ¨…œÒbF�� U�«eM�
ö�UF�Ë WMOF� f??�√ o??�Ë ¨ÊU??M? �? �Ë s??L? O? �«Ë
sO�œuF��« UNzU�d� l??{Ë ¡UG��« ¨WO�O�«d��«
W�dJ�F�«Ë WO�UO��« U�«eMK� ‰Ë_« nB�« w�
Æ¡«u� bÒ � vK� W�œUB��ô«Ë
sDM�«Ë s� W�œuF��« U�UIK�� w��« ◊uGC�U�
WIDML�« ‰Ëœ l� UN�U�ö� w� ÂbI��« s� UNFML�
sDM�«ËË UN��«d� v�≈ bM��� ¨W�—u�Ë Ê«d�S�
W�dJ�F�« UN�U��ML� U�d�bB� d�� wM�_« nKL�U�
oKI�U� ¨WOM�_« W�UL��« W??F?�—– X�� ¨WO�d��«Ë
WOA��«Ë ¨X�uJK� ‚«dF�« Ëe� v�≈ œuF� ÍœuF��«
sDM�«Ë qLF� Íc??�«Ë ¨u�—UMO��« «c??� —«dJ� s�
¨W�œuF��« WO�dF�« WJKLL�« ÂUN�≈Ë ¨Á—UL���« vK�
ÆvDFLÔ �« «cN�
d��F�Ô Íc�« ¨w�«d�ù« ÍËuM�« nKL�« v�M� ôË
nKL�« ¨åq??O? z«d??�≈åË …b��L�« U??�ôu??K?� W��M�U�
ÍËuM�« Ê«d�≈ —uD� ÒÊ√ —U���« vK� ¨rÒ �_« wLOK�ù«
ÍœRO�Ë ¨WIDML�« w� WOLOK�ù« UN�u� s� “eFÔO�
fJFMO� Íc�«Ë ¨UN�b� W�dJ�F�« …uI�« …œU�“ v�≈
Î UO�J�Ë ¨ÎUO�UOKL�Ë Î U�uMF� W�ËUIL�« —u�� vK�
ÆåqOz«d�≈ò vK�
»U���ô« v�≈ …b��L�« U�ôu�« XF�b�« ¨p�c�Ë
vK� ◊uGC�« …œU�“ lOD���� ¨ÍËuM�« ‚UH�ô« s�
b� vK� Ë√ ¨U??�œu??�Ë XO��� s� UNFM�Ë ¨Ê«d??N?�
WO��F�« »d��« ÒÊ_ ¨åwFOA�« U�Îb�ò sDM�«Ë dO�F�
d��√ ¨W�bzUI� U�«e�Ë UOHK� UN�UO� w� qL��
ÆW�dOB� Ë√ WO�uI� UNM�
WO�«d�ù« U�öF�« …œu� ÒÊQ� p� ô ¨WKB�L�« w�
‚dAK� Î UO�U�√ Î U�«uM� V�— ö� ÊuJO� ¨W�œuF��«
ô U� «c�Ë ¨UN�K�K�Ë UHKL�« WzbN� WN�� ¨j�Ë_«
ÆWO�dO�_« …b��L�« U�ôu�« Áb�d�

ÉjÉØN
œUF��« ÊUM�� ·dB� Ê≈ w�U� —bB� ‰U�
√b�Ë ·dB�« dF� XO���� UNIH�√ w��« ‰«u�_«
¡b�� t�U�� bF� «—ôËb�« s� izU� WL�«dL�
t��U�D� ÂU� Íc�« WO�UM�K�« «dOK�« izUH� lO��«
U�u�e� w��« «—ôËbK� sOO�UM�K�« lO� q�UI�
r�Ë WCH�M� ·d —UF�√ vK� rN�uO� w�
Æ÷UH��ô« s� b�e� WOA� UN�uFO��

äÉWÉ°ûf

¢ù«dGƒc
f�√ ·«d� t�U�I��« ‰ö� VO��u�

lO�d�« w� Èd�Ô�� w��« WO�UOM�« U�U���ô« w� sOO�UM�K�« sO�d�GL�«
ÆWO�U���ô« WOKLFK� Â“ö�« q�uL��« sO�Q�Ë q�IL�«
¨t��J� w� ¨Íu�u� ÂU�� w{UI�« U�bK��«Ë WOK�«b�« d�“Ë vI��« ?
÷d� Èd�Ë ¨w��dL�« ‚—U� VzUM�«Ë w��dL�« ‰ö� o�U��« d�“u�«
Íu�u� q�I��« UL� Æ—UJ� WIDML� oKF�� ÊËR�Ë W�Ò UF�« ŸU{Ëú�
b�Ë ”√— vK� s���« q�U� wMOD�KH�« w�UM�K�« —«u��« WM�� fOz—
w� wMOD�KH�« w�UM�K�« —«u��« e�eF� w� Y���« Èd�Ë ¨WM�K�« s�
ÆW�U� t�ôU��

d�bB� ÂU�√ U�IF�« qO�c�Ë WM�«d�« WK�dL�« Ác� w� Î UuB� ¨tO�
ÆåÃ—U��« ÁU��S� ¨WO�«—e�« U��ML�«
WO�—U��« d�“Ë ÊQ� ¨ÊUO� w� w�«d��ô« w�bI��« »e��« œU�√ ˚
bO�Ë o�U��« VzUM�« »e��« fOz— vI��« ·Ëd�ô w�dO� WO�Ëd�«
ÆuJ�u� w� ◊ö�M�
VO�� u� tK�«b�� —u��b�« sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë Y�� ˚
rzUI�«Ë ·«d� n�«— ÊUM�� Èb� w�Ë—Ë_« œU��ô« dOH� s� qÒ � l�
Ÿ«d��« w� eKJ�U� œ—UA��— ÊUM�� w� WO�dO�_« …—UH��« w� ‰UL�_U�

f�√ WMO��« sO� w� Íu�u� Îö�I��� Íd�

WO�U��« W�Uzd�« dÒ I� w� ÍdÒ � tO�� »«uM�« fK�� fOz— q�I��« ˚
÷d� Èd�Ë ¨Íu�u� ÂU�� w{UI�« WOK�«b�« d�“Ë ¨WMO��« sO� w�
t�U�I��« ‰ö� ÍdÒ � ÷d� UL� ÆWOM�_« ULO�ôË W�Ò UF�« ŸU{Ëú�
b�Ë ”√— vK� wMO���« bL�� »u??M?�?�« w??�«—e??� lLÒ �� f??O?z—
ÁcN�Ë Æ“u??L?�«Ë UOCL��« w??�—«e??� ULO� ô ¨sO�—«eL�« V�UD�
vK� Î «œb??A?� ¨sOOMFL�« ¡«—“u?? �« l� ôU??B?�« ÍdÒ ? � Èd??�√ ¨W�UG�«
w��« ¨W�U� WLzöL�« «¡«d??�ù« –U��ô „d���«Ë Ÿ«d??�ù« »u??�Ëò
sOK�UFK� œuLB�« U�uI� sO�Q�Ë w�«—e�« ŸUDI�« W�UL� UN�Q� s�

w� W�—UA� WO�U�uK�œ —œUB� b�√
w� Íd�� UL� dO�Q� ô Ê√ UMOO� U{ËUH�
bOFB� s� UO�«d�Ë√ ‰u� Ë« ZOK��« WIDM�
…œuF�« ‰u� Í—U��« ÷ËUH��« —U�� vK�
X�U�Ë ÆÊ«d�≈ l� ÍËuM�« nKL�« ‰u� ‚UH�ö�
WO�UJ�≈ qF�� ÷ËUH��« w� oI�L�« ÂbI��« Ê≈
ÆWLzU� dNA�« «c� W�UN� ‚UH�ô« “U��≈
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اجتماعات مالية وبيئية وتربوية في ال�شرايا
ّ
المتعثرين بالخارج
وهبة مليون دوالر للطالب
اجتم��ع رئي��س الحكومة نجيب ميقاتي
في السرايا الكب��يرة ،مع وزير الخارجية
والمغت��ربين عبد الله بو حب��يب ووزير
التربية والتعليم العالي القاض��ي عباس
الحلبي وت��� ّم اإلع��������الن ع��ن هبة بقي��مة
مخصصة للطالب اللبنانيين
مليون دوالر
ّ
المتع ّثرين في الخارج.
إثر اللقاء أعلن بو حبيب «أن إدارة حصر
التبغ والتنباك «الريجي» قدّمت هبة بقيمة
مليون دوالر للطالب اللبنانيين المتع ّثرين
في الخارج .صدر مرسوم قبول مبلغ 800
ألف دوالر للمرحلة األول��ى ،وتولت وزارة
الخارجية والمغتربين ،ووزارة التربية
الوطنية والتعليم العالي وضع آلية ش ّفافة
وواض��ح��ة الختيار ملفات ال��ط��الب األكثر
حاجة ،وبعد تلقي الطلبات على مدى 15
يوما ً ت ّمت الموافقة على توزيع مبلغ 800
ألف دوالر على  890طالباً ،استوفوا الشروط
الموضوعة .وسيحصل كل طالب بالتساوي،
بعد تحويل المبالغ إلى السفارات اللبنانية
في الخارج على مبلغ قدره  898دوالرا ً عن
طريق البعثات الديبلوماسيية التي يتبع
لها الطالب ،ونتوقع ص��دور مرسوم قبول
باقي الهبة قريباً».
�ص��ص
وت���رأس ميق��اتي اج��ت��م��اع�ا ً ُخ� ّ
للبحث ف��ي الملف ال��ت��رب��وي .وح��ض��ره:
ال��وزي��ر الحلبي ،رئيسة لج��نة التربية
ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ن��ائ��ب��ة بهي��ة ال��ح��������ري��ري،
باإلضافة إلى المدير العام لوزارة التربية
ف��ادي يرق ومست��شار الرئيس ميقات��ي
زي��اد ميق��اتي.
واجتع رئيس الحكومة في حضور نائبه
سعادة الشامي ،مع السفيرة الفرنسية في
لبنان آن غريو على رأس وفد ض ّم الخبير
في صندوق النقد ال��دول��ي كليمان ستيز
ونائب رئيس الخزينة الفرنسية وليام
روز.
وعبّرت غريو عن سرورها «لعودة التئام
مجلس الوزراء للبحث في مشروع الموازنة
الذي هو حجر األساس لمشروع التعافي

اجتماع وزاري إنمائي برئاسة ميقاتي في السرايا أمس
االق��ت��ص��ادي» .وأع��رب��ت «ع��ن دع��م فرنسا
للحكومة اللبنانية في مشروع التعافي
الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع
صندوق النقد الدولي».
وتن��اول اللق��اء أيضا ً الخ��برة التقن��ية
والمس��اعدة الفن��ية التي ستقدمها فرنسا
م��ن خ��الل خ��ب��������راء م��ن وزارة المالي��ة
وم��دي��������ري��ة الخزين��ة في��ها للف��ريق
اللب��ناني في المحادث��ات مع صن��دوق
الن��قد الدولي.
وت����رأس م��ي��ق��ات��ي االج��ت��م��اع ال���دوري
للجنة ال��وزاري��ة المكلّفة متابعة ملف
معالجة النفايات المنزلية الصلبة في
ال��س��راي��ا ال��ك��ب��ي��رة .وج���رى ن��ق��اش ح��ول
األزم���ات المرتبطة بموضوع النفايات،
وق��د عرضت رؤي��ة وزارة البيئة لكيفية
تطبيق اإلس��ت��رات��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة إلدارة

النفايات الصلبة وال��وص��ول إل��ى إدارة
كاملة ومستدامة لهذا القطاع .كما ت ّمت
اإلضاءة على ثالث قضايا أساسية ،أولها
دور البلديات واتحاداتها وكيفية دعمها
ل��ت��ط��وي��ر عملها وم��ن��ش��آت��ه��ا ،خصوصا ً
المعامل المتع ّثرة لديها وجرى نقاش حول
آلية العمل مع البلديات والمتابعة مع
المانحين.
وناقش المجتمعون موضوع المطامر
واالن��ت��ق��ال م��ن المكبّات العشوائية إلى
المطامر الصحية ،ما يستوجب خارطة
لهذه المطامر ،وهو ما ت ّمت مناقشته في
حكومات سابقة ،وج��رى البحث في آلية
التنفيذ وال��ن��ق��اش حولها م��ع السلطات
المحلية في المناطق .كما تناول البحث
المكبّات العشوائية الموجودة وكيفية
تأهيلها ،وإقفالها ثم االنتقال إلى اإلدارة

حم ّية بحث في باري�س م�شاريع
لتح�شين خدمات مطار بيروت وزيادة الإيرادات

(داالتي ونهرا)
المستدامة.
ولفت وزي��ر البيئة ناصر ياسين إلى
«أن م��وض��وع الف��رز وال��ت��دوي��ر وإع���ادة
التصنيع هو ج��زء أساسي من أي تنفيذ
إلدارة النفايات الصلبة ،م��ا يستوجب
تأهيل بعض المع��امل ،خص��وصا ً تلك
التي تد ّمرت بانفجار المرفأ ،ومنها معمال
الكرنتينا وبرج ح ّمود ،حيث هناك نقاش
م��ع ج��ه��ات مانحة إلع���ادة تشغيل هذه
المعامل».
وقال «هناك أزمة في ما يتعلق بموضوع
النفايات ونحاول تفادي تفاقمها ،لكن هذه
هي الرؤية الحقيقية والصحيحة للوصول
إلى إدارة مستدامة وحقيقية في موضوع
النفايات الصلبة».
كما التقى ميقاتي النائب سمير الجسر
ووفدا ً من نقابة مخلّصي البضائع.

�سالم :نعمل لتعديل قانون حماية الم�ستهلك
و�ساأُعلن الئحة �سوداء وال خيمة فوق اأحد
أكد وزير االقتصاد والتجارة أمين سالم
«أننا ك��وزارة اقتصاد ،نعمل على قانون
المنافسة وتعديل قانون حماية المستهلك،
ففي بعض هذه القوانين أمور لم تعد تواكب
هذه المرحلة وتحتاج إلى تعديل لتكون
أكثر صرامة وتشددا ً في العقاب ،حيث أنه
في ظ ّل االرتفاع الكبير بسعر صرف الدوالر
لم يعد المخالف يهتم بالعقوبة المالية
ن��ظ��را ً لتد ّني قيمتها ،وه��ذا األم��ر نرفض
االستناد إليه».
وقال في مؤت��مر صحافي أمس «وزارة
االقتصاد والتج��ارة ليست وح��دها في هذه
المعركة ف��كل ال��وزارات واإلدارات معنية
بالدور الرق��ابي ،وقد عقدنا لقاءات عدّة مع
ه��ذه الوزارات وكل��ها مل��تزمة بشكل كامل
بدع��م وزارة االقتصاد .كم��ا اتف��قنا على أن
الك�� ّل مع��ني بال��دور الرقاب��ي وبنجاحه».
أضاف «في لبنان ما يزيد على  22ألف
متجر من كل األحجام ،إضاف ًة إلى أكثر من
 3400محطة بنزين ،وأكثر من  280فرنا ً
للخبز موزع��ة على مختلف المناطق،
ول��دي��ن��ا ال��م��ط��اح��ن ،كذل��ك المتاب��عة
والمرافقة في مرفأ ومطار بيروت ،إضاف ًة
إل��ى آالف م��ول��دات الكهرباء ،وبالتالي
دور البلدي��ات أساسي وضروري والكثير
منها بدأ يلتزم معنا وبات��ت تص��ل إلين��ا
تفاصيل يومية بالمخ��الفين باإلسم
والرقم وعدد المخالفات ،ونح��ن نتحرك
بموجبها .هذه المعركة تعتبر ث��ورة في
اإلص��الح ،واليوم إضاف ًة إلى ك��ل الدع��م
المتاح كإدارة عا ّمة وج��هات أمنية ،طلبنا
من جهات عدّة أن توفر لنا مرحلة متطورة
من الدعم لندخل إمكانات تقنية ورقمية
وتكنولوجية تساعدنا في مهامنا في ظ ّل
ما نعانيه من مشكلة نقل وتنقل للرقابة في
لبنان.
وعلى هذا الصعيد س ُنعلن خالل األشهر
المقبلة ،عن اتفاقيات مع الجهات المانحة
لتفعيل دور مديرية حماية المستهلك ،التي
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طلب وزي��ر األشغال العا ّمة والنقل علي
حميّة م��ن فرنسا «السماح لشركة طيران
الشرق األوسط بالحفاظ على الخانة الزمنية
( )SLOTما بين بيروت وباريس لموسمي
شتاء وصيف  2022و 2023من أجل تمكينها
من الحفاظ على الخانة الزمنية التي ال تقوم
الشركة بتشغيلها حاليا ً ما بين لبنان والدول
األوروب��ي��ة بسبب األزم���ة االقتصادية غير
المسبوقة وجائحة كورونا».
وكان حميّة وصل ظهر أمس ،إلى العاصمة
الفرنسية باريس ،بنا ًء لدعوة رسمية من
نظيره الفرنسي ج��ان باتيست دج��ب��اري،
للبحث ف��ي مواضيع ع���دّة .وف��ور وصوله،
عقد حميّة اجتماعا ً مع مدير المطارات في
مطار شارل ديغول مارك هواال ،مدير التطوير
كزافييه هارستيل ونائب المدير رونو دوبالي،
بحضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان،
وج��رى البحث في نموذج العمل في المطار
ال��ذي أدّى إل��ى تحسين ال��خ��دم��ات وزي��ادة
اإليرادات من خالل وجود صندوقين مستقلّين
أحدهما ُتحدّد الدولة أسعاره والثاني صندوق
خاص يعتمد على الخدمات التي تكون لها
ط��اب��ع ت��ج��اري كالسوق ال��ح � ّرة والمطاعم
ومواقف السيارات.
وطرح حميّة على الجانب الفرنسي ،إمكان
تطبيق هذا النموذج في مطار بيروت الدولي،

متمنيا ً عليهم «إرس���ال فريق م��ن الخبراء
إلع��داد دراس��ة عن واق��ع الحال في المطار،
بغية تقديم التوصيات الالزمة والمناسبة
ك��ي ُنطبق ه��ذا النموذج لتحسين وزي��ادة
الخدمات واإلي���رادات وتعزيز دوره كنقطة
وصل واتصال بين المطارات ونقطة وصول
نهائية».
كما جرى البحث في إمكان المساعدة على
إجراء المعايرة السنوية أي الكشف الجوي،
على أنظمة المالحة الجوية وأجهزة الهبوط
اآلل��ي في مطار بيروت الدولي ،كح ّد أقصاه
شهر حزيران المقبل.
وع��رض حميّة تركيب أنظمة للمساعدة
المالحية وأن��ظ��م��ة للهبوط اآلل���ي ،وكذلك
الدعم الفني في مطار ب��ي��روت ،والعمل مع
الجانب الفرنسي على إمكان تأمين التمويل
ال��الزم للعمل الفني لنظام الرسائل الجوية
( )THALESبين مطار بيروت والمطارات
األخرى.
وبعد االجتماع ،جال وزير األشغال على
جميع مرافق المطار ّ
مطلعا ً على كيفية عمله
من خالل التجهيزات ودور الرقمنة في تشغيله
وتفعيله ،ومنها طريقة عمل ال��ج � ّرار اآللي
إليصال الحقائب إلى الطائرات والكشف عليها
تقنيا ً بما يعادل  3200حقيبة في الساعة ومن
دون ّ
تدخل أي عنصر بشري.

كرامي :لتبيان حقيقة االأخبار المتع ّلقة
بتكاثر خاليا «داع�س» في طرابل�س
ناشد رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل
كرامي رئيس الحكومة نجيب مقاتي ووزير
الداخلية بسام مولوي والقوى األمنية اإلعالن
عن حقيقة األخ��ب��ار المتعلّقة بتكاثر خاليا
«داعش» في طرابلس حتى تتبيّن صحة هذه
والسبل
األخبار من عدمها وحجم هذه الظاهرة
ُ
اآليلة إلى تطويقها.
وقال كرامي في بيان تعليقا ً على أخبار عن
تغلغل «داعش» في طرابلس «تطالعنا تقارير
إعالمية بشكل يومي عن تزايد انتشار وتغلغل
داعش في بعض مناطق طرابلس في إعادة
جديدة لسيناريو قديم يهدف إلى استخدام
طرابلس كما هي العادة كصندوق بريد».
وأضاف «أمام هذا المشهد ،نناشد رئيس
الحكومة نجيب مقاتي ووزير الداخلية بسام

المولوي ومخابرات الجيش ومعلومات األمن
الداخلي ومعلومات األمن العام ،أن يعلنوا
عن حقيقة هذه األخبار المتعلّقة بتكاثر خاليا
داعش في طرابلس ،وانضمام بعض الشباب
لداعش في سورية والعراق حتى تتبين صحة
هذه األخبار من عدمها ،وحجم هذه الظاهرة
والسبل اآليلة إلى تطويقها».
كما ناشد كرامي المعنيين «أن يتركوا
طرابلس وأهلها وشأنهم ،وأالّ يدخلوها مجددا ً
في نقل الرسائل أو لتحقيق أي صفقة أو أي
تسوية أو أي هدف ،فيكفي طرابلس ما تعانيه
من حرمان وأزمات اجتماعية ،وإن كانت الغاية
من هذه األخبار تأجيل االنتخابات النيابية لن
نرضى أن تكون على حساب طرابلس .اتقوا
الله بطرابلس».

االأ�سعد :ال عالقة لعودة المقاطعين
بانفراجات اأو تفاهمات اإقليمية ودولية
رأى األم��ي��ن ال��ع��ام ل�»التيار األس��ع��دي»
ال��م��ح��ام��ي م��ع��ن األس��ع��د «أنّ ق���رار ع��ودة
المقاطعين إلى المشاركة في جلسات مجلس
الوزراء ،ال عالقة له بأيّ انفراجات أو تفاهمات
إقليمية ودولية استفاد منها لبنان» ،معتبرا ً
«أنّ ارتفاع مستوى التصعيد العسكري بين
القوى المتحاربة في ملف اليمن يعكس عدم
وجود هذا العامل».
ورأى في تصريح «أنّ ع��ودة المقاطعين
لم تكن أكثر من تفاهم بين القوى السياسية
الحاكمة إلرس��اء هدنة وعقد تحالفات في
موسم االنتخابات النيابية» .ورأى «أنّ هبوط
سعر صرف الدوالر ،مع التسويق لحديث عن

ّ
ضخ مليار دوالر قبل االنتخابات ،يؤكد أنّ
سعر الصرف هو سياسي وليس اقتصادياً،
ويخضع ألوامر السلطة السياسية والمالية
الحاكمة التي ُتن ّفذ من خالل حاكم المصرف
المركزي رياض سالمة».
وق��ال «إنّ المشهد السياسي االنتخابي
ال��راه��ن يؤكد ع��ودة التحالفات بين أفرقاء
السلطة في مواجهة الشعب ،مع أنها تعلم
جيدا ً أنها فقدت ثقة الشعب ،وشرعيتها أمامه،
كما فقدتهما أمام المجتمع الدولي» ،مؤكدا ً «أن
سقوط هذه السلطة بات حتميا ً ومسألة وقت،
إن كان عن طريق االنتخابات إذا ما حصلت ،أو
بقرار خارجي».

مجل�س نقابة المح ّررين
ناق�س خطة عمله
سالم متحدثا ً في مؤتمره الصحافي أمس
ستكون على طريق اإلص���الح والتكامل
االق��ت��ص��ادي ال��ذي ل��ن يحصل إال ّ م��ن أول
الهرم حتى آخره».
وق��ال «إن النقطة االه��م التي تثار هي
أن المخالفات تأخذ العقوبات تجاهها
منحى قضائيا ً ال يتم أخذها بجدية ،وأقول
ّ
الغش أو االحتكار أو
لمن ُتس ّول له نفسه

(داالتي ونهرا)
التخزين أو التالعب بسعر صرف الدوالر،
أنه من غير المسموح حرمان المواطن من
لقمة عيشه ،وأؤك��د أن كثيرين يعملون
بضمير ودورنا أن نراقب المخالفة للجمها
ومعاقبة مرتكبها».
ّ
مست��خف بالقانون
وتمنى على «ك��ل
عدم االستهانة بالمرحلة المقبلة ألننا لن

ن��رح��م ،وس��أض��ع بالتنسيق م��ع مديرية
حماية المستهلك الئحة س��وداء ببعض
األس���م���اء أو ال��م��ص��ال��ح ال��ذي��ن وصلني
شكاوى عديدة بحقهم وال خيمة فوق رأس
أح��د وس ُنعلن في اإلع��الم كل المخالفين
باألسماء».

متفرقات
المهجرين عصام شرف الدين إثر لقائه أمس ،رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في
� أعلن وزير
ّ
المهجرين إلى وزارة تنمية ريفية ،ونحن في
السرايا ،أنه جرى البحث «في موضوع تحويل وزارة
ّ
أمس الحاجة لهذه الوزارة اآلن ،ولدينا مشاريع جاهزة ،ومن الممكن اعتماد خطط ريادية عديدة
ّ
للتنمية الريفية وإن شاء الله نتمكن من الحصول على قانون تحويل الوزارة إلى وزارة تنمية
ريفية وموافقة مجلس النواب عليه» .من جهة أخرى استقبل شرف الدين في مكتبه بالوزارة،
سفيرة الدنمارك ميريتي جول ووفدا ً من السفارة .وبحث شرف الدين مع السفيرة بحسب بيان
صادر عن مكتبه اإلعالمي ،في شؤون إنمائية تقوم بها دولة الدنمارك في لبنان.

� سأل رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد ذبيان في بيان ،عن «األسباب التي تحول دون عقد
جلسة طارئة للحكومة ،ال سيما بعد الموقف المسؤول لثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» بالعودة
إلى المشاركة بالجلسات الوزارية ،وعليه فإن الكرة باتت في ملعب رئيس الحكومة» .ولفت إلى
ّ
ضخ الدوالر
«ما نشهده من محاوالت لتثبيت سعر صرف دوالر السوق السوداء من خالل عملية
عبر المصارف ،والتي تندرج في سياق هندسات رياض سالمة المالية ،والتي ستؤدي في نهاية
المطاف إلى الهاوية ،ألنها ال تستند إلى ّ
خطة علمية وواقعية ،وكل ما في األمر أن حاكم المركزي
يمس به ،إالّ أن ما يحصل أخيرا ً يدحض
يقامر بما تبقى من احتياطي إلزامي ،كان يزعم أنه لن
ّ

هل ت� ّؤدب اليمن الكيان العبري؟
} د .حسان الزين

� رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي ب ّزي خالل لقاء حواري في بنت جبيل ،أن
ّ
محطة مه ّمة ومصيرية
«االنتخابات النيابية المقبلة ،إضاف ًة إلى كونها استحقاقا ً دستورياً ،تش ّكل
في ظ ّل ظروف استثنائية بالنسبة للبنان واللبنانيين ،وبالتالي نحن مدعوون إلى خوضها بكل
مسؤولية وجدية وحماسة في مواعيدها ،لتأكيد المسار الديمقراطي من جهة وحماية الثوابت
واإلنجازات من جهة أخرى».
� أصدرت النائبة العا ّمة االستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ،قرارا ً قضى بوضع
إشارة منع تص ّرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة،
وإبالغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل اآلليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً،
وذلك بنا ًء على شكوى تقدّمت بها مجموعة «الشعب يريد إصالح النظام».

عقد مجلس نقابة المح ّررين الصحافيين
اجتماعا ً أمس برئاسة النقيب جوزف القصيفي
وناقش ّ
خطة عمل النقابة للمرحلة المقبلة
واتخذ القرارات اآلتية:
 1إطالق عملية إصدار البطاقة الصحافيةللمح ّررين المنتسبين ع��ن ال��ع��ام ،2022
وتحديد قيمة االشتراك السنوي للمنتسبين
ب� 250أل��ف ليرة لبنانية وطلب التنسيب
للصحافيين الجدد ب�  750ألف ليرة.
 2تكليف مكتب النقابة متابعة إصدارالمراسيم التنظيمة لقانون خضوع الصحافيين
للضمان الصحي في أسرع وقت ممكن.

 3دراسة موضوع إنشاء صندوق تعاضدللمح ّررين الصحافيين وإمكان تحقيقه في
الظروف الراهنة.
 4ال��س��ع��ي إل����ى ت��أس��ي��س م��ش��روع«صيدلية النقابة» لتأمين األدوية الضرورية
للصحافيين.
 5تحديد موعد الخلوة النقابية يومالسبت في  29كانون الثاني الجاري وتكليف
أمين الس ّر إعداد جدول األعمال.
وكان المجلس توقف في بداية االجتماع
دقيقة صمت حدادا ً على الزميل الراحل فيصل
القواص.

ميقاتي مستقبالً شرف الدين ف السرايا أمس
ادعاءاته ،وبالتالي الخسارة الكبيرة ستكون من جيوب وتعب وعرق المودعين وودائعهم
المحتجزة في المصارف التي ستكون المستفيد األكبر من عمليات القرصنة المالية التي نشهدها،
كما أنها ستؤ ّمن المال االنتخابي للمسؤولين لتمويل حمالتهم االنتخابية مستفيدين من فرق سعر
الصرف ،بينما ال تمتّ هذه السياسة المالية للواقع االقتصادي والمعيشي بأي صلة».
� التقى المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان في ثكنة المق ّر العام ،وفدا ً من هيئة
مكتب االتحاد الع ّمالي العام برئاسة بشارة األسمر ،وجرى البحث في األوضاع العا ّمة .كما ت ّم
التطرق إلى األوضاع المعيشية التي تم ّر بها البالد في هذه الفترة الدقيقة.

انّ تداعيات ضربات المسيّرات اليمنية على دولة االم��ارات هي أكبر بكثير
من رد على التدخل المستمر لها في الشأن اليمني ومشاركتها في العدوان
على الشعب اليمني الذي بدا واضحا ً وجليا ً في الفترة األخيرة والذي ظهر الفتا ً
بعدما كانت ابو ظبي طلبت تحييدها من الصراع!
لقد اصبحت دولة خليجية مثل االم��ارات التي تتحالف مع «إسرائيل» تحت
النيران اليمنية فهذه واحدة… وإذا زدنا عليهم دولة اخرى مثل السعودية كذلك
أصبحت تحت النيران فهذه ثانية ،وضع خطا ً عريضا ً بأنّ المياه البحرية هي
كذلك في قبضة الجيش اليمني… يعني أن مثلث «إسرائيل» السعودية اإلمارات
عمليا مع البحر االحمر تحت مرمى النيران العربية لبني قحطان وعدنان فلقد
لوحظ توسيع الدائرة البرية والبحرية للصواريخ الباليستية...
هناك سؤال يحيّر المحللين االستراتيجين
لماذا الى اآلن لم تقصف صنعاء الكيان العبري لتأديبه مع انّ أغلب التقارير
تؤكد تو ّرط العدو الصهيوني باالعتداءات على الشعب اليمني؟
فهل بقيت «إسرائيل» خارج دائرة النار ،أم انها ستبقى أم أنّ القيادة اليمنية
ت��درس خياراتها ضمن استراتيجية التراكم الك ّمي والنوعي لقدراتها فهل
سيسأل الصحافيون قيادات الجيش وأنصار الله متى يحين تأديب تل أبيب…
فهل يذهب الجيش اليمني لتأديب «إسرائيل» في الفترة القريبة كما أدّب اإلمارات
والسعودية حسب قول قيادات أنصار الله وتصريحاتهم.
فهناك قلق «إسرائيلي» ي��زداد يوما ً بعد ي��وم من صعود القوة العربية في
اليمن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم نبطش البطشة الكبرى انا
منتقمون...

4

تتمات

لبنانياً ،ال ت ��زال ت��داع�ي��ات ق ��رار ثنائي
حركة أمل وحزب الله بالعودة عن مقاطعة
ج �ل �س��ات م �ج �ل��س ال � � ��وزراء المخصصة
للشؤون المالية واالقتصادية والمعيشية
تتصدر الواجهة .وبخلفية هذا القرار التقى
رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ع�م��اد م�ي�ش��ال عون
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتشاور
في ج��دول اعمال مجلس ال��وزراء المقرر
عقده مطلع األسبوع المقبل .وبرز موقف
لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران
باسيل يالقي ال�ع��ودة عن ق��رار المقاطعة
بموقف من المحقق العدلي والتحقيق الذي
يجريه يقترب م��ن موقف “الثنائي” ،ما
يفتح الباب للبحث بصيغة تتيح تصحيح
مسار التحقيق من البوابة القضائية التي
تمثلها الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد
ترميمها بتعيين عضو أصيل بعد الشغور
ال��ذي أص��اب�ه��ا ،وه��و م��ا يستدعي توافقا ً
على التعيين في سياق التوافق على مسار
التحقيق العدلي وضوابطه الدستورية،
يفترض أن تخرج به محكمة التمييز بقرار
مرتقب بعد اكتمال نصابها ،ف��ي قضايا
المخاصمة ال�ت��ي ت�ط��ال فصل المسارين
العدلي والدستوري في التحقيق ،وتعيد
لمجلس النواب صالحية مالحقة الرؤساء
والوزراء.
ً
ف��ي ال�م�ش��اورات الجارية تمهيدا لبحث
ال �م��وازن��ة وال ��ورق ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة المفترض
تقديمها لصندوق النقد ال��دول��ي ،يتصدر
موضوع سعر الصرف العناوين المتداولة،
حيث ال يستقيم الحديث عن موازنة تتضمن
ف ��ي ب �ن��د ال �ك �ه��رب��اء وح� ��ده م �ئ��ات ماليين
ال��دوالرات ،دون احتساب الرقم بالليرات
اللبنانية على اس��اس سعر محدد لصرف
ال��دوالر تصبح الموازنة بدونه مجرد لغو
بالكلمات ال ب��األرق��ام ،وب��ال�م�ث��ل ال يمكن
اح�ت�س��اب ال�خ�س��ائ��ر ف��ي ال��ورق��ة اللبنانية
التفاوضية مع صندوق النقد ال��دول��ي وال
احتساب قيمة نفقات القطاع العام ،وقيمة
ال ��ودائ ��ع ،ب ��ال ��دوالر او ب��ال�ل�ي��رة اللبنانية
موحد وثابت للصرف.
دون وج��ود سعر
ّ
ووضعت مصادر مالية في هذا اإلط��ار ما
شهده س��وق الصرف من تدخل لمصرف
لبنان وإطالقه ديناميكية اجتذاب مخزون
اللبنانيين ومدخراتهم من ال��دوالرات الى
ال �س��وق .وت��وق �ع��ت ال �م �ص��ادر أن يواصل
مصرف لبنان هذا المسار وصوالً لتوحيد
سعر الصرف وتثبيته ،متوقعة ان يكون
س�ع��ر ال��ـ  25 – 20ال��ف ل �ي��رة ه��و السعر
المستهدف ،وأن يتم ترتيب أرق��ام ورقة
العمل اللبنانية والموازنة على أساسه.
بالتوازي ينشغل اللبنانيون اليوم وغدا ً
وربما حتى نهاية األسبوع بعاصفة ثلجية
ت�ق��ول األرص� ��اد ال�ج��وي��ة إن ال�ث�ل��وج معها
ستالمس ال�س��اح��ل ،وستجلب انخفاضا ً
بدرجات الحرارة يصل الى  4-3درجات
ع�ل��ى ال�س��اح��ل وستنخفض ال �ح��رارة لما
دون الصفر بقاعا ً وجبالً ،في ظل انعدام
قدرة اللبنانيين على امتالك وسائل كافية
للتدفئة ف��ي ظ��ل غياب الكهرباء وارتفاع
كلفة المولدات وغالء سعر المازوت.
نجز وزارة المال مشروع
وبانتظار أن ُت ِ
ال��م��وازن��ة وتسليمه ال��ى رئ��اس��ة الحكومة،
تواصلت المشاورات على الخطوط الرئاسية
لتأمين المناخ السياسي المناسب والهادئ
واالن��دف��اع��ة ال��ق��وي��ة وال��س��ل��س��ة لجلسات
مجلس الوزراء واالتفاق على الرؤية العامة
للموازنة ،ولهذه الغاية زار رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي قصر بعبدا أم��س ،والتقى
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،وقال
ميقاتي بعد اللقاء« :توافقنا مع الرئيس عون
على مختلف األمور ونلتقي األسبوع المقبل
في جلسة لمجلس الوزراء تتض ّمن الموازنة
لحة».
والمواضيع الحياتيّة ال ُم ّ
وبحسب مصادر «البناء» ف��إن مشروع
الموازنة يخضع في دوائر وزارة المال لمعاينة
نهائ ّية للبنود واألرق��ام وموازنات ال��وزارات
وسعر الصرف لوضع اللمسات األخيرة عليه
قبل تسليمه الى رئاسة الحكومة لتوزيعه
على ال��وزراء قبل يومين على األقل لدراسته
ومناقشته في الجلسة الحكوم ّية المتوقعة
مطلع األس��ب��وع المقبل» .ولفتت المصادر
ال��ى أن «وزارة ال��م��ال س ُتض ّمن المشروع
موازنتين تعتمدين س��ع �رَيْ ص��رف وعلى
مجلس ال��وزراء أن يختار أي واحدة تناسب
الظروف االقتصادية والمالية الحالية ،وفقا ً
لتقييم رئيس الحكومة وال���وزراء استنادا ً
الى خطة التعافي المالي والسعر النهائي
ال��ذي سيبلغه ال��دوالر ومتطلبات صندوق
مرجحة اعتماد سعر صرف
النقد الدولي»،
ّ
بين  6000و 10000آالف ليرة لرفد خزينة
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ميقاتي مجتمعا ً إلى بو حبيب والحلبي في السرايا أمس
الدولة بإيرادات لتمويل إنفاقها لسد عجز
الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات
المتعدّدة ال سيما بعد ارتفاع سعر الصرف».
موضحة أن مناقشات ال��م��وازن��ة ستجري
بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي
ليأتي المشروع متالئما ً ومنسجما ً مع نتائج
المفاوضات مع الصندوق.
وي��ش��ي��ر خ��ب��راء م��ال��ي��ون واق��ت��ص��ادي��ون
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ال��ى أن «ال��م��وازن��ة ستتض ّمن
إج���راءات غير شعبية كرفع سعر ال��دوالر
ال��ج��م��رك��ي وت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��اء وف��ات��ورة
االتصاالت وزيادة بعض الضرائب مع األخذ
بعين االعتبار شروط صندوق النقد كخفض
اإلنفاق الحكومي أو ترشيد اإلنفاق وتحرير
سعر ص��رف ال���دوالر ورف��ع ال��دع��م كليا ً عن
المحروقات والمواد والسلع االستهالكية».
وتوقعت أوس���اط حكومية أن تأخذ بنود
الموازنة نقاشات مستفيضة وطويلة بين
ال��وزراء الذين سينقسمون بين مؤيد لهذه
اإلجراءات ومعارض لها» ،فيما تشير مصادر
مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى
أن «وزراء الحزب سيناقشون الموازنة على
القطعة أي كل بند على حدة ،وسيصوت عليها
وفقا ً لما يراه مناسبا ً لمصلحة المواطنين مع
رفضه ف��رض ضرائب جديدة او أي إج��راء
يحمل الشرائح الشعبية الفقيرة أعبا ًء جديدة
فوق ما تتح ّمله من صعوبات ومعاناة».
وك���ان م��ي��ق��ات��ي ،اج��ت��م��ع ب��ح��ض��ور نائب
رئيس الحكومة سعادة الشامي ،مع السفيرة
الفرنسيّة في لبنان آن غريو على رأس وفد
ض ّم الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان
ستيز ونائب رئيس الخزينة الفرنسيّة وليام
روز.
وخ�لال االجتماع ع� ّب��رت السفيرة غريو
عن سرورها «لعودة التئام مجلس الوزراء
للبحث بمشروع الموازنة ال��ذي هو الحجر
األس���اس لمشروع التعافي االق��ت��ص��اديّ ».
وأعربت «عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانيّة
ف��ي م��ش��روع ال��ت��ع��اف��ي ال����ذي ه��و أس��اس
النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد
الدولي» .وتناول اللقاء أيضا ً الخبرة التقنيّة
والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا
من خالل خبراء من وزارة الماليّة ومديرية
الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات
مع صندوق النقد الدولي.
وفي أول تعليق له على ق��رار ثنائي أمل
وحزب الله العودة الى مجلس الوزراء ،اعتبر
رئيس «تكتل لبنان القويّ » النائب جبران
باسيل ،أن «عودة الحكومة خطوة إيجابيّة
نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى ،لكنها
ليست كافية ،فالمطلوب فعالية وإنتاجية»،
متمسكون
وقال بعد اجتماع التكتل« :نحن
ّ
بصالحيّات رئيس الحكومة في الدستور
ونرفض المساس بها» .قال« :إن اللبنانيّين
ي��ط��ال��ب��ون ب���اإلس���راع ف��ي أم���ور ع���دّة على
رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع
المعيشيّة الطارئة كالمساعدة المنتظرة
للقطاع العام وإعطاء بدالت النقل للعسكريين
وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات
ال��ق��رارات لقطاعات الكهرباء واالت��ص��االت
واألوضاع النقدية».
وف��ي م��وق��ف يعبّر ع��ن امتعاض التيار
الوطني الحر حيال أداء المحقق العدلي
القاضي طارق بيطار ويشي بتمهيد األجواء
للمطالبة بتصحيح قضيّة تحقيقات المرفأ
ومعالجة أزمة بيطار ،عبر فصل ملف مالحقة
القضاة لمصلحة محاكمتهم أم��ام محكمة
قضائية خاصة ومالحقة ال��وزراء والرؤساء
عن باقي الملف وحصرهم في المجلس األعلى
لمحاكمتهم ،لفت باسيل الى أن «هناك حالة
مراوحة في هذا الملف وتع ّمد واضح بوقف
التحقيقات لجهة استمرار تقديم طلبات الردّ.
ومن جهة أخرى ،نرى أن ال إنتاجية في الملف
من ناحية التحقيق العدلي ،وهناك شعور
بعدم ب��تّ أي ش��يء وع��دم إح��راز أي تقدم.

ويبدو كأن ال نية إلصدار التقرير الذي يسمح
لشركات التأمين بأن تدفع ألصحاب الحقوق
أو لناحية إص���دار ال��ق��رار ال��ظ��ن��ي ،وكذلك
بالنسبة إلى إطالق سراح الموقوفين ظلما ً
في ملف المرفأ».
وعن تعاميم مصرف لبنان األخيرة وسعر
الدوالر ،تساءل باسيل« :قيل إن الدوالرات غير
موجودة وإن االحتياطي اإللزامي انتهى في
مسألة الدعم ،فكيف ظهرت الدوالرات فجأة،
وصار المصرف المركزي قادرا ً على التدخل
لخفض سعر ال��دوالر بهذا الشكل؟ الخفض
مطلوب ،ولكن لماذا لم يحصل قبل؟ ولماذا
حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية
أو للدفاع عن الذات أو غير ذلك؟» ،معتبرا ً أن
«سعر الدوالر سياسي ومصطنع ،ويجب أن
يعود إلى مستوياته الحقيقية التي تؤكد كل
التقديرات أن مستواه أقل مما هو عليه اليوم،
وواج��ب «المركزي» وقف التالعب وتوحيد
األسعار التي تتالعب بأموال المودعين».
ف��ي المقابل يجتمع المجلس المركزي
لمصرف لبنان اليوم لتقييم نتائج التعميم
 161وتعديالته التي أدّت إلى تراجع سعر
صرف الدوالر األميركي إلى  ٢٥ألف ليرة في
السوق الموازية ،والبحث في الخطوة المقبلة
لالستمرار في الضغط على الدوالر وتحسين
وضع الليرة اللبنانيّة واستقطاب اإلقبال على
منصة «صيرفة» التي ارتفع حجم التداول
ّ
وجهه البنك
فيها ،خصوصا ً بعد اإلنذار الذي ّ
المركزي لحوالي  ١٨٨صرافا ً لوجوب اعتماد
المنصة وإال شطبهم ،بعدما الح��ظ أن ثمة
ّ
صرافين ال يتقيّدون بالسعر المعتمَد عليها».
ولفتت مصادر مطلعة على الشأن المالي
لـ«البناء» إلى أن «مصرف لبنان وفي اطار
الضغط للجم سعر صرف ال��دوالر ،سيبادر
الى خفض سعر منصة صيرفة إلى ما دون
السعر الذي بلغه سعر الصرف في السوق
ال��س��وداء أي أق��ل من  24500ليرة للدوالر
ال��واح��د ،وبالتالي تمديد العمل بالتعميم
 ،161وذلك بهدف تشجيع العمالء والشارين
للدوالر لتبديل أموالهم من الليرة اللبنانية
بالدوالر وفق سعر صيرفة لسحب الليرة من
السوق لتخفيف الطلب على ال��دوالر إلبقائه
على ح��دود الـ 24الف ليرة تمهيدا ً لخفضه
الى حدود الـ 20ألفاً» .وأف��ادت المصادر أن
«تثبيت الدوالر عند هذا الرقم هو تمهيد لرفع
دوالر الخدمات م��ن الكهرباء واالت��ص��االت
والجمارك الى حدود  10آالف ليرة».
وأفادت المعلومات أن قرار مصرف لبنان
بالتدخل في سوق القطع جاء بعد حصول
س�لام��ة ع��ل��ى غ��ط��اء س��ي��اس��ي ب��اس��ت��خ��دام
ال����دوالرات م��ن االح��ت��ي��اط��ي ف��ي المصرف.
ّ
ضخ حتى اآلن
مشيرة الى أن مصرف لبنان
حوالي  40مليون دوالر من االحتياطي في
المصرف المركزي.
وسجل سعر ص��رف ال���دوالر ف��ي السوق
السوداء مساء أمس ،ما بين  24700و24900
ليرة لبنانية للدوالر الواحد.
وب��ق��ي اه��ت��م��ام المواطنين منصبا ً على
انعكاسات االنفراج الحكومي وانخفاض سعر
الصرف على أس��واق االستهالك ،وأكد وزير
االقتصاد أمين سالم في مؤتمر صحافي أن
«موظفي مديرية حماية المستهلك والمصالح
اإلقليمية المكلفين خطيا ً وفق األصول مراقبة
تطبيق أحكام هذا القانون ،يتولون مراقبة
تطبيق كل في ح��دود اختصاصه :عناصر
الضابطة العدليّة المكلفون رسميا ً وبناء
على تكاليف خطية الموظفون المختصون
في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة
والسياحة والداخلية والبلديات وادارة
الجمارك» .وق��ال« :مشوارنا طويل وأتمنى
ّ
مستخف بالقانون عدم االستهانة
على كل
بالمرحلة المقبلة ألننا لن نرحم ،وسأضع
بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك الئحة
س��وداء ببعض االسماء أو المصالح الذين
وصلتني شكاوى عديدة بحقهم ،وأكرر أن ال

خيمة فوق رأس أحد وسنعلن في اإلعالم كل
المخالفين باألسماء .هذه الالئحة سأالحقها
قضائيا ً بالتسعيرة والعداد والجداول وحتى
آخر الطريق ،ألن هذا االمر لم يعد مسموحاً».
إال أن خبراء اقتصاديين يتساءلون عبر
«البناء» عن «تجاهل وزارة االقتصاد وأجهزة
الرقابة أسعار السلع والمواد الغذائية من
المصدر ،أي التدقيق من الفواتير الجمركية
للشركات المستوردة م��ن ال��خ��ارج ث��م من
فواتير الشركات الموزعة بالجملة ثم من
ال��س��وب��رم��ارك��ات ل��ك��ي ي��ت��م ت��ح��دي��د مصدر
المخالفة والتالعب باألسعار» ،موضحين أن
«مراقبة السوبرماركات والمحال التجارية
وحدها غير كافية ،فقد يأتي التالعب من
جهات أخ���رى» .والح��ظ الخبراء أن نسبة
انخفاض اسعار السلع والمحروقات أقل
بكثير من نسبة خفض سعر صرف الدوالر،
وتساءلوا :كيف يعمد التجار الى رفع األسعار
بشكل كبير حتى قبل ارتفاع سعر الصرف
بيوم أو يومين وال يخفضونها بعد انخفاضه
وتبقى األسعار على حالها لمدة أيام؟».
وت��وق��ع ال��خ��ب��راء أن تنخفض األس��ع��ار
تدريجيا ً الى حدود التناسب مع تراجع سعر
الصرف اذا قامت االجهزة االمنية بدورها
الرقابي من المصدر ،مشيرين ال��ى أن هذا
تحدّي الحكومة واختبار قدرتها على فرض
قراراتها ولجم تحكم المافيات وأصحاب
الوكاالت واالحتكارات المحم ّية من سياسيين
ونافذين والذين يحققون أرباحا ً طائلة بفارق
سعر الصرف .وعلمت «البناء» أن الكثير من
المصانع ومحال البيع بالجملة يهرعون الى
بيع بضاعتهم المكدّسة في المستودعات
للسوبرماركات لتحقيق أرباح قبل انخفاض
األسعار.
على صعيد آخ��ر ،وفيما لم يحضر حاكم
مصرف لبنان مرة جديدة جلسة االستجواب
أمام النيابة العامة التهامه بجرائم اختالس
وتحويل أموال الى الخارج ،أصدرت النائبة
العامة االستئنافية في جبل لبنان القاضية
غ��ادة ع��ون ق���رارا ً قضى بوضع إش��ارة منع
تص ّرف على كل العقارات والسيارات العائدة
لسالمة ،وإب�لاغ أمانة السجل العقاريّ في
المتن ومصلحة تسجيل اآلليات والمركبات
لتنفيذ القرار ف��وراً ،وذل��ك بناء على شكوى
تقدّمت بها مجموعة «الشعب يريد إصالح
النظام».
أمني قد يتكرر م���راراً ،أحضر
وف��ي تطور
ّ
«المواطن «ع س» من بلدة كفريا في البقاع
الغربي «غالون» من مادة البنزين ودخل الى
بنك بيروت والبالد العربية في جب جنين
وق��ام ب� ّ
�رش البنزين داخ��ل البنك ،واحتجز
الموظفين مهددا ً بإشعال النيران في حال لم
يحصل على أمواله .وبحسب المعلومات فإن
المواطن المذكور لديه وديعة بقيمة  50الف
دوالر في المصرف واألخير يرفض دفع أي
مبلغ له ،كما قال .وبعدها سلّم المودع نفسه
الى القوى األمنية بعد حصوله على أمواله.
ب��دوره ،استنكر المصرف بشدة االعتداء،
وأعلن «إقفال فرع جب جنين حتى إشعار
آخر ،صونا م ّنا ألرواح موظفينا وزبائننا».
على مقلب آخ��ر ،فرضت وزارة الخزانة
األميركية عقوبات على  3أف��راد هم جهاد
سالم عالمة ،وعلي محمد ضعون ،وع��ادل
علي دياب ،باإلضافة الى شركة دار السالم
للسياحة والسفر الرتباطهم بحزب الله ،كما
زعمت الخارجية االميركية.
واعتبر وزي��ر الخارجية االميركي طوني
بلينكن أن «تصنيف ال��والي��ات المتحدة لـ
 3أفراد وشركتهم مرتبطين بـ«حزب الله»
يأتي تضام ًنا مع الشعب اللبناني» ،ولفت
الى أن «ح��زب الله وشركاءه مهتمون أكثر
بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم
إي��ران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب
اللبناني».

شكلت البذور الجنينية للمشروع الفكري لجمال عبد الناصر وهى( :القضاء على اإلقطاع
وطني
ـ القضاء على االستعمار ـ القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم ـ إقامة جيش
ّ
قويّ ـ إقامة عدالة اجتماعيّة ـ إقامة حياة ديمقراطية سليمة).
وبالطبع قام جمال عبد الناصر ببلورة مشروعه عبر ثالثة محاور رئيسيّة لتحقيق
التقدّم والتنمية الشاملة ،من خالل الحرية واالشتراكية والوحدة باعتبارها مرتكزات
رئيسية للنهضة ،ومن خالل المبادئ الستة للثورة والمحاور الثالثة للتقدّم والتنمية
الشاملة تشكلت المعالم الرئيسيّة للتجربة الناصرية التي أعلن جمال عبد الناصر أنها
خاضعة للتجربة والخطأ عبر الممارسات الواقعية اليومية ،وهو ما يميّز تجربة جمال
عبد الناصر عن التجارب المستمدّة من النظريات الفكرية الغربية التي يتعامل أنصارها
يصحح من أخطاء تجربته حتى اليوم
على أنها مسلّمات في قوالب جامدة ،لذلك ظ ّل
ّ
األخير في حياته.
وبعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر جرت الردّة على مشروعه وتجربته منذ مطلع
السبعينيات .وهنا بدأت تتشكل مجموعات للمقاومة سواء داخل مصر أو خارجها،
تمسكت بمشروع جمال عبد الناصر وتجربته القائمة على المبادئ التي أرساها عبر
ثورته ،والمحاور الرئيسية لمشروع التقدم والتنمية الذي وضعه ،وأطلقت مع الوقت هذه
المجموعات على نفسها اسم الناصريّة ،أي األشخاص الذين يؤمنون بأفكار ومشروع
وتجربة جمال عبد الناصر.
إذن يمكننا اآلن تعريف مَن هم الناصريون؟ فالشخص الذي يدّعي أنه ناصريّ ال ب ّد أن
يكون على وعي تام بمبادئ جمال عبد الناصر وال يخرج عن هذه المبادئ التي أرساها عبر
مشروعه وتجربته .فالناصري ض ّد اإلقطاع وسيطرته بكافة أشكاله القديمة والحديثة.
والناصري ض ّد االستعمار بك ّل أشكاله القديمة والحديثة ،والناصري ضد سيطرة رأس
المال على الحكم بمختلف أشكالها القديمة والحديثة .والناصري مع جيشه الوطني
يدعمه ويقويه في مواجهة أعداء الداخل والخارج .والناصري مع العدالة االجتماعية
منحازا ً للفقراء والكادحين والمهمشين في ك ّل مكان ،كما كان زعيمه ،والناصري مع
الحياة الديمقراطية السليمة القائمة على تمكين المواطنين جميعاّ من مباشرة حقوقهم
الدستوريّة والعيش بكرامة في وطنهم .والناصريّ مع حرية اإلنسان داخل مجتمعه وفقا
يمس هذه الحقوق والحريات .والناصري مع االشتراكية
للدستور والقانون وض ّد أي فعل ّ
باعتبارها آلية لمنع االستغالل داخل المجتمع ووسيلة لتحقيق العدالة االجتماعية.
والناصري مع الوحدة العربية باعتبارها آليّة لمواجهة التكتالت اإلقليمية والدولية
الكبرى.
هذا هو التعريف العلمي للناصري وهو تعريف إجرائي يعتمد على مجموعة من
المؤشرات التي يمكن قياسها في الواقع .فمن تتوافر فيه هذه المقومات فهو ناصري
أما مَن يفقد شرطا ً من هذه الشروط فال يمكن أن نطلق عليه هذا المس ّمى .ومن هنا يمكن
لك ّل شخص يدّعي أنه ناصري أن يحكم على نفسه عبر هذه المؤشرات التي جاءت في
نهائي من فوضى المس ّميات ،وبالطبع
التعريف العلمي للمفهوم وبذلك نتخلص وبشكل
ّ
ما ينطبق على األشخاص ينطبق على المجموعات والتنظيمات واألحزاب التي ترفع راية
الناصرية أو تحمل اسم الناصرية .ومن المؤكد أنّ تطبيق شروط المفهوم في الواقع
سوف يكشف الجميع ،ويحدّد الموقع الحقيقي لك ّل من يدّعي أنه ناصري سواء كان فردا ً
أو مجموعة أو تنظيم.
فال يمكن أن يكون ناصريا ً مَن يدعم اإلقطاع ،أو يهادن ويطبّع مع االستعمار ،أو يسكت
على سيطرة رأس المال على الحكم ،أو يهاجم جيشه الوطني ،أو يصمت عن غياب
العدالة االجتماعيّة ،أو ال يثور في مواجهة االستبداد وعدم إقامة حياة ديمقراطية سليمة،
أو مَن يقبل بفقدان حرية اإلنسان ،أو مَن يقبل بعدم تطبيق االشتراكية إلقامة العدالة
االجتماعية ومنع االستغالل ،أو مَن ال يدعم الوحدة العربية ويقف صامتا ً أمام ما يحدث
في فلسطين والعراق ولبنان وليبيا واليمن وسورية من مخططات للتقسيم والتفتيت،
أما الذهاب للضريح والتقاط الصور ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي فال تمنح
ّ
صك الناصرية ،فغالبية مَن يزاحمون اللتقاط مثل هذه الصور في المناسبات المختلفة
ال يمتون للناصرية بصلة ،بل هم جزء من المؤامرة على المشروع الناصريّ  .اللهم بلغت
اللهم فاشهد.

التعليق ال�سيا�سي
لماذا ا�ستنفرت «�إ�سرائيل»
بعد ا�ستهداف الإمارات؟
أعلنت دول كثيرة في العالم تضامنها مع اإلم��ارات بعد الغارات التي
شنتها ط��ائ��رات يمنية مسيرة على منشآت في العاصمة أب��و ظبي ،لكن
أحدا ً من هذه الدول بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ،لم يعلن ما
الجوي ،ولم
أعلنه اإلسرائيليون عن مناورات عسكرية لصواريخ الدفاع
ّ
يتجاوز خطاب االستنكار الى اإلعالن عن الوقوف الى جانب اإلمارات في
ما وصفه بمحنتها والتهديد الخطير الذي تتع ّرض له.
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام اإلسرائيلية تكشف خلفيات ال�م��وق��ف اإلسرائيلي،
فالقراءة التي أجراها المسؤولون العسكريون في تل أبيب تقول إن من
بين أه��داف الغارات التي استهدفت بالطائرات المسيرة مدينة أبو ظبي،
رسالة واضحة لـ«إسرائيل» ،فالمسافة التي تفصل أبو ظبي عن أي نقطة
انطالق للطائرات المسيرة اليمنية تتيح لليمنيين فرصة استهداف مواقع
إسرائيلية ،وليس لدى اإلسرائيليين ما يجعلهم يستبعدون استهدافهم من
اليمن في اي حرب مقبلة ضمن محور المقاومة بعد معادلة السيد حسن
نصرالله التي أ ّيدها قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي
باعتبار أي تصعيد يستهدف القدس يعادل حربا ً إقليمية معلنا ً انضمام
األنصار إلى هذه المعادلة.
من جهة موازية ،يقول اإلسرائيليون إنهم يتولون الجبهة األمامية التي
شكلتها واشنطن لفرضية انهيار التفاوض مع إي��ران ،والتي يفترض أن
بين بنود جدول أعمالها اإلعداد ألنواع من االستهداف العسكري لمنشآت
إيران النووية ،والغارات اليمنية على أبوظبي وفرضية غارات مماثلة على
منشآت إسرائيلية تقلق بال اإلسرائيليين وتفرض عليهم إدخال هذا العامل
بجدية في حساباتهم.
العامل األهم برأي مراقبين خليجيين ،هو أن هذا القلق اإلسرائيلي وهذا
التعرض اإلماراتي لالستهداف يقوالن إن حكومات الخليج التي سوقت
عالقاتها م��ع كيان االح �ت�لال ،على حساب الهوية وال�ت��اري��خ وااللتزام
األخ�لاق��ي ،بصفته ض��ام�ن�ا ً ل�لأم��ن اإلقليمي ب��وج��ه م��ا وصفته بالخطر
اإليراني ،تكتشف اليوم أن هذه العالقة بالكيان هي أحد مصادر التغير في
التعامل اليمني مع اإلمارات ،واالستهداف يأتي بعد سنوات من االستثناء
الذي نعمت به اإلمارات قبل التطبيع مع «إسرائيل» ،رغم شراكتها في حرب
اليمن ،وبالمقابل فإن «إسرائيل» التي يفترض انها عون ونصير ُيعت ّد به
يفترض أنه يملك قدرة ردع وفائض قوة ،ها هو يعيش حال الهلع ،وبدالً
من أن يظهر كنصير بدا أنه يحتاج الستحضار األميركي لتقديم التطمينات
للرأي العام داخ��ل الكيان بأن «إسرائيل» ليست وحدها إذا تع ّرضت لما
تع ّرضت له اإلمارات.

جهاد مغنية ( ...تتمة �ص)1
كسر ظهرنا و ُيض َرب سندنا ،وسنكون حيث يجب أن
بالقول لن نسمح بأن ُي َ
نكون ،فقدمت الشهداء وقاتل المقاومون كتفا ً الى كتف مع ضباط وجنود
الجش العربي ال�س��وري حتى تحققت االن�ت�ص��ارات وتدحرجت من الشمال
الى الجنوب .وعندما احتاج لبنان في مواجهة كورونا لألوكسجين وطلبه من
سورية لبّت سورية النداء ولم تتذرع بأصوات نشاز تلوك اسمها بالسوء.
وعندما ق��ررت المقاومة جلب المحروقات م��ن إي��ران ال��ى لبنان وج��دت في
الموانئ السورية محطة االنتقال وأساطيل النقل بال مقابل ،وعندما ق ّرر
األميركيّون ال��ر ّد على سفن كسر الحصار اضطروا لالعتراف ب��أن معادلة
المقاومة وسورية هي معادلة التاريخ والجغرافيا التي ال يمكن مقاومتها وال
معاندتها ،فال شيء يمكن فعله لالقتصاد في لبنان إال بالمرور عبر سورية،
فكان استثناء استجرار الكهرباء األردنية والغاز المصري عبر سورية الى
لبنان من نظام العقوبات األميركي الجائر.
 المعادلة الثالثة هي وحدة المعادلة التي تربط جنوب سورية وجنوبلبنان ،فبعض السذج من السياسيين اللبنانيين يتوهّم أن الرابط بين مزارع
شبعا اللبنانية والجوالن السوري ناجم عما يس ّمونه عدم موافقة سورية

على ترسيم الحدود بينهما ،بينما الخرائط التي تظهر هذه الحدود موجودة
منذ العام  2000لدى األمم المتحدة وقد تحدث األمين العام لألمم المتحدة
م��راراً ،ومثله المسؤولون األميركيون واإلسرائيليون عن أن «اسرائيل»
ترفض حتى االنسحاب لصالح الـ «يونيفيل» من مزارع شبعا بانتظار حسم
الوضع في الجوالن ،والسبب يقوله اإلسرائيليون ،أن االحتالل اإلسرائيلي
للجوالن الذي يمثل قيمة استراتيجية في خطط األمن اإلسرائيلي يفقد هذه
القيمة إذا فقدت «إسرائيل» سيطرتها على مزارع شبعا اللبنانية ،فيما تحتاج
أية معادلة لتحرير مزارع شبعا الى نوع من الحضور في جبهة الجوالن،
والعكس بالعكس ،بينما ينظر اإلسرائيليون الى تهديد المقاومة بالدخول
الى الجليل في أي حرب مقبلة بصفته أمرا ً يصعب منعه إذا تمكنت المقاومة
من التموضع على ضفاف المزارع والجوالن ،وليس خافيا ً أن جهاد عماد
مغنية استشهد وهو يترجم كل هذه المعادالت الميدانيّة.
 المعادلة الرابعة هي تلك التي قالها التوقيت .ففي مثل هذه األي��ام عام 2015كان األميركيون قد حسموا أمر السير بتوقيع االتفاق حول الملف
ال �ن��ووي اإلي��ران��ي ،وتمهلوا ليمنحوا حلفاءهم وف��ي طليعتهم «إسرائيل»

الفرصة للقيام بما يوفر لهم ش��روط الوقاية من تداعيات االتفاق .واختار
اإلسرائيليون فرض معادلة ردع على جبهة الجوالن ال تسري عليها قواعد
المواجهة مع المقاومة في جنوب لبنان ،وكانت الغارة التي اغتالت جهاد
اإلسرائيلي قائم على أن المقاومة لن تجرؤ على
مغنية ورف��اق��ه ،وال��ره��ان
ّ
اإليراني في المفاوضات
الر ّد لتثبيت معادلتها الرادعة المعاكسة ،فاالنخراط
ّ
سيكون كافيا ً لمنع المقاومة من الرد ،وفقا ً للفهم الذي يملكه اإلسرائيليون
لنوع العالقة ف��ي ه��ذا التحالف أس��وة بسائر التحالفات ،وك��ان��ت المفاجأة
مزدوجة ،ف��ردّت المقاومة بعملية شديدة القسوة على االحتالل في مزارع
شبعا من جهة ،وم��ن جهة مقابلة اضطر اإلسرائيلي لعدم ال��رد على الرد،
بقرار أميركي ترجمته برقية الرئيس األميركي باراك أوباما لرئيس حكومة
االحتالل بنيامين نتنياهو ،والتي قال فيها إن الضربة موجعة لكنها ال تستحق
حرباً ،فقال نتنياهو إن حكومته ستعض على الجراح ولن تقوم بالردّ.
 ال�ش�ه��داء يكتبون حقائق بدمائهم .وه��ذه الحقائق تنمو ،وه��ذه قيمةشهادتهم .وهذه بعض الحقائق في شهادة جهاد عماد مغنية حيّة نعيشها
كل يوم ،فيكونون «أحياء ولكن ال تشعرون».

ريا�ضة

السنة الثالثة عشرة /األربعاء  19/كانون الثاني 2022

Thirteenth year /Wednesday/ 19 January 2022

�أمين �سر نادي العهد محمد عا�صي ّ
مهدد ًا:
تراجع االتحاد عن قراره �سي�أخذنا �إلى الفيفا
كشف محمد ع��اص��ي أم��ي��ن س��ر ن��ادي
العهد ،عن أنه زار برفقة محامي العهد،
المحامي علي رحال رئيس لجنة االستئناف
اللبناني لكرة القدم.
في االتحاد
ّ
وج��اءت زي��ارة عاصي ومحامي العهد
إلى رحال بسبب طلب االستئناف المقدّم
من ن��ادي النجمة ،عقب اعتباره خاسرا ً
بمواجهة العهد ضمن األس��ب��وع التاسع
بسبب تخلّفه عن الحضور إلى المباراة،
وخصم  6نقاط من رصيده.
وقال عاصي في تصريحات تلفزيونيّة:
“أهم س���ؤال ت�� ّم ط��رح��ه م��ن قبل لجنة
االستئناف هو هل ت ّم إبالغ العهد بإلغاء
المباراة من طرف االتحاد؟”.
وأشار إلى أن ناديه لم يصله أي شيء
عن إلغاء المباراة ،وأن االتحاد كان موجودا
بالملعب ممثالً باألمين العام جهاد الشحف
ال���ذي أش���رف بنفسه ع��ل��ى ال��م��ج��ري��ات،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى إرس���ال االت��ح��اد للطاقم
التحكيمي والمراقب وال��ذي ب��دوره سجل
كشف العهد للمباراة وغياب النجمة.

تعيين ربيع �أبو �شعيا مد ّرب ًا لمنتخب ال�صاالت

واعتبر أن العالقات بين ناديي النجمة
والعهد كانت ممتازة ،حيث شدّد على أنه
لو كان رئيس النجمة أسعد صقال اتصل
برئيس العهد تميم سليمان وطلب تأجيل
المباراة لكانت القضية قد حلّت قبل اللقاء،
معبرا ً عن أسفه لما وصلت إليه األمور.
وأردف“ :ما حصل باألمس من تأجيل
م��ب��اراة النجمة واإلخ���اء بسبب فيروس
ك��ورون��ا خ��دم االت��ح��اد ولجنة التحقيق
ف��ي االستئناف ،حيث أك��د أنها الطريقة
الصحيحة لتأجيل المباريات وليس بطرق
غير قانونية”.
وشدد عاصي على أن أي قرار سيخرج
عن نص القانون من قبل لجنة االستئناف،
سيواجهه العهد بملف إلى الفيفا بالتعاون
مع  7أندية.
وختم“ :الشمس واضحة وأعمى من ال
يرى النور في القانون الواضح والموضوع
م��ن قبل ات��ح��اد اللعبة وم��ا فعلته لجنة
المسابقات م��ن اعتبار النجمة خ��اس��را ً
وخصم  6نقاط هو القرار الصائب”.

قائد منتخب م�صر ال�سابق يك�شف حقيقة
تواط�ؤ م�صر والكاميرون لإق�صاء الجزائر!
ك � ّذب قائد منتخب مصر السابق أحمد
ح��س��ن ،تصريحــات زميله ال��س��اب��ق في
منتخب «الفراعنة» ،أحمد حــسام ميدو،
والذي قال فيها إن مصر اتفقت مع الكاميرون
إلقصاء الجزائر في كأس أفريقيا في العام
.2004
وأك��د م��ي��دو ف��ي تلك التصريحات ،أنه
اتفق مع نجمي منتخب الكاميرون حينها،
ص��ام��وي��ل إي��ت��و وري��ج��وب��ي��ر س��ون��غ على
السلبي من أجــل إقصاء الجزائر من
التعادل
ّ
دور المجموعــات والصعــود سويا ً إلى دور
الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا .2004
ورد أحمد حسن على زميله السابق ،بقوله
في تصريحات إذاعيّة“ :هذه التصريحات
معيبة وته ّز سمعة منتخب مصر في القارة
األفريقية وأتعجب بشدة من خ��روج ميدو
للحديث بهذا الشكل”.
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وأضــاف“ :لم يحدث من األساس أي اتفاق
من ميدو مع أحد في الكاميــرون ،وال يوجد
ما يدفعــه لتشــويه صــورة المنتخب”.
وأردف« :ميدو تحدث بشكل غير الئق عن
بعض الالعبين في منتخب  2004بسبب
رفضهم المشاركة في المباريات ،وكان عليه
حماية أسرار المنتخب».
وأكمل أحمد حسن ،وهو أكثر الالعبين
المصريين مشاركة في المباريات في بطولة
كأس أفريقيا« :لدي العديد من الكواليس
في بطولة  2004إذا تحدثت عنها ،سيكون
المتضرر األول هو ميدو».
يذكر أن تونس استضافت وقتها النسخة
الرابعة والعشرين من كأس األمم األفريقية
«ك��ان  ،»2004لتفوز تونس ب��أول نسخة
في تاريخها بعد تغلبها على المغرب في
النهائي 2ـ .1

أعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم ،تعيين المدرب ربيع أبو شعيا ،مدربا ً لمنتخب لبنان لكرة
القدم للصاالت .ويطلق لبنان استعداداته للتصفيات اآلسيوية ،المؤهلة إلى نهائيّات كأس آسيا
 2022بالكويت.
ويصطدم لبنان بفلسطين وعُ مان والسعودية ضمن التصفيات ،حيث ستكون أولى المباريات
في  5نيسان المقبل.
وأعلن االتحاد تعيين ريمون نجم ،مديرا ً للمنتخب ،حيث سيت ّم الحقا ً الكشف عن كامل الجهاز
الفني .وأمس انطلقت تمارين المنتخب على ملعب الس ّد بقيادة أبو شعيا.
وكان قد عمل أبو شعيا في منصب المدرب المساعد للمنتخب ،تحت قيادة اإلسباني راميرو
دياز ،وكان على بعد خطوة من التأهّ ل إلى نهائيات كأس العالم ،.وسبق له ان لعب لمنتخب لبنان
بكرة الصاالت ومع الهومنمن في بطوالت كرة القدم.

ال�صقال� :شرعنا بتح�ضير ملف ا�ست�ضافة
مجموعتنا الآ�سيويّة

البرتغالي كيرو�ش:
مدرب منتخب م�صر
ّ
جاهزون للت� ّأهل والفوز على ال�سودان
أكد البرتغالي كارلوس كيروش ،المدير الفني لمنتخب مصر ،جاهزية الفريق لتقديم مباراة
مميزة أمام السودان ،مساء اليوم ،األربعاء ،في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة
كأس األمم األفريقية ،وحسم الصعود إلى األدوار اإلقصائية.
وقال كيروش في المؤتمر الصحافي أمس الثالثاء« :سعيد بما قدّمه الالعبون أمام غينيا بيساو،
نحترم كل المنتخبات ونسعى دائمًا لتجهيز الفريق بأفضل صورة».
ولفت إلى عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخب مصر ،مؤكدا ً أن ذلك أمر
رائع .من جانبه أكد عمرو السولية العب منتخب مصر ،أن الفريق هدفه حصد لقب أمم أفريقيا
وإسعاد الجمهور ،مشيرا ً إلى أن مواجهة السودان لن تكون سهلة خاصة أن المنافس لديه رغبة
في تحقيق الفوز.
وأضاف أن منتخب مصر يفكر في كل مباراة على حدة ،والجميع داخل الفريق يسعى باستمرار
لتقديم أفضل المستويات.
ويحت ّل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد  3نقاط ،ويسعى للفوز
على السودان لحسم تأهله إلى الدور المقبل دون الدخول في حسابات أخرى.

كشف رئيس نادي النجمة أسعد صقال ،عن نية النادي استضافة مجموعته في بطولة كأس
االتحاد اآلسيويّ .2022
وح ّل النجمة في المجموعة الثالثة من البطولة إلى جانب كل من تشرين السوري والرفاع
الشرقي البحريني وهالل القدس الفلسطيني .وأكد صقال في تصريحاته على البدء منذ
اللحظة الحاليّة العمل على استضافة المجموعة على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري
في صيدا.
وأكد أن لبنان قادر على استضافة المجموعة الثالثة وأنها ستكون فرصة للجماهير
للحضور بكثافة في كل المباريات .وش �دّد على أن ص��ورة الحضور الجماهيريّ لنادي
النجمة ستشجع االتحاد اآلسيوي على منح النادي اللبناني الفرصة الستضافة مباريات
المجموعة.
وأكد بأنه بدأ سلسلة اتصاالت مع االتحاد اللبناني لكرة القدم من أجل تحضير ملف متكامل
الستضافة المجموعة.

وفاة �أ�سطورة ريال مدريد فران�شي�سكو خينتو
أعلن ن��ادي ري��ال م��دري��د المنافس في
دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم،
أمس الثالثاء ،وفاة أسطورته فرانشيسكو
”باكو“ خينتو ،وه��و واح���د م��ن أفضل
الالعبين في تاريخ النادي والفائز ببطولة
أوروبا مع إسبانيا عن  88عاما.
بدأ خينتو مسيرته في راسينغ سانتندار
وانض ّم إلى ريال مدريد في  ،1953وقضى
 18عاما ً في العاصمة اإلسبانية حتى
اعتزاله في .1971
وخاض الجناح األيسر  600مباراة مع
النادي وسجل  182هدفا .ويبقى خينتو

الالعب الوحيد الفائز بستة ألقاب لكأس
أوروب��ا ،كما ت� ّوج أيضا ً بلقب ال��دوري 12
م��رة وبلقبين لكأس ملك إسبانيا ولقب
وحيد لكأس إنتركونتيننتال خالل مسيرته
مع ريال.
وقال النادي في بيان ”خالص المواساة
لزوجته م��اري ل��وز ونجليه فرانشيسكو
وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديال وجميع
أقاربه وزمالئه وأحبابه”.
ولعب خينتو  43مباراة مع إسبانيا،
وم��ث��ل ب��ل�اده ف��ي ك���أس ال��ع��ال��م 1962
و.1966

ّ
ي�ستعد لخو�ض بطولة النا�شئين
الرا�سينغ
ان��ط�لاق �ا ً م��ن قناعتها ب��أن بناء
القاعدة هو الطريق األقصر للوصول
إلى ساحات التألق في المستقبل،
أولت اللجنة اإلدارية لنادي الراسينغ
اهتمامها الكبير بفريق الناشئين،
الذي سيخوض غمار بطولة لبنان
لموسم  2022-2021أسوة ببقية
ف���رق ال���ن���ادي ،وف���ي ه���ذا السياق
تحرص اإلدارة على تنفيذ خطتها
التصاعديّة التي رسمتها منذ أن
تسلّمت مهامها ،وعلى سلّم أولوياتها
تفعيل ف��رق الفئات العمريّة كافة
والتي سيع ّول النادي عليها كثيرا ً
الستعادة أمجاده وماضيه الساطع
بالبطوالت واإلنجازات.
تنصب الجهود على فريق
اليوم،
ّ
الناشئين (تحت  18عاماً) والذي
انطلقت تمارينه منذ حوالى األسبوعين
على ملعب بلدية الشياح ،تحت إشراف مدير الفريق جورج ناضر والمدير الفني سعيد وهبه
ومساعديه شاهيه كسباريان وايلي جريديني ،ومد ّرب حراس المرمى مروان الحلبي والمعالج
الفيزيائي اندره ص ّراف.
هذا ،وسبق أن أجريت االختبارات لعدد كبير من الالعبين المندفعين إلى القلعة البيضاء تحت
إشراف ومتابعة المدرب إسماعيل قرطام ومعه عدد من المد ّربين في النادي ،وبناء على نتائج
االختبارات ت ّم اختيار الالعبين المناسبين والموهوبين الذين سيتصدّون للدفاع عن ألوانه في
البطولة المرتقبة.

منتخب الأرجنتين من دون مي�سي
في مباراتي ت�شيلي وكولومبيا
تز ّلج� :سباقات دول ّية للرجال وال�س ّيدات
في  24و 25و 26الحالي في الأرز
ّ
اللبناني للتز ّلج على الثلج
ينظم االتحاد
ّ
ّ
سباقات دوليّة في التزلج األلبي في  24و25
و 26كانون الثاني الحالي في التع ّرج القصير
والتع ّرج الطويل على منحدرات جبران خليل
جبران في األرز .على األندية التي تو ّد تسجيل
العبيها إرسال األسماء واألعمار إلى االتحاد قبل
الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس 20
الحالي .وفي ما يلي نظام السباقات :وسيُعتمد
نظام االتحاد الدولي في سحب القرعة.
ـ إلزامية حضور إجتماع رؤساء الفرق مع
تفويض خطي من النادي وإال تشطب أسماء
الالعبين من السباق.
ـ يُحدّد نوع السباق أثناء اجتماع الفرق بعد
االطالع على نوعية الثلج.
ـ يُعقد االجتماع األول ل��رؤس��اء الفرق عند
الساعة السادسة من مساء األحد المقبل الواقع في  23الحالي في فندق “سيدروس” (األرز) .
على كل نا ٍد تفويض شخص واحد لتمثيله في االجتماع وأثناء السباق وله الحق وحدَهبتقديم االعتراض.
 سوف تحتسب نتائج هذه السباقات لبطولة لبنان. على كل العب أن يكون قد و َقع على الـ”  “ Athlete’s Declarationللتم ّكن من المشاركةفي السباق وإال يمنع من المشاركة من قبل المندوب الدولي.

أفادت قناة « »TyC Sportsبأن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،لن يتم استدعاؤه إلى
تشكيلة منتخب بالده ،الذي سيخوض مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم
لكرة القدم “قطر .”2022
وق ّرر الجهاز الفني للمنتخب األرجنتيني منح قائده ميسي ،البالغ من العمر  34عاماً ،فترة راحة
للتعافي من آثار إصابته بفيروس كورونا ،مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي ،وذلك وفقا ً
للقناة.
وسيواجه منتخب “التانغو” األرجنتيني نظيره التشيلي يوم  27كانون الثاني الحالي ،ومن
ثم الكولومبي يوم  1شباط المقبل .وكان منتخب األرجنتين قد ضمن تأهله بالفعل إلى نهائيات
بطولة كأس العالم  ،2022التي من المق ّرر أن تقام في قطر شتاء العام الحالي.
وشارك ليونيل ميسي في  16مباراة هذا الموسم بقميص “التانغو” ،وسجل خاللها ستة
أهداف ،إضافة إلى خمس تمريرات حاسمة.
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درد�صة �صباحية

الفنان الأردني �شميح التايه �شيف �شفحات «البناء»

الملك «ميدا�س» والإله «باخو�س «
} يكتبها الياس ّ
عشي

األزمة االقتصادية التي يعاني اللبنانيون منها ،أسبابها متن ّوعة ،ولك ّن أكثرها
وجعا ً هو تكالب التجار على أن يحتلوا مكانا ً لهم على الئحة أثرياء الحرب!
جاء في األساطير أنّ الملك “ميداس” طلب من اإلله “باخوس” أن يتح ّول
ك ّل شيء يلمسه إلى ذهب ،فكان له ذلك .ولكنه رأى أنّ ك ّل األشياء التي كان
يلمسها ،حتى الطعام ،وحتى ابنته التي قبّلها ،قد تح ّولت كلّها إلى ذهب ،سأل
نزع عنه هذه المحنة .
اإلله “باخوس” أن ُت َ
الله ّم… إني قد بلّغت.

نافذة �صوء
ّ
بالفهم والجدّ
ُكت�سب
حق العز ي
ُ
} يوسف المسمار*
الشـغـب
يا أهـ َل لبـنان ،يا أهـلي لِــ َم
ُ
ُ
والقال والقي ُل في الساحاتِ
والص َخ ُب؟!
َ

ُ
الحال لو بالرش ِد عالجها
ما ساءت
أه ُل المروآت واإلنصاف واحتسبوا

ُ
القــال في تعـزيـ ِز إلفـتـنـا
هـل ينفعُ
الخطب؟!
تجلب
مما
أم يُـنـقـ ُذ القـيـ ُل
ُ
ُ

ُ
ـنعـشـنا
الوعي ُتـشفـيـنا و ُت
عـقـيـد ُة
ِّ
س َكـبـوا
م
بغيهـ
علينا
األعادي
مهما
ْ َ

ماذا دهى الناس في لبنان فافـتـرقـوا
الح َّب بالبغضا ِء واحتربوا؟!
واستبدلوا ُ

يا فـتي َة الخـيـ ِر في لبنـان أيـ َنـ ُكـ ُم؟
ونـنـتحب
ما عاد يُجـدي بأن نبكي
ُ

واستذوقـوا الهـذ َر دستورا ً لدولتهم
َب
فاستفح َل الوي ُل واشتدّت ب ِه ال ُنـو ُ

صخـب
لبنانـنا العِـ ُّز ال يأتـيـ ِه من
ٍ
بالفهـ ِم والجـ ِّد ُّ
ـب
حـق العِـ ِّز ي َ
ُكـتس ُ

قد كـ َّرسوا الحقـ َد باستيرادهم فتـنا ً
البغي ك َّل الش ِّر قد جلبوا
من مجلس
ِّ

َفـ َنـوِّروا الشعـبَ باإلفها ِم وحـدكـ ُم
َ
تبنـون مَجـدا ً عـزيـزا ً ليس يُس َتـلَ ُب

لبـنـانُ قـد صا َر أشــال ًء ُمبـعـثـر ًة
وأهـ ُل لبنان بالتـفـتـيـتِ قـد ُنكِـبـوا

وحَ ِّكـمـوا العـد َل َ
الناس ُكـلّهـ ُم
بيـن
ِ
تـب
ر
وال
ألـقـاب
الـنـاس
ال يَـنـفـعُ
َ
ُ ُ
ٌ

لوال الخيانات ما انحلّت روابطـنـا
غتصب
جاسوس و ُم
أو ح ّق َر الشعبَ
ُ
ٌ

خـراب لبنـان إن َظـلَّـت طـوائـ ُفـ ُه
ُ
تنتخب
أردى الرجاالت بالتـزويـر
ُ

فـصـا َر لبنـانُ لألشــرا ِر لعـبـتهـم
عِـب
بغـيـر ِه الغـيـ ُر ال يحـلـو ل ُه اللَّ ُ

لـنْ يشهـ َد الخـيـ َر لبـنـانٌ بعـقـلـ ّيـ ٍة
تضطرب
في أبح ِر الجه ِل واألوهام
ُ

أبنـاؤه الذعـ ُر والغـوغــا ُء تمنعهـ ْم
َ
عشش ال َه َر ُب
عن ساح ِة الع ِّز فيهم

فخي ُر لبنان في األهـ ِل األلى انطلقوا
َ
بالفهـ ِم والعَـز ِم واالقـدا ِم واعتصبوا

ظ ّنـوا البطـوالتِ تهـويشا ً وثـرثـر ًة
واستـبعـدوا الـو َّد فيما بـينهـم وأبـوا

ُ
مالئك الكـون لن ُتجـدي شفاعـتهـم
واللهـب
ء
الضو
فـينا
شح
وغابَ
ُ
إن ّ
ُ

َ
الدين تـنـويـرا ً يُـ َقـ ّربُهـم
لم يفهمـوا
من رحمة اللهِ ،قد ضلّوا وما اقتربوا

في النهضة الع ُّز يا أهلي بها اعتصموا
ـب
لـنْ يـنـفـعَ اللـ ُّو واليالـيـتَ والعَ ـ َت ُ

ـسهـم
بأقـبـح الـ َذ ِّم قـد أضحى تـنـا ُف ُ
ُ
تبادل الشـتـ ِم في مفهـومهـم َطـ َر ُب

إنْ شئـتـ ُم النص َر فاستهدوا بوحدتكم ْ
الشعب محسو ٌم بها َ
الغلَ ُب
في وحـدة
ِ

لبـنـا ُنهـم صـا َر أهــــوا ًء ُمـد ّمـر ًة
يا ويـل لبـنـان مما ي ُ
الغضب
ُحدث
ُ

ُ
لـبـنـانُ
تـنـاغـمـ ِه
بـاق في
بالح ِّ
ُ
ـب ٍ
غاص في الحق ِد ُجر َم الموتِ
إنْ
يرتكب
َ
ُ

أبـنـا ُء لبـنان غابـوا عـن أصالتهـم
ُّ
ينجذب
الكـل
بالغي ِر ال الذات صا َر
ُ

حـيـا ُة لبـنـان في تمـتـيـن وحـدتـ ِه
ومـوتُ لبنان في التـفـتيتِ ُمر َتـ َق ُب

طـالّ ُب لبنـان حمقى في تهاتـرهـم
الطلب؟!
هـل يُؤم ُل الخي ُر ممن حمق ُه
ُ

َ
وخـيـ ُر لبنـان في أحـضان بـيئـتـه
ويـغـتـرب
وشـ ُّر لبنـان أن يـنـأى
ُ

ـجـــا ٌر كـتـابَـ ُتـهـم
ـاب لبـنـان ُت َّ
كـ ّت ُ
ِّ
ٌ
الغش ضاقت دونـه ال ُك ُت ُب
فيض من

ُ
والنس ُب
والميراث
في البيئة األص ُل
َ
والمج ُد فيها وفي استلهامها الحَ َس ُب

ُشــــعَّ ـا ُر لبـنـان أقــزا ٌم هِ ـوايَـ ُتهـم
ب ُّ
َـث الخـرافـات ال َكـلّوا وال تعبـوا

يـنـتـسـب
الـفـو ُز للعـلـم واألخـالق
ُ
ُّ
يـنـتسب
والـذل للجَ ـهـ ِل والفـحشـاء
ُ

أحـزاب لبنان قـد خابت وقـد فشلت
ُ
َـب
فاسـتهـو َل الشـ ُّر واإلبهـام وال ِري ُ

الناس ثـوروا واحفظـوا وطنا ً
يا أفهم
ِ
َ
والش َغ ُب
دستـور ُه األمنُ ال الغـوغا ُء

اب لبـنـان غـلـمـانٌ ســياسـ ُتهـم
ُنـ ّو ُ
َ
َ
ـب
الغـد ُر والزو ُر
ُ
والتهـريج والكل ُ

لـبـنـانُ بالجـهـ ِل مـقـهـو ٌر بـر ّمـتـ ِه
الحقب
بالوعي ما امتدّت به
والنص ُر
ُ
ِّ

عُ ــبّــا ُد لبـنـان ُ
ضـالّ ٌل ديـانـ ُتهـم
ُ
والكذب
والفسق والتضلي ُل
العهـ ُر
ُ

ـعَـش َ
أمـراض ُم ِّ
ٌ
ـشـ ٌة
أعــدا ُء لبـنـان
تحتجب
في
الروح والعق ِل والوجدانِ
ُ
ِ

ُقـضا ُة لبـنـان خصيـانٌ فحـولـ ُتهـم
ُ
الجبنُ
والخوف والتزوي ُر وال َه َر ُب

فطهّروا الروح َ في تطهيرها تجـدوا
َ
والعـرب
لـبـنـان حـ ّرا ً مَـدا ُه الشــا ُم
ُ

أقطـاب لبنان قـد خانـوا رسالتهـم
فاختـ ّل وانهار ما من أجله انتدبـوا

أعـراب صهـيـون ليسوا منهـ ُم أبـدا ً
ُ
َّ
الحق بالبطالنِ واعتصبـوا
مَن بدّلوا

قـد صا َر لبنـانُ في لبنان مغـتـربا ً
وأهـ ُل لبنان عن تاريخهـم غـربـوا

يا أحكم الناس هـيَّا بالهُدى انتصروا
صـب
فالنص ُر
بالح ِّ
ُ
ـب ال األحقـاد يُغـ َت ُ

يا أهـ َل لبنان ال تبـكـوا على وطـنٍ
السبب
إن ضاعَ أو زا َل أنتـ ْم كنتـ ُم
ُ

واستلهموا العق َل في األخالق نهضتكم
ُ
آفـاقهـا الكـونُ واإلنســانُ
ُـب
والشه ُ

ال شي َء في الكونِ يحميـنا ويُنقـذنا
إنْ شابنا العُ ْج ُب في التفكي ِر والعَجَ ُب

النفس من أدران حيـرتهـا
واستنقذوا
َ
يقـتـرب
من سار في النـو ِر نحـ َو الله
ُ

ُ
الحَ ُّ
والصـدق أركـانٌ لوحـدتـنا
ـق
ُ
ُ
واألدب
واألخالق
والعـدل
والحب
ُ
ُّ

الــدا ُء فـيكـ ْم وفـيكـ ْم ِ
صحَ ـتِـ ُكـ ْم
سـ ُّر َ
َـب
والويـ ُل منكـ ْم ومنكـ ْم للعُ ـلى َ
السب ُ
قومي مقيم في البرازيل.
*شاعر
ّ

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

دبو�س

عروبة �سعودية

قحاا ً أصيالً فإنّ
فإن عليك ان تنبطح أمام أيّ غزو أميركي أو “إسرائيلي”
قح
إذا أردت أن تكون عربيا ً ّ
ّ
المفضل ان تقدّم الشاي بالنعنع للجنود “اإلسرائيليين” في اللحظة التي
لبالدك… ومن
يقتحمون فيها الحدود ليشعروا باأللفة واألمان والمحبة ،وتزيل أية مشاعر سلبية قد تعيق
مهمتهم في احتالل بالدك…
أما إذا قام بعض من أولئك الذين لديهم بعض من كرامة تجعلهم يتجرأون على التصدّي
للعدوان الصهيوني والهيمنة األميركية وقاموا بإرسال مقاتلين للدفاع عن بلدك ومساعدتك في
هزم المحت ّل ،فإنّ عليك إنْ شئت ان تكون عربيا ً صالحا ً أب ّيا ً ان تعاديهم وتعتبرهم غزا ًة محتلّين،
ثم ال تعدم وسيلة في إدانة تصرفهم وتحريض العالم عليهم بصفتهم محتلين آثمين…
أما إذا أردت أن تبلغ مراتب علوية في سلّم العروبة والمجد العربي فإنّ عليك أن تقوم
باستدراج معارضيك الى قنصلياتك في العالم… ثم تقوم بتقطيعهم بالمنشار قطعا ً
متساوية ثم تذيب هذه القطع بأحماض قوية من النوع الفعّ ال حتى ال يبقى لهم أثراً…
وال تنس ان شئت السم ّو في عالم العروبة والفخار العربي… أن تقبض على رؤساء
الحكومات لــدول صديقة وشقيقة وتــقــوم بإطعامهم علقة ساخنة ثــم تجبرهم على

االستقالة…
أما أسمى مراتب العروبة وأكثرها شموخا ً وأصالة فهي بأن تقوم بالتحالف ونسج أجمل
العالقات مع من يحتلون أراضي عربية ويد ّنسون المقدسات العربية واإلسالمية ويسرقون
األرض ويح ّولونها الى مستوطنات ،وحينما يحاول أصحاب األرض العرب ،الذين من
المفترض انهم أخوة لك مقاومة ك ّل هذا العنت والتوحش فإنهم يقتلونهم بد ٍم بارد… وحينما
تقوم كر ّد فعل على ذلك بالتحالف مع المعتدي وإقامة أروع العالقات معه وشراء سالحه
وتبادل التجارة والسفارات والبعثات الدبلوماسية ،فإنك بذلك ترقى عاليا ً في عالم العروبة
والشموخ العربي…
هذه هي الوصفة اآلل سعودية لمفاهيم العروبة والوحدة العربية والتآخي العربي والتي
ال يأتيها الباطل من بين يديها وال من خلفها… فإنْ شئت ان تكون عربيا ً حسب المعيرة
السعودية فتلكم هي الوصفة العتيدة… وهنيئا ً لنا جميعا ً بعروبتنا وسؤدننا على الطريقة
السعودية .

سميح التايه

مبادرة ثقاف ّية �شمن مهرجان م�شرح الطفل لت�شجيع اليافعين على القراءة
أطــلــقــت مــديــريــة ثــقــافــة حــمــص مــبــادرة
«اخترنا لــك» ضمن مهرجان مسرح الطفل
لجذب شريحة واسعة من اليافعين للتعرف
على عناوين متن ّوعة من الكتب والقصص
والروايات ومناقشتها ضمن جلسات حوارية
بــإشــراف أدبــاء وشــعــراء متخصصين بأدب
األطفال واليافعين.
المبادرة التي استضافتها قاعة األديب عبد
الباسط الصوفي استهدفت فئة اليافعين من
عمر  12حتى  16عاماً ،حيث استطاعت في
يومها األول وفــق صبا وســوف مديرة قسم
األطفال واليافعين في المديرية جذب اهتمام
تلك الفئة.
وبـ ّيــنــت وســـوف أن المشاركين ناقشوا
رواية “حرب شراب الليمون” لجاكلين ديفيز
واستخلصوا منها أسس إدارة مشروع مفيد
والخطة التسويقيّة له والجدوى منه وأسلوب
المنافسة الشريفة ،الفتة إلــى أن المبادرة

تناقش يوميا ً عنوانا ً جــديــدا ً يهم الشباب،
حيث يت ّم طرحه قبل يوم على مواقع التواصل
االجتماعي لمناقشته وتلخيصه ضمن جلسة
ّ
اليوم التالي.
مـــد ّرســـة الــلــغــة الــعــربــيــة إيــلــيــن ديــب
والمتخصصة بـــأدب األطــفــال أشـــارت إلى
أهمية التركيز على تنشيط القراءة وتحسين
أداء اليافعين في التحدّث والكتابة وتقوية
شخصياتهم ليكتسبوا الــقــدرة على التكلّم
في المجالس والنقاش بمختلف المجاالت
وموضوعات الحياة.
ـي وقاص،
ـ
روائ
السلومي،
األديــب جمال
ّ
لــديــه  3مــجــمــوعــات لــألطــفــال نـــ ّوه بــدور
المبادرة في تعريف األطــفــال واليافعين
على القصص وتشجيعهم على الــقــراءة
يومي ليخفف من األفــكــار السلبية
بشكل
ّ
ويقاوم االكتئاب والملل ويحفز على التفكير
واالستنباط واالبداع.

عباس حسن بعمر  12عاما ً وسارة حسن 13
عاما ً من المشاركين بالمبادرة ولهما مشاركات
بكتابة القصص والروايات عبرا عن اهتمامهما
بالعناوين المطروحة للمناقشة وخاصة في

مجال الروايات العالمية مؤكدين دور القراءة
في منحهما الــقــدرة على التعلم الــذاتــي بما
يساهم في تنمية المعارف والمقدرات وتوسيع
المدارك الفردية.

ال�شرك�شي في حلب
معر�ض للتراث
ّ

اقامت مديرية الثقافة في حلب بالتعاون مع الجمعية
الخيرية الشركسية معرض التراث الشركسي ،ضمن فعاليات
األسبوع الثقافي الشركسي في صالة تشرين ـ حلب بمشاركة
 12عارضا ً وعارضة.
ضم المعرض الذي استمر ثالثة أيام مشغوالت يدوية من
الصوف والكروشيه واإليتامين والمط ّرزات واألعمال الخشبية
والمأكوالت والمعجنات وأنــواع الحلويات التي يشتهر بها
الشركسي.
المطبخ
ّ
وقال مدير الثقافة في حلب أحمد محسن في تصريح لوسائل
اإلعالم “إن المعرض يقام للتعريف بالتراث الالماديّ من خالل
معروضاته التي تعكس الفلكلور الشركسي وعاداته وتقاليده”.
وأوضحت منسقة المعرض شكران جوخاي «أن المعرض
نتاج لدورات نفذتها الجمعية الشركسية للسيدات في مجال
المشغوالت اليدوية والمطبخ والتريكو واأللبسة الخاصة بالزي

المدير اإلداري
نبيل بونكد

الشركسي وإعادة تدوير بعض القطع الخشبية بهدف التعريف
بهذا التراث ونقله إلى األجيال القادمة».
وأشارت المشاركة ميرنا خليل إلى أنها شاركت بمعروضات
يدوية ومنها الرسم على الزجاج وإعادة تدوير القطع المستهلكة
في المنزل مؤكدة أهميّة دور السيدات في المعرض والتي تساهم
في تعزيز ثقتهن بأنفسهن.
ولفتت المشاركة روز نبهان إلى أن مشاركتها كانت عبر
مطرزات ومشغوالت لتعريف المجتمع بالتراث والفلكلور
الشركسي ،كما أشارت فاديا بديس إلى أن مشاركتها بأعمال
ّ
الصوف اليدويّ تأتي للتأكيد على أن المرأة الحلبية منتجة في
العمل والمنزل.
وأكد المشارك عمار محايري أنه شارك في المعرض ليظهر
تن ّوع وغنى المجتمع الــســوريّ بمنتجات التراث والفلكلور
والقدرة على المساهمة في دعم االقتصاد الوطني.
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