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إّن الذين باؤوا بالخزي أمام اليهود 
معنوياتهم  ينقذوا  أن  يمكنهم  ال 
بإنزال الجيش عن رتبة الشرف في 

صيانة األمة.
سعاده

سبباً  ال��ق��ص��ي��ر  ال��ح��ك��وم��ة  لعمر  ك��ث��ي��رون  ي��ع��رض   -
ال  وم��ا  فعله،  عليها  يجب  وم��ا  يمكنها  بما  لالستخفاف 
يجوز لها إال أن تفعله، ألنهم ال يقيمون حساباً للجواب 
سيحدث  ماذا  نوع:  من  سؤال  على  الواقع  يقدمه  الذي 

في مسار تفاقم االنهيار خالل أربعة شهور؟ 
ال��ب��الد لحالها،  أم��ور  ت��رك��ت  إذا  أرب��ع��ة ش��ه��ور  ف��ي   -
التصاعدي  خ��ط��ه  ال����دوالر  ي��واص��ل  أن  أك��ي��داً  س��ي��ك��ون 
آالف  خمسة  األدنى  حدها  جديدة  عتبة  شهر  كل  فيقفز 
ليرة ما يعني أن يبلغ مع نهاية الشهور األربعة 50 ألف 
الذي  التصعيد  هذا  واللبنانيون  لبنان  يحتمل  فهل  ليرة، 

واقعياً؟ ينتظرنا 
المواد  أس��ع��ار  حكماً  سترتفع  ش��ه��ور  أرب��ع��ة  ف��ي   -
األساسية بما يزيد عن نسبة تأثير ارتفاع سعر الدوالر، 
سواء بتأثير التفاقم في أزمتي الطاقة والحبوب وتأثير 
ذل���ك ع��ل��ى أس��ع��ار ال��ق��م��ح وال��ن��ف��ط، واس��ت��ط��راداً الخبز 
وعموما  النقل،  واك��الف  الكهرباء  مولدات  واشتراكات 

سنكون أمام زيادة أسعار تزيد عن 100%.
الموظفين بفعل  أربعة شهور ستتحول رواتب  - في 
عاملي ارتفاع الدوالر وانهيار القدرة الشرائية للرواتب، 
سعرها  يقارب  عندما  بنزين  صفيحة  ثمن  معادل  إل��ى 
الدولة  عجلة  فتتوقف  ل��ي��رة،  مليون  ونصف  المليون 
والصحية،  ال��ت��رب��وي��ة  ال��م��ؤس��س��ات  وت��ن��ه��ار  وإدارات���ه���ا 
الناس  وتخرج  البقاء،  تنازع  خاصة  مؤسسات  وتقفل 

الى الشوارع وينفلت حبل األمن وتقع الفوضى.
االن��ت��ظ��ار، ويقيسون  ع��ل��ى ح��ري��ر  ي��ن��ام��ون  ال��ذي��ن   -
شعار  ان  ينتبهون  ال  بقدرتهم،  التحمل  على  البلد  قدرة 
قد يعني عملياً  الرئاسية،  االنتخابات  تتم  االنتظار حتى 
تحول  أن  احتمال  حيث  ال��ك��ارث��ة،  ال��ى  بالذهاب  ال��ق��رار 
الفوضى  بسبب  االنتخابات،  إنجاز  دون  البلد  ظ��روف 
والفلتان األمني، وصعوبة جمع مجلس النواب، إضافة 
االنتخابات  طاقة  يفوق  حداً  بلغت  األم��ور  بأن  للتسليم 

الرئاسية على معالجتها.
األربعة  الشهور  حكومة  تستطيع  ماذا  هو  السؤال   -
مضى،  ما  تجربة  من  انطالقاً  حكماً،  مشروع  تفعل،  أن 
بعمرها  محكومة  حكومة  تستطيع  أن  نتوقع  ف��ل��م��اذا 
القصير وبالتوازنات ذاتها التي رافقت سابقتها الشبيهة 

بها عموماً، ما لم تستطعه تلك؟
ب��رن��ام��ج مختصر وواق��ع��ّي على  ف��ي  ه��و  ال��ج��واب   -
التي  ال��م��ع��ادالت  االعتبار  بعين  يأخذ  الحكومة  مقاس 
العامة ومن  الموازنة  إقرار  تحكم حركتها، وفي طليعته 
ضمنها تعديالت الرواتب واألجور، وإقرار االتفاقية مع 
وهي  سحرية،  عصا  ألنها  ليس  الدولي  النقد  صندوق 
لمساهمة  الضئيل  ال��رق��م  ألن  ب��ل  حكماً،  ك��ذل��ك  ليست 
ي��م��ن��ح��ه فرصة  ل��ب��ن��ان ال  ب��ح��اج��ة  ق��ي��اس��اً  ال���ص���ن���دوق 
ويتيح  لبنان،  على  تفجيرّية  ش��روط  لفرض  تفاوضيّة 
خطط  لوضع  إيجابي  مناخ  لخلق  الطريق  فتح  بالمقابل 
مرور  بجواز  والمصرفية،  المالية  األزم��ة  من  الخروج 
القطاع  هيكلة  خطة  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال��س��ك��ة،  على  دول���ي، 
أي  الصندوق،  أقرها  كما  الخسائر  وتوزيع  المصرفي، 
كما أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب، وانتفض عليها 
تحالف نيابي مدعوم من كل من مصرف لبنان وجمعية 

المصارف وكبار المودعين.
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 الكارثة قادمة ما لم تقم

حكومة جديدة وت�سارع العمل 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

اأوروبا ت�ستعّد ل�ستاء �سعب دون تدفئة... واإقفال �سناعّي... وبلينكن ي�سّجع الت�سوية في اأوكرانيا

بوريل اإلى طهران بمقترحات من�ّسقة الإنقاذ االتفاق النووّي... قبل زيارة بايدن اإلى المنطقة 

ميقاتي لحكومة من 18 ت�سم 12 وزيرًا �سابقًا... والحكومة قبل منت�سف تموز!
كتب المحّرر السياسّي 

في  االستعصاء  بين  واألوروب����ي،  األميركي  بجناحيه  للغرب،  ال��م��زدوج  ال��م��أزق 
الملف النووي اإليراني وفشل محاوالت التهويل على إيران لفرض تنازالت عليها، أو 
استدراجها باإلغراءات لتغيير ثوابتها، خصوصاً موقفها من خيار المقاومة ومستقبل 
كيان االحتالل، من جهة، واالستعصاء المتنامي في رسم مستقبل قاتم للمواجهة مع 
روسيا، سواء من بوابة مسار الحرب العسكرية في أوكرانيا، أو من بوابة أزمات الطاقة 
فعلى  والمنطقة،  العالم  شهدها  التي  والتحركات  المواقف  ظهرته  أوروب��ا،  تنتظر  التي 
مسرح الحرب في أوكرانيا، تراجعت اللهجة األميركية عن الثقة بهزيمة روسيا، وبدأت 
لغة الحديث عن تشجيع التسوية، كما ورد في كالم وزير الخارجية األميركية أنتوني 
بلينكن، بينما أوروبا منشغلة بأزمتها المقبلة مع الشتاء الصعب كما وصفته نتائج قمة 
دير  فون  أورس��وال  األوروبية  المفوضية  رئيسة  قالت  حيث  االقتصادية،  بروكسيل 
“لقد راجعنا  اليين بعد اجتماع لرؤساء دول وحكومات االتحاد في قمة في بروكسل 
الجميع الضطرابات جديدة ونعمل على  الوطنية لضمان استعداد  الطوارئ  كل خطط 
خطة طوارئ لتقليل الطلب على الطاقة مع القطاع والدول األعضاء السبع والعشرين”، 
بينما قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو “سنواجه أوقاتاً مضطربة للغاية، 
في  الروسية  العسكرية  العملية  خلفية  على  للغاية”،  صعباً  الشتاء  هذا  يكون  وربما 
تناوبوا  الذين  الخبراء  من روسيا. وتحدث  الطاقة  إمدادات  أوكرانيا، واإلضرابات في 
المقبل، وعن إغالق قطاعات  الشتاء األوروب��ي  أبواب  أزمة تدفئة تدق  الكالم عن  على 

صناعية كثيرة بفعل تبدل أسعار الطاقة، وخطر انقطاعها.

الخارجية  الشؤون  لمفوض  المفاجئة  الزيارة  تبدو  اإليراني،  النووي  المسار  على 
إلى  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  زي��ارة  قبيل  طهران،  الى  بوريل  جوزيب  األوروبية 
المنطقة في الشهر المقبل، محاولة للتخفيف من الوقع العدائي لزيارة بايدن على إيران، 
في ظل ارتباط زيارة بايدن بشعارات تعبوية تتركز على توجيه التهديدات إليران، لكنها 
وفقاً لمتابعي الملف النووي ال يمكن النظر إليها مع تراجع مفاوضات فيينا، بمعزل عن 
أن بوريل  العامة. فالمصادر ترجح  العالقات  أبعد من حملة  فرضية ما يحمله بوريل 
األميركيين  للمسؤولين  المتتابع  الكالم  تترجم  واشنطن  مع  منسقة  مقترحات  يحمل 
عن االستعداد للعودة المتزامنة الى االتفاق، وعن الخشية من بلوغ إيران مرحلة عتبة 
إنتاج السالح النووي، واعتبار االتفاق الطريقة األمثل لضمان عدم امتالك إيران لسالح 

نووي.
هذا المناخ التسووّي المخالف للغة التصعيد يفسر برأي المصادر التي تابعت مسار 
السعودي  الضغط  تراجع  الجديدة،  الحكومة  لتأليف  ميقاتي  نجيب  الرئيس  تسمية 
منافسة  دون  لميقاتي  المجال  وت��رك  جهة،  من  س��الم،  ن��واف  السفير  تسمية  لصالح 
وتقول  منافسة.  لال  ص��ّوت��وا  و46  له  ص��ّوت��وا   54 بين  ص��وت،   100 ليحصد  فعلية، 
المصادر إن هذا المخرج الفرنسي للتمهيد لعودة ميقاتي حظي بتأييد أميركي وتجاوب 
الله  ح��زب  تأييد  مع  المواقف  تقاطع  عن  الحديث  المصادر  ب��رأي  يتيح  ما  س��ع��ودي، 
بين  التجاذب  رغم  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  لفرص  الطريق  ويفتح  ميقاتي،  لعودة 
التيار  باعتبار  الحكومي،  الملف  في  الحر  الوطني  والتيار  الجمهورية  ورئيس  ميقاتي 
المصادر في  ل� ال منافسة. وتضع  كان شريكاً ضمنياً في إيصال ميقاتي بالتصويت 

التداول فرضية إقدام ميقاتي على عرض الئحة مبدئية نهاية األسبوع المقبل بأسماء 
المقترحة  الجديدة،  الحكومة  في  الستبقائهم  األعمال  تصريف  حكومة  في  وزيراً   12
18 وزيرا، باالستغناء عن ستة وزراء، واستبدال ستة آخرين بما يعبر عن الكتل  من 

الجديدة الراغبة بالمشاركة في الحكومة.

بعد االنتهاء من معركة االستشارات النيابية الملزمة في بعبدا والتي أفضت الى تكليف رئيس 
حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة، انصرفت الكتل النيابية والقوى الحزبية 
االستشارات  نتيجة  من  السياسية  والخسائر  األرباح  تقييم  خاللها  تجري  محارب  استراحة  الى 
جولة  تشهد  التي  النجمة  ساحة  الى  األنظار  تتجه  فيما  الحكومة،  تشكيل  لمعركة  واالستعداد 
االثنين  يومي  النيابية  للكتل  المكلف  الرئيس  يجريها  التي  الملزمة  غير  النيابية  المشاورات 

والثالثاء المقبلين. 
الميقاتية  الحكومة  شكل  حول  السياسية  والكواليس  الكتل  داخل  والنقاشات  التساؤالت  وبدأ 
أم حكومة تكنوسياسية كما  الحالية مع تعديالت بسيطة  بالحكومة  الجديدة وهل تكون شبيهة 
وهل  باسيل؟  جبران  النائب  الحر  الوطني  التيار  ورئيس  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  يريدها 
ستضّم الكتل النيابية األساسية كلبنان القوي والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي؟ أم سيصرون 
على مواقفهم من عدم المشاركة؟ وهل ستولد الحكومة أصالً في ظل الخالف الميقاتي العوني في ظل 
مرحلة سياسية شديدة التعقيد على مسافة أربعة شهور من نهاية والية رئيس الجمهورية الحالي؟ 
ووفق  طرف،  من  أكثر  باتجاه  مشاوراته  ماكينة  حّرك  الذي  ميقاتي  الرئيس  ملعب  في  الكرة 
“البناء” فإنه يحضر تشكيلة حكومية جديدة مع توزيع جديد للحقائب وطرح أسماء  معلومات 
جديدة وقد يبقي على أسماء حالية، على أن يبلور مسودة أولية للحكومة ويعرضها على رئيس 

الجمهورية خالل وقت قريب.
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وحدهم الحمقى يعّولون

 

على حيادية وا�سنطن ووعود »اإ�سرائيل«!

 للمرة الأولى منذ �سباأ

اليمن الرقم الأ�سعب

 د. عدنان منصور �

 محمد صادق الحسيني

 إلى متى يظّل حكام ومسؤولون وسياسيون وأفراد  في 
المتحدة،  الواليات  “نبل” سياسات  على  يراهنون  المنطقة 
ونهجها وأدائها وسلوكها، ويعّولون على “مساعيها الحميدة” 
وتطلعات  بقضاياها،  العميق  واهتمامها  صدقيتها  وعلى 
الذين  عن  بمعزل  الحقيقة،  ه��ؤالء  سيدرك  متى  شعوبها؟! 
ومنافع  شخصية،  لمصالح  عنها  عمداً  أبصارهم  يغّضون 
“الوطنية  أدواره���م  ي���ؤّدون  وسلطوية،  ومالية،  سياسية 
العظيمة” لراعيهم وحافظ نعمتهم، وحامي مناصبهم! إلى 
الذي  “اإلسرائيلي”،  الذئب  “َوَداعة”  على  يراهنون  متى 
أمن  أج��ل  الوديع” ال��ذي يعمل من  “الحَمل  أن��ه  لهم  ُي��ص��وَّر 

المنطقة وحريتها، وسالمة شعوبها، ورخائها، وتنميتها !!
ومنذ  يوماً  يكن  لم  “اإلسرائيلي”  األميركي  الثنائي  اّن 
وأمن،  س��الم،  عامل  “اإلسرائيلي”،  العربي  الصراع  بداية 

واستقرار، وتنمية للمنطقة.
مصالحها  ضّد  يكون  لن  فمن زرع “إسرائيل” وحماها 
وأه��داف��ه��ا، إذ ك��ان��ت واش��ن��ط��ن ع��ل��ى م���دار ع��ق��ود الحصن 
في  جانبها،  ال��ى  وتقف  تدعمها  االح��ت��الل،  لدولة  الحصين 
كّل ممارساتها العدوانية التوسعية، فواشنطن لم تتخذ مرة 
قراراً أو إجراء ضّدها، ولم تبد استياء أو امتعاضاً، أو تنبيهاً، 
“إسرائيل”  الداعم لكّل حروب  أو حتى عتباً، بل كانت دائماً 

واعتداءاتها واحتالالتها.
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الجزيرة  في  ومحورية  وأساسية  مهمة  اليمن  يكن  لم 
العربية واإلقليم بل والمجتمع الدولي كما هي اليوم.

المهّم وهو  ه��ذا  أن يصبح مصير  ه��ذا هو  واأله���ّم من 
اليمن محصوراً بيد جماعة هي األكثر خصوصية وتميّزاً 

في تاريخ اليمن.
فمن المعروف اّن اليمن في التاريخ الحديث قد مّر بثالث 

مراحل أساسية:
1 � المرحلة األولى وهي مرحلة تأسيس الدولة اليمنية 
الحديثة بزعامة اإلمام يحيى حميد الدين والتي انبلجت من 
بطن التحّوالت العالمية التي ترتبت على الحرب العالمية 
األولى، حيث تمكن اليمنيون وبإجماع علمائهم وعقالئهم 
من انتزاع استقاللهم من العثمانيين كحركة تحرر وطني، 
ال��وق��وع ف��ي أح��ض��ان االن��ج��ل��ي��ز، الذين  ال��وث��وق أو  دون 
جوبهوا برفض قوي من المملكة المتوكلية المعلنة حديثاً، 
رغم خصومتهم المشتركة مع العثمانيين، على خالف ما 
التي  الهاشمية  العربية من األس��رة  الثورة  وقع فيه رواد 
توافقت مع بريطانيا العظمى ووثقت بها في إطار وعود 

كاذبة وخديعة كبرى في منطقة بالد الشام!
2 � المرحلة الثانية وهي المرحلة الجمهورية باعتبارها 
من  اليمني  الوطني  التحرر  محطات  م��ن  ج��دي��دة  محطة 
معادالت  أن��ق��اض  ع��ل��ى  وت��ب��ل��ورت  تشكلت  االس��ت��ع��م��ار 
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الخارجية  وزارة  اع��ت��ب��رت 
ات��ه��ام  أّن  أم����س،  اإلي���ران���ي���ة، 
“اإلسرائيلي”  الخارجية  وزير 
الغتيال  بالتخطيط  ل��ط��ه��ران، 
األراض��ي  على  “إسرائيليين” 
تخريب  إل���ى  ي��ه��دف  ال��ت��رك��ي��ة 
وأن��ق��رة،  ط��ه��ران  بين  ال��ع��الق��ة 
مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني 
“أظهر مراراً كيف ال يمكن الوثوق 

به”.
االت��ه��ام��ات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ورداً 
“اإلسرائيلية”، أوضح المتحدث 
ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي��ة 
“التهم  أن  زاده،  خطيب  سعيد 
مضحكة”،  ه��ذه  واالدع�����اءات 
إط��ار  ف��ي  “تأتي  أن��ه��ا  معتبراً 
لتخريب  مسبقاً  ُمعّد  سيناريو 

العالقة بين بلدين مسلمين”.
أّن  بيان،  في  زاده،  وأض��اف 
“ تل أبيب تسعى إلى حرف أنظار 
الرأي العام التركي واإلقليمي عن 
سلوكها  وع��ن  قضية  فلسطين، 
مطالباً  والمخّرب”،  اإلره��اب��ي 
تركيا “بعدم السكوت حيال هذه 
إث��ارة  تحاول  التي  االدع���اءات، 

الخالف بين أنقرة وطهران”.
وتابع خطيب زاده: “لألسف، 
انطلقت  أس���ب���وع،  ن��ح��و  ق��ب��ل 
وسائل  إلش��راك  نفسية  عمليات 
اإلع������الم ف���ي س��ي��ن��اري��وه��ات 
معلومات  باستخدام  وهمية، 
غ��ي��ر ص��ح��ي��ح��ة وم��س��ت��ه��دف��ة 
وزير  لسيناريو  األرضية  لتهيئة 
الصهيوني  ال��ك��ي��ان  خ��ارج��ي��ة 

االتهامات”. لتوجيه 
تدرك  تركيا  “جارتنا  وتابع: 

أساس  ال  التي  االدع��اءات  جيداً 
الصهيوني  الكيان  قبل  من  لها 
الكاذب واإلرهابي”، مستبعداً أن 
هذه  إزاء  الصمت  تركيا  “تلتزم 

االدعاءات المثيرة للتفرقة”.
إي��ران��ي  ب���رد  زاده،  وت��وّع��د 
االغتيال  عمليات  على  “حازم” 
يقوم  التي  التخريبية،  واألعمال 

شخصيات  ض��د  االح��ت��الل  بها 
إيرانية. ومنشآت 

التركي  الخارجية  وزير  وقال 
الخميس  أوغلو،  جاويش  مولود 
وإسرائيل  “تركيا  إّن  الماضي، 
التمثيل  إعادة  على  العمل  بدأتا 
الدبلوماسي بينهما إلى مستوى 
“تركيا  إّن  إلى  مشيراً  السفراء”، 

في  وثيق  اتصال  على  وإسرائيل 
ما يتعلق بالتهديدات التي تمس 

اإلسرائيليين في تركيا”.
مؤتمر  خ���الل  أوغ��ل��و،  وأك���د 
نظيره  م��ع  م��ش��ت��رك  ص��ح��اف��ي 
لن  “أنقرة  أّن  “اإلسرائيلي”، 
إرهابية  هجمات  بوقوع  تسمح 

على أراضيها”.

طهران: ال�سهاينة يهدفون اإلى تخريب عالقاتنا مع تركيا

أعلن ملك األردن عبد الله الثاني أّنه 
في  عسكري  تحالف  تشكيل  سيدعم 
الشرق األوسط على غرار حلف شمال 
مع  ذلك  “يتم  أن  إلى  داعياً  األطلسي، 

الدول التي لديها نفس التفكير”.
مقابلة  في  األردن��ي،  العاهل  وأشار 
“سي أن بي سي” األميركية،  مع قناة 
إلى أّن “األردن يعمل بنشاط مع حلف 
شريكاً  نفسه  ويعتبر  األطلسي  شمال 
في الحلف، بعد أن قاتل كتفاً إلى كتف 

مع قوات الناتو لعقود”.
رؤية  في  رغبته  عن  الملك  وأع��رب 
تنخرط  التي  المنطقة  دول  من  المزيد 
مع “الناتو”، مشيراً إلى أّن “رؤية مثل 
هذا التحالف العسكري يجب أن تكون 
يكون  أن  يجب  ودوره  ج��داً،  واضحة 

محدداً بشكل جيد”.
“إلى جانب التعاون األمني  وتابع: 
والعسكري المحتمل، بدأت دول الشرق 
األوسط العمل معاً لمواجهة التحديات 

التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا”.
اإلسرائيلي  “الصراع  أن  واعتبر 
عرقلة  على  القدرة  لديه  الفلسطيني 
الخطط والتعاون في الشرق األوسط”، 
مضيفاً أّن عدم تحدث الطرفين “يخلق 

حالة من عدم االستقرار في المنطقة”.

ملك االأردن يوؤيد قيام »ناتو« �سرق اأو�سطي
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في  والنــقل  العاّمة  األشــغال  ــر  وزي تــنــاول 
في  حــمّية  عــلــي  األعـــمـــال  تــصــريــف  حــكــومــة 
للعلوم  العربية  األكاديمية  رئيس  مع  مكتــبه  
عبد  إسماعيل  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 
والبحري  البّري  النقل  عام  مدير  بحضور  الغفار، 
والــتــعــاون  التنسـيق  مــذكــــــــرة  ــر،  ــام ت ــد  ــم أح
والمتعلقة  واألكاديمية  الــوزارة  بين  واالتفاقات 
وسالمة  البحري  والنقل  البحرية  المالحة  بمجال 
وأمن المرافئ والمرافق المينائية وكيفية التعاون 

توحيد  مجال  في  والتنسيق  الخطرة  المواد  مع 
العربية كافة في االجتماعات  الدول  المواقف بين 
البحرية  المنظمة  اجتماعات  سيما  وال  الدولية، 
وتدريب  تأهيل  إلــى  إضــافــًة   ،)IMO(الدولية
التعليمية  للكوادر  القدرات  لبناء  البشرية  الكوادر 
في  والتكنولوجيا  البحرية  العلوم  معهد  فــي 

.) MARSATI(البترون
المرافئ  قال  حمّية »إن موضوع  االجتماع  بعد 
بالنسبة  وأساسي  وحيوي  ضــروري  اللبنانية 

لنا«، الفتاً »إلى أن تفعيل عمل مرفأ بيروت وإعادة 
عنهما،  رجعة  ال  أساسيان  ركنان  هما  إعــمــاره 
قد  والتي  الحالية  للمرافئ  بالنسبة  األمر  وكذلك 

مستقبالً«. ُتستحدث 
ومستقبلها  اللبنانية  المرافئ  دور  عن  وتساءل 
التغيرات  ظّل  في  »خصوصاً  المقبلة  العقود  في 
مؤكداً  المنطقة«،  في  الحاصلة  الجيوسياسية 
منهجية  علمية  دراسة  بإعداد  البدء  بصدد  »أننا 
من  المرفئية  للحركة  ــام  األرق تعتمد  وقانونية 

يعبر  ما  وخصوصاً  والعكس  مصر  إلــى  لبنان 
ومن  العالم.  دول  إلى  ومنها  السويس  قناة  عبر 
المسؤولين  مع  عّدة  لقاءات  لنا  سيكون  ذلك  أجل 
للتوسع  المقبل  تموز  بحلول  المصريين  المعنيين 
لكال  أكيدة  مصلحة  من  له  لما  الموضوع  بهذا 
اللبنانية  المرافئ  »أن  على  مــشــدداً  البلدين«، 
الجغرافي  لبنان  موقع  من  اكتسبتها  ميزة  لديها 
والتي نعمل على تجيرها لمصلحة لبنان ولزيادة 

إيرادات خزينة الدولة العاّمة«.

الوطن / �سيا�سة

اأميركا تخ�سر اآخر اأوراق هيمنتها...

وبايدن يقع في الفخ الذي ن�سبه لمو�سكو 
{ حسن حردان

الورقة  وهي  هيمنتها،  أوراق  آخر  المتحدة  الواليات  خسرت  هل 
االقتصادية، ووقعت في الفخ الذي نصبته لروسيا في أوكرانيا؟

العملية  تطورات  ضوء  على  اليوم  ُيطرح  بات  الذي  السؤال  هذا 
التي  الغربية  االقتصادية  العقوبات  ونتائج  أوكرانيا،  في  الروسية 

فرضت على روسيا...
اّن رهان الغرب منذ البداية كان على إضعاف روسيا اقتصادياً من 
خالل العمل على استنزافها في أوكرانيا من ناحية، وفرض العقوبات 
االقتصادية وعزلها دولياً لتأليب الشعب الروسي ضّد رئيسه فالديمير 

بوتين وإسقاطه من الداخل من ناحية ثانية..
إدارة  نصبته  الذي  الفخ  فهذا  تماماً،  العكس  كان  حصل  ما  لكن 
الدول  ودفعت  أوكرانيا،  في  لروسيا  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
الغربية إلى شّن حرب اقتصادية ضّد روسيا، سرعان ما وقعت فيه 
واشنطن وحليفاتها الغربيات.. حتى أنه يمكن القول اّن السحر انقلب 

على الساحر..
محلل  أو  مراقب  أّي  بها  يخرج  أن  يمكن  التي  الخالصة  هــذه 
االقتصادية  وتداعياتها  أوكرانيا  في  الحاصلة  للتطورات  سياسي 
الروسي بوتين  الرئيس  على كّل من روسيا والغرب، والتي لخصها 
عهد  انتهاء  بإعالن  الدولي  بطرسبورغ  سان  منتدى  أمام  كلمته  في 
أو زمن القطبية األحادية، وفشل العقوبات االقتصادية الغربية ضّد 
روسيا وارتدادها على الغرب الذي خسر حتى اآلن 400 مليار دوالر، 
فيما جنت روسيا في 100 يوم 93 مليار يورو... وأصبحت الصورة 
بأسعار  كبير  ارتفاع  في  وتتجّسد  اقتصادياً،  قاتمة  الغرب  في 
الطاقة والغذاء وزيادة التضخم وتدني القدرة الشرائية لألميركيين 

قيمة  في  وتحسن  الروسي  االقتصاد  انتعاش  مقابل  في  والغربيين، 
الروبل الذي تحّول إلى عملة عالمية بعد فرض تسعير الغاز والنفط 
والمعادن وغير من المواد التي يشتريها الغرب من روسيا، بالروبل، 
الذي بات سعره مقابل الدوالر دون ال 60 روبل، في حين كان عشية 
بدء العملية الروسية في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية نحو 70 
روبل للدوالر الواحد، وبلغ الروبل نحو 140 مقابل الدوالر في بداية 
النتيجة:  فإّن  المعنى  بهذا  العقوبات...  وفرض  العسكرية  العملية 
شرق  في  العسكرية  عمليتها  ــداف  أه تحقيق  من  روسيا  اقتراب 
رهانه  الغرب  خسر  حين  في  اقتصادي،  وكسب  أوكرانيا،  وجنوب 
االقتصادية  األزمة  من  يعاني  من  هو  وبات  روسيا،  إضعاف  على 
في  الحرب  وتحّولت  روسيا..  ضّد  فرضها  التي  العقوبات  بسبب 

أوكرانيا إلى حرب استنزاف للغرب..
لذلك فإّن كّل من تابع الرئيس بوتين وهو يلقي كلمته أمام منتدى 
سان بطرسبورغ لمس انه كان أمام قائد يحتفل بالنصر على الغرب، 
الغرب  طموحات  وتالشي  األحــاديــة،  الهيمنة  زمن  سقوط  ويعلن 
اّن الغرب لم يدرك أو سها  الزائفة، والتي باتت أوهاماً من الماضي.. 
ضعيفة  دولة  ليست  وأنها  سائغة،  لقمة  ليست  روسيا  بأّن  باله  عن 
لهيمنته.  ويخضعها  ويحاصرها  يعزلها  كي  الثالث  العالم  دول  من 
فروسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، 17 مليون كلم مربع، 
وتملك ثلث ثروات العالم من المعادن والغذاء والطاقة، ولديها ثاني 
أقوى جيش في العالم إذا لم يكن يوازي بقوته قوة الجيش األميركي، 
إلى  صوتية  الفرط  والصواريخ  المتطورة  األسلحة  أحدث  تملك  كما 
ذلك  جانب  إلى  وهي  النووية..  األسلحة  من  ضخمة  ترسانة  جانب 
واقتصادياً  عسكرياً  وقوياً  كبيراً  محوراً  تشكل  دولية  تحالفات  لديها 
في مواجهة الغرب. وبالتالي فإنه يستحيل ان ينجح الغرب في عزل 

روسيا ومحاصرتها...
في  روسيا  في  الدولي  بطرسبورغ  سان  منتدى  انعقاد  شكل  لقد 
الثقل  مركز  انتقال  على  ودليالً  للغرب،  صفعة  بالذات،  التوقيت  هذا 
هذا  انعقاد  أّن  كما  الشرق..  الى  الغرب  من  العالمي  االقتصاد  في 
يشكل  إنما  الغربية،  العقوبات  ظّل  في  روسيا  في  الدولي  المنتدى 
باتت  ولهذا  وفشلها..  العقوبات  هذه  سقوط  على  قوياً  مؤشراً  أيضاً 
على  بانتصاره  الدولي  المنتدى  في  يحتفل  بوتين  واضحة،  الصورة 
من  الخروج  سبل  عن  يبحث  بايدن  جو  األميركي  والرئيس  الغرب، 
والغذاء  الطاقة  أسعار  ارتفاع  نتيجة  فيه  عالقاً  أصبح  الذي  المأزق 
كبيرة  مستويات  إلى  شعبيته  وتراجع  أميركا،  في  التضخم  وزيادة 
عشية االنتخابات النصفية في الواليات المتحدة، ولهذا عمد مع فريقه 
االحتالل  وكيان  السعودية  لزيارة  التحضير  إلى  األبيض  البيت  في 
الصهيوني في تموز المقبل، في سياق محاولة السترضاء ولي العهد 
السعودي محمد ابن سلمان بغرض االستعانة به لزيادة إنتاج النفط 
شعبيته  تعويم  ومحاولة  السوق  في  الملتهبة  أسعاره  خفض  بغية 
على  العمل  وكذلك  االنتخابات..  موعد  اقتراب  مع  األميركيين  لدى 
تحقيق مصالح كيان االحتالل الصهيوني عبر المزيد من االنفتاح في 
المنطقة وإقامة التحالفات األمنية بينه وبين بعض األنظمة العربية، 
في مواجهة إيران الثورة، بهدف كسب تأييد اللوبي »اإلسرائيلي« في 

الداخل األميركي...
وأميركا،  الغرب،  في  أصبحت  اليوم  األزمة  اّن  القول  يمكن  هنا  من 
في حين أّن روسيا تزداد قوة وتفرض حضورها القوي على الساحة 
الدولية وتلقن الغرب الدرس تلو اآلخر، وتثبت مع حلفاءها اّن العالم 
سقط  قد  األحادية  الهيمنة  زمن  واّن  والمراكز،  األقطاب  متعدد  بات 

وولى إلى غير رجعة...

ن�شاطات

حمّية: نعمل لتجيير المرافئ لم�سلحة لبنان وزيادة الإيرادات 

مولوي مجتمعاً إلى الوزير األردني أمس بري مستقبالً المكاري في عين التينة أمس

عون التقى هنية و«مجموعة ال�سالم العربي«:

 المقاومة في لبنان وفل�سطين لي�ست اإرهابًا

في  الثانية  الرئاسة  مقّر  في  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  عرض  ـ 
عين التينة، مع وزير االعالم في حكومة تصريف األعمال زياد المكاري، 

األوضاع العاّمة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً إعالمية.

ـ زار الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة ورئيس حكومة تصريف 
األعمال نجيب ميقاتي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ظهر 
منذر  األمير  مسجد  في  الجمعة  صالة  ألداء  انتقال  ثم  دارتــه.  في  أمس 
بميقاتي  هاتفياً  اتصاالً  ذلك،  قبل  أجرى  دريان  وكان  بيروت.  وسط  في 

مهامه  في  والتوفيق  النجاح  له  متمنياً  الحكومة،  تشكيل  بتكليفه  مهنئاً 
»بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجاالت وتفعيل عمل المؤسسات 

الرسمية والقيام باإلصالحات المطلوبة«.

األعمال  تصريف  حكومة  في  والبلديات  الداخلية  وزيــر  استقبل  ـ 
القاضي بسام مولوي، نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة المحلية ووزير 
الشؤون السياسية والبرلمانية في األردن توفيق كريشان يرافقه السفير 
األردني لدى لبنان وليد الحديد، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون 

زياد  النائب  مولوي  والتقى  الجانبين.  بين  الثنائية  العالقات  وتطوير 
الحواط يرافقه رئيس بلدية جبيل وسام زعرور. وشكر الحواط لمولوي 
»كل الجهود الذي بذلتها الوزارة في خالل االنتخابات النيابية األخيرة«. 
االنتخابات  إلى  التطّرق  »تم  اإلعالمي  الحواط  مكتب  عن  بيان  وبحسب 
المحّدد«.  موعدها  في  إجرائها  وضــرورة  المقبلة  واالختيارية  البلدية 
وبحث المجتمعون في« شؤون بلدية وإنمائية وسبل مساعدة البلديات 
دعم  من  ُيمكن  ما  وتوفير  ومسؤولياتها  بمهامها  القيام  على  جبيل  في 

لها«.

موقف  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  جــّدد 
»حق  بتأكيد  والمتمّثل  الفلسطينية  القضية  من  لبنان 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل 
العودة  حق  وتكريس  القدس  وعاصمتها  الوطني  ترابه 
إلى أرض فلسطين لالجئين الفلسطينيين«، مشّدداً على 
وأن  االحتالل  يقاوم  أن  الفلسطيني  الشعب  حق  من  »أن 
وال  إرهاباً  فلسطين  في  هي  ال  بإرهاب،  ليست  المقاومة 
»أن  رافضاً  إرهاباً«،  الله  وحزب  لبنان  في  هنا  المقاومة 
توصف المقاومة بوصف اإلرهاب طالما أنها مقاومة ضد 

االحتالل«.
مواقف عون نقلها عنه  رئيس المكتب السياسي لحركة 
»حماس« الدكتور إسماعيل هنية، خالل استقبال عون له  

أمس في قصر بعبدا، على رأس وفد من الحركة.
الشعب  »تقدير  عن  اللقاء،  مستهل  في  هنية  وعبَّر 
لبنان، رئيساً وشعباً،  يلقاه في  الذي  للدعم  الفلسطيني 
على الرغم من الظروف الصعبة التي يمّر بها«، ثم أطلع 
التطورات في فلسطين وما يقوم  الرئيس عون على آخر 
به االحتالل »اإلسرائيلي« في مدينة القدس وغزة والضفة 
الغربية »وال سيما مشاريع االستيطان التي ُتنفّذ إضافًة 
المسجد  واقتحام  العبادة  ألماكن  الدائم  التعّرض  إلى 

األقصى وغيرها من الممارسات العدوانية«.
ومواجهته  الفلسطيني  الشعب  بـ«صمود  هنية  ونّوه 
الشهداء  محيياً  المتواصلة«،  اإلسرائيلية  لالعتداءات 

الفلسطينيين »الذين سقطوا في هذه المواجهات«.
وفي نهاية الزيارة، قال هنية في تصريح »لقد تعّرضنا 
في حديثنا للحصار الظالم الذي ما زالت تعيشه غزة منذ 
عاماً بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاع   15
المقاومة في فلسطين وغزة إلرادة االحتالل، امتداداً إلى ما 
يعيشه أهلنا في مخيمات لبنان، بعد 74 عاماً على النكبة 
التوطين  نرفض  أننا  الرئيس  لفخامة  وأكدنا  واللجوء. 
إلى  العودة  والتهجير، ومتمسكون بحق  البديل  والوطن 
اللبنانية  والدولة  فخامته  على  وتمنينا  فلسطين،  أرض 
اإلنسانية  الحقوق  متطلبات  بعض  إلى  بإيجابية  النظر 
ألهلنا في المخيمات خصوصاً أن هناك تراجعاً كبيراً في 

الخدمات التي تقدمها أونروا للمخيمات الفلسطينية«.

قوة  ألن  والعافية،  واألمن  االستقرار  »للبنان  وتمنى 
لبنان واستقراره هما قوة لفلسطين ودعم للمقاومة فيها«. 
التحّرش  مواجهة  في  لبنان  مع  الكامل  »تضامننا  مؤكداً 
اإلسرائيلي على الحدود البحرية اللبنانية -الفلسطينية، 
وليس اللبنانية - اإلسرائيلية، في محاولة لسرقة الثروات 

الطبيعية للبنان، من الغاز أو النفط«.
العربي«،  السالم  »مجموعة  من  وفداً  عون  واستقبل 
وزير  محمد،  ناصر  علي  السابق  اليمني  الرئيس  ضم، 
حباشنة،  سمير  المهندس  السابق  األردنــي  الداخلية 
عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« السفير السابق في 
لبنان عباس زكي، أكرم عبد اللطيف جراب، عبد الحسين 

شعبان، فهد الحباشنة وأبو الفضل بعجي.
تضامن  ناقالً  محمد  ناصر  تحدث  اللقاء،  مستهل  في 

وحكومًة  رئيساً  لبنان،  مع  العربي«  السالم  »مجموعة 
في  والنجاح  »التوفيق  عون  للرئيس  ومتمنياً  وشعباً 
أن  إلــى  داعــيــاً  والقومية«،  الوطنية  مهمته  استكمال 
»يتجاوز لبنان الظروف الصعبة التي يمّر بها«، معرباً عن 

ثقته بـ«قدرة الشعب اللبناني على ذلك«.
التي  و«الجهود  عموماً  العربية  لألوضاع  عرض  ثم 
تبذلها المجموعة من أجل تحقيق أهدافها وتعميم السالم 
من خالل الحوار«، الفتاً إلى أن المجموعة »بذلت جهوداً 
كبيرة مع عدد من األطراف المختلفين في الدول العربية 
للوصول إلى حّل سياسي لألزمات القائمة سواء في اليمن 

أو سورية أو ليبيا«.
كما تحدث كل من حباشنة وزكي وشعبان عن األوضاع 

العربية.

ورد عون مرحباً بالوفد، منوهاً بالجهود »التي تبذلها 
المجموعة لتحقيق األهداف التي نشأت من أجلها«، مشدداً 
على »أهمية وحدة الموقف بين الدول العربية التي ُتعاني 
من انقسامات وخالفات تنعكس على شعوبها وعلى السلم 
واالستقرار فيها«. وركز على »أهمية التعاون العربي في 
المجال االقتصادي والتقاء مجموعة دول الشرق مع دول 
أثرها  لها  ستكون  واحــدة  اقتصادية  سوق  في  الخليج 

الكبير على نهضة هذه الدول وشعوبها«.
بفعل  لالهتزاز  تعّرض  العربي  »التضامن  أن  واعتبر 
أن  على  مشدداً  العربية«،  الدول  شهدتها  التي  األحــداث 
إعادة  في  الزاوية  حجر  هما  والتضامن  اللحمة  »إعــادة 
تمتين العالقات بين هذه الدول، وال خيار مفيداً غير ذلك«.

عون متوسطاً هنية والوفد الفلسطيني في بعبدا أمس

خفاياخفايا

وضعت مصادر إيرانية كل الكالم عن مشروع 
حرب اميركية اسرائيلية مشتركة ضد ايران وقوى 

المقاومة يأتي الرئيس األميركي الى المنطقة لوضع 
ترتيباتها وتشكيل تحالفاتها في دائرة الحرب 

النفسية والتالعب بعقول حكام المنطقة لتوريطهم 
بتحالف عسكري أمني لحماية كيان االحتالل 

يدفعون فيها عنه الثمن في أي حرب مقبلة.

يقول مصدر نيابي إن عدد الوزراء الذين يمكن 
إعفاؤهم من مناصبهم ارتفع من 6 الى 12 مع تقدم 

احتمال اعتماد حكومة من 18 وزيراً فيتم إعفاء 
وضم حقائبهم الى زمالئهم واستبدال  وزراء   6
التبديل التمثيلي  عن  يعبرون  بآخرين  وزراء   6

الذي يعكسه المجلس النيابي الجديد للكتل الراغبة 
بالمشاركة.

كوالي�سكوالي�س

التعاون اال�ستراتيجي

الرو�سي االإيراني

{ رنا جهاد العفيف

الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزي��ر  زي��ارة 
إلى طهران لم تكن صدفة، كما فّسرها البعض، خاصة 
اإليراني  الرئيس  عهد  انطالق  منذ  له،  زي��ارة  أول  أنها 
السيد ابراهيم رئيسي، والذي أكد له دعم بالده إقليمياً 
أميركا  إّن  اإليراني  الخارجية  وزير  قال  بينما  ودولياً، 
أن  وعلينا  وروس��ي��ا،  إي��ران  ض��ّد  عدائية  خطوات  تتخذ 
بفرض  فلكها  ف��ي  ت���دور  ال��ت��ي  ول��ل��دول  ل��ه��ا  نسمح  ال 

هيمنتها...
تعزيز  سبل  واإلي��ران��ي  ال��روس��ي  الجانبان  وبحث 
العالقات الثنائية، وإقرار اتفافية للتعاون االستراتيجي، 
البلدين،  على  األميركية  العقوبات  مفاعيل  م��ن  ت��ح��ّد 
وذلك لجهة مقاربة وجهات النظر السياسية على كافة 
األميركي  الحصار  يخّص  م��ا  ف��ي  سيما  ال  األص��ع��دة، 
االتفاق  توقيت  فهل  قّوتهما،  لتدمير  عليهما  المتكّرر 
سيغيّر من خطط المواجهة، وما أهمية هذه الزيارة التي 
االستراتيجي  المستوى  على  عنوان  من  أكثر  حملت 

وغيره؟
في إطار العالقات الثنائية لكال البلدين، هناك ثوابت 
محسومة لجهة التحديات التي تعيشها كّل من روسيا 
هذا  وعلى  المنطق،  حيث  من  متشابهة  وه��ي  وإي���ران، 
كنوع  الروسي  اإليراني  التعاون  عملية  تّمت  األس��اس 
من تعزيز روابط هذه العالقة، كما حصل مع الصين في 
ظّل المتغيّرات الدولية، وهذا أمر طبيعي لالستفادة من 
المصرفية  التعامالت  خطوط  وفتح  التجاري،  التبادل 
إفشال  منه  ال��ه��دف  إذ  األم��ي��رك��ي��ة،  الهيمنة  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة هذا جانب...

دع��م روسيا  ه��و  للحديث  ال��الف��ت  ال��س��ي��اس��ة،  وف��ي 
لمطالب إيران للعودة لالتفاق النووي ورفع العقوبات، 
وهذا حق موسكو في مواجهة المخاطر األميركية التي 
تحدق عند حدودها ليس كما وصفها البعض كوسيط، 
إذ يتداول البعض حديثاً آخر لروسيا، وهو عن ضرورة 
مطار  على  »اإلسرائيلي«  العدوان  األم��ن  مجلس  بحث 
لبناء  واألميركية  »اإلسرائيلية«  الخطط  وإثارة  دمشق، 
ظّل  في  حكماً  إي���ران،  ض��ّد  مشترك  ج��وي  دف��اع  نظام 
والمتواصلة،  منها  المتصاعدة  األميركية  العقوبات 
تسير كّل من روسيا وإيران بخطى كبيرة نحو التقارب 
إطار  ضمن  حاسمة  مفصلية  مرحلة  تمثل  والتعاون، 
بالنسبة  أما  المحور،  يحاصر  ال��ذي  االقليمي  التهديد 
لكّل منهما يعتمد اآلخر في سياساتهما بالتوجه شرقاً، 
ان  الف��روف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  قال  إذ 
لواشنطن بفرض  أن ال تسمحا  على موسكو وطهران 

هيمنتها مطالباً بإحياء االتفاق.
اإليراني، كما حمل رسالة  الرئيس  والتقى الفروف 
من الرئيس بوتين إلى اإلمام الخامنئي، وهذا من طبيعة 
الزيارة التي تكتسب أهمية خاصة على وقع السياسة 
الروسية وما يخّص أوكرانيا وتداعيات الحرب من السر 
إلى العلن، وعليه فإّن الصراع الذي نشب بين قطبين، 
العالقة في  إلى طبيعة  الوسائل اإلعالمية  أنظار  لتتجه 
توقيت هذا االتفاق الذي يحمل عدة إشارات إيجابية في 
أشار  وال��ذي  »إسرائيل«،  حيال  موسكو  موقف  تغيير 
الفروف إلى طرح موضوع االعتداء »اإلسرائيلي« على 

االراضي السورية في اآلونة األخيرة...
وهي  ايجابية  اش��ارة  أيضاً  كانت  إيرانية  جهة  ومن 
هذه  إي��ران،  إلى  تأشيرات  دون  األعمال  رج��ال  دخ��ول 
على  فقط  ليست  ت��ص��ّورات  لها  المتبادلة  اإلش����ارات 
الصعيد االستراتيجي وربما أكثر من ذلك لطالما هناك 
جميع  وفي  الطرفين  بين  المتبادلة  األعمال  من  الكثير 
المجاالت التي تفتح آفاقاً واسعة قد تطال ربما المجال 

العسكري، فكّل شيء وارد...
كّل هذه العوامل لها انعكاسات دولية، ولها مكامن قوة 
اللمسات  بوضع  الروسي،  ويقّرها  اإليراني  يصوغها 
األمد،  الطويلة  االستراتيجية  المعاهدة  على  األخيرة 
وهي باتت أقرب من أي وقت مضى بحسب الخارجية 
اإليرانية، لتنظر واشنطن إلى هذه المشهدية بمنظورها 
الخاص، على أنها معقدة وغير متوازنة، وهذا طبعاً نتاج 
الحرب  ج��راء  وواشنطن  روسيا  بين  الحاصل  التوتر 
وطهران  المتحدة  الواليات  وبين  اوكرانيا،  في  القائمة 
األميركية،  ل��إدارة  وفاضحة  معروفة  باتت  ألسباب 
حرب شعواء خطيرة قد تغيّر من خطط المواجهة إزاء 
هذا االتفاق لها انعكاسات دولية قد تتبلور قريباً لطالما 
هناك ملفات مفتوحة ومطروحة تخّص سورية، وعلى 
نقلة نوعية تحاكي ربما  التي تمثل  الزيارة  خلفية هذه 
تطورات كبيرة بموازين القوى في المنطقة لكبح جماح 
الدولية  الساحة  العالمي على  الثقل  العديدة ذات  الدول 

واإلقليمية.
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الوفاء  كتلة  رئيس  س��أل 
رعد  محمد  النائب  للمقاومة 
»من كان يتجرأ أن يقول »ال« 
لألميركي و«اإلسرائيلي؟ لكن 
مع المقاومة أصبح هناك من 

يتجّرأ وهذا انتصار«.
وق����ال رع���د خ���ال ل��ق��اء 
الله  ح��زب  أق��ام��ه  تكريمي 
معلم  ف��ي  ص��ي��دا  ق��ط��اع   -
الجهادي  السياحي  مليتا 
للمجاهدين القدامى بمناسبة 
الله  حزب  أربعينية  إط��اق 
رئيس  تسمية  ت��ّم��ت  »اآلن 
والجميع  م��ك��لّ��ف،  حكومة 
متبقّية  أشهراً  هناك  إّن  قال 
يجب  العهد  ه��ذا  والي��ة  م��ن 
عن  البحث  في  ُنضيعها  أالّ 
رئ��ي��س ح��ك��وم��ة، وال��ح��م��د 
وتم  العمل  في  ساَرعنا  لله 
تكليف رئيس للحكومة واآلن 
الحكومة  لنشّكل  سنسارع 
األش��ه��ر  ُن��ض��ّي��ع  ال  ح��ت��ى 
المتبقية في توزيع الحصص 

والتخاصم حولها«.
وأض����اف »أن���ظ���روا إل��ى 
يحتاجها  التي  األول��وي��ات 

ال��ب��ل��د ول��ن��ش��ّك��ل ح��ك��وم��ة 
ه��ذه  ت��خ��دم  أن  تستطيع 
األول����وي����ات واخ���ت���ص���روا 
الوزارات وال داعي لكثرتها«، 
داعياً إلى أن تكون »الحكومة 
األولويات  خدمة  على  قادرة 
ال��ت��ي ت��ت��ط��لّ��ب��ه��ا ال��م��رح��ل��ة 
ومنها  الباد  في  الحاضرة 
إن���ق���اذ ال���وض���ع ال��ن��ق��دي، 

خطة  إقرار  الكهرباء،  تأمين 
الليرة  سعر  تثبيت  التعافي، 
الحركة  تنشيط  اللبنانية، 
مختلف  ف��ي  االق��ت��ص��ادي��ة 
ال��م��ج��االت، ت��أم��ي��ن ال��م��واد 
والطبّية  الغذائية  ال��ازم��ة 
الرعاية  م��ن  األدن���ى  وال��ح��ّد 
التي ُتسهم في اإلنتاجية في 

المرحلة المقبلة«.

التقى وزير العمل مصطفى بيرم وفداً من نقابة العمال الزراعيين برئاسة النقيب حسن عباس 
بشكل طارئ، حيث جرى البحث في جريمة االعتداء بالضرب واإلهانة لعدد من العمال الزراعيين 
اللبنانيين والسوريين في منطقة مجدل العاقورة من قبل أحد األشخاص الذي »يتحّمل المسؤولية 

لوحده من دون أي جهة سياسية أو أهلية أو مناطقية«، وفق بيان صدر عن المكتب اإلعامي لبيرم.
الكرامة  العامل كما أي إنسان مهما كانت جنسيته، وأن  المجتمعون »الحفاظ على حرمة  وأكد 
اإلنسانية فوق كل اعتبار« وأثنوا على مسارعة القوى األمنية لعتقال الفاعل، مطالبين ب�«ضرورة 
غير  فعل  ألي  ورادع��ة  أخيرة  حادثة  تكون  كي  فيها  تهاون  ال  والتي  الحاسمة  القضائية  المتابعة 

إنساني ومدان بكل المعايير األخاقية والقانونية واإلنسانية«.
وشّددوا على ضرورة »حصول المعتدى عليهم على كامل حقوقهم المادية واألهم منها المعنوية وال 

سيما كرامتهم اإلنسانية واحترامهم الكامل وأنه ال تهاون في مثل هذه الحاالت وال تسويات حولها«.

تصريف  حكومة  في  االقتصاد  وزي��ر  أعلن 
االعمال أمين سام في مؤتمر صحافي عقده بعد 
اجتماعه مع عدد من أصحاب األفران، »اننا قّررنا 
االجتماع مع نقابات األفران في لبنان من أقصى 
عيش  لقمة  ألّن  الجنوب،  أقصى  إل��ى  الشمال 
المواطن وصلت إلى مرحلة صعبة جداً، واألمن 
األم��ور  نلتزم  زلنا  وم��ا  أحمر  خط  هو  الغذائي 
الطوابير.  وتزداد  االزمة  تشتّد  حيث  األساسية، 
أّن  جميعاً  نعرف  وقت  في  ج��داً،  مؤسف  مشهد 
استمرار  أج��ل  من  كبيرة  جهودا  بذلت  الدولة 
للطحين  الازم  الدعم  لتوفير  االعتمادات  تأمين 

من أجل الخبز العربي«.
الدعم  سياسات  ب��أّن  قناعتنا  »مع  اض��اف: 
أكدنا  ولكننا  مشاكل  يولد  الدعم  ألّن  خاطئة، 
على  الحفاظ  على  وحرصنا  بالدعم،  االستمرار 
البلد ال يتحّمل  الخبز ألنه اجتماعياً  سعر ربطة 
ال  الخبز.  رغيف  على  الحفاظ  يريد  واللبناني 
ُيفضل  اقتصادياً  انه  مع  الدعم  رفع  نستطيع 

رفعه بحسب كّل السياسات االقتصادية«.
وتابع: »قررنا في هذه الفترة االستمرار بالدعم 

لرغيف الخبز، وفي حال رفع الدعم كلياً، فعلى 
مجلس الوزراء كاماً اتخاذ هكذا قرار، فرفع الدعم 
المتحضرة  العالم  ودول  ترشيدي،  بشكل  يتّم 
والتي لديها إنسانية تجاه ىشعوبها تقوم في 
ترشيدي  بشكل  الدعم  برفع  الصعوبات  اوقات 
أّن  البلد، خصوصا  وتدريجي، وبحسب ظروف 
العالم يمّر بظروف غير طبيعية، وبعد ٩ أشهر 
دول  أن  وقت  في  المناسب،  القرار  اتخاذ  يمكننا 

العالم ال تبيع القمح«.
اضاف: »قمنا بهذه المقدمة لنقول إّن األموال 
التجار.  أم��ام  حجج  وال  موجودة  واالعتمادات 
ابلغناهم انه ال حجج بعدم توافر االموال. حصل 
تأخير مرات عدة من قبل مصرف لبنان أثر على 
السوق، اال اننا عالجنا االمر، وسنظل نعالج هذه 
المشكلة. وزارة االقتصاد ال تتأخر يوماً واحداً في 
اليوم  موجودة  االم��وال  الموضوع.  هذا  متابعة 
مليوناً   150 هناك  الّن  شهر،  بعد  اكبر  وبكمية 
الخبز  الى  سيذهب  ال��ذي  القمح  لدعم  ُرص��دوا 

العربي«.

المسؤولية  موجبات  »أّن  الله  فضل  اللطيف  عبد  علي  السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  أكد 
السياسية  القوى  كّل  على  تفرض  لبنان  يواجهها  التي  المصيرية  التحديات  وطبيعة  الوطنية 
المكاسب  وحسابات  والطائفية  السياسية  والخافات  المناكفات  حالة  من  بالخروج  اإلس��راع 
لتكون مهمة داخلية تراعي مقتضيات  التأليف  الرخيصة، والعمل على تسهيل مهمة  والحصص 

حّل األزمات المعيشية ووضع حّد لانهيار والسقوط«.
ودعا إلى »اعتماد مقاربات وطنية تحّصن الداخل في مواجهة تداعيات الصراعات العسكرية 

واألزمات االقتصادية والتشكات الجديدة الناجمة عن مخاض المناطق المشتعلة في العالم«.
وأشار فضل الله إلى »أّن لبنان لن يتعافى ما دام محكوماً لمنظومة الفساد والتخلف، ولتوازنات 
لصراعاتها  حّد  وضع  عن  الداخلية  مكوناته  وعجز  ضعفه  على  تنمو  التي  الخارجية  المصالح 
إلى  األزمات  العجز والفشل وحراسة  أدوات تكّرس  التي تحّولها من  الوطنية  التفاهات  وصياغة 

وسيلة إلنتاج الحلول«.
لكّل  ذريع  وفشل  فاضحة  إدانة  الوقود  ومحطات  األفران  أمام  الذّل  طوابير  عودة  »أّن  واعتبر 
المسؤولين والقوى السياسية«، سائاً: »أّي ضمير وطني وحّس إنساني وأخاقي يحكم كّل أولئك 
الذين يكتفون باستهاك المواقف اإلعامية وال تعنيهم كرامة المواطن الذي ُيستنزف وُيذّل طلباً 
للمحروقات او لرغيف الخبز المفقود الذي أدخل في السوق السوداء، التي تدار من تجار األزمات 
وأصحاب األفران الجشعين بحماية مراكز النفوذ السياسي وتحت مرأى ومسمع األجهزة الرقابية 

والقضائية والبلدية الغائبة عن ممارسة دورها«.
وأسف السيد فضل الله »الستمرار عجز األجهزة القضائية عن اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بكشف 
ارتفاعاً  الدوالر  بسعر  وتحّكمه  الصرف  سوق  في  المركزي  للمصرف  المريب  التدخل  مابسات 
لقمة  حساب  على  األرباح  تحقيق  بهدف  الصرافين  شبكات  يدير  مضارب  الى  حّوله  مما  ونزوالً 

عيش الفقراء«.
السياسية  الفوضى  حالة  الى  وصولنا  مسؤولية  والمالية  السياسية  »المنظومة  وحّمل 
واالقتصادية واألمنية«؛ محذراً من الركون للمشاريع الدولية التي تسعى الى وضع لبنان تحت 

وصاية تبدأ اقتصادية وتنتهي سياسية...«

  سأل رئيس “تيار صرخة وطن”  جهاد ذبيان في بيان  “ما التغيير الذي ُيمكن أن نتحدث عنه 
الا أحد، والتي  الجديد، وال سيما بعد مسرحية تسمية  النيابي  المشهد السياسي والمجلس  في 
التركيبة  إنتاج  أعاد  ما  جديد،  من  مكلفاً  رئيساً  ميقاتي  أوصل  الذي  السيناريو  من  جزءاً  ُتشكل 

السياسية نفسها التي كانت موجودة قبل االنتخابات؟”.
“إعادة تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل آخر حكومات العهد الحالي، ما هي إالّ تأكيد  واعتبر أن 
أننا ما زلنا ندور في فلك النهج السياسي الحاكم والمتحكم، ما يثبت عدم وجود تغيير سياسي 
بالمعنى الحقيقي للكلمة”، الفتاً إلى أن “التركيبة السياسية الحالية ستقودنا إلى مزيد من الفراغ 
الحكومي ويبدو أنه سينسحب أيضاً على موقع رئاسة الجمهورية في ظّل إنسداد األفق وغياب 

الرؤية، ما يعني مزيداً من االنهيارات على المستوى االقتصادي واالجتماعي”.
التي سيدفع ثمنها  الصفقات  التسويات وُتعقد  المطلوب كي تتم  “فهل هذا هو  وختم متسائاً 

الشعب اللبناني وحده؟”.

أعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية 
بما  األمور  تصويب  حين  »إلى  لبنان  مصارف 
»المصارف  ودعا  أوالً«  المودعين  مصلحة  فيه 
األخرى إلى أن تحذو حذوه وُتعلّق عضويتها«.

أن »بنك  البنك،  اإلعامية في  الدائرة  وأكدت 
الموارد ينتابه ومنذ بدء األزمة في تشرين األول 
المصارف  جمعية  أن  شعور   ،2019 العام  من 
في لبنان تتخذ قرارات ال تصب بالضرورة في 
السواء،  على  والمودعين  أعضائها  مصلحة 
عدم  أو  ضرب  إلى  الحاالت  بعض  في  وت��ؤدي 
حماية القطاع المصرفي برمته، خصوصاً لجهة 
المحافظة قدر اإلمكان على سمعته وعاقاته مع 

المودعين«.
لبنان  مصارف  جمعية  كانت  »فلّما  أضافت 
قد دأبت ومنذ شهر تشرين األول 2019 ولغاية 
ومواقف  ق���رارات  اتخاذ  على  الحاضر  يومنا 
بعيدة عن مصلحة المصارف األعضاء، وُتضر 

بدءاً  وذلك  معاً،  والمودعين  المصرفي  بالقطاع 
خال  أسبوعين  لمدة  المصارف  إقفال  قرار  من 
شهر تشرين األول 2019 الذي شكل أول ضربة 
السنوات  عشرات  منذ  قائمة  كانت  التي  للثقة 
كانت  الثقة  وهذه  والمودعين،  المصارف  بين 
المصرفي  القطاع  وازده��ار  نجاح  ركائز  إحدى 
في لبنان، وصوالً أخيراً إلى المراسات الموجهة 
الرسالة  وأحدثها  الدولي  النقد  صندوق  إلى 
من  والمرسلة   2022 حزيران   21 في  المؤرخة 
 Decisionشركة الجمعية،  مستشارة  قبل 
راميريز  إرنستو  السيد  إلى   ،  Boundaries
النقد  صندوق  في  للبنان  البعثة  رئيس  ريغو، 
الجمعية  أعضاء  إلى  العودة  دون  من  الدولي 
معهم  محتوياتها  ومناقشة  عليها  إلطاعهم 
الحلول  بشأن  ومواقفهم  آرائهم  إلى  واالستماع 
عن  فضاً  المقترحة،  العمل  وخطة  والخطوات 
الشركة  بتعيين  الجمعية  أعضاء  إب��اغ  عدم 

مصارف  لجمعية  كمستشار  أع��اه  المذكورة 
لبنان، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين. 
معظم  أن  ه��و  الموضوع  ه��ذا  ف��ي  والمدهش 
المصارف تلقت الخبر من خال وسائل اإلعام 

وعبر منصات التواصل االجتماعي”.
وتابعت “ولما كان قد تسنى خال العامين 
فرصة  لبنان  مصارف  لجمعية  المنصرمين 
إالّ  الحتوائها،  األقل  على  أو  األزم��ة  تفاقم  لمنع 
أنها لم تحسن األداء ولم تتخذ القرارات الصائبة 
من أجل إيجاد صيغ وحلول إلعادة الودائع إلى 
إنكار  حالة  في  زالت  وما  كانت  إذ  مستحقيها، 
األعضاء  المصارف  بأن  االعتراف  في  آبهة  غير 
فيها بحاجة إلى أن تكون استباقية في أي قرار 
ُيتخذ، وأن تتحّمل المسؤولية بما يتناسب مع 
المخاطر التي اتخذها كل مصرف وهي واضحة 
مواقفها  زالت  ال  بل  العمومية،  ميزانياتها  في 
ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، من 

دون حماية الودائع وأصحابها، ومن دون تأكيد 
أفضلية الودائع على رأسمالها. ولّما كانت غاية 
المصارف تتجلى حكماً ولزاماً بالمحافظة على 
الودائع التي هي أمانة لديها، إذ ال ُيمكن الفصل 
بين المودعين والمصارف، فا مصارف من دون 
مودعين، وال مودعين من دون مصارف ولّما كان 
بنك الموارد ال يمكنه والحال هذه أن يقف مكتوف 
األيدي أمام محاولة تحميل المودعين الخسائر 
وشطب ودائعهم.  بنك الموارد ُيعلّق عضويته 
في جمعية مصارف لبنان لحين تصويب األمور 
ويدعو  كما  أوالً،  المودعين  مصلحة  فيه  بما 
وُتعلّق  حذوه  تحذو  أن  إلى  األخرى  المصارف 
عضويتها، على أمل أن تصل الرسالة بوضوح 
الكيل  بأن  لبنان  مصارف  جمعية  قيادة  إلى 
طفح، ويجب التعامل مع األمور بمستوى أعلى 

من المسؤولية والواقعية والوعي”.

رعد: لحكومة تخدم »الأولويات« 
واخت�صار عدد الوزارات

بيرم يّطلع من نقابة العمال الزراعيين
على حادثة مجدل العاقورة

�صالم بعد اجتماعه مع ا�صحاب الأفران:
م�صتمّرون بدعم رغيف الخبز 

ف�صل اهلل: لبنان ل يتعافى في ظّل منظومة الف�صاد
وعودة طوابير الذّل اإدانة فا�صحة لكّل الم�صوؤولين

ذبيان: التركيبة الحالية �صتقودنا 
اإلى مزيد من النهيارات

»الموارد« ُيعّلق ع�صويته في جمعية الم�صارف:

ُتحاول تحميل المودعين الخ�صائر و�صطب ودائعهم  

 افتتح المؤتمر القومي العربي دورته الحادية والثاثين في 
القومي  السوري  الحزب  من  وفد  “الكومودور” بمشاركة  فندق 
وعضو  مهدي  سماح  األعلى  المجلس  ناموس  ضّم  االجتماعي 
العربية  لألحزاب  العام  المؤتمر  عام  أمين   - األعلى  المجلس 

قاسم صالح.
للمؤتمر  السابق  العام  األمين  االفتتاحية  الجلسة  ت��رأس   
شّنت   ،1982 عام  األي��ام  هذه  مثل  “في  قال  الذي  بشور  معن 
لبنانيون  وطنيون  واجهها   التي  الخامسة  اإلسرائيلية  الحرب 
عرب  ومتطوعون  السوري  والجيش  فلسطينيون  ومقاومون 
وكذلك متطوعون أمميون، لذلك لقاؤنا اليوم هو استمرار تضامن 

مع لبنان الذي ما زال يواجه حروباً من أنواع مختلفة”.
مدى  على  يستمر  أن  المؤتمر  لهذا  ممكناً  كان  “ما  أض��اف 
المبدئية  عمله:  في  قاعدتين  اعتمد  أنه  لوال  ونّيف  ثاث  عقود 
جميعاً  بتمسكنا  تمثلت  واالستقالية،  بالمبادئ  االلتزام  أي 
المؤتمر  مكنت  التي  واالستقالية  العربي  النهضوي  بالمشروع 

من أن يتجاوز لحظات انقسام خطيرة عاشتها األّمة”.
بدوره، قال األمين العام للمؤتمر مجدي المعصراوي “لعل في 
اختيار األمانة العاّمة للمؤتمر بيروت عاصمة الحرية والعروبة 
والمقاومة مكاناً النعقاد هذه الدورة، هو تعبير عن مكانة لبنان 
لدى أشقائه العرب الذين يرون في دعمه ومساندته واجباً غير 
ثمناً  يدفع  كان  إذا  سيما  وال  مساومة،  أو  شروط  ألي  خاضع 
دوره  بسبب  الداخلية  والمعاناة  الخارجي  الحصار  من  عالياً 

النهضوي والحضاري والمقاوم في حياة األّمة”.
وحّيا الشعب الفلسطيني ومقاومته المتصاعدة وانتفاضاته 

المتعددة.
من جهته، حّيا منسق عام المؤتمر خالد السفياني “القابضين 
األقصى  يحمون  الذين  والمرابطات  والمرابطين  الجمر  على 
الشهداء  وكل  فلسطين،  مستقبل  ويحمون  القيامة  وكنيسة  

واألسرى والمعتقلين، والمقاومتين الفلسطينية واللبنانية”.
الجزائرية”  أبو  الوطنية  التحرير  “جبهة  العام  األمين  وأكد 
العربية  القمة  تكون  أن  “على  الجزائر  حرص  بعجي،  الفضل 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  شهر  من  الفاتح  في  ستنعقد  التي   ،
التاريخ من رمزية وطنية وتاريخية وبعد  لهذا  ما  المقبل، بكل 
فرصة  تكون  طرف،  ألي  إقصاء  با  جامعة  قمة  عربي،  قومي 
إلعادة بناء موقف عربي داعم للقضية الفلسطينية ووضع هذه 

القضية في صلب أولويات هذا الحدث الهام”.
السابق  والنائب  السابق  اليوناني  الظّل  الدفاع  وزير  وألقى 
كلمة  اسيخوس  كوستاس  واألوروب��ي  اليوناني  البرلمان  في 
تضامنية مع لبنان والمقاومتين اللبنانية والفلسطينية، مؤكداً 
“ان سفينة االستخراج هي أسهم صهيونية مسجلة في اليونان 

والكيان الصهيوني”.
عمار  الله  حزب  في  والدولية  العربية  العاقات  مسؤول  أّما 
يزالون  وما  األعداء  عمل  التي  البدائل  من  أن  فاعتبر  الموسوي، 
“زرع  المقاومة  المواجهة مع  تعويضاً عن اخفاقهم في ميادين 

قد  كانت  وإن  والمذهبية  والعقائدية  السياسية  االنقسامات 
الندوب  األّمة لكنها فشلت في جعل هذه  تركت ندوباً في جسد 
أمتنا وبالرغم من كل  “أن جماهير   جرحا غائراً وعميقاً، مؤكداً 
أشكال اإلحباط التي أصابتها من هنا أو هناك ال تزال في موقع 
قضية  األم  للقضية  والحاضنة  القومية  للخيارات  المتلقف 

فلسطين”.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عباس زكي “جئنا 
اليوم ننقل لكم تحايا مناضلين في كل مواقع االشتباك والتي لم 
تتوقف ساعة ألننا نواجه إطاق العنان للمستوطنين يرفعون 
شعارات الموت للعرب حتى وصلت بوزير إسرائيلي اآلن وهو 
زعيم شاس يقول “ِلَم السام والتطبيع مع هؤالء العرب مكانهم 
الصالونات”.  في  يستقبلوا  أن  يستحقون  ال  وهم  االسطبات 
هذا أمر ُمفجع ولم نجد كرامة أو حمّية تدافع وأن تقول ال أبسط 
أدارت  ألّمة  االعتبار  بإعادة  كفيل  “شعبنا  أن  مؤكداً  األشياء”، 

ظهرها لفلسطين وتخلّت عن القدس وكنيسة القيامة”.
لتحرير  الشعبية  “الجبهة  من  الطاهر  ماهر  الدكتور  ولفت 
من  ييأس  أن  ُيمكن  ال  الفلسطيني  “الشعب   أن  إلى  فلسطين”، 
هذه  بأن  مؤمناً   الكفاح  ويواصل  أبنائها  على  يراهن  وهو  أّمته 
األّمة ستصمد وبأنه سيتمكن في نهاية المطاف من تحرير ارضه 

وباده”. ودعا إلى “الوحدة الفلسطينية وفصائلها المقاتلة”.
وكان شقيق الشهيدة اإلعامية شيرين أبو عاقلة أرسل كلمة 

إلى المؤتمر ُتليت بالنيابة عنه.

بمناسبة انتهاء أعمال مؤتمرها الثامن بوضع أكاليل من الزهر  
ودعماً  تنتصر،  فلسطين  والمقاومة...  بالوحدة  عنوان  تحت 
وبمناسبة  المحتلة،  األرض  داخل  الفلسطيني  شعبنا  لنضال 
لتحرير  الشعبية  للجبهة  الثامن  الوطني  المؤتمر  أعمال  انتهاء 
كنفاني،  غسان  األديب  الستشهاد  الخمسين  والذكرى  فلسطين 
أضرحة  على  الزهر  من  إكليل  بوضع  المناسبة  الجبهة  أحيت 
شهداء الثورة الفلسطينية، وضريح الشهيد األديب غسان كنفاني، 
وذلك بحضور نائب األمين العام للجبهة جميل مزهر )أبو وديع( 

والوفد المرافق من فلسطين.
شارك في الفعالية وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي 
ترأسه ناموس المجلس األعلى سماح مهدي وضّم مدير مديرية 
المكتب  أعضاء  جانب  إلى  القوميين  من  وعدداً  الجديدة  الطريق 
السياسي للجبهة وقيادتها في لبنان وحشد من الرفقاء والرفيقات 
الفلسطينية،  الشعبية  واللجان  الفلسطينية،  المقاومة  وفصائل 
فلسطينية  وشخصيات  اللبنانية،  الوطنية  والقوى  واألح��زاب 
وإعاميين،  ونقابية،  وتربوية  ثقافية  ومؤسسات  ولبنانية، 
الفلسطينية،  الثورة  شهداء  مأوى  في  وذلك  جماهيري،  وحشد 

بيروت، دوار شاتيا.
استهّل الحفل عضو اللجنة المركزية للجبهة في لبنان فتحي 
المناسبة،  أبو علي، بكلمة رحب فيها بالحضور، ثم تحدث عن 

وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
ثم ألقى نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

بالحضور،  بالترحيب  استهلها  كلمة  ودي��ع(  )أبو  مزهر  جميل 
وحيا الشهداء القادة، وقال: »ونحن في حضرة الشهداء، ومن أمام 
ضريح الشهيد غسان كنفاني، والشهداء، قادة شعبنا: أبو ماهر 

اليماني، وأبو يوسف النجار، وكمال عدوان، وكمال ناصر،
وأبو العبد يونس، وكّل الشهداء، وكّل المقاتلين الذين قضوا على 
طريق الحرية واالستقال، نقول: »جئنا من غزة، غزة المقاومة من 
فلسطين، فلسطين التي تقاتل بدمها ولحمها من الداخل المحتل، 
جئنا اليوم لنؤكد بأّن الجبهة لن تحيد عن المقاومة، ولن تتخلى 
عنها، وهي الحوار، وهي الطريق الذي نستمر، ونمضي به حتى 

التحرير والعودة.
أضاف: جئنا اليوم لنؤكد تمسكنا بالثوابت، ونحن لن نحيد 
هذا  أم��ام  الجمر  على  كالقابض  عليها  قابضين  سنبقى  عنها، 
العدوان واإلجرام الصهيوني الذي يستهدف األرض، ويستهدف 
المقدسات، واإلنسان الفلسطيني بالقتل والتدمير. وجئنا لنقول 
طريق  والكفاح،  النضال  طريق  الطريق،  بهذا  سنستمر  بأننا 

التضحية، طريق الشهادة حتى التحرير، والعودة«.
كما نقل مزهر إلى الفصائل تحيات األمين العام أحمد سعدات 
من معتقات االحتال، وتحيات الشعب الفلسطيني في غزة، وفي 

الضفة، وفي الداخل المحتل.
رمز  هما  بيروت،  اللبنانية  والعاصمة  لبنان،  أّن  إلى  وأشار 
الصمود والمقاومة، المقاومة حيث كان لبنان مرتكزاً رئيساً مهّماً 
سجات  أروع  أرض��ه  على  سجلت  فقد  الفلسطينية،  للمقاومة 

التضحية، وقّدم الشهداء من أجل فلسطين، ومن أجل أن نعود إلى 
فلسطين.

أمام ضريح الشهيد غسان كنفاني، وكّل الشهداء  وتابع، من 
التحرير  والمقاومة حتى  والكفاح  بالنضال  أن نستمر  نعاهدهم 
والعودة، وسيبقى لبنان منبعاً للثوار والمناضلين والمقاومين، 
بالصمود  وسنستمر  الفلسطيني،  الشعب  ألبناء  دافئاً  وحضناً 
مع  ونحن  والقهر،  الظلم  ورغم  الوجع،  رغم  وشعبنا،  أهلنا  مع 
شعبنا في لبنان من أجل مواصلة الطريق حتى العودة والتحرير، 
وبكفاحات شعبنا سيعود كّل شيء، وستبقى القضية هي قلب 
فالقضية  والمقايضة،  بالمساواة  نرضى  وال  العدو،  مع  الصراع 

الفلسطينية حق مقدس، وحق فردي، ولن نتخلى عنه بأي حال.
باالستمرار  والمناضلين  الشهداء،  عاهد  كلمته،  ختام  وفي 
على طريق النضال على خطى الشهداء جورج حبش، وأبو علي 
مصطفى، وياسر عرفات، وأحمد ياسين، وسنستمر بطريق الكفاح 

والنضال حتى العودة وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
التذكاري لشهداء  النصب  إلى  الوفد والحضور  انتقل  ومن ثم 
الثورة الفلسطينية، وتّم وضع إكليل من الزهر عليه، باسم األمين 
العام للجبهة الرفيق القائد أحمد سعدات، وكما تّم وضع إكليل 
من الزهر على ضريح الشهيد األديب غسان كنفاني. كما زار الوفد 
والحضور أضرحة شهداء الثورة الفلسطينية، وشهداء تل الزعتر، 

وشهداء صبرا وشاتيا، والقائد أبو ماهر اليماني وماهر اليماني.

»الموؤتمر القومي العربي« في بيروت:

 تحّية للمقاومة وت�صامن مع لبنان

»ال�صعبية« تختتم موؤتمرها الثامن وت�صع بم�صاركة »القومي«

اأكاليل من الزهر على اأ�صرحة �صهداء الثورة الفل�صطينية  

الوفد القومي مع الوفد اليوناني واألسير المحرر أنور ياسين

جانب من الحضور

خالل انعقاد المؤتمر

وضع اإلكليل على نصب شهداء الثورة الفلسطينية

رعد متحدثاً في مليتا
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° Òq�√ UL�—Ë lO�U�√ v�≈ ÂU� s� ÍËu� Õö� lMB�
 ÍËuM�«  Z�U�d��«Ë  W�UD�«Ë  ¨“qOz«d�≈”  s�√  ÊU�  «–≈
 ¨ÈbL�«  …bOF�  …—uD�L�«  WO���U��«  a�—«uB�«  ¨w�«d�ù«
 l�u� s�Q� ¨WIDML�« w� WO�dO�_« W�UO��« ZN�Ë ·b�
 Êu�ËR�L�«  lOD���  q�Ë  °W�UO��«  Ác�  s�  ÊUM��
 —«dI�«  rN�  ÊuJ�  Ê«  ¨W�Ëb�«  ÊuJ�L�  s�c�«  ÊuO�UM�K�«
 tO�  ÊuF�«b�Ë  ¨t�  ÊuJ Ò�L��  ¨d��«  ÍœUO��«  wM�u�«
 t�≈  ªøt??�«Ëd??�Ë  t�œUO�Ë  ¨WK�UJ�«  ÊUM��  ‚uI�  s�
 v�«  ÊËbM���  r�Ë  ¨«uKFH�  Ê√  «Ëœ«—√  u�  rN��UD��U�
 U�c�√ vK� ËbF�« d���Ë ¨rNH�u� “eF� w��« …uI�« q�U�
 w�  t�«Ëd�Ë  ÊUM��  Òo�  rC�  œ«—√  ‰U�  w�  ¨—U���ôU�

°W�dB��« W�œUB��ô« t�IDM�
 nIO�  rO�“  s�  qN�  ¨ÊUM��  ¡UL�“  VFK�  w�  …dJ�«
 ¨tM�Ë   «Ëd??�  vK�  t�d�  UNO�  b�R�  ¨W�“U��«  t�H�Ë
 —UE��U�  UM�≈  °ø‰“U??M??�  Ë√  W�ËU��  ÊËœ  UN�  tJ�L�Ë
 ÊUOJ�«  œ—  bF�  ¨V�d�  UL�  ÊUM��  ¡UL�“  tKFHO�  U�
 s� Íc�«Ë ¨s�U�A�u� UMO�≈ tKL�O� Íc�« “wKOz«d�ù«”

° ÊUM�� `�UB� ÎUO�U��≈ Î «œ— ‰«u�_« s��√ w� ÊuJ�
 rN�O�ËR�� ÂU�√Ë ¨ Òp�L�« vK� ÂuO�« r� ¨ÊUM�� ¡UL�“ 
 Ë√  ¨W�ËU�L�«Ë  w�«c�K�  UNO�  ÊUJ�  ö�  ¨WO�UF�«  WOM�u�«
 `�UBL�«Ë  WIOC�«   U�U��K�  ôË  ¨W�Ë«dL�«Ë  WK�ULL�«

°Ã—U��«  «¡ö�≈Ë ◊uGCK� ôË ¨WOB�A�«
o��_« sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë*

Fourteenth year /Saturday / 25  June 2022
 2022  Ê«d�e�  25  Ø  X���«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 (1¢U áªàJ) ...¿ƒd qƒ©j ≈≤ªëdG ºgóMh

 ◊U�C�« …—u� l� X�Òu� w��«Ë ¨WO�U��« WOL�UF�« »d��«
 d�Q�L�«  ‰ö��«  tK�«  b��  …œUOI�  rJ��«  rNLK��Ë  —«d�_«
 p�–Ë W�—d���« W�d�UM�« W�d��«Ë w�dF�« w�uI�« ÒbL�U�

Æ±π∂≤ ÂUF�« w� d�L��� ≤∂ w�
 Ê√  sJL�  w��«  WK�dL�«  w??�Ë  W��U��«  WK�dL�«  ?  3
 v�«  W���  “WO�¬dI�«  …dO�L�«”  Î «—UB��«  UNOK�  oKD�
 bzUI�«  bONA�«  t� Ò�√  Íc�«  d�UFL�«  Í—d���«  ŸËdAL�«
 j�«Ë√ l� t� Ÿd� Íc�« w�u��« s�b�« —b� sO�� bO��«
 W�U{≈  ÎUOKL�  X�Òb�  w��«Ë  w{UL�«  ÊdI�«   UOMOF��
 Y�b��« wMLO�« Í—d���« ŸËdAL�« vK� Î «b� WLN� WO�u�
 œuNOK�  ¡«bF�«  ÍbM� W�U{≈ ‰ö� s� …d�UFL�«  W�Ëb�«Ë
 r�ôU� Âö�û� `{«u�« ¡UL��ô«Ë r�ôU� WO�uONB�« Í«
 ‰ö� s� W�«d�Ë WO�UH� ÒqJ� `C��Ë sÒO��� UL� Î̈UC�√

∫dONA�« W�dB�« —UF�
¨“qOz«d�≈” ?�  uL�« U�dO�_  uL�« d��√ tK�«

œuNO�« vK� WMFK�«
Âö�û� dBM�«

 f Ò�RL�«  Y??�—Ë  rK���  ÃÒu??�  Íc??�«  ŸËdAL�«  u??�Ë
 s�b�«  —b??�  pKL�«  b��  bO��«  tIOI�Ë  o��U�  t�HOK�Ë

Æ≤∞±¥ d�L��� ≤± w� d�UF�« sLO�« ÂU�“ ÎUOKL� w�u��«
 s�Ëb��« —U�≈ w�  Q� r� Àö��« q�«dL�« ÁcN� U�d�– ÒÊ«
 ‰öI��ô« dB� rOOI� W�ËU�� ôË ¨sLO�« W�Ëb� w��—Q��«
 W�œUF�  „«—œ≈Ë  rNH�  W�—Ëd{  …—U�≈  u�  U�  —bI�  ¨wMLO�«
 q�«b�«  sO�  ÎUO�U�  WK�U��«  ”«dL�«  …b�bA�«  „U���ô«

Æw�—U��« jO�L�«Ë wMLO�«
  ôÒu��  s�  lI�  ‰«e�  ôË  l�Ë  U�  w�  W�b�  Y�U��U�
 v��  v�Ë_«  WOL�UF�«  »d��«  W�UN�  cM�  sLO�«  w�  Èd��

∫wK� U� k�ö� Êü«
 fO�Q�Ë  t�öI��«  qO�  r�—Ë  Y�b��«  sLO�«  ÒÊ≈  ∫ÎôË√
 wM�Ë —d�� W�d� WK�d� gOF� ‰«e� ô W��b��« t��Ëœ
 ¨WO�—U��« WMLON�«Ë —ULF��ô« vK� —UB��ô« WKL�J� dO�
 ‰Ëœ  s�  WDO�L�«  —UD�_«  t�A�  ô  wzUM���«  d�√  «c??�Ë
 q�  ¨WO�dF�«  —UD�_«  WO��U�  w�  tKF�Ë  wMLO�«  —«u��«
 U�  »d�√  tKF��  U�  ¨ Òq�ô«  vK�  t�«dO�  l�  ÷—UF��  b�Ë
 ‰ö��ô« dO� X�� WF�«u�« WOMOD�KH�« W�U��« v�« ÊuJ�

ÆWO�—U��« WMLON�«Ë
 Ë«  t�  WDO�L�«  —UD�_«  dzU��  ÎU�ö�Ë  sLO�«  ÒÊ«  ∫ÎUO�U�
 ¡«u�  jO�L�«  s�  ÎöI���  „d���  ÎULz«œ  ÊU�  t�  WIOIA�«
 sO�Ë  tMO�  wMKF�«  ÂœUB��«  YO�  WOJKL�«  WK�dL�«  w�
 W�—d�� WOML� »U��_ Íd�UM�« w�dF�« w�uI�« ŸËdAL�«

Æ ÒqI��L�« wMLO�« —«dI�« W�UM� …—ËdOB� W�U�
  UOJKL�«  l� ÂœUB��«  YO� W�—uNL��«  WK�dL�«  w�Ë
 t Ò��  s�  …d Ò�c�L�«Ë  t�«Ëd��  WF�UD�«Ë  t�  WDO�L�«

Æ’U��« w�öI��ô«
 ¨WO�U��«  ÒÍ√  ¨W��U��«  W�—d���«  WK�dL�«  ÒÊ«  ∫ÎU��«U�
 UN�√  u�Ë  sOI�  s�  Î«b�b�  ÎU�e�UL�  Î «dBM�  ÎUOKL�  X�U{√
 `�dB�«  ¡«bF�«  sKF�  X�{√  ÂÒbI�  U�  v??�«  W�U{ùU�
 W�UI�Ë WGK�Ë ¨“wKOz«d�ù«” ÊUOJ�«Ë WO�uONBK� sKFL�«Ë
 ZNML� Âö�û� `{«u�« w�ö�ù« U�¡UL��« sKF�Ë ¨Ê¬dI�«
 UNKF�  U�  ¨W�K��  WKI���  WOM�œ  W�d�  …œUOI�  …UO�

 nOJ� ¨WO�dF�« —d���«  U�d� s� UN�«u�√ sO� s� …œÒdH��
 —d���« …—u� l� ÎUOKL� WH�U��� X�U� UN�√ p�c� nO{√ «–≈
 w��«  ¨WO�ö�ô«  W�—uNL��«Ë  …—u��U�  WK�L�L�«  WO�«d�ù«
 s Ó�  ô≈  ¨sKFL�«  ¡«bF�«  wL�d�«  w�dF�«  jO�L�«  UN��UM�

ÆÆÆw�— r �Ó—
 U�bM� «c� sLO�« ÒÊ« w� UM� W��ö�«Ë W�O�F�« W�—UHL�«
 ¨WO�UD�d�  UOL�� t� WDO�L�«  U�UOJ�« X�U� ÎUOJK� ÊU�
 b�  t�  WDO�L�«   U�UOJ�«  X�U�  Î̈U�—uNL�  —U�  U�bM�Ë

ÆWO�dO�√ WOF�— WOJK� X���√
 pK� X�Òu�� œuNOK� …«œUFL�«Ë Âö�ù« W�«— l�— U�bM�Ë

°WO�uON�  «dLF��� v�« lO�D��« ‰ö� s�  U�UOJ�«
 sLO�«  ÒÊ≈  UNO�  UMK�  w��«  W�bILK�  ¡b�  v�≈  Î «œu??�  sJ�Ë
 p�–  nO�  ÂuO�«  u�  UL�  ÎUO�U�√Ë  ÎU�—u��Ë  ÎULN�  sJ�  r�

ø«–UL�Ë
 s�  …b??�«Ë  wM�u�«  wMLO�«  —d���«  WK�d�  XK�œ  bI�
 W�œUF�Ë r�UF�« ‰u�œ V��� UN�UE�� ‚œ√Ë Òr�√Ë dD�√
 ‰Òu��  WE��  ¨WO�U��«  WOL�UF�«  »d��«  w�  s�dB�ML�«
 w�Ëœ  ÂUE�Ë  r�U�  —U�b�«Ë   u�  UNO�  q���  WOzUM���«
 œ«“ U�Ë ¨b�b� w�Ëœ ÂUE�Ë r�U� œuF�Ë ÷uN�Ë ¨r�b�
 w� T�UM�« »«dD{ô«  ôÒu���« Ác� WO�U��Ë W�œ w�
 w�Ëd�« Ÿ«dB�« WOHK� vK� sOOL�UF�« “UG�«Ë jHM�« ‚u�

ÆÆÆUO�«d�Ë√ w� w�dO�_« w�K�_«
 WO�uB�  l�Ë  w�UO�uO�  l�uL�  sLO�«  qF��  U�
 w� …dL�«  Ác� ÎUOzUM���« ÎU��ô Î̈ «b�b�� tK�«  —UB�√ W�d�
 Á—Ëœ  ‰œUF�  ô  Èd�J�«  ‰Ëb�«   ôœUF�Ë  WO�Ëb�«  W�U��«

°d�¬ V�ô ÒÍ«
 wML� dBM� œd�� bF� r� ÂuO�« tK�« —UB�√ ÒÊ√ wMF� U�
 ¨wMLO�«  w�UO��«  ÂUEM�«  q�I���  b�b��  w�  w�U�√
 w� s�_« q�I��� w� w�U�√Ë ÒrN� V�ô œd�� v�� ôË
 WDO�L�«  Ë«  WOMLO�«  WO�Ëb�«  ÁUOL�«Ë ÊU�K��«Ë ozUCL�«

ÆÆÆUN�
 jHM�« dF� b�b�� w� ÎULN�Ë ÎUO�U�√ ÎU��ô X�U� UN�≈ q�
 sO�œUL�« sO�UN� WOL�UF�« qIM�« W�d�Ë ¨sOOL�UF�« “UG�«Ë

ÆÆÆsO�O�U�_«
 …dÒO�ÔL�«Ë  w��O�U��«  wMLO�«  ŒË—UB�«  W�d�  ÒÊ«  ÒÍ«
 t�UJ�S�  w�œ  Ë√  w��  u�√  Ë√  uJ�«—√  »dC�  w��«  ¨WOMLO�«
 pO�U� ¨U�—UF�√Ë W�UD�« qI�  «—U�� dÒOG� Ê« UN�UJ�S�Ë
 Ë«  UM�  WMOF�   U�UHD�«  ‰uB�  lM�  vK�  UN�—b�  s�

°„UM� UN� …œUC�  UH�U�� qJA� w� r�U��
 Ÿ«dB�« W�d� —U�� b�b�� w� WL�U�L�« Î̈ «b�√Ë ÎULz«œË
 —u��  sO�  Ÿ«dB�«  q�I���Ë  “wKOz«d�ù«”  ?  w�dF�«
 ÒdA�«  —u��   UH�U��Ë  ¨b�UB�«Ë  i�UM�«  W�ËUIL�«

ÆÎUO�dO�√ W�u�bL�« l�«d�L�«Ë dINI�L�« w�Ëb�«Ë wLOK�ù«
 a�—U�  vK�  ÒdL�  r�  wzUM���«  wML�  ŸËdA�Ë  —Ëœ  t�«

ÆQ�� WJKL� cM� sLO�«
 w Ò�M�Ë  sOHzU��«  s�R�  w��«  WO�uJ�«  sM��«  UN�«
 s�d�J��L�«  lC�Ë  sOHFC��L�«  l�d�Ë  sO��UB�«

Æs�d�¬ nK����Ë ÎU�uK� pKN�Ë
ÆÆÆtK�« «u�u� sO�ÒO� U�bF�

 (1¢U áªàJ) ...CÉÑ°S òæe ≈dhC’G Iôª∏d



اأخبار الالعبين والأندية

سبورتينغ  نادي  في  المرمى  حراسة  نجم  مع  تعاقده  عن  أمس،  الساحل  شباب  نادي  أعلن  ـ 
إبراهيم المقداد. وجاء اإلعالن عن التعاقد مع المقداد خالل مؤتمر صحافي ُعقد في المقر اإلعالمي 
لنادي شباب الساحل. وفي أّول تصريح له، لفت المقداد إلى أن تعاقده مع نادي شباب الساحل 
سيمتّد لثالث سنوات. وأشار إلى رغبته بتقديم األفضل مع الفريق خالل الموسم الكروّي الجديد. 
السنوات  على  سبورتينغ  لنادي  الشكر  موّجهاً  الجديد،  بيته  سيكون  النادي  أن  على  مشدداً 

الماضية. 
ومن جهته رّحب سمير دبوق رئيس نادي شباب الساحل بالوافد الجديد متمنياً له التوفيق مع 
الفريق. وأكد دبوق أن صفقات النادي استعداداً للموسم الجديد لم تنته بعد، وهناك رغبة بإبرام 

تعاقدات جديدة مع عّدة العبين بناء لطلب الجهاز الفني.
ـ أعلن نادي التضامن صور، تعاقده مع المدرب مالك حسون، ليكون على رأس الجهاز الفني 
للفريق لموسم 2022-2023. وكان المدرب محمد زهير، قد تقّدم باستقالته عقب نهاية الموسم 
المنصرم. فيما تراجع مؤخراً رئيس النادي صائب بواب، عن استقالته. وتقّرر حّل الجهاز الفني 
الفترة الماضية، والعمل على إعادة تشكيل  للفريق األول، والشكر على كل ما قدمه للفريق خالل 

الجهاز الفني. 
وجرى تعيين علي إبراهيم بيطار مديراً للفريق، كما شكل الجهاز الفني من أحمد عبود مساعداً 
للمدرب، وعلي بزي مدرباً للحراس، وحسين بزي مدرباً للياقة بدنية، وحسين شحيمي معالجاً. 
وكذلك تّمت دعوة الالعبين لالجتماع عصر الثالثاء المقبل، على ملعب صور البلدي، لإلعالن عن 

موعد انطالق التمارين.
ـ تابع نادي الرياضي بيروت لكرة السلة، يومه الماراثوني حيث جدد عقد نجمه علي منصور 
وُعلم  جعجع.  جورج  مدربه  عقد  تجديد  عن  رسمي  بشكل  أعلن  قد  الرياضي  وكان  موسم.  لمدة 
أن إدارة النادي اتخذت القرار برفع وتيرة التحّدي بالتجديد لالعبها علي منصور، باإلضافة إلى 

البحث عن أجانب سوبر من أجل خوض البطولة المقبلة. 
ثنائية  خسر  بعدما  البطوالت  الستعادة  طامحاً  الصفقات،  من  سلسلة  بعقد  »األصفر«  وقام 

الدوري والكأس في الموسم المنصرم أمام نادي بيروت فيرست كلوب.

اإطالق فريق كرة القدم لبنات

 الجالية اللبنانية في الإمارات 

القدم.  كرة  في  للسيدات  فريق  نشاط  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  اللبنانية  الجالية  أطلقت 
وجاء اإلعالن عن الخطوة ـ المبادرة، في حفل الختام للدوري اللبناني في اإلمارات.

هذه  تخطينا  وقد  األصعب.  دائماً  تكون  األولى  الخطوة  »اّن  العيط  باسل  الفريق  مدير  ورأى 
ويستطيع  جميعهم،  اللبنانية  الجالية  أبناء  يمثل  قوي  لبناني  فريق  بناء  الى  ونسعى  المرحلة، 

المنافسة في البطولة المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة«.
وشاركت في التمرين األول الذي أقيم في »دبي سبرتس ورلد« باشراف المدّرب جالل خميس، 
الالعبات: جاال حمودة، هاال قدورة، غادة الحص، مروى خميس، أسيل ياسين، رشا الكيالي، زينة 

حرب، إليانور حمود وفرح بشيبش.

5ريا�ضة

نهاية اأزمة احتجاز الوفد الإعالمّي المغربّي

في مطار وهران بترحيله اإلى تون�س

قرعة متوازنة لديوكوفيت�س و�صعبة لنادال في ويمبلدون

َمن هم النجوم الأفارقة الأعلى اأجرًا؟

�صاديو ماني في ال�صدارة اأمام محمد �صالح

علي ح�صيني بطل ال�صطرنج ال�صريع في الجامعة اللبنانّية

جمعية »مواهب ال�صباب اللبناني ترعى وتح�صن العديد من الريا�صيين 

ليفاندوف�صكي يرفع راية التمرد

بدعم بر�صلونّي �صد التعّنت البافارّي!

راية  القدم،  لكرة  األلماني  ميونخ  بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  النجم  رفع 
إلى برشلونة اإلسباني، هذا  إدارة ناديه في االستجابة لرغبته باالنتقال  التمرد، رداً على تعنت 

الصيف. 
وذكرت صحيفة »سبورت« الكتالونية، في تقرير لها أن ليفاندوفسكي وإدارة برشلونة يريدان 
إنهاء المفاوضات بشكل ودي، وفي أسرع وقت ممكن، دون إحداث شرخ في العالقة بين الالعب 

وناديه األلماني. 
وأضافت أن مسؤولي برشلونة أعربوا عن دهشتهم من التعنت واللهجة الحادة لمسؤولي بايرن 
ميونخ ضد ليفاندوفسكي. وأوضحت أن برشلونة يجهز عرضه األخير لبايرن ميونخ خالل أيام، 

حيث ينوي أن يكون الالعب منتظماً في معسكر اإلعداد خالل األسبوع الثاني من تموز المقبل.  
مسؤولي  وأبلغ  ميونخ،  بايرن  إدارة  تجاه  شديد  بغضب  البولندي  النجم  يشعر  جانبه،  من 
مع  التفاوض  أجل  من  عليهم  للضغط  الجديد،  للموسم  اإلعداد  فترة  في  ينتظم  لن  بأنه  النادي 
الفريق الكتالوني. ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة جهز عقداً لروبرت ليفاندوفسكي، البالغ من 

العمر 33 عاما، يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

موقفها  على  الجزائرية  السلطات  أصــرت 
المغربي  الرسمي  اإلعالمي  الوفد  دخول  بمنع 
األبيض  البحر  ألــعــاب  لتغطية  سافر  ــذي  ال
وهران  مدينة  في  إقامتها  المقّررة  المتوسط 
حزيران   25 بين  ما  الفترة  في  الجزائرية، 
ترحيله  وقـــررت  المقبل،  تموز  و5  الحالي 
ظروف  في  المطار  في  احتجاز  بعد  لتونس 

سيئة دام حوالي 24 ساعة. 
وذكرت تقارير إعالمية مغربية أن السلطات 
الجزائرية بررت رفضها دخول الوفد اإلعالمي 
لتغطية  اعتمادات  امتالكه  بعدم  المغربي 
استكمال  ضــــرورة  عــلــى  وأكــــدت  األلـــعـــاب، 
اإلجراءات للسماح له بالدخول، ورغم تدخالت 
القنصلية العامة المغربية في وهران واللجنة 
األخير  في  لكنها  المغربية،  الوطنية  األولمبية 
لم تتمكن من إقناع السلطات الجزائرية بتغيير 

موقفها. 
المغربي،  «هيسبريس»  موقع  وبحسب 
الوفد  أخبرت  وهران  في  المطار  سلطات  فإن 
اإلعالمي المغربي أنه ممنوع من دخول الجزائر 

بأوامر عليا من السلطات الجزائرية. 

المغربي  ــي  ــالم اإلع ــد  ــوف ال تــرحــيــل  وتــم 
مطار  في  كاملة  ليلة  قضى  بعدما  لتونس 
خاللها  وأصيب  سيئة،  ظروف  وسط  وهران 
تدخالً  تطلبت  صحية  بأزمة  الصحافيين  أحد 

طبياً إلنقاذه.
األبيض  البحر  ألعاب  في  المغرب  ويشارك 
 137 مــن  يتكون  ريــاضــي  بــوفــد  المتوسط 
القوى  ألــعــاب  وهــي  لعبة،   15 فــي  رياضياً 
القدم  وكرة  والمبارزة  والدراجات  والمالكمة 
والمصارعة  والكاراتيه  والجودو  األثقال  ورفع 
ـــرات الــحــديــديــة  ـــك ــة وال ــدي ــدي ــح والـــكـــرة ال
المضرب  وكـــرة  والــتــايــكــونــدو  والــفــروســيــة 

والرماية الرياضية.
وكانت المشاركة المغربّية في ألعاب البحر 
بالمقاطعة  مهّددة  بوهران  المتوسط  األبيض 
نتيجة قطع العالقات من طرف الجزائر وحظر 
الرياضية  السلطات  لكن  المغربية،  األجــواء 
المشاركة  ـــررت  ق المغربية  والــســيــاســيــة 
وبطائرات  تونس  عبر  الجزائر  إلى  وسافرت 

غير مغربية. 
للبعثة  والــحــار  الجيد  االستقبال  ورغــم 

اإلعالمي  الوفد  منع  لكن  المغربية  الرياضية 
الرياضية  الــعــالقــات  لتوتر  أدى  المغربي 
الصحافة  نــادي  من  كل  أصــدر  حيث  مجدداً، 
للصحافة  المغربية  والجمعية  المغرب  في 
للصحافة  المغربية  والــرابــطــة  الرياضية 

من  الصحافة  منع  تدين  بيانات  الرياضية 
الدولية  المؤسسات  وطالبت  بمهامها  القيام 
أللعاب  الدولية  واللجنة  للصحافة  والقارية 
لحماية  بالتدخل  المتوسط  األبيض  البحر 

الوفد اإلعالمي المغربي.

تصنيف  ماني،  ساديو  السنغالي،  تصّدر 
انضمامه  بعد  أجراً،  األعلى  األفارقة  الالعبين 
األلماني،  ميونخ  بايرن  ــادي  ن صفوف  إلــى 
ليفربول  فــي  الــســابــق  زميله  على  متقّدماً 
موقع  وقــال  ــالح  ص محمد  الــمــصــرّي  النجم 
بات  ماني،  إن  اإلنكليزي    »givemesport«
أسبوعّي  براتب  أجراً  األعلى  االفريقي  الالعب 
على  متقدماً  إسترليني،  جنيه  ألف   250 قدره 
صالح  محمد  ــدز«  ــري »ال فــي  السابق  زميله 
استرليني  جنيه  ألف   220 على  يحصل  الذي 
رياض  الجزائري  تراجع  حين  في  أسبوعياً، 
االنكليزي،  سيتي  مانشستر  ــب  الع مــحــرز، 
جنيه  ألــف   200 برصيد  الثالث  المركز  إلــى 

أسبوعياً.
يحصل  كــان  ماني  فــإن  للموقع،  ووفقاً 
أسبوعيا،  إسترليني  جنيه  ألف   100 على 
ما  ليفربول،  نــادي  مع  يلعب  كــان  عندما 
أعلى  بين  آنذاك  الـ12  المرتبة  يحتل  جعله 
 250 سيكسب  بينما  أجراً،  »الريدز«  العبي 
بايرن  مع  أسبوعياً  إسترليني  جنيه  ألف 

»ميرور«  صحيفة  ذكرته  حسبما  ميونخ، 
االنكليزية. 

ورياض  صالح  محمد  من  كل  عقد  وينتهي 
 ،2023 صــيــف  فــي  نــاديــيــهــمــا  مــع  ــرز  ــح م
من  الــعــديــد  أوردتــــه  لما  ــاً  وفــق ويتطلعان 
وقت  فــي  اإلنجليزية  اإلعــالمــيــة  الــمــصــادر 
من  أفضل  عقد  على  الحصول  إلــى  ســابــق، 

المادية.  الناحية 
وفي ما يلي ترتيب الالعبين األفارقة األعلى 

أجراً:
1 ـ  السنغالي ساديو ماني )بايرن ميونخ( 

250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
 220 )ليفربول(  صالح  محمد  المصري  ـ   2

ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
)مانشستر  محرز  ــاض  ري الــجــزائــري  ـ   3

سيتي( 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
 200 )أرسنال(  بارتي  توماس  الغاني  ـ   4

ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
 180 5 ـ الغاني أندريه أيو )السد القطري( 

ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

سان  )باريس  حكيمي  أشرف  المغربي  ـ   6
جيرمان( 176 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

)أرسنال(  بيبي  نيكوالس  اإليــفــواري  ـ   7
140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

)كريستال  ــا  زاه ويلفريد  اإليــفــواري  ـ   8
باالس( 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ألف   120 )ليفربول(  كيتا  نابي  الغيني  ـ   9
جنيه إسترليني أسبوعيا.

بمراكز  األول  الفرع   – العلوم  كلية  استأثرت 
الصدارة في بطولة الجامعة اللبنانية للشطرنج 
ضمن  قاعاتها  إحــدى  في  أجريت  التي  السريع 
 - الجامعية  الحريري  رفيق  الرئيس  مدينة 
في  المصّنفين  من  العباً   16 بمشاركة  الحدت، 
دورات وبطوالت سابقة الذين جمعوا في كل منها 
3 نقاط وما فوق، ومثلوا كليات الحقوق، العلوم، 
الفنون  األعمال،  إدارة  العام،  الطب  الهندسة، 
وشملت  الفروع.  مختلف  من  والعمارة  الجميلة 
مع  دقائق   10 منها  كل  مدة  جــوالت،   5 البطولة 

اضافة 3 ثواٍن لكل نقلة. 
وقد أسفرت عن إحراز علي حسيني )العلوم – 
الفرع األول( لقب الفردي حاصداً 4،5 نقطة، تاله 

علي ترمس )العلوم – الفرع األول( 4 نقاط. وحّل 
ثالثاً كل من حسن دباجة  )العلوم – الفرع األول( 
وطارق حافظ )إدارة األعمال – الفرع األول( 3،5 

نقطة.
الشطرنج  لعبة  مسؤول  التنظيم  على  أشرف 
الياس  الــدولــي  الحكم  اللبنانية  الجامعة  في 
المدّربة أميرة ياغي، وافتتحت  خيرالله، عاونته 
في  الرياضي  النشاط  مسؤول  بحضور  البطولة 

الفروع األولى يوسف الزين. 
 28 الــثــالثــاء  ستنطلق  ـــر،  آخ صعيد  عــلــى 
حزيران الحالي بطولة الفروع األولى لكرة السلة 
– الحدت، بإشراف كل من  في المجمع الرياضي 

أميرة ياغي، حسين عيسى ويوسف سعّيد.

اللبناني  الشباب  »مواهب  جمعية  تواصل 
للعديد  رعايتها   ،2007 عام  تأسست  التي   ،«
الذكور واإلناث بهدف  األبطال  الرياضيين  من 
التي   الــريــاضــات  فــي  مميزة  نتائج  تحقيق 
يزاولونها ان على الصعيد الفردي أو الجماعي  

مع األندية او في صفوف المنتخب الوطني. 
قدرات  تطوير  في  الجمعية  نجحت  ولقد 
العديد من األبطال والبطالت وصقل مهاراتهم 
مما ساهم في  صعودهم  الى منصات التتويج 

محلياً وخارجياً. 
عساف  ـــورج  ج الجمعية  مــديــر  ــول  ــق وي
»تأسست  الجمعية  منذ 15 سنة ومن مهامها 
للمواهب  األصعدة  كافة   على  الدعم  تأمين 
وتأمين  مــهــاراتــهــا  صــقــل  عــبــر  الــريــاضــيــة 
التدريبات  ولوازمها واتباع نظام غذائّي مالئم 

وصوالً الى تأمين منح مدرسية وجامعية«.
الــريــاضــيــيــن  مـــن  ان  عــســاف  وكــشــف 
الجمعية  فــي  المنخرطون  والــريــاضــيــات 
ومــارك  حديد  الدين  نــور  البطالن  الــعــداءان  
عزيزة  البطلة  ــداءة  ــع وال ابراهيم  انطوني 
زهر  أرز  البطل  البارالمبي  والــعــداء  سبيتي 
في  االلــعــاب«  »ملكة  نجوم  من  ــم   وه الدين 
بفضل  كبير  بشكل  يتطّور  ـــم  وأداؤه لبنان 

المتابعة اليومية للجمعية وبفضل تصميمهم 
على تحسين قدراتهم الفنية«. 

وأضاف عساف »كما تولي الجمعية اهتماماً 
بعشرات الرياضيين اضافة الى مساعدة أكثر 
العلمي  تحصيلهم  متابعة  في  تلميذ  مئة  من 
وضع  عبر  رياضية  مواهب  يملك  من  ومنهم 
بهم  للوصول  وبدنية  فنية  تحضيرية  خطة 
الى القمة. أما أعمار الالعبين الذين يستفيدون 

من هذه المنح فيبدأ من سن الـ14«.
الجمعية  نجوم  من  العديد  أّن  إلى  يشار 
المحلية  لالستحقاقات  بكثافة  يستعدون 
يومية  تدريبات  عبر  المقبلة  والخارجية 
على  مبني  عــســاف  يضعه  برنامح  ووفـــق 
قمة  الى  بهم  للوصول  رياضية  علمية  دراسة 
اإلنجازات  تحقيق  لمتابعة  الفنية  الجهوزية 

ورفع اسم لبنان في المحافل الخارجية. 
تأمين  فــي  الجمعية  دور  ان  المؤكد  مــن 
زمن  فــي  فاعل  دور  هــو  للرياضيين  رعــايــة 
عليهم  الواجب  من  الذين  رعاية  فيه  تغيب 
تطوير الرياضة والرياضيين وهو واجب على 
بالقطاع  المعنية  واألهلية  الرسمية  السلطات 
الرياضي خاصة في ظل األوضاع االقتصادية 

الصعبة  التي يمر بها لبنان منذ سنوات عدة.

الرجال  فــردي  قرعة  الجمعة،  أمــس  ُسحبت 
لبطولة ويمبلدون، ثالث البطوالت األربع الكبرى، 
الشهر  من   27 في  االثنين  يــوم  ستنطلق  والتي 

الحالي. 
بيريتيني  ماتيو  ابتعاد  عن  القرعة  وأسفرت 
وصيف نسخة العام الماضي، عن بطل المسابقة 
إمكانية  ــدم  ع وبالتالي  ديوكوفيتش،  نــوفــاك 
أن  إال  النهائية.  الــمــبــاراة  فــي  إال  مواجهتهما 
ديوكوفيتش سيكون على موعد مع مباراة نارية 
ألكاراز،  كارلوس  مع  النهائي  ربع  في  محتملة 
الصربّي  بالالعب  الخاص  الربع  في  ويتواجد 

العديد من األسماء القوية مثل جون إيسنر.
ناري  نصف  في  ــادال  ن رافائيل  يتواجد  فيما 
تسيتسيباس  ستيفانوس  من  كل  به  يتواجد 

وبيريتيني وفيليكس أوجير ألياسيم.

ــواره  ــش م ديــوكــوفــيــتــش  وسيستهل  هــــذا، 
ـــوون في  ــي الــبــطــولــة بــمــواجــهــة ســـون وو ك ف
أندي  البريطاني  سيواجه  بينما  األول،  الــدور 
داكــــورث. جــيــمــس  األول  الــــدور  فــي   مــــوراي 
 وبدوره سيواجه نادال في الدور األول فرانشيسكو 
شيرندولو، أما ألياسيم فسيواجه في أول مباراة له 

في البطولة ماكسيم كريسي. 
في الوقت الذي يستهل فيه السويسري ستان 
فافرينكا مشواره بمواجهة يانيك سينر، أما ألكاراز 
شتروف.  لينارد  يــان  األول  الــدور  في  فيواجه 

مباريات ربع النهائي المحتملة في فردي الرجال:
ـ نوفاك ديوكوفيتش X كارلوس ألكاراز.

ـ كاسبر رود X هوبرت هركاتش.
ـ ماتيو بيريتيني X ستيفانوس تسيتسيباس.

ـ فيليكس أوجير ألياسيز X رافائيل نادال.
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

لنتحّرر من الخوف كي ننت�سر

{ يكتبها الياس عّشي

أومبرتو إكو روائي إيطالي، كتب يقول:
أّن  تعتبر  كــانــت  الوسطى  الــقــرون  كنيسة  إّن   «
من  اإلنسان  يحّرر  ألنه  الشيطان  من  هو  الضحك 
الخوف، ومتى تحّرر اإلنسان من الخوف، ما عادت 

به حاجة إلى الله!«
قلت:

في  األميركية  المتحدة  الــواليــات  تفعله  ما  وهــذا 
فرضها العقوبات، وعلى رأسها قانون قيصر، على 
بل  سورية،  في  ليس  الخوف  زرعت  إنها  سورية. 
إلى  وأعـــادت  لبنان،  في  وخاصة  الــجــوار  دول  في 
الرؤوس  ذي  التنين  قصة  ممّل،  بتكرار  األذهـــان، 
فإْن  صبيّة،  موسم  كــّل  في  يطلب  الــذي  المتعددة، 
لم يفعلوا ابتلع التنين المدينة، وإْن فعلوا وقّدموا له 
أضحية انسحب وفّك الحصار بانتظار موسم آخر، 
الخوف  مــن  تنتهي  ال  وســنــوات  أخـــرى،  وأضحية 

واإلحباط والترّدد والخضوع.
اللبنانيين فرصة للخروج من  أمام  بالذات  اليوم 
ُيعّد  الــذي  المشهد  قــراءة  أحسنوا  إذا  التنين  عقدة 

لترسيم الحدود مع العدو الصهيوني.
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دبو�سالفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

مقاومة الطغيان

اّن السكوت على كل هذا العنت والتجّبر واإلرتهان 
قبل  لذاتنا  إدانــة  الحال  واقع  في  هو  الوطن  ألعــداء 
يولى  تكونوا  فكيفما  آخر،  أحد  ألي  إدانــة  تكون  ان 

عليكم. 
رفعت األقالم، وجّفت الصحف، التقاعس والتخاذل 
هو  صبًرا…  ليس  وللظالمين  للظلم  التصدي  وعدم 
وَهن في اإليمان وتذّلل ال يرتضيه الله للمؤمن، تفريط 
باألوطان، نهب للثروات، قتل للحريات، ثم الفتك بكل 
لكل  واستباحة  الحقيقة،  كشف  نفسه  له  تسّول  من 

المحرمات، وقلب للحقائق...
ــة،  األم ألعـــداء  ــان  ــه االرت فهي  األثــافــي  ثالثة  ــا  أم
مغتصبي  يد  في  طيعة  أداة  يكونوا  بأن  واالرتضاء 
هو  ذلك  كل  على  السكوت  ثرواتنا.  وناهبي  بالدنا 
ــرس،  أخ شيطان  الــحــق،  عــن  فالساكت  ــه،  ب قبول 
وأعظم الجهاد عند الله، كلمة حق عند سلطان جائر، 
وخروجها  وتهافتها  الوهابية  مسخرات  من  ودعونا 
لمخلوق  طاعة  فال  حق،  هو  وما  منطق  هو  ما  كل  عن 
ضرب  ولو  األمر  ولي  إطاعة  اما  الخالق،  معصية  في 

ظهرك بالسياط، 
 ولو سرق مالك، فذلك هراء وهابي أريد به تحطيم 
األمة، فتلك هي وصفة لالنتحار الجماعي، ال أفهم كيف 
يسكت على هذا القابع في المقاطعة، ولم يترك شيئاً 
فيه انبطاح للعدو وتفريط بالحقوق إال فعله مع سبق 
غدا  عليه  السكوت  في  االستمرار  والترصد،  االصرار 

جريمة، وأصبح مشاركة في النكوص.

سميح التايه 

الإن�سان ُوجد نوعًا ذكراً واأنثى 

 ولي�س فردا م�ستقاًل بل متحد اجتماعّي 

{ يوسف المسمار*

األمم«  »نشوء  لكتاب  ودراستنا  قراءتنا  من  استخالصها  يمكن  التي  النتيجة 
اإلنسان  أن  هي  سعاده  أنطون  السوري  والفيلسوف  االجتماعي  العالم  تأليف 
وجد بشكل نوع من )ذكر وأنثى(، وليس فرداً ذكراً، وال فرداً أنثى متحّدراً من 
اي نوع من القرود، أو الحيوانات أو الحشرات أو األسماك أو الطيور أو النباتات 

أو أي نوع من الجراثيم المرئيّة أو غير المرئيّة.
وهذا ما يتفق ويجد سنداً له في اآلية القرآنيّة التي تقول:

»يا أّيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم قبائل وشعوباً لتعارفوا. 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم«.

ولم تقل انا خلقناكم من ذكر ومن الذكر استخرجنا األنثى. فوجود أنواع الحياة 
كلها وجدت وجودأ مركباً تفاعلياً من ذكٍر وأنثى. وهذا الوجود التفاعلي المركب 
هو خلية متحد الجماعة. فاذا جزئت هذه الخلية انفجر االجتماع اإلنساني وتدّمر 
بداية  – الذكورية على األرض  األنثوية  الخلية  الشعوب واألمم. ففي  وانعدمت 
 – االنثوية  الخاليا  معها  تتفاعل  التي  الطبيعيّة  البيئة  وفي  البشرّي،  االنوجاد 
الذكورية ال في خارجها تتحقق حياة الجماعة في المجتمع، وفي استمرار تفاعل 
الجماعة الذكورية – االنثوية تولد حضارة اإلنسان – المجتمع وتاريخه ويكون 

نشوء األمم لتتالقى وتتعارف وتتعاون في ما بينها وتهجر حالة االنقراض.
 لقد ُوجد اإلنسان على كوكب األرض نوعاً كسائر األنــواع. ولذلك يصح أن 
نؤكد بانوجاد اإلنسان - النوع على األرض كما انوجدت سائر األنواع األخرى 
النوع:  وانتشرت في كل بقاع األرض. كما يمكن أن نطلق على هذا اإلنسان - 
القردّي.  النوع  أو  الحيوانّي  النوع  أو  النباتّي  النوع  نقول  كما  اإلنسانّي  النوع 
ونشوء اإلنسان - النوع ونمّوه كان نشوءاً ونمواً بالتطور وليس دفعة واحدة 
من  غيره  عن  ومستقّل  مباشر  أنثى  فــردي  كمخلوق  أو  ذكــر  فــردي  كمخلوق 

األنواع.
أنطون سعاده عالم اجتماعّي وفيلسوف 

التفكير  أو  الدين  التطور، فإن  اكتشاف ناموس  الى  العلم قد توفق   وإذا كان 
ناموس  هو  بالتأمل  آخر  ناموس  اكتشاف  في  العلم  سبق  قد  التأملي  الفلسفي 
التأمل العقلي الذي يعني أن »ال شيء يمكن حدوثه من ال شيء«. وهذا ما أشار 
السورّي(  األدب  الفكرّي في  )الصراع  إليه سعاده كعالم وفيلسوف في كتابه: 

قائالً:
أضعه  الــذي  الفلسفي،  واالطــراد  االستمرار  مبدأ  بموجب  نتصّور،  »ولكننا 
نصب عيني في فهمي الوجود اإلنساني، أنه ال بّد من أن يكون ذا اتصاٍل وثيق 
بعالم نظرتنا الجديدة وحقائقه وقضاياه، كما أننا نرى، بموجب هذه النظرة، أن 
عالمها ليس شيئاً حادثاً من غير أصل، بل شيء غير ممكن بدون أصٍل جوهرّي 
األصلية  الحقائق  عن  صادرة  الجديدة  الحقائق  فتكون  بحقائقه،  حقائقه  تتصل 

القديمة بفهٍم جديٍد للحياة وقضاياها، والكون وإمكانياته، والفن ومراميه«.
بعد كل ما تقّدم، نكتشف أن أنطون سعاده باإلضافة الى كونه عالم اجتماع 
أساساً  العلم  الى  تستند  الفلسفية  نظرته  ولكن  كبير  فيلسوف  أيضاً  هو  كبيراً، 
إنها فلسفة عملية واقعية علمية وتأمليتها  التأمل.  وتقوم عليه وليس فقط على 
فهم  من  ويبدأ  ينطلق  بطبيعته  والعلم  عملية.  فكانت  والعلم  الواقع  على  قامت 
أي  تجزئة  دون  المادية   - الروحية  أو  الروحية   - المادية  والحقائق  الــواقــع 
إنساني  أيضاً  هو  مادي  إنساني  هو  ما  فكل  التجزئة.  تقبل  ال  الحياة  حقائق  أن 
إنسانية  حقائق  نفسه  الوقت  في  هي  الروحية  اإلنسانية  الحقائق  وكل  روحي. 
والنمّو  التطور  أساس  هي  اإلنسانية  الروحية   - المادية  الحقائق  وهذه  مادية. 

والتقدم وارتقاء اإلنسانيّة. 
اإلنسانية  المدرحية  الفلسفة  وصف  فلسفته  على  سعاده  أنطون  أطلق  وقد 
المادة اإلنسانية قيمتها  المادة والروح في تفاعل دائم بحيث تفقد  »موّحدأ بين 
اإلنساني  وجودها  اإلنسانية  الروح  وتخسر  اإلنسانية،  الروح  عن  بانفصالها 
بانفصالها عن المادة اإلنسانية. وكل تجزئة أو ثنائية او تعددية او انفصال بين 
الواحدة  التفاعلية اإلنسانية  الوحدة  الروحية يلغي  المادية -  الوحدة اإلنسانية 

التي أوجدتها القوة الخالقة.
*باحث وشاعر قومّي مقيم في البرازيل. 

نافذة �صوء

اأعمال الترميم في الجامع الأموّي بحلب م�صتمّرة.. 

والجهة القبلّية تقارب على النتهاء 

المرت�صى يلتقي رئي�س مجل�س م�صرح دوار ال�صم�س ونقيب الممثلين:

الم�صرح المتنف�س لطالب العلوم الم�صرحّية ل يمكن اأن ُيغلق و�صعٌي لحل الم�صكلة

تبدع األيدي الماهرة بنحت وتركيب وإعادة 
بــنــاء كــل حجر هــدمــه وخــربــه اإلرهـــاب في 
ترتفع  فيما  حلب،  في  الكبير  األموي  الجامع 
ــداً  روي العمرانّي  بطرازها  الفريدة  مئذنته 
النور  ولتبصر  جديد  من  والدتها  معلنة  رويداً 
بجهود وخبرة أفضل البنائين الحلبيين، حيث 
تطّل هذه المئذنة على أعمال الترميم الجارية 
بالجهة القبلّية من الجامع لألقواس الحجرّية 
المتاخم  الشرقّي  والجزء  الخشبية  واألبواب 
الشمالي  الخارجي  والسور  القديمة  لألسواق 
سوق  على  المطل  الغربّي  بالقسم  وانتهاء 

الحدادين.
إعادة  مشروع  مدير  علبي  صخر  الدكتور 
أوضح  الكبير  األموّي  الجامع  وترميم  تأهيل 
الذي يعود  الجامع  في تصريح  لإلعالم: »أن 
وعبر  تــعــّرض  ــام  ع من1300  ألكثر  بــنــاؤه 
الزمن ألعمال تخريب ألحقت األضرار به، لكن 
به  قامت  الذي  مثل  ممنهجاً  تدميراً  يشهد  لم 
الحرب  سنوات  خالل  اإلرهابية  التنظيمات 
به  وتخريباً  فساداً  عاثت  حيث  سورية،  على 
إلى أن دحرها الجيش العربّي السورّي وحّرر 
المدينة منها لتبدأ حركة اإلعمار من جديد في 
الجامع حيث تم توثيق األجزاء المنهارة وفرز 
األحجار وترقيمها وقياس مقاومتها لتوظيفها 

من جديد في عملية البناء«.
القبلية  الجهة  في  الترميم  أعمال  وتقارب 
االنتهاء،  على  الجامع  من  الرئيسي  والمصلّى 
وفق علبي الذي أكد أنها شملت ترميم الجدران 
والواجهة  ــات  ــّي واألرض واألســقــف  واألعــمــدة 
تركيب  تّم  حيث  الجامع،  صحن  على  المطلة 
باألعمال  يتعلق  ما  وكــل  الخشبية  األبـــواب 
فيما  السجاد  وتحضير  والكهربائية  التقنية 
تستمر أعمال البناء والترميم في الجزء الشرقي 

بناء  تّم  حيث  القديم  النسوان  لسوق  المتاخم 
الجدران واالنتهاء من األسقف الخارجية.

في  المتقدمة  األعمال  إلى  علبي  أشــار  كما 
ــادة  إع تّمت  حيث  الــفــريــدة  الجامع  مئذنة 
من  تفجيرها  إثر  المنهارة  أحجارها  تجميع 
في  منها  الجيد  واستخدام  اإلرهابيين  قبل 
المطلوب  بالشكل  معالجتها  بعد  البناء  إعادة 
بكتاباتها وحروفها ونقوشها المعمارية وبناء 
ترميم  استمرار  وكذلك  الداخل  من  أدراجها 

للبدء  والتحضير  للجامع  الخارجية  الواجهة 
باألرضية التي تشكل لوحة زخرفية كاملة.

وتحّدث المهندس أنس صادق مدير التنفيذ 
اإلنــشــاءات  لمؤسسة  التابع  المشروع  فــي 
في  والبناء  الترميم  أعــمــال  عــن  العسكرية 
ترحيل  بعد  بــدأت  أنها  موضحاً  الــجــامــع، 
التي  الصعوبات  رغم  األحجار  وفرز  األنقاض 
األولية  والمواد  األحجار  بتأمين  اعترضتهم 
أعمال  ووصلت  الخبيرة  العاملة  واأليـــدي 
بالمئذنة  وخاصة  متقّدمة  لمراحل  الترميم 
والرجوع  بالعمل  متناهية  لدقة  تحتاج  التي 
للتوثيق القديم بالبناء، وكذلك انتهاء األعمال 
واألبواب  للجامع  القبلّية  بالواجهة  الخشبية 
واألقــــواس، وهــنــاك أعــمــال عــزل فــي القباب 
المنهارة  األســقــف  وبــنــاء  األعــمــدة  وتدعيم 

وأحجار )الغمس(.
ورشــة  فــي  يعمل  ــذي  ال عبجي  فهد  ــال  وق
العمل  يتّم  إنــه  األرابيسك  وأعمال  النجارة 
األبواب  فوق  الخشبية  األقواس  تصنيع  على 
بطريقة يدوية وزخرفتها كما كانت باستخدام 
خشب الجوز والسنديان المجفف فيما تحدث 
عدد من عمال البناء عن أعمال تحضير وتجهيز 
الحجارة الكبيرة ورفعها استعداداً الستخدامها 

في عملية بناء المئذنة والجدران.

تصريف  حكومة  في  الثقافة  وزيــر  التقى 
في  المرتضى  وســام  محمد  القاضي  االعمال 
دوار  »مــســرح  ادارة  مجلس  رئــيــس  مكتبه 
نقيب  بحضور  ســمــرا  ــو  اب فـــادي  الــشــمــس« 
أسامة  النقابة  وعضوي  بدوي  نعمة  الممثلين 

شعبان وسعد حمدان.
واطلع المرتضى من أبو سمرا على »حيثيات 
الدارة  سبق  انــه  سيما  ال  المفاجئ،  اإلغــالق 
وضع  اليها  طلب  حين  تجاوبت  ان  المسرح 
االدارة  قــدرة  وإن  المولد،  داخــون  على  فيلتر 
حيث  وطني،  فيلتر  من  اكثر  تتحمل  تكن  لم 
اإلمكانات  تجاوز  الموضوع  الشروط  دفتر  إن 
المالية للمسرح«، وتمنى ابو سمرا على الوزير 

»المساعدة إلزالة الشمع األحمر«. 
االحمر  الشمع  »إزالة  الى  المرتضى  وتطلع 
خالل  الشمس  دوار  مسرح  مولدات  احد  عن 
يعتبر  »مسرحاً  ان  وأكد  المقبلين«،  اليومين 

المكان الوحيد لطالب العلوم المسرحية إلجراء 
يمكن  ال  تخّرجهم  مشاريع  وعرض  تدريباتهم 
ان يغلق«، وقال: »العمل جار لحل المشكلة مع 

المعنيين ونأمل خيراً«.
مع  اتصاالت  سلسلة  الثقافة  وزير  وأجرى 
وتوقع  األمر،  تبيان  بعد  بالموضوع  المعنيين 
بدايًة  أبوابه  الشمس  دوار  مسرح  يفتح  أن 

األسبوع المقبل.
غرد  قد  كان  المرتضى  الوزير  ان  الى  ُيشار 
دوار  »مــســرح  »تــويــتــر«؛  على  حسابه  على 
الشمس ليس مسرحاً فقط، إنه متنفس ال سيما 
لطالب العلوم المسرحّية في الجامعات ومكان 
تمارينهم وفيه يعرضون مع بداية شهر تموز  
لتقييمها وتقرير مصيرهم  مشاريع دبلوماتهم 
سوف  إقفاله  الــيــهــا...  باالستناد  الــدراســي 
يتسبب بكارثة! حتما سوف نعمل على تجنبها 

نحن وسعادة المحافظ«.
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