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 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 r�UM�«  w�dG�«  ‚“QL�«   UO�«b�  w�dG�«  ÂUF�«  Í√d??�«  w�  dNE�   √b??�
 VI�dL�«  bOFB��«  d�U��Ë  UO�Ë—  l�  WN�«uLK�  œËb�L�«  o�dD�«  s�
 w�Ëd�«  fOzd�«  Êö�S�  UNKO�UH�  √b�  w��«  WO�Ëd�«  …ÒbF�«  ‰UL��«  bF�
 XKJ�  WN�  sL�  ÆWO�Ëd�«  …—«œù«  v�≈  W�ËuM�«  UO�Ë—U�«“  WD��  r{
 ¨r�UF�«  ¡UOM�√  vM�√  nMBL�«  p�U�  ÊuK�≈  w�dO�_«  d�œ—UOKL�«  …u??�œ
 —U���ôU� c�Q� UO�«d�Ë√ w� UN�d��« Âö� WD� ‰u� Í√— ŸöD��« v�≈
 o�UML�« w� ¡U�H��ô« …œU�≈Ë UO�«d�Ë√ œUO�Ë ÂdI�« ÒrC� UO�Ë— V�UD�
 ULMO�  ¨WÒO�«d�Ë_«  W�uJ��«  VCG�  Î U���  ¨ ÒwL�√  ·«d�S�  UNL{  r�  w��«
 T�UHL�« ”ö� p�Ë√ WLEM� —«dI� Í“«uL�« t�C� s� iO�_« XO��« d��
 ‚«u�_«  UNF�  XK�UH�  …—uB�  Î̈ UO�u�  qO�d�  w�uOK�  UN�U��≈  iOH���
 ”dG�uJ�« w� ÊuO�dO�√ Êu�dA� Á√d� U� u�Ë ¨jHM�« —UF�√ w� Î U�UH�—«
 …U�U�L� ¨»dGK� WI�b� UN�√ ÷d�HL�« p�Ë√ ‰Ëb� Î UO�UO� Î «œdL� t�HB�
 Âe�Ë WO�«d�Ë_« »d��« ¡u{ w� UN�Ë√dI� w��« ÈuI�« s�“«u�  «dOG�
 Íc�«  n�uL�«  ¡U�Ë Æ»dG�«  l� WN�«uL�«  w� Î U�b� wCL�« vK� uJ�u�
 nK�  …—«œ≈  v�u��  Íc??�«  ¨p�U�   d??�Ë—  w�UL�_«  —UA��L�«  VzU�  tMK�√

 U�Ë—Ë_  sJL�  ô  …—uB�  UN�  m�U��  w�dO�_«  “UG�«  —UF�√  Ê√  ¨W�UD�«
 WO�—UJ�«  ZzU�M�«  √b��  Ê√  q��  q�b�K�  WO�Ë—Ë_«  WO{uHL�«  Î UO�«œ  ¨UNKL��
 dO�«u�  œ«b??�  s??�  s??O??O??�Ë—Ë_«  sOJKN��L�«  e��  d��  ¡«u??�  ¨—uNE�U�
 WFH�dL�«  WHKJ�«  V���  …dO��  W�œUB��«   U��R�  ‰U??H??�≈  Ë√  ¨W�UD�«
 WL�{ WO�Ë—Ë√   U��R� ÕËe� Ë√  WFH�dL�«  W�UD�«  WHK� ¡«d� ÃU��û�
 »«u� Âö� l� l�UI�� p�U� Âö�Ë ÆiH�M� W�U� dF�� Î U�K� U�dO�√ u��
 w�  ‰«u??�_«  aC�  e��u�  ·ôË√  w�UL�_«  —UA��L�«  «uLN�«  sO{—UF�
 WO�UL�_« l�UBL�« l�œË w�UL�_« VFA�« »U�� vK� WO�dO�_« sz«e��«
 X��  r��√  rN�u�Ë  ¨w�UL�_«  œUB��ô«  »U��  vK�  U�dO�«  v�«  ÕËeMK�

ÆUO�UL�√ Êu��UF� UO�Ë— W��UF� —UF�
 v�≈ ÊUM�K� WO�uM��« W�d���« œËb��« rO�d� ŸËdA� ‰Òu�� WIDML�« w�
 s� q� —«d�≈ s� “WOKOz«d�≈” Âö�≈ qzU�Ë t�KI� U� ¡u{ w� ‰Ë√ Àb�
 …—Ëd{  vK�  ¨‰ö��ô«  ÊUO�  w�  WOM�_«Ë  W�dJ�F�«  …œUOI�«Ë  sDM�«Ë
  U�“«u��«  vK�  UN�zU��  ÊuJ��  »d??�  Ÿôb???�ô  Î U�œUH�  ‚U??H??�ô«  lO�u�
 w� W�ËUIL�«  W�œUF� qO�UH�  √b� ULMO� ¨WÒO�—U� W�UD�« nK�Ë W�dJ�F�«
 w�  dNE�  ÊUM�K�  WO�O�«d��ô«   «Ëd��«  W�UL�Ë  œËb��«  rO�d�  ÷d�
 Y��K� “UG�«Ë jHM�« ¡«d��� qL� W�—Ë …e� w�  bI� YO� ¨sLO�«Ë …e�

 ÂU�√ jHM�«Ë “UG�«  «Ëd� s� UN�B�� W��UDL�«Ë Î «d�� …e� œËb� rO�d��
 ¨UN�KN� XN��« w��« W�bN�« dOB� WA�UM� Íd�� sLO�« w� ULMO� ¨UNK�«u�
 ‚u� vK� UN�U�UJF�«Ë bOFB��« v�≈ …œuF�« d�U�� ÍœUH� WOHO� WOHK��
 »U� w� WOzUL�«   «dLL�«  ‚ö�S� ¡UFM� W�uJ� b�bN� ¡u{ w� ¨W�UD�«
  «œ«b�≈  Î U�uB�  œÒbN�  …—uB�  ¨ZOK��«  ÁUO�Ë  dL�_«  d���«Ë  »bML�«

ÆU�Ë—Ë√ v�« W�UD�«
 WO�U�  W�K��  Íd�  tO��  »«uM�«  fK��  fOzd�  W�I�d�  …u??�œ  Î̈ UO�UM��
 UN�d��  ôUB�« j�Ë ¨q�IL�« Ÿu��_« W�—uNL�K� b�b� fOz— »U���ô
 W�K��« w� dN� Íc�« UNF{uL� dOOG� ’d� ·UAJ��ô WO�UOM�« q�J�«
 ÂU�I�ô«  q�  w�  b�b�  fOz—  »U���ô  W�d�  œu�Ë  Âb�  b�√Ë  v??�Ë_«
 „d�� —œ«u�  dN� ULMO� ¨¡UCO��« W�—u�«Ë ÷ÒuF� ‰UAO� `�dL�« sO�
 X�U�Ë  ¨t�d�  ·UAJ��«Ë  o�«u�K�  wF��«  —UF�  X��  X�ô  Òw��d�
 VzUM�«  W�ËUILK�  ¡U�u�«  WK��  fOzd�  u�d�  Ê¬  WO��dH�«  …dOH��«  …—U??�“
 rN�u�œ W�—«uL�« W�—UDL�« œÒb� ULMO�Ë ¨‚UO��« «c� w� W��ô b�— bL��
 qOJA�� nKJL�« fOzd�« bBI� ¨W�—u��b�« WKNL�« sL{ fOz— »U���ô
 ¡u{  w�  ¨w�uJ��«  nKL�«  w�  Y��K�  w�dJ�  w�UIO�  VO��  W�uJ��«
©6’ WL���«®
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 fOzd�«  q??L??�√  Î U??H??ÒO??�Ë  Î U??�U??�  sO�L�  cM�  ≠
 gO��« ¡U???M???�  j??D??� b?????�_« k???�U???� q???�«d???�«
 tF�u�  s??�  jD��«  Ác??�  √b??�  U�bF�  ¨Í—u??�??�«
 ¨WO�O�B��«  W??�d??�??�«  q??�??�  ŸU??�b??K??�  d??�“u??�
 d��  u�  ¨tOMO�  W�U��  Î UO�Oz—  Î U�b��  Î UF{«Ë
 qIF�«  v??K??�  X??{d??�  w??�??�«  WÒODLM�«  …—u??B??�«
 XKJ� w��«Ë ¨1967 ÂUF�« WL�e� bF� w�dF�«
 ‰u�  »dG�«  UN�  Ã ÒË—  w��«  W�œUFL�«  UN�«uM�
 Íc�«  gO��U�  wKOz«d�ù«  gO��«  nO�u�
 rÒK��  bF�  WKOK�   «uM�  ‰ö�  X��Ë  ÆdNI�  ô
 W�—u��« W�Uzd�« bO�UI� b�_« k�U� fOzd�«
 ‰Ë√   d??L??�√Ë  ¨XKL��«Ë  X�C�  b�  t�D�  Ê√
 b�Ë Æ1967  ÂU� WL�e� vK� Î «œ— WO�d� »d�
 »d��«  —«d??�  …—uK��  b??�_«  fOzd�«  v??C??�—«
  «œU��«  —u�√  ÍdBL�«  fOzd�«  l� W�«dA�U�
 Î UHI� ¨e�eF�« b�� s� qBO� ÍœuF��« pKL�«Ë
 W�u�Ë√ vK� ÂuI� WO�dF�«  U�öF�« w� Î UO�UO�
 ¨WO�ö�  UHK� Í√ vK� ¨w�uI�« s�_« ÂuNH�
 Í√ d�u� ‰ö��ô« ÊUO� l� WN�«uL�« —U���«Ë

Æw�uI�« s�ú� Íb� ÂuNH�
 q�� w� 1973  ÂU� s�dA� »d�  ¡U� ≠
 ÊU�d�«  W�� X����  ¨WM� 49  q�� ÂU�_«  Ác�
 t�«—b�Ë  t�ö�R�  ¨U??�œö??�  w??�  ÊU??�??�ù«  vK�
 „—UA��  ÆÁb??M??�  WO�C��«  ÕË—Ë  t��U��Ë
 dONE� w???�  s???�«u???L???�«Ë j???�U???C???�«Ë Íb??M??�??�«
 ‰Ë√  oOI��  vK�  …—bI�«   U��S�  WIOI��«  Ác??�
 W�uI�  ◊UI�≈Ë  ¨ÊUOJ�«  gO�  vK�  szU�  dB�
 ÂUF�«  cM�  t�I�«—  w��«  dNI�  ô  Íc??�«  gO��«
 Íc�«  w�UO��«  V�ö��«  s??�  r�d�U�Ë  Æ67
 …bO�Ë W�—u� „d� s� Ád�� ÊuO�dO�_« `��
  «¡«d�S�  UNM�  dB�  ÃËd??�  bF�  »d��«  w�
 X�u�Ë   «œU��«  fOzdK�  X�b�  w��«  Âö��«
 “U��≈ w??I??� ¨b??O??H??�œ V??�U??�  U??O??�U??H??�U??� Î U??I??�ô
 w�  U????�«—œË ÀU??�??�√  —u??�??� s�dA� »d??�
 W�dJ�F�«  t�U��√  e??�«d??�Ë  t�UF�U�Ë  ÊUOJ�«
 Æv�MÔ� ô Íc�« ”—b�« t�HB� WO�O�«d��ô«Ë
 W�O�M� rN�U�√ U� u�� ÊuOKOz«d�ù« ‰ËU�Ë
 bOH�œ V�U�  UO�UH�« nO�u� d�� ¨»d��« Ác�
©6’ WL���«®

 ‰ö��ô«   «u�Ë  ¨sOOMOD�K�  sO�ËUI�  sO�  ¨f�√  ¨W�K��   U�U���«  XF�b�«
 w�UL�  ¨fK�U�  w�d�  åVD�  d�œò  w�  ÎôeM�  …dO�_«  …d�U��  d�≈  ¨åwKOz«d�ù«ò

ÆWK��L�« WO�dG�« WHC�«
 Ê«dL� ÊULK� —d�L�« dO�_«  d�U� ‰ö��ô«  «u� ÒÊQ� WOK�� —œUB�  œU�√Ë

ÆÊ«dLF� …b�U�� ¨‰ö��ô« œuM� l� „U���ô« v�≈ Êu�ËUI� —œU� ULO� ¨‰eML�« w�
  «b�u�«ò  s�  W�dJ��   «e�eF�   dA�  ‰ö��ô«   «u??�  ÒÊ√  ÊUO�  œuN�  b??�√Ë
 ‰ö��ô« W�UM� vK��« ULO� ¨d�U�L�« ‰eML�« jO�� w� ¨åÂULO�«ò  «u�Ë ¨åW�U��«

Æ…—ËU�L�« ‰“UML�« ÕuD�
 Íc�« ‰eML�U� WDO�� Ê«—b� Âb� w� X�d� ‰ö��ö� WF�U� W�«d�ò ÒÊ√ «u�U{√Ë

Æœ—UDL�« »UA�« t� sB���
  U�U���ô« ¡«d� s�  Áb� w� VO�√ Ê«dL� œ—UDL�«  oOI�ò ÒÊ√  —œUBL�«  d�–Ë

ÆåÃöF�« wIK�� U�bO�— vHA��� v�≈ tKI� Òr�Ë ¨WF�bML�«
 dL� s� q�“ bL�√ d�U� ¡ö� »UA�« œUNA��« W�B�« …—«“Ë  b�√ ¨¡UM�_« Ác� w�
 w�  U�U�≈ Ÿu�Ë s� ¡U��√ l�Ë vK� ¨”√d�« w� W�U�d� t��U�S� Î «d�Q� Ô� Î̈U�U� 21

ÆW�b�FL�« …uI�« ·uH�
 ¨Ê«dLF�  WO�u�  W�U�—  w�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�  vK�  ÊuD�U�  ‰Ë«b�Ë  ¨«c�

Æ‰ö��ô« l� „U���ô«Ë t�eM� v�≈ t�u��U� Õö� t�b� s� q� UNO� V�U�

Ê«dL� ÊULK� dO�_« wMOD�KH�« ÂËUIL�«

 ·«u� bL�√ aOA�« sOOF� ¨f�√ ¨ÕU�B�« d�U��« bL�_« ·«u� aOA�« X�uJ�« dO�√ œU�√
Æ…b�b��« W�uJ��« ¡UC�√ `O�d� tHOKJ�Ë ¨¡«—“u�« fK�L� ÎU�Oz— ÕU�B�« bL�_«

 WO��uJ�« WO�UL�d��«  U�U���ô« ZzU�� s� Êö�ù« »UI�√ w� b�b��« ÍdO�_« d�_« ¡U�Ë
 o�U��« ÊUL�d��« q� s� s�dN� u�� bF� X�d�Ô√ w��«Ë ¨d�L��� Ø‰uK�√ 28 w� ¨…dO�_«

ÆW�cOHM��«Ë WOF�dA��« sO�DK��« sO� o�«u��« Âb� V���
 aOA�«  X�uJ�«  dO�√  Ê√  d�cÔ�
 ¨ÕU�B�«  d�U��«  bL�_«  ·«u??�
 ¨d�u��√ Ø‰Ë_« s�dA� 2 w� q��
 aOA�« W�Uzd� W�uJ��« W�UI��«
 ¨ÕU�B�«  b??L??�_«  ·«u???�  bL�√
 sO� v�≈ ‰UL�_« n�dB� UNHK�Ë

Æ…b�b� W�uJ� qOJA�
 w��uJ�«  —u��b�«  hM�Ë
 bM� …—«“u�« qOJA� œUFÔ� Ê√ vK�
 fK�L� wF�dA� qB� Òq� ¡b�

ÆW�_«

ø««æ«£°ù∏a ø«ehÉ≤e ø«H äÉcÉÑà°TG

¢ù∏HÉf »bô°T ∫ÓàM’G äGƒbh

AGQRƒ∏d kÉ°ù«FQ ¬∏éf á«ª°ùJ ó«©j âjƒµdG ô«eCG

 +∂HhCG QGôb :ájOƒ©°ùdG

ø£æ°TGh qó°V kÉ«fGhóY kÉaô°üJ ¢ù«d

 ¨f�√ ¨å  ́p�Ë√ò wL�UF�« jHM�« Í—ÒbBÔ� Èb�ML� W�d�AL�« W�—«“u�« W��«dL�« WM�� XI�«Ë
Æ—UF�_« l�«d�� W�U���« p�–Ë Î̈UO�u� qO�d� w�uOK� —«bIL� ÂU��« ÃU��≈ iH� vK�

ÆÈb�ML�« w� jHMK� W��ML�« ‰Ëb�« w� W�UD�« ¡«—“Ë ŸUL��« ‰ö� ¨—«dI�« ¡U�Ë
 ÒÊ√ ¨ÊULK� s� e�eF�« b�� ¨ÍœuF��« W�UD�« d�“Ë b Ò�√ ¨—«dI�« vK� oOKF��« ÷dF� w�Ë
 ÎUO�«Ëb� ÎU�d�� fO�ò ÎUO�u� qO�d� w�uOK� ‰bFL� jHM�« ÃU��≈ iH� å´p�Ë√ò W�uL�� —«d�

Æåb�Q� —«d{ù« ·bN��� ôË
 …b��L�«  U�ôu�« W�KB� w� ÒVB� ô  «—«d� W�uL�L�« –U��« V�� s� ‰«R� vK� Î«œ—Ë
 X��� ÁU�c��«  —«d�  ÒÍ√  UM�  «ËdN�√ ÆÎUO�«Ëb� ÎU�dB� fO� «c�ò ∫ÊULK� s�«  »U�√ ¨U�Ë—Ë√Ë
 ÒÊ√  ¨å´p�Ë√ò W�uL�� w� W�UD�«  ¡«—“Ë l� „d�A� w�U�� dL�R� ‰ö� ¨·U{√Ë Æåp�–

ÆåUMF�u� UL� bF�√ u� ÂuO�« tN�«u� Íc�« sOIO�« Â«bF�« Èu���ò
ÆåqFH�« Òœ— vK� jI� bL�F� Ê√ s� Îôb� sOO�U���« ÊuJ� Ê√ V��ò ∫ÎözU� ·œ—√Ë

 Î «—«d� ÒbFÔ�ò Èb�ML�« —«d� ÒÊ√ ¨„U�u� —bM�J�√ ¨w�Ëd�« ¡«—“u�« fOz— VzU� sK�√ ¨Á—Ëb�
 qB� q��  ‚u��«  Ê“«u� …—Ëd{ u�ò  «cN�  —«d�  –U��«  V��  ÒÊ√  v�≈  Î «dOA� ¨å‚u��� dO�

Æå¡U�A�«



الوطن 2
»اال�ستدراج الرئا�سي«

{ نمر أبي ديب

البرلمانية  القوى  موازين  في  السياسية  التحّوالت  شكلت 
عالمات فارقة في السياسة اللبنانية، وأيضاً في ُجملة المقاربات 
الرئاسية التي عكست بنتائج الجلسة الرئاسية ومجمل المواقف 
الداخلية النوايا الحقيقية لجميع القوى السياسية على اختالف 
التي  والتغييرية  منها  السيادية  وأسمائهم  الداخلية،  مكوناتهم 
بدت في جلسة االنتخاب األولى غير مترابطة بالمفهوم السياسي 
وغير قادرة على توحيد صفوفها الرئاسية، بالرغم من »الحاضنة 
على  الكامل  واالعتماد  جهة  من  الرئاسية  للتحالفات  الشكلية« 
ما  إلى  المرشحين،  أسماء  في  الموجود  الرئاسية  المناورة  مبدأ 
يليها  وما  المقبلة«،  الرئاسية  »الجلسة  في  عنها  ينتج  أن  يمكن 
متغّيرات  من  للجمهورية،  رئيس  انتخاب  تعذر  إذا  جلسات  من 
لالستحقاق  الناظمة  السياسية  األولويات  مسار  في  أساسية 
تستوفي  ال  قد  وطروحات  مختلفة،  حسابات  ضمن  الرئاسي، 
واألبعاد  الرئاسي  الشكل  في  العابرة  السياسية«  »هندساتها 
مرشحي  وحتى  ورس��ائ��ل  وحسابات  ألول��وي��ات  السياسية، 
الجلسة األولى، ونتائجها الرئاسية الغير مضمونة على مستوى 
»التكرار العددي« وحتى الحصول على الدعم الرئاسي نفسه من 
قوى داخلية، أساسية، لها مشاريعها السياسية وأيضاً رؤيتها 
امتالك  على  يؤكد  ما  الالحقة،  االنتخاب  جلسات  في  الرئاسية 
البرلماني«  »الرصيد  من  خالية  رئاسية«  »شيكات  البعض 
والقدرة السياسية على التجيير في الجلسة الرئاسية المقبلة وما 
يليها من جلسات، أيضاً على الصرف السياسي في بنك المعطيات 
الرئاسية المتوفرة واألجواء اإلقليمية والدولية التي لم تتعّد في 
إطارها العام حتى اللحظة، حدود التمنيات السياسية التي حملها 
البيان الدولي المشترك »األميركي، السعودي، الفرنسي« للبنان 
اللبنانية  انتخاب رئيس جديد للجمهورية  إلى  ودعا من خاللها 
إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا  رئاسي«،  »فراغ  حصول  عدم  ووجوب 
عدم احتواء العناصر الداخلية الُمثبتة في الحسابات الرئاسية 
لتبّني ترشيح رئيس حركة االستقالل وعضو كتلة تجّدد النائب 
»الورقة  خارج  من  سياسية  شخصية  مطلق  أو  معوض  ميشال 
البيضاء«، مقومات الفاعلية الرئاسية في جلسة االنتخاب األولى 
وتحقيق الغايات األساسية من تحرير القوات اللبنانية وغيرها 
من القوى الداعمة وحتى المؤيدة اليوم لترشيح ميشال معوض 
لم  مرحلة  في  البرلماني«  »للصرف  قابل  غير  رئاسي«  »شيك 
ولن ُتحَسم فيها النتيجة الرئاسية بمعزل عن التوافق اللبناني، 
إقليمية/ دولية مانحة  المرفقة بمظلة  الخارجية  الرغبة  وأيضاً 

لكلمة السر الرئاسية.
مما ال شك فيه اّن اكتمال النصاب في الجلسة الرئاسية األولى 
عالمة رئاسية فارقة على مستوى تخطي الثلثين وإجراء الدورة 
مؤشرات  من  الجلسة  حملته  ما  مع  الرئيس  انتخاب  من  األولى 
سياسية ورسائل رئاسية ب�«الجملة والمفرق« أفضت إلى تظهير 
أكثر من »حقيقة سياسية« على مسار الجولة الرئاسية األولى، 

نذكر منها:
القوى  خالله  من  ��ق  ُت��وفَّ لم  ال��ذي  الرئاسي«  »االس��ت��دراج   �
السياسية الداعمة والمؤيدة لمعوض في تكريس »معارك رئاسية 
وهمية« ذات طابع استفزازي محدودة األفق، وغير مؤّهلة اليوم 
للحسم الرئاسي، مع رئيس تيار المردة النائب والوزير السابق 
سليمان فرنجية الذي نجح من ضمن مجموعة من الكتل النيابية 
االستدراج  مفاعيل  تخطي  في  البيضاء  بالورقة  اقترعت  التي 

الرئاسي الغير معلن...
بأكثرية  الرئاسية  النتيجة  سجلت  فقد  الرئاسي،  المفتاح   �
جولة  في  فارقة  من  أكثر  عالمة  صوتاً   63 البيضاء  ال��ورق��ة 
دت بمفاعيلها السياسية وحتى العددية  االنتخاب األولى التي أكَّ

على عاملين:
و«حزب  الحر«  الوطني  »التيار  بين  ما  التفاهم  يمنح  األول 
المتالك  وحقيقية  متقّدمة  فرصة  واحد  رئاسي  خيار  على  الله« 
»المفتاح الرئاسي« انطالقاً من مجموعة عوامل سياسية أبرزها، 
أيضاً  الحر،  الوطني  للتيار  والشعبي  النيابي  التمثيلي  الواقع 
الجولة  إلى  الله  وحزب  أمل  لحركة  المشترك  الدخول  حتمية 
الرئاسية الحاسمة بخيار رئاسي واحد، على عكس ما جرى في 

االنتخابات السابقة.
هيئة  انتخابات  تنطبق  ال  قد  الرئاسية«،  »الحسابات  ثانياً 
المجلس النيابي الحالي على المشهد الرئاسي بشكل عام لكنها 
السياسة  »الهوية  تحديد  على  العددية«  »الناحية  من  ق��ادرة 

للرئيس الجديد«، وليس شخص الرئيس.
سياسي  توافق  إلى  حاجة  في  اليوم  يكون  ما  أكثر  لبنان، 
في  االستحقاق  إنجاز  لضمان  »رئ��اس��ي«،  خصوصاً  داخلي 
الدرجة األولى، والدخول إلى عهد جديد بمناعة سياسية عالية، 
اقتصادية  سياسية  إنجازات  بتسجيل  يسمح  لبناني«  و«وفاق 
وحتى إصالحية وتحقيق أكثر من نقلة نوعية سريعة ومنتجة 
على مسار الخروج التدريجي للدولة والشعب والمؤسسات من 

نفق األزمة المستمرة.

خفاياخفايا

قالت مصادر على صلة ب�االتصاالت حول االستحقاق الرئاسي 
إن هذا األسبوع سيقرر ما إذا كان التصويت في الجلسة المقبلة 

سيكون مشابهاً للجلسة السابقة في التموضع وراء ميشال 
معّوض من جهة ومقابله الورقة البيضاء بالنسبة لكل من كتل 

التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطّي. 

توّقعت مصادر غربية النجاح لمساعي تمديد الهدنة في اليمن 
رغم نهاية مدة الهدنة السابقة وحجم التوتر السائد ألن الغرب 

ال يتحمل انهيار الهدوء في الخليج، خصوصاً ان مخاطر إقفال 
الممرات المائية أمام إمدادات الطاقة تشكل أول تداعيات العودة 

للحرب مهما كانت كلفة تفادي هذا الخطر.

كوالي�سكوالي�س

تحت عنوان الحرب في اأوكرانيا... تحديات متنوعة وجغرافيا جديدة

رنا العفيف

حين تعصف الحرب في أوكرانيا تصبح المسألة حياة او موت عند الرئيس 
هزيمة  على  مصّممون  و«إسرائيل«  الغرب  بينما  بوتين،  فالديمير  الروسي 
روسيا، وجوانب من المساعدات اإلنسانية بدأت تتكشف جوانبها في الغرف 
وخبراء  أوكرانيا،  في  والطبي  العسكري  »اإلسرائيلي«  للدعم  إضافة  المغلقة، 
التوقعات  إزاء العقوبات على روسيا، ال سيما  يحذرون عواقب وخيمة للعالم 
التي تعصف بالمواجهة مع روسيا وحلف األطلسي، أّي تبعات لهذة الحرب؟ 
يؤمنون  الروس  ولماذا  عسكرياً؟  أوكرانيا  دعم  على  »إسرائيل«  تصّر  ولماذا 

بالنصر بالرغم من لعنة العقوبات وازدراء الحرب؟
في بداية الحرب على أوكرانيا، أعلنت »إسرائيل« مساعدتها في المجال اإلنساني 
يتكشف  الواضح  السياسي  انحيازها  تّم  أعلنته،  ما  عكس  على  ولكن  لكييف، 
عسكرية  مجاالت  طالت  ألوكرانيا،  »اإلسرائيلية«  المساعدات  جوانب  من  بالمزيد 
وأمنية، ونظراً للمقاربة »اإلسرائيلية« تجاه أوكرانيا، تجّسدت المؤّسسات األمنية 
أّن  إال  العسكرية غير قاتلة لكييف،  والعسكرية بتوسيع ما وصفته ببيع األعتدة 
األمر استدعى لقاء سرياً في دولة ثالثة، بين طالب الطب في الجيش »اإلسرائيلي« 
ونظيره األوكراني بحسب مصادر مطلعة، وتّم استيعاب عشرين جندي أوكراني 
للعالج للمرة األولى، كانوا قد أصيبوا أثناء المواجهة األوكرانية الروسية، ال سيما 
بمعلومات  »إسرائيل«  مطالبة  عنها  أوكرانيا  كشفت  التي  االستخبارية  الصفقات 
التي قّدمتها إيران لروسيا  استخبارية حثيثة، لماذا؟ كي تكشف عن المساعدات 
ال  بها،  روسيا  زّودت  التي  األسلحة  ونوع  الروسي،  البحث  شأن  تخّص  والتي 
سيما أيضاً الطائرة المسّيرة، نعم حصلت أوكرانيا على هكذا معلومات، وطالبت 
خاصة  وأوكرانيا،  »إسرائيل«  بين  الكبير  التعاون  كمية  يظهر  وه��ذا  بالمزيد، 
على  ومتنوعة  مختلفة  تحديات  ينتج  قد  وهذا  والعسكري،  األمني  المجالين  في 
المستوى اإلستراتيجي واألمني، وأّي محاولة للروس باستخدام األسلحة القتالية 

اإليرانية قد يصعد الحرب في أوكرانيا والمنطقة..
وبالتالي بالرغم من كّل الرياح العاتية التي تعصف بروسيا، إال أنها تؤمن 
بالنصر، ألّن الحرب األوكرانية باتت معادلة جعلت منها روسيا مسألة حياة أو 
موت عند الدب الروسي، لطالما الواليات المتحدة مصّممة على هزيمة روسيا، 
السياسي،  بالمعنى  وهنا  األمر،  كلفه  مهما  بوتين  به  يسمح  لن  ما  هذا  وطبعاً 

أّن  إلى  بصراحة  وأش��ار  بوتين  قال  إذ  العالم،  نهاية  التكلفة  هذة  تكون  قد 
الغرب والواليات المتحدة تحديداً ممصّممان على هزيمة روسيا، إال أّن بوتين 
هي  أوكرانيا  في  بوتين  حرب  األمر  حقيقة  في  ألن  أمامه،  النصر  خيار  وضع 
حرب  إلى  اإلنجرار  وعدم  للتعقل،  الصيني  المسؤول  وجه  لذا  وجودية،  حرب 
من  نقطة  إلى  تصل  قد  طرفين  بين  العظم  تكسير  حرب  أّن  إلى  الفتا  تدميرية، 
الممكن فيها استخدام جميع الوسائل المتاحة، أّي أّن روسيا كقوة نووية يجب 
على الغرب أن يأخذ قرارها على محمل الجّد، وأّي حرب قد تتحّول إلى صراع 
القوة  مقابل  نهائي،  فوز  من  به  الغرب  يلّوح  ما  ظّل  في  خاصة  موت،  أو  حياة 
لدى  أّن  دائماً  يتذكر  أن  الغرب  وعلى  النووية،  األسلحة  منحتها  التي  النووية 

روسيا قوة نووية، وربما لن تبخل في استخدامها لتحقق نجاحها...
كما قال بوتين في خطابه بكل جدية، إّن روسيا لن تقف مكتوفة األيدي فيما 
جيشها يتلقى الضربات في أوكرانيا.. والتقليل من خطورة التهديد في النووي 
الحرب،  واجهة  في  و«إسرائيل«  المتحدة  الواليات  دامت  ما  نفعاً  يجدي  لن 

والحرب ليست فقط مع أوكرانيا وإنما مع الغرب و«إسرائيل«،
ومن قائمة األسباب التي تجعل روسيا تؤمن بالنصر والفوز في هذة المعركة، 
هي حالة التراجع والتخّبط التي يعيشها الغربيون، بعكس روسيا على الرغم 

من قائمة العقوبات فهو متماسك اقتصاديا وعسكريا وسياسيا حتى االن،
ثانياً: األزمات التي تهّب في وجه بريطانيا التي تشهد موجة استقاالت، بما 
فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أما الواليات المتحدة، يواجه الرئيس 
األميركي جو بايدن شبح خسارة حزبه الديمقراطي في الكونغرس، حيث أيضاً 
سكان البيت األبيض يعيش أزمة تراجع في شعبيته، بسبب تضخم وارتفاع 
خالل  من  األمام  إلى  الهروب  في  بايدن  ينجح  لن  وبالتالي  النفطية،  األسعار 
دول  ألّن  السريع،  التدخل  في  »إسرائيل«  تصّدرت  لذا  أوكرانيا  في  التصعيد 
االتحاد األوروبي تواجه شبحاً مخيفاً، متمثالً بعدم وجود بدائل للغاز الروسي، 
وهذا أحد أسباب إيمان الروس باإلنتصار في حرب يرونها وجودية في مواجهة 
الغرب، وأبرز األسباب تبقى في حفلة االنقسام الذي يعيشه الغرب، ال سيما أّن 
بريطانيا وفرنسا يكتفون فقط بدعم كييف لفظيا، وهذة نقطة لصالح الروس..

جغرافيا  نرى  قد  البالد  تعيشها  التي  السياسية  األجواء  ظّل  في  وبالتالي 
شكل  تعيد  وجنوبها،  أوكرانيا  شرق  أقاليم  استفتاء  بعد  أوروب��ا  في  جديدة 

المواجهة بين روسيا وحلف األطلسي بتبعات مختلفة...

خالل  عون  ميشال  العماد  الجمهورّية  رئيس  أكد 
والتوّسع،  الجوار  لشؤون  األوروب��ي  المفوض  لقائه 
أوليفيه فارهيلي والوفد الُمرافق، أمس في قصر بعبدا، 
ضرورة تسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم 

وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية.
عموماً  الدولي  المجتمع  »استمرار  أن  إلى  وأشار 
طلب  تجاهل  ف��ي  خصوصاً  األوروب����ي  واالت��ح��اد 
الكبرى  ال��دول  مواقف  في  الشكوك  ي��زرع  لبنان، 
حيال هذا الملف الحّساس، وال سّيما أن ثّمة ضغطاً 
ُتمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في 
لبنان  مقدمها  وفي  تستضيفهم،  التي  المجتمعات 
الذي ُيقيم على أرضه نحو مليوني سوري يتوّزعون 

في مختلف المناطق اللبنانية«.
أن  األوروب��ي  للمسؤول  الجمهورّية  رئيس  وأك��د 
من  تنطلق  اللبنانّية  الحكومة  أقّرتها  التي  »الخّطة 
أن  سّيما  وال  للنازحين،  وطوعية  آمنة  عودة  توفير 
أنها  مناسبة  من  أكثر  في  أعلنت  السورّية  السلطات 
جاهزة الستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية 
الكبرى من هؤالء  الغالبّية  أَنّ  الالزمة لهم، فضالً عن 
تتعّرض  لم  سورية  وبلدات  قرى  من  هم  النازحين 
المدن  في  ترّكزت  المسلّحة  المواجهات  ألَنّ  للتدمير 

السورية الكبرى«.
ال��دول��ي  المجتمع  إه��م��ال  »م��غ��ّب��ة  م��ن  وح����ّذر 
في  للمساعدة  خصوصاً  األوروب��ي  واالتحاد  عموماً 
يعد  لم  لبنان  أن  سيما  وال  النازحين،  عودة  تسهيل 
رعاية  في  عليه  المترّتبة  األعباء  تحّمل  على  ق��ادراً 
والتربوّية  واالجتماعّية  الصحية  النازحين  شؤون 

ُتحّقق  التي  العناصر  »من  أّن  إلى  الفتاً  واإلنمائّية«، 
هذه العودة يتمثل من خالل دفع المساعدات الماّدية 
التي ُتعطى للنازحين بعد عودتهم إلى بالدهم، علماً 
المرور  دون  من  مباشرًة  ُتدفع  المساعدات  هذه  أن 
حولها  وترتسم  اللبنانية  الرسمّية  بالمؤسسات 

عالمات استفهام كثيرة«.
دول  موقف  عرض  قد  األوروب��ي  المفوض  وك��ان 
األخيرة،  والتطورات  لبنان  في  األوضاع  من  االتحاد 
المجاالت  في  للبنان  االتحاد  دعم  »استمرار  مؤكداً 
كافّة«. واعتبر أن »األولوّية القصوى اآلن هي العتماد 
اإلصالحات االقتصادية في لبنان، والشعب اللبناني 

المصرف  ف��ي  حصل  م��ا  حقيقة  معرفة  يستحّق 
المركزي والمصارف التجارّية وانفجار المرفأ«.

بّري  نبيه  النّواب  مجلس  رئيس  فارهيلي  والتقى 
في مقّر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث جرى 

عرض لألوضاع العاّمة في لبنان والمنطقة .
وبحث الوفد األوروبي مع رئيس حكومة تصريف 
في  الحكومّية،  السرايا  في  ميقاتي،  نجيب  األعمال 
أبلغ  حيث  ولبنان،  األوروب��ي  االتحاد  بين  التعاون 
المسؤول األوروبي لبنان بزيادة المساعدات الُمقّدمة 
المساعدات  إلى  إضافًة  للبنان  األوروبي  االتحاد  من 

الُمقّررة للنازحين السوريين.

)داالتي ونهرا( رئيس الجمهورية مجتمعاً إلى الوفد األوروبي في بعبدا أمس  
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وفد اأوروبي جال على الروؤ�ساء وعر�ض الموقف من التطورات

عون: تجاهل طلب لبنان عودة النازحين يزرع ال�شكوك

اأبرق للأ�سد وال�سي�سي  مهّنئًا بذكرى حرب ت�سرين 

بّري: نثق باأّن �شورية �شتخرج منت�شرة واأكثر قّوة 

ميقاتي تراأ�س اجتماعًا لبحث و�شع الجمارك

إلى  ب��ّري  نبيه  ال��ن��ّواب   مجلس  رئيس  أب��رق 
والمصري  األسد  بشار  الدكتور  السوري  الرئيسين 
لحرب   49 ال�  بالذكرى  مهّنئاً  السيسي  الفّتاح  عبد 

تشرين التحريرية.
وجاء في البرقّية إلى األسد »يطيب لي بمناسبة 
الذكرى التاسعة واألربعين لحرب تشرين التحريرية 
المجيدة أن أتوجه من سيادتكم ومن الجيش السوري 
الباسل قيادًة وضباطاً ورتباء وجنوداً ومن الشعب 
السوري الشقيق بأحّر التهاني والتبريك. واليوم وفي 
رحاب هذه المحّطة القومّية البطولية التي سطر فيها 

الجيش السوري أرقى مالحم البطولة والفداء دفاعاً 
عن األّمة وحقوقها وسيادتها وكرامتها وعن سورية 
انحيازنا  المناسبة  هذه  في  ُنجّدد  ترابها،  ووحدة 
معركة  في  وشعباً  وجيشاً  قيادًة  لسورية  ودعمنا 
اإلرهاب  مكافحة  وفي  الجوالن،  عروبة  عن  الدفاع 
الذي ُيمّثل الوجه اآلخر للعدوانية اإلسرائيلية، ولنا 
ملء الثقة بأن سورية ستخرج منتصرة وأكثر قّوة 

ووحدة. وتشرين هو الِعبرة والدرس«.
»لمناسبة  السيسي  إلى  البرقّية  في  جاء  ومّما 
المجيد  أكتوبر  لنصر  واألربعين  التاسعة  الذكرى 

وباسم  الشخصي  باسمي  أت��ق��ّدم  أن  ُيسعدني 
المجلس النيابي من سيادتكم ومن الشعب المصري 
الشقيق ومن القوات المسلّحة المصرّية البطلة قيادًة 
متمّنياً  والتبريك  التهاني  بأحّر  وأف��راداً  وضباطاً 
والتحرير   النصر  نحو  عبورها  ذك��رى  في  لمصر 
التقّدم والرخاء  دائماً نحو  وفي ظل قيادتكم، عبوراً 

واالستقرار«.
على صعيد آخر، عرض رئيس المجلس األوضاع 
حكومة  في  المال  وزي��ر  استقباله  خ��الل  المالّية 

تصريف األعمال يوسف خليل .

في  أمس  اجتماعا،  ميقاتي  نجيب  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  ترأس 
المال في حكومة تصريف األعمال يوسف  السرايا الحكومّية، شارك فيه وزير 
الخليل، رئيس المجلس األعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وفد من الهيئات 
جورج  للمالّية  العام  المدير  شقير،  محمد  السابق  الوزير  برئاسة  االقتصادية 
الجمارك.  من  وفد  رأس  على  خوري  ريمون  للجمارك  العام  المدير  معراوي، 
وعرض المجتمعون وضع اإلدارة الُجمركّية وُسبل تسهيل المعامالت الُجمركّية 
للتّجار والصناعيين ومعالجة الُثَغر التي طرأت أخيراً.  وسُيصار إلى متابعة 

جرى  التي  للمواضيع  المناسبة  الحلول  إليجاد  أخرى  اجتماعات  في  البحث 
التطّرق إليها. 

 وعرض ميقاتي مع  وزير العدل في حكومة تصريف األعمال هنري خوري، 
شؤون وزارته. واستقبل النائب جهاد الصمد الذي قال »التقيت الرئيس ميقاتي 
عدم  تمّنينا  كما  بذلك،  اإلسراع  وتمّنينا  الحكومة،  تأليف  موضوع  في  وبحثنا 
مكتملة  حكومة  هناك  يكون  أن  فيجب  حدوثه  حال  وفي  رئاسي  فراغ  حدوث 

الشرعية الدستورّية والميثاقّية«.



øWƒdG3

 VOIM�«  W�Uzd�  ÊUM��  w�  Ê«d�_«   U�UI�  s�  b�Ë  —«“
 W�uJ� w� …—U���«Ë œUB��ô« d�“Ë ¨f�√ ¨—Ëd� d�U�
 `LI�«  ÒnKL� ÷d� Èd�Ë ÆÂö� sO�√  ‰UL�_« n�dB�
 U�UC� v�≈ ÊU��U��« ‚ÒdD�Ë ÆÊ«d�_« qL� dO�Ë sO�D�«Ë
 qLF�«  s�  WO�U��«  WK�dL�«  ¡UN�≈  bF�  UIH�«òË  ¨Ê«d??�_«
 …dOGB�« Ê«d�ú� W�L�U� 10 …œU�≈ v�≈  Òœ√ w��«Ë »Ëƒb�«
 vK� W�L�U� 10  U�u�� vK� XI�√ w��«Ë WD�u�L�«Ë
 W��U��«  WK�dL�«  sLC��  ÊQ�  Æ…œU�“  UN�b�  w��«  Ê«d�_«
 UN�b� w��« Ê«d�ú� r��Ë hI� UN�b� w��« Ê«d�ú� …œU�“

Æå…—«“u�« Èb� WOM�_« …eN�_« d�—UI� ‰UL��« bF� …œU�“

  UM��ò  Ê√  ¨ŸUL��ô«  ‰ö�  ¨œUB��ô«  d??�“Ë  b??�√Ë
 Æs�UDL�«  v�≈  ÎU�U��  ‰u�u�U�  …ÒdL���  Âu�bL�«  `LI�«
 ÊËUF��«Ë  UMHK�  W�“_«Ë  e���«  p�c�Ë  d�«u��  sO�D�«Ë
 Æå…bI� ÒÍ√ Òq�� qO�UH��« Ò‚œ√ vK� rzU� Ê«d�_« W�UI� l�
 ¨WÒOM�_« …eN�_«Ë W�UIM�« l� ÊËUF��U� ¨…—«“u�« Ê√ò sK�√Ë

Æå U�IF�« q� w ÒD�� vK� …—œU�
 ôË  sO��  W??�“√  ôò  Ê√  vK�  t�N�  s�  —Ëd??�  œÒb??�Ë
 Ê_ ¨e���« WD�— dF�� ÍœU� dO� ŸUH�—« ôË e��K� ŸUDI�«
 …dA� v�«u�� e��K� r�b�« s Ò�RO� w�Ëb�« pM��« ÷d�

ÆåW�uIF� —UF�Q� ÎU��dI� dN�√

 ¨s�b�«  wI�  ‰ö�  åwM�u�«  ‚U�u�«ò  »e�  fOz—  b�√
 t�U�uJ�  lOL��  sOO�UM�K�«Ë  ÊUM��  W�KB�  s�ò  Ê√
 WÒ�—uL�K�  fOz—  »U���«  w??�  Ÿ«d???�ù«   WO�UO��«
 W�ËUIL�«Ë  gO��«Ë  VFA�«  W�œUF�  wL��Ë  wI�«u�
 UN�u�  vK�  k�U�Ô�Ë  UNOK�  d�P��  ôË  U�—UO�  vÒM���Ë

ÆåUN�«“U��≈Ë
  UL�UH��«  —UE��U�  U??M??�√  åv???�≈  ¨ÊU??O??�  w??�  X??H??�Ë
 s� v�œ√ Òb� sO�Q� v�≈ wCHÔ� Ê√ sJLÔ� w��« WÒO�UO��«

 ‰u�œò s� Î «—Òc�� ¨åbO�F�« fOzd�« WÒ�u� vK� o�«u��«
 Ád�√ „d�O� U� W�Uzd�« …Òb� w� —uGA�« WK�d� œö��«
 WÒO�UL��ô«Ë WÒO�UL�«Ë WÒ�œUB��ô«  UÒHKL�« q� vK� ÎULJ�
 W��UFL�«   «—U��  Òq�  qODF�  r�O�  U�bM�Ë  WL�«b�«

ÆåW�“_« s� ÃËd�K� ÊUM�� UN�U��� w��« WÒO�UL�«
 pKL�  Ê√  q�IÔL�«  W Ò�—uNL��«  fOz—  vK�ò  Ê√  d���«Ë
 f�√  vK�  wÒK�L�«  œUB��ô«  ¡UM�  …œU??�ù  ÎU�ËdA�

Æå…b�b�

 n�dB� W�uJ� w� qIM�«Ë W�UF�« ‰UG�_« d�“Ë bI�
 ŸUL��ô«  g�U�  vK�  ¨WÒOL�  wK�  —u��b�«  ‰U??L??�_«
 WO�Ëb�«  w�bL�«  Ê«dOD�«  WL ÒEML�  sOF�—_«Ë  ÍœU��«
 ULN�Ë√  ¨‰U�d��u�  w�  …b�  vK�  sO�UL��«  ¨ICAO
 Ê«u�  w�Ëb�«  w�bL�«  Ê«dOD�«  WLEML�  ÂUF�«  sO�_«  l�
 —u�UH�U� WL ÒEML�« fOz— l� ULNO�U�Ë ¨—«“ôU� ”u�—U�
 ‚dA�«  w�  wLOK�ù«  d�bL�«  —uC�  w�  ¨u�U�O�U�
 W Ò�UF�«  WÒ�d�bLK�  ÂUF�«  d�bL�«  ¨dJ�  u�√  bL��  j�Ë_«
 W�KB� fOz— ¨s���« ÍœU� w�UM�K�« w�bL�« Ê«dODK�
 W�ö� W�KB� d�b�Ë s�b�« dB� ‰UL� WÒ�u��« W�öL�«

ÆW�Ëb� dL� —u��b�« w�bL�« Ê«dOD�«
 ÊUO�  o�Ë  ¨ U�UL��ô«  ‰ö�  ¡uC�«  WÒOL�  jÒK�Ë
 l�  ÊUM��  a�—U��  oÒKF��  U�  UNM�  ¨WO�U�√  ◊UI�  vK�ò
 e�eF�  vK�  —«d�ù«  vK�  Î«œÒbA�  ¨UN�QA�  cM�  WL ÒEML�«
  ‰ö�  s�  dNE�  p??�–Ë  ¨ÊUM��Ë  WL ÒEML�«  sO�  ÊËUF��«
 WLEML�«   U�UL��«  w�  t��—UA�  qOFH�  vK�  ’d��«

 ÆåUNM� WI��ML�« l�—UAL�«Ë
 ¡UC�√  ÂU??�√  U??�—U??�√  w��«  WÒOCI�«ò  v??�≈  ‚Òd??D??�Ë
 Ê«dOD�« ‚Ëd� tKÒJAÔ� Íc�« dD��U� WIÒKF�L�«Ë  WLEML�«
 WÒO�bL�«   «dzUD�«  vK�  WÒO�UM�K�«  ¡«u�ú�  wKOz«d�ù«
 ¨tz«u�√  w�  W� Òu��«  W�d��«  W�ö�  vK�  d Ò�R�  w��«Ë
 w��«  pK�  Î «b�b��Ë  WÒO�Ëb�«  oO�«uL�«  qJ�  ÎU�ö�  p�–Ë

ÆåWL ÒEML�« U�U�d�
 W� Òu��«  W�öL�«Ë  W Ò�UF�«  W�ö��«  v�≈  W��M�U�Ë
 e�eF�  ÊU??J??�≈  v??�≈ò  t�U�UL��«  ‰ö??�  WÒOL�  ‚dD�
 s�  WL ÒEML�«  sO�  ‰U�L�«  «c�  w�  W�d�AL�«  l�—UAL�«
 bz«u�  s�  d�_«  «cN�  UL�  ¨Èd??�√  WN�  s�  ÊUM��Ë  WN�
 fJFM�  U�  u�Ë  ¨w�UM�K�«  w�bL�«  Ê«dOD�«  ŸUD�  vK�
 qI� ‰ö� s� p�–Ë ¨—UDL�« w� qLF�« d�uD� vK� ÎU�U��≈
 ÊUM��  v�≈  WLEML�«  UN�b����  w��«   UO�ü«Ë   «d���«

ÆåWÒO�Ëb�« dO�UFL�« qC�_ ÎUI�Ë
 —uC��  ÁdJ�  s�  —«“ôU??�  dÒ��  ¨ŸUL��ô«  ¡UM�√Ë
 t�√  Î «d��F�  ¨WL ÒEML�«   U�UL��«  ÎUOB��  WÒOL�  d�“u�«
 ÊUM�� Â«e��« b Ò�R� Íc�« d�_«ò  UN� ÎU�uMF� ÎUL�“ vH{√
 p�–Ëò  ÍœU�d�«  ÊUM��  —Ëb�  Î «bOA�  ¨åWÒO�Ëb�«  dO�UFL�«
 Ê«dOD�«  WDK�  Èb�  …œu�uL�«  WO�UM�K�«  V�M�«  qCH�
 UN�OMN�Ë  U�eÒOL��  XL Ò��«  UL�UD�  w��«Ë  ¨WÒO�UM�K�«
 Òf�Q�  w�Ë  ¨…d��Ë  rK�   «–  UN�√  s�  ÎöC�  ¨WO�UF�«
 W�uJ�  V�U�  s�  ÒdL��L�«  w�UO��«  r�bK�  W�U��«

ÆåWL ÒEML�« q�«œ WÒLN� e�«d� wK�F� vI�� wJ�Ë ¨ÊUM��
 w�  WÒO�UM�K�«  WÒOKBMI�«  w�  rO�Ô√  ¨d�¬  bOF�  vK�  
 w�  ¨bO�  w�u�  ÊUM��  qBM�  s�  …u�b�  Ï‰U�I��«  ¨«bM�

 ¨‰U�d��u� w� WÒO�UM�K�« WO�U��« ¡UM�√ s� bA� —uC�
 t��—UA�  bF�  ¨o�«dL�«  b�u�«Ë  WÒOL�  d�“u�U�  ÔU�O�d�
 w�bL�« Ê«dOD�« WÒLEML� sOF�—_«Ë ÍœU��« ŸUL��ô« w�

ÆWÒO�Ëb�«
 Ác�ò vK� WO�U��«  ¡UM�√Ë bO� qBMI�«  WÒOL� dJ�Ë
 Ê√ sJLÔ� ô ÊUM��ò ‰u� Ê√ vK� Î «œÒbA� ¨åWL�dJ�« W�HK�«
 »«d��ô«ò Ê√  UNO�≈  ·UCÔ� Ê√  Òb�  ô åtO�UM�� ô≈  UO��
 ÷uN�Ë  W??�Ëb??�«  ÂUO�  ÊU???�—√  s??�  w??�U??�√  s??�—  u??�
 ÁU��  »d�GL�«  Èb�  WI��«  q�U�ò  Ê√  Î «d��F�  ¨ås�u�«
 sO�ËR�L�  qLF�  Ê√  Òb??�  ô  Íc??�«  ”U??�_«  u�  tM�Ë
 ¡«œ√  ¡UM�√  ‰ËR�L�«  t�  ÂuI�  U�  d��  ¨t�b�  —Òc��O�

ÆåW Ò�UF�«  t�U ÒLN�
 ô ÊU� ¨UNKL�� w��« W�ƒd�« Ác� vK� Î¡UM�Ëò ·U{√Ë
 eJ�d� Ê√ s� ¨qIM�«Ë W Ò�UF�« ‰UG�_« …—«“Ë w� ¡«œú� Òb�
 W Ò�UF�«  o�«dL�«  w�  qLF�«  sO���  ULN�Ë√  ∫s�d�√  vK�
 Íc�« Õö�ùU� vMFÔ� ULNO�U�Ë ¨UN��uB�Ë UN� WF�U��«
 Ê«c�Ë ¨UNO� qLF�« qOFH�Ë U�d�uD�� W Ò�U� W�U� ÒbFÔ�
 WI��  WÒO�U�_«   UM�K�«  ÎUF�  öJAÔ�  ÊQ�  ÊöOH�  ÊUM�d�«

Æå»«d��ô« w� u� s� bM� ÎU�uB�Ë ¨t��Ëb� s�«uL�«
 ULN�  ÂU�  s�cK�«  åÕö�ù«Ë  qOFH��«ò  ÎU{—U�  l�U�Ë
 —U�  bI�ò  ‰U�Ë  w�Ëb�«   ËdO�  —UD�Ë   ËdO�  Q�d�  w�
 ÎU�M�  ¨—UDL�«  w�  p�c�Ë  ¨Q�dL�«  w�  Õö�ù«Ë  qOFH��«
 s�  ULN�  Î «b??�«—  ÎUC�√  dO�_«  «c�  `�BÔO�Ë  ¨VM�  v�≈

ÆåW�Ëb�« WM�e�� WÒO�UL�« b�«Ëd�«
 lOL�  v??�≈  r�d��Ë  WO�U��«  ¡U??M??�«  v??�«  t?? Ò�u??�Ë
 wG�M�  w��«  WI��«  q�«u�  s�ò  Ê√  Î «b�R�  ¨sO�d�GL�«
 vK� ÒdL��L�« wF��U� WIÒKF�L�« pK� w� ¨rN�b� U�e�eF�
 w� sO�œuL�« ‰«u�√ œuF� Ê√ v�≈ w�uJ��« qLF�« bOF�
 ¨’UI��« ÒÍ√ ÊËœ s�Ë ¨UN�U��√ v�≈ WÒO�UM�K�« ·—UBL�«
 v�≈ ÎU��ô ¨åUN� ”U�L�« wG�M� ô W�ÒbI� ÎU�uI� UN�uJ�
 fK�� W�ËU� vK� t�UL��«Ë t�UI� —u�� ÊU� p�–ò Ê√

ÆåW�“«uL�« WA�UM� ¡UM�√ ¡«—“u�«
 vI��  Ê√  ô  ¨cHMÔ�  wJ�  V� Ô�  Êu�UI�«ò  Ê√  vK�  œÒb�Ë
 qLF�« w� ‰«“ U�Ë UM��U� ÊU� UM� s�Ë ¨‚—Ë vK� Î«d��
 oO�D�  jI�  u�  ¨UN�  WF�U��«  o�«dL�«Ë  …—«“u??�«  q�«œ
 Òô√ò  v�≈  sO�d�GL�«  ÎUO�«œ  r��Ë  Æåd��√  fO�  ¨Êu�UI�«
 rzU�œ  s�  ÎUI�  rN�uJ�   ÎUIKD�  rNM�u�  rN�I�  «ËbIH�

ÆåWÒO�U�_« ÊUM�� W�UO�
  œU??�√Ë  WÒOL�  d�“u�U�  V?? Ò�—  bO�  qBMI�«  ¨Á—Ëb??�
 Î «d��F� ¨UN� l�L�� w��« ò W�UI��ô«Ë W�ƒd�«Ë W�UHJ�«å?�
 ÊUF�D� Ê«cK�« UL� s�u�« ÒV�Ë WÒOM�u�« W�KBL�«ò Ê√

Æåd�“u�« t� ÂuI� Íc�« qLF�«

 ¿GôaGƒàe õÑîdGh ø«ë£dG :ΩÓ°S

»≤aGƒJ ¢ù«FQ ÜÉîàfÉH ´Gô°SEÓd :øjódG »≤J

∫É¨°TC’G ôjRƒH »ØàëJ Góæc »a á«dÉédG

záq«∏«FGô°SE’G{ áj qƒédG ¥hôîdG :áq«ªM

áq«fÉæÑ∏dG AGƒLC’G áeÓ°S ≈∏Y Iô£N 

:ájôjôëàdG øjô°ûJ ÜôM iôcòH ó°SC’G ¢ù«FôdG CÉ qæg ¿GOôM

hó©dG á¡LGƒe »a I qƒ≤dG ádOÉ©e âqÑK π£ÑdG …Qƒ°ùdG Éæ°û«L

 sO�_« w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« fOz— QÒM�
 b�_«  —UA�  —u��b�«  Í—u��«  fOzd�«  Ê«œd??�  bF�√
 6  w�  W�d�d���«  s�dA�  »d��  49  ?�«  Èd�c�«  ‰uK��

Æ1973 d�u��√ Ø‰Ë_« s�dA�
 b??�_«  fOzdK�  U??N??K??�—√  WO�d�  w??�  Ê«œd???�  ‰U???�Ë
 »d��  ÊuF�—_«Ë  WF�U��«  Èd�c�«  UMOK�  ÒqD�  ∫ÂuO�«
 rJ�œUOI�  qD��«  Í—u��«  UMAO�Ë  ¨W�d�d���«  s�dA�
 d�b�  w�uI�«  t��«Ë  ¡«œ√  qLJ���  WLOJ��«Ë  W�U�A�«
 Òq�  œ√u??�Ë  ¨W�—u��«  ÷—_«  s�  ‰ö??�??�ô«Ë  »U???�—ù«
 »U�—ù« …U�— UNF{Ë w��«  rO�I��«Ë XO�H��«  l�—UA�
 WO�U�—ù« »d��« ‰ö� s� UNIOI�� «u�ËU�Ë ¨tOKGA�Ë

ÆW�—u� vK� WO�uJ�«
 gO�  ?  qD��«  UMAO�  X��√  bI�  ∫Ê«œd???�  ·U??{√
 w��«   UO�C��«Ë  U�dD�  w��«   ôuD��U�  ¨s�dA�
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اف���ت���ت���ح���ت م���دي���ري���ة ال����م����ي����دان في 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
الزاهرة  ولمفوضية  ألنشطتها  مكتباً 
ال��ت��اب��ع��ة ل���ه���ا، وق����د حضر  ال���ج���دي���دة 
يازجي  ش����ادي  ال��ع��م��ي��دان  االف��ت��ت��اح 
المديرية  م��دي��ر  ي��وس��ف،  وس��اس��ي��ن 
رفعت الطباع وأعضاء هيئة المديرية، 
الجديدة  ال��زاه��رة  مفوضية  م��ف��ّوض 
مفوضية  م��ف��وض  دروي�����ش،  م��ه��دي 
من  وج��م��ع  ال��ف��اض��ل  أح��م��د  المجتهد 

والمواطنين. القوميين 
المدينة  ش��ع��ب��ة  أم��ي��ن  ح��ض��ر  ك��م��ا 
البعث  ف��ي ح���زب  )ال���م���ي���دان(  ال��ث��ال��ث��ة 
بركات  ب��س��ام  االش���ت���راك���ي  ال��ع��رب��ي 
جديد،  علي  الشعبة:  ق��ي��ادة  وأع��ض��اء 
ال��ف��ت��اح شاويش  ال��ن��ق��ار، ع��ب��د  وس��ي��م 
الميدان  شعبة  أمين  بكداش،  وأشواق 
العربي  االشتراكي  االتحاد  حزب  في 
الميدان  شعبة  أمين  سرغاني،  م��ازن 

ف���ي ال���ح���زب ال���وح���دوي االش��ت��راك��ي 
أمين  حجية،  مصطفى  الديمقراطي 
الوحدوي  الحزب  في  الميدان  شعبة 
حزب  أمين  رح��ال،  أحمد  االشتراكي 

سليم  ال���دك���ت���ور  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ض��ام��ن 
الشيوعي  ال���ح���زب  م��م��ث��ل  ال����خ����راط، 
الشيخ  مغضب،  اب��و  شبل  ال��س��وري 
مسالمة  احمد  المختار  ذك��ري،  موفق 

وعدد من الفاعليات.
ت��خ��ل��ل��ت ال��ح��ف��ل ك��ل��م��ات ل���ك���ّل من 
والطباع،  وب��رك��ات  وي��وس��ف  ي��ازج��ي 
مكتب  افتتاح  أهمية  المتكلمون  وأك��د 

واالجتماعية،  ال��ح��زب��ي��ة  ل��أن��ش��ط��ة 
ب��ه��دف ن��ش��ر ال���وع���ي وال��ت��أك��ي��د على 
مواجهة  ف���ي  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���وح���دة 

غريزة التفتيت والتطرف واإلرهاب.

مديرية الميدان في »القومي« تفتتح مكتبًا لأن�ضطتها ولمفو�ضية الزاهرة الجديدة

ن�ضر الوعي والتاأكيد على الوحدة الجتماعية في مواجهة غريزة التفتيت والتطرف والإرهاب

الطباع بركاتيوسفيازجي
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بين 2 �أكتوبر 1187 

و 6 �أكتوبر 1973
معن بشور

ف����ي ال���ث���ان���ي م����ن أك���ت���وب���ر/ 
حين   1187 عام  األول  تشرين 
ح�����ّرر ال���ن���اص���ر ص����اح ال��دي��ن 
الفرنجة  م��ن  ال��ق��دس  األي���وب���ي 
في  ع��ل��ي��ه��م  ان���ت���ص���ر  أن  ب���ع���د 
أن نجح  وب��ع��د  م��ع��رك��ة ح��ط��ي��ن، 
الشام  في توحيد ومصر وباد 
تكريت  اب��ن  وه��و  ق��ي��ادت��ه  تحت 
من  السادس  وبين  العراق،  في 
عام  األول  ت��ش��ري��ن  أك��ت��وب��ر/ 
مصر  جيشا  نجح  حيث   1973
العراق  جيش  ومعهما  وسورية 
كلها،  ال��ع��رب��ي��ة  األم���ة  وج��ي��وش 
تشرين  ح���رب  ان��ت��ص��ارات  ف��ي 
وح���������ّررا أج��������زاء م����ن س��ي��ن��اء 
السورية،  والجوالن  المصرية 

. أكثر من شبه  بينهما 
الفرنجة  من  القدس  فتحرير 
احتالها،  ع��ل��ى  ع��ام��اً   88 ب��ع��د 
محتلة  عربية  أراٍض  تحرير  كما 
سّت  بعد  وال��ج��والن  سيناء  في 
س��ن��وات م��ن اح��ت��ال��ه��ا ع��ل��ى يد 
االحتال  أّن  ي��ؤك��د  الصهاينة، 
مهما  زوال،  ال����ى  ب���ادن���ا  ف���ي 
ط��ال أم���ده، وم��ه��م��ا أم��ّدت��ه دول 
بالمال  ال��ع��ال��م��ي  االس���ت���ك���ب���ار 

. والساح وحتى األساطيل 
وال��ح��دث��ان ال���ل���ذان وق��ع��ا في 
تشرين  م���ن  األول  األس���ب���وع 
ه���م���ا ث����م����رة ت����اق����ي ال���ق���اه���رة 
مرة  التقيا  م��ا  وه��م��ا  ودم��ش��ق، 
وما  االنتصار،  ألمتنا  وكتب  إال 
أعداؤنا  وتمّكن  إال  م��رة  تباعدا 
لذلك  أه���داف���ه���م���ا.  ت��ح��ق��ي��ق  م���ن 
أودى  ال�����ذي  االن���ف���ص���ال  ك����ان 
المتحدة  العربية  بالجمهورية 
 1961 أيلول  سبتمبر/   28 في 
واح��������دة م����ن أع����ظ����م ال��ن��ك��ب��ات 
العصر  ف��ي  ب��أم��ت��ن��ا  ح��لّ��ت  ال��ت��ي 

الحديث.
ال�����ق�����دس  إّن  وث����ال����ث����ه����م����ا 
لفلسطين،  األب���دي���ة  ال��ع��اص��م��ة 
لمليارات  الروحية  والعاصمة 
م�����ن ال����م����ؤم����ن����ي����ن، م��س��ل��م��ي��ن 
صراع  محّل  كانت  ومسيحيين، 
في  الطامعين  وبين  أهلها  بين 
يسيطر  فمن  وخيراتنا،  بادنا 
على  ي���س���ي���ط���ر  ال�����ق�����دس  ع���ل���ى 

كلها... المنطقة 
ال��ق��دس  أه����ل  ان  وراب���ع���ه���م���ا 
حولها  الرباط  وأهل  خصوصاً، 
المرابطات  س��يّ��م��ا  ال  ع��م��وم��اً، 
وال����م����راب����ط����ي����ن ف�����ي أق���ص���اه���ا 
جميعاً،  وم��ق��دس��ات��ه��ا  ال��م��ب��ارك 
ه��م أص��ح��اب ال���دور األك��ب��ر في 
هذه  نشهده  وما  المعركة،  هذه 
كما  وحولها،  القدس  في  األي��ام 
السابقة  االن��ت��ف��اض��ات  ك���ّل  ف��ي 
ي��ؤك��د ل���أم���ة، ك��م��ا ل��ل��ع��ال��م، أّن 
مقاومتها  في  مستمرة  القدس 
وكافة  واالس��ت��ع��م��ار  ل��اح��ت��ال 
وأّن  بهما،  المتصلة  المخططات 
الزمن  ط��ال  مهما  آٍت  تحريرها 
فلسطين  ش���ع���ب  ف����ي  دام  م����ا 
دام  أب����ط����ال، وم����ا  م���ج���اه���دون 
واإلسامية  العربية  أمتنا  ف��ي 

أبرار. مقاومون 

{  شوقي عواضة

عميٍل  عن  للّدفاع  خرج  مجتمعاً  نجد  لم  والّشعوب  األمم  تاريخ  في 
مسّمياٍت  تحت  الخيانة  ي��ب��ّررون  سياسيين  نجد  ول��م  وط��ن��ه  خ��ان 
الّضحية،  ويحاكم  الجّاد  يبرِّئ  قضاًء  نجد  ولم  مختلفٍة  وعناويَن 
في  وقاتلوا  أنفسهم  جنّدوا  الذين  والخونة  للعماء  راعياً  نجد  لم  بل 

الوطن مقابل ثمٍن بخٍس. صفوف عدّو 
للخائن  ر  وُي��ب��رَّ ن��ظ��ٍر  وج��ه��ة  الخيانة  تصبح  األرز  ب��اد  ف��ي  فقط 
قتلوا  ومجرمون  عماء  والّسيادة.  الوطن  عن  الّدفاع  باسم  خيانته 
أبناء  بحّق  »اإلسرائيلي«  االحتال  أحكام  ونّفذوا  واعتقلوا  ودّم��روا 
حصانًة  أعطاهم  ب��ل  ق��ان��ون  يردعهم  ل��م  وق��راه��م  وبلداتهم  وطنهم 
األميركيين  من  سيادتهم  المستمّدين  ال��ج��دد(  )الّسياديين  برعاية 
الخيام  جّزار  وهّربوا  قضائيّاً  قراراً  وكسروا  القضاء  انتهكوا  الذين 

أميركيٍّة. بطوافٍة 
والّرعاية  المقّدس  الغطاء  والخونة  العماء  يكتسب  فقط  لبنان  في 
عن  المحاكمات  تسقط  فقط  لبنان  في  خيانتهم.  تغبط  التي  المباركة 
»اإلسرائيلي«  العميل  صفوف  في  قاتلوا  الذين  والجواسيس  العماء 
المقاومين  عند  الّزمن  ويتوقف  ساحتهم  أ  وُتبرَّ لحد  أنطوان  األكبر 

العلم. ونبيل  الشرتوني  حبيب 
المحتلّة  فلسطين  ف��ي  ال��ع��م��اء  دي��ن  رج��ل  ي���زور  ف��ق��ط  ل��ب��ن��ان  ف��ي 
رغم  ب��ع��ودت��ه��م  وي��ط��ال��ب  ق��س��راً(  )م��ب��ع��دي��ن  ك��ون��ه��م  عليهم  ليطمئّن 
العدّو  جيش  إلى  بعضهم  وانتساب  اإلسرائيليّة(  )الجنسيّة  اكتسابهم 
معركة  أّي��ة  في  لبنان  ض��ّد  للقتال  االستعداد  وإب��دائ��ه  »اإلسرائيلي« 

. مقبلة
لبنان  إلى  العماء  عودة  مع  التّضامن  حمات  تطلق  فقط  لبنان  في 
بينما يعيش في غياهب سجون فرنسا )األّم الحنون( المعتقل جورج 

37 سنة. الله منذ  عبد 
معركة  في  بلدهم  ض��ّد  العدّو  مع  الفاسدون  يقف  فقط  لبنان  في 

والغازّية. النّفطية  لبنان  حقوق  استعادة 
ذلك هو لبنان الذي يريده )الّسيادّيون الجدد( والذي لن يكون، بل 
سيكون لبنان المقاوم الذي هزم المحتّل وحّرر أراضيه بعزم رجاله 
ال  والمقاومين  الّشرفاء  وطن  إاّل  لبنان  يكون  لن  صموده.  وثاثية 
عودة  مع  حكايتهم  بدأت  الذين  والجواسيس  والخونة  للعماء  وكراً 
حنيناً  بالعودة  ويبدأون  الّسبحة  لتكّر  فاخوري  عامر  الخيام  جّزار 
وصوالً  ومقاومته،  جيشه  وقاتلوا  شعبه  وأذلّوا  خانوه  الذي  للوطن 
يكون  لن  الذين  العماء  من  المزيد  قدوم  نشهد  نزال  ال  حيث  لليوم 
جيش  في   504 للوحدة  المنتسب  عليق  سلمان  نبيه  العميل  آخرهم 
عودته  أثناء  بيروت  مطار  في  فأوقف  لحد،  أنطوان  المرتزق  العميل 
لوجود   2022/08/29 ب��ت��اري��خ  ال��ع��ام  األم��ن  قبل  م��ن  ألمانيا  م��ن 
فلسطين  عبر  لبنان  جنوب  من  فراره  بعد  بحقه  صادر  عدليٍّ  تدبيٍر 

األمني  التّحقيق  دائرة  من   2022/08/31 بتاريخ  وأحيل  المحتلّة، 
على  ب��ن��اًء  سبيله  وإخ��اء  معه  التحقيق  ث��ّم  المخابرات  مديرّية  إل��ى 
المحكمة  ل��دى  الحكومة  بمفوض  ممثاً  العسكرّي  القضاء  إش��ارة 
بتركه  اإلشارة  أعطى  الذي  عقيقي  فادي  القاضي  باإلنابة  العسكرّية 
تحت  وإبقاءه  الّسفر  من  منعه  العام  األم��ن  من  طالباً  التّحقيق  رهن 
قضائيّة  مصادر  بّررتها  ألسباٍب  ق��راره  عن  ليعود  األمنيّة  الّرقابة 
ال��ّس��ف��ر عنه  وإل��غ��اء منع  إق��ام��ة  ت��رك��ه بسند  ف��ت��ّم  ال��زم��ن«،  »م���رور  ب��� 
حيث  والشهداء  والّشرفاء  المقاومين  بلدة  عيترون  بلدته  إلى  ليعود 
االحتال  فترة  في  البلدة  بأبناء  نّكلوا  الذين  العماء  طليعة  من  كان 
تفتخر  أس��رة  من  وه��و  عليق  نبيه  العميل  نشط  حيث  »اإلسرائيلي« 
بعمالتها للعدّو »اإلسرائيلي« ولها تاريخ طويل في التعامل مع العدّو، 
المدنيّة(  ب� )اإلدارة  فوالده سلمان شغل مسؤوليّة في ما كان ُيسّمى 
لبنان  جنوب  تحرير  حتى  للعدّو  بعمالته  مخلصاً  المحتلّة  للمنطقة 
المرتبط   )504( األمني  الجهاز  في  عمل  فقد  نبيه  أّم��ا   .2000 ع��ام 
مسؤوالً  ُعيّن  االسرائيليّة.  العسكرّية  المخابرات  بجهاز  مباشرة 
كان  ال��ذي  توبة  بهيج  العميل  أم��رة  تحت  وعمل  عيترون  لبلدة  أمنيّاً 
خال  ح��وال  إل��ى  ع��ي��ت��رون  م��ن  ال��واق��ع��ة  للمنطقة  األم��ن��ي  ال��م��س��ؤول 
11 عاماً ضمن عديد )اللواء األوسط( في  االحتال، فيما خدم حسن 
في  بالعمليات  ُكلّف  الذي  اللواء  وهو  لحد،  العميل  ميليشيا  صفوف 
كان  وال��ذي  جبيل،  بنت  مدينة  إلى  كفركا  بلدة  من  الواقعة  المنطقة 
للعدّو  التّقارير  ورف��ع  والتّجّسس  والّرصد  االستطاع  مهماته  من 
»اإلسرائيلي« بكّل من يعتقد بأّنه يعمل مع المقاومة أو ضّد االحتال 
مع  التّحقيق  عمليات  وإجراء  واعتقاالٍت  بمداهماٍت  القيام  إلى  إضافًة 
فّر  1999 حيث  بتنفيذ مهامه حتى عام  قام  المعتقلين وفرزهم، وقد 
حسن  العميلين  شقيقيه  برفقة  المحتلّة  الفلسطينيّة  األراض��ي  إل��ى 
بني  موقع  في  للمقاومة  عمليّة  في  سميح  شقيقهم  مقتل  بعد  وعلي، 

حيان. 
نبيه عليق أحد )المبعدين قسراً( عن وطنه يعود اليوم عودة الفاتح 
العدّو  مع  تعاملوا  من  محاسبة  في  قضائيٍّ  ت��راٍخ  ظّل  في  المنتصر 
يكن  لم  إذا  بأّنه  يوحي  مشهٍد  في  وطنهم  أبناء  وقمعوا  »اإلسرائيلي« 
هناك من أحكاٍم صارمٍة بحّق العماء والخونة قد تتفلّت األمور نحو 
تصعيدها ال سيّما أّن العميل عليق عاد متقّمصاً دوراً إنسانيّاً في ظّل 
ظروٍف اقتصادّيٍة صعبٍة قد يحمل في عودته مهماٍت أخرى أُوِكل بها 
الذي ال يزال يتواصل مع كّل عميٍل سابق له  العدّو »اإلسرائيلي«  من 

.504 ال سيّما في جهاز ال� 
العماء  من  وغيره  العميل  هذا  محاكمة  من  بّد  ال  للوضع  وتداركاً 
سنكون  فإّننا  وإاّل  والّشهداء  األس��رى  بدماء  أيديهم  تلّطخت  الذين 
نحو  والجرحى  واألسرى  الّشهداء  بعوائل  يدفع  قد  آخر  مشهٍد  أمام 

وخائٍن. عميٍل  بكّل  والّشعب  والوطن  الله  حكم  تنفيذ 

أرشيد* { سعادة مصطفى 

جنين  مخيم  االحتال  قوات  اقتحمت  الماضي  قبل  األربعاء  صباح 
وشبابه  المخيم  ت��ص��ّدى  وط��ي��ران.  بآليات  م��ع��ززة  م��ح��اور  ع��دة  م��ن 
وأزقته،  المخيم  حواري  في  معارك  ودارت  ببسالة  لاقتحام  وأهله 
والمقاومين  األهالي  من  كبير  عدد  وجرح  مقاومين  أربعة  فاستشهد 
مرشح  الشهداء  عدد  يكون  وبهذا  والصدر،  ال��رأس  في  منهم  سبعة 

لارتفاع.
هناك  أّن  طالما  تقول:  معادلة  ثمة  الحية،  الشعوب  رياضيات  في 
وطالما  تقابله،  مقاومة  هناك  فإّن  عنصرياً  اقتاعياً  عدوانياً  احتاالً 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى سحقها.  أن  ال��غ��اص��ب م��ن  ل��ه��ذا  ب���ّد  ت��وج��د م��ق��اوم��ة ف��ا 
العسكرية أسماء مبتكرة  أطلق على سياسته  واالحتال في فلسطين 
األخضر  كالعشب  النمو  دائمة  فالمقاومة  العشب«.  »جز  سياسة  مثل 
األمواج«  »كاسر  وسياسة  وآخ��ر،  حين  بين  لقّصه  االحتال  يحتاج 
وقائي،  وبشكل  الهجمة  وق��وع  قبل  والكسر  بالضرب  تقضي  التي 
ال  األخضر  وعشبها  المقاومة  هذه  أّن  نفسه  قرارة  في  يدرك  ولكنه 
كسرت  وإْن  متتابعة  العاتية  أمواجها  وأّن  جذوره  من  اقتاعه  يمكن 

سيتلوها. كثير  غيرها  فإّن  موجة 
الماضي  األربعاء  يوم  جرى  لما  البسيط  السبب  هو  هذا  كان  وإذا 
مقبلة  )إس��رائ��ي��ل(  أّن  أول��ه��ا  ذك��ره��ا،  يمكن  إض��اف��ي��ة  أس��ب��اب��اً  أّن  إال 
رئيس  ويريد  المقبل  الثاني  تشرين  مطلع  في  عامة  انتخابات  على 
باعتبارهم  ناخبيهم  أمام  صورتهم  تعزيز  الدفاع  ووزي��ر  الحكومة 
يساور  الذي  القلق  هو  األسباب  هذه  وثاني  ردعيّة،  قدرات  أصحاب 
الدولة عموماً ال الحكومة فقط مما أسموه اليوم الثاني بعد أبي مازن، 
أبو  فالرئيس  يشغلها،  التي  المتعّددة  مواقعه  في  خافته  وترتيبات 
وحركة  الفلسطينية  والسلطة  فلسطين  دول��ة  من  ك��ّل  يترأس  م��ازن 
أّن ترتيبات  القائد األعلى وغير ذلك، ومع  الحاكم( وهو  فتح )الحزب 
القوى  من  األم��ر  يهّمه  من  وتوافق  استشارة  مع  الرئيس  أعّدها  قد 
التي  المقاومة  نهج  مع  ال  يلتقي  ال  ما  وهو  األرض،  على  المسيطرة 
يحّب ضربها، وال مع الطامحين في الوراثة من النوع ذاته الذي وقع 

االختيار. عليه 
بالمواصات  تتعلق  إقليمية  م��ش��اري��ع  أّن  األس��ب��اب  ه���ذه  ث��ال��ث 
االقتصادّي،  ب��ال��س��ام  ورع��ات��ه  االح��ت��ال  يسّميه  بما  وفلسطينياً 

فخطط مّد خطوط الحديد من ميناء حيفا إلى األردن عبر جسر الشيخ 
ولكن  السويس  لقناة  موازية  لتكون  جنين  شمال  من  ستمّر  حسين 
حول  الدراسات  تحديث  يتّم  وفلسطينياً  كلفة،  وأق��ّل  بالوقت  أسرع 
وكا  العمل،  فرص  آالف  ستوفر  والتي  جنين  في  الصناعية  المنطقة 
المشروعين ال يمكن االستثمار فيهما قبل ضرب المقاومة باعتبارها 
تماماً  منخرطة  الله  رام  في  الفلسطينية  الحكومة  لاستثمار.  طاردة 
المحلية  التنمية  شعارات  حكومتها  رئيس  أطلق  وان  المشروع  في 
الشعبوي  الخيار  أمام  مواطنيه  وضع  وإن  االقتصادي  واالنفصال 
أن ال وطن  اآلن  والنتيجة حتى  رئيس: بدك مصاري وال بدك وطن؟ 

وال مصاري.
استعمال  على  قادر  وأنه  قوّي  وجيشه  االحتال  أّن  الصحيح  من 
هي  وإمكانياتها  المقاومة  قوة  أّن  الصحيح  ومن  التدميرية،  قوته 
األعداد  هذه  االحتال  جيش  أوقع  المقارنة،  معه  تصّح  ال  بما  دونه 
م��ن ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى وأل��ح��ق دم���اراً ك��ب��ي��راً ف��ي ال��م��خ��ي��م، ولكن 
قوة،  ستزيدك  تقتلك  ال  التي  الضربة  أّن  بمقولة  أخ��ذت  المقاومة 
اإلنذارات  من  عدد  إلى  العبرية  الصحافة  أش��ارت  التالي  اليوم  في 
أّن  ذك��رت  كما  )اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة(  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة  منها  ح��ذرت  ال��ت��ي 
وأنه  كوخافي  الجيش  قائد  برئاسة  ُعقد  قد  الموقف  لتقدير  اجتماعاً 
لفرض  الجهد  ب��ذل  عليكم  يتعيّن  م��ف��اده��ا:  للسلطة  رس��ال��ة  أرس��ل 
الجيش  فإّن  ذلك  تفعلوا  لم  وإن  المقاومة(  )ضرب  والنظام  القانون 
وستلحق  الغربية  الضفة  في  إضافية  بكتائب  سيزّج  )اإلسرائيلي( 
وصفة  ذاتها،  المعادلة  إنها  والسكان،  بالسلطة  االقتصادي  األذى 

األهلية. للحرب 
على  وإنما  الساعة  حتى  السلطة  لسان  على  ي��أِت  لم  الجواب  لعّل 
لسان المواطن الصالح فتحي خازم، إذ أكد وشّدد وناشد أّن المعركة 
رعد  أبي  باسم  المعروف  خازم  فتحي  السلطة،  مع  ال  االحتال  مع 
الذي استقبل استشهاده بصبر ورباطة جأش.  الشهيد رعد  هو والد 
األربعاء  معركة  في  استشهد  ال��ذي  الرحمن  عبد  الشهيد  وال��د  وه��و 
الماضي، فازداد األب قوة وعطاء وأصبح أيقونة نضال وكأنه يحث 
يتدّمر،  قد  يحترق،  قد  المخيم  ه��ذا  الشهيدين،  ولديه  للقاء  الخطى 

ُيهزم... ولكنه ال 
فلسطيني *سياسي 
المحتلة. ـ فلسطين  ـ جنين  الكفير   مقيم في 

عمالء بمهام �إن�سانية...!
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اأبعد من التر�سيم 

النقاش  في  متداخلين  اصطفافين  مالحظة  يمكن 
بالموقف  يتصل  اصطفاف  والغاز.  النفط  ملف  حول 
 ،29 والخط   23 بالخط  ربطه  قاعدة  على  الملف  من 
لها،  ومعارضين  للمقاومة  مؤيدين  صفوفه  في  ويضم 
واصطفاف يتصل بالموقف من المقاومة ودورها ويضم 

في صفوفه مؤيدين للخط 23 ومؤيدين للخط 29.
يتجه  لكنه  مهم،  الترسيم  خطوط  ح��ول  النقاش 
عموماً الى تقييم أداء السلطة السياسية في لبنان، بين 
من يعتبر أنها أجادت أداء دورها في قيادة ملف ثروات 
الملف،  إدارة  أساءت  بأنها  يعتقد  وَمن  والغاز،  النفط 
وتداخل  ارتباكها  إن  الطريق  منتصف  في  يقول  ومن 
حسن  على  أث��را  قد  والفئوية  المصلحية  حساباتها 
إدارتها، لكن ما تم التوصل إليه يشكل ثمرة جيدة في 
ظروف  فيها  تجمعت  لفرصة  التقاط  وحسن  النهاية، 
دولية سياسية واستراتيجية واقتصادية أيضاً مؤاتية 

تفاعل مع استثمارها حضور نشط وفاعل للمقاومة.
النقاش حول دور المقاومة يدور على منصة مختلفة 
محاوالت  كل  رغم  الترسيم،  خطوط  حول  النقاش  عن 
خصومها دمج االصطفافين، بهدف دمج مؤيدي الخط 
دائ��رة  وتكبير  المقاومة  خصوم  صفوف  ضمن   29
البداية  منذ  واضحة  كانت  التي  للمقاومة،  المناوئين 
بأنها لن تدخل على خط نقاش خطوط الترسيم وتقف 
وراء الدولة في ما تقّرره على هذا الصعيد، كما أنها لن 
وراء  وتقف  التفاوضّي  المسار  تقييم  خط  على  تدخل 
التفاوضية.  للعروض  تقييمها  حصيلة  في  الدولة 
تتدخل  أن  منها  يطلبون  الذين  أن  العجيب  والغريب 
وال يقبلون منها اصطفافها وراء الدولة، هم في غالبهم 
ومساء  صبحاً  والصحف  الشاشات  يمألون  الذين  من 
بمطالبة  يترجمونها  التي  سياديتهم  عن  بالحديث 

المقاومة باالصطفاف وراء الدولة.
ما فعلته المقاومة في هذا الملف خالل عام، سيصبح 
األوسط  الشرق  في  األب��رز  االستراتيجّي  الحدث  هو 
مزدوج  مبدع  انتقال  في  هو  وجوهره  مقبلة،  لسنوات 
فائض  توظيف  لجهة  المقاومة  به  قامت  االتجاهات، 
القوة، الذي بنته بدماء عشرات الشهداء خالل سنوات 
بين  اإلسرائيلية  بالغارات  سقطوا  تموز  حرب  بعد  ما 
وتعديلها،  الصواريخ  ونقل  صناعة  وحدات  صفوف 
وقامت بتسييله في معركة قررت المخاطرة بخوضها، 
جيش  أدرك  بعدما  شاملة،  ح��رب  إل��ى  تحّولت  ول��و 
االحتالل حجم التحول الذي لحق بموازين الردع بينه 
بالحؤول  تظهيره  على  التحايل  وقّرر  المقاومة  وبني 
رسمتها  التي  االشتباك  لقواعد  استفزاز  أي  دون 
المقاومة تفادياً ألن تظهر المعادالت الجديدة، فجاءته 
مجال  ال  حيث  وم��ن  يحتسب،  ال  حيث  من  المقاومة 
للتراجع إال بهزيمة بائنة، فقررت أن تنتقل من ردعه عن 
الحرب الى تهديده بها، وتحت عنوان يتصل بالثروات 
والعسكرية،  األمنية  بالخطوط  وليس  االستراتيجية 
ردع  من  واالنتقال  ويدقق.  ويراقب  يترّبص  كان  حيث 
معادالت  في  كبير  تغيير  هو  بها،  التهديد  الى  الحرب 
االحتالل،  وجيش  المقاومة  بين  االستراتيجي  التوازن 
ثروات  ملف  غير  آخر،  ملف  في  تظهيره  ممكناً  كان  ما 

النفط والغاز.
االنتقال الثاني الذي أنجزته المقاومة يطوي عقدين 
كما  خيبات.  الى  ويحولها  األميركية  اإلن��ج��ازات  من 
التهديد بها،  الى  الحرب  األول من ردع  االنتقال  يطوي 
كل ما حاول اإلسرائيلي فعله عبر ما وصفه بالمعركة 
من  إسرائيلياً  تهرباً  عملياً  كانت  التي  الحروب  بين 
الغارات  شن  عبر  المقاومة  مع  المباشرة  المواجهة 
الذي  قوتها  لفائض  المقاومة  بناء  إلعاقة  سورية  على 
فاجأها به من الباب الخلفي، وجوهر هذا االنتقال، هو 
تحول المقاومة من سبب افتراضي لالنهيار االقتصادي 
هذا  من  الوحيد  الخالص  باب  الى  لبنان  في  والمالي 
ثروات  تحرير  في  الفضل  صاحبة  بصفتها  االنهيار 
لبنان االستراتيجية التي باتت األمل الوحيد للنهوض 
من قعر السقوط. وهكذا بضربة واحدة سقطت سردية 
أميركية غربية عربية لبنانية عمرها من عمر التحرير 
المجتمع  جماعات  خطاب  إلى  وتحّولت   ،2000 عام 
المدني الذين تصّدروا حراك 17 تشرين بعد االستيالء 
 17 رافق  الذي  فيلتمان  جيفري  شعار  وسقط  عليه، 
مؤكد  فقر  بين  االختيار  اللبنانيين  على  بأن  تشرين، 
هو  والمؤكد  ال��دائ��م  الفقر  وع��ن��وان  محتمل،  ورخ��اء 
السير  هو  المحتمل  الرخاء  وعنوان  المقاومة،  خيار 
واذا  المقاومة.  مواجهة  في  األميركية  للوصفة  وفقاً 
بالمقاومة تأتي األميركي وهو في حال ذهول وبضربة 
أميركية  وصفة  الدائم  الفقر  ملك،  كش  تقول  واح��دة 

والرخاء المؤكد وصفة المقاومة.
قيمة هذين االنتقالين أنهما يجريان في ظل اعتراف 
األميركية  الوثيقة  قوامه  وإسرائيلي،  أميركي  علني 
بقبول  لحكومته  االحتالل  جيش  ونصائح  للترسيم، 
يتم  لم  ام  الترسيم  ت��ّم  وس��واء  األميركية،  الوثيقة 
فشل  ح��ال  في  المقاومة  أم��ام  المفتوحة  الخيارات 
فرص  من  تعزز   ،« »إسرائيلية  العتبارات  التفاوض 
موقع  من  الكبيرين،  التحولين  هذين  لفرض  المقاومة 

أقوى.
عبر هذين االنتقالين الكبيرين والتاريخيين تتحول 
من  أبعد  قومي،  وطني  مشروع  قائد  إل��ى  المقاومة 
تحقيق  مرحلة  دخلت  المقاومة  إن  يقول  لبنان،  حدود 
الردع  تحقيق  مرحلة  ودخلت  االستراتيجي،  الفائض 
االقتصادي والمالي، ودخلت مرحلة التحّول من وصفة 
لتحرير األرض والحماية من العدوان إلى وصفة للبناء 
مسار  يراقب  أن  عليه  التحقق  يريد  ومن  االقتصادّي، 

الهدنة في اليمن.

والدة  ف��ي  ل��إس��راع  بكركي  ودع����وات  التشكيل  عملية  ف��ي  ل  ال��ح��اص  التعثر 
الحكومة، وحول الملفين الرئاسي والحكومي يتحّدث اليوم رئيس التيار الوطني 

الحر النائب جبران باسيل مساء اليوم.
ذكرى  في  أب��رق  ح��ردان  أسعد  االجتماعي  القومي  ال��س��وري  الحزب  رئيس 
حرب تشرين الى الرئيس السوري الدكتور بشار األسد مهنئاً بالذكرى، مؤكداً 
أن جيش تشرين هو جيش اإلنجازات الذي استطاع ضمان انتصار سورية على 

اإلرهاب والحرب الكونية التي شنت عليها.
هّنأ رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األمين أسعد حردان الرئيس السوري 
الدكتور بشار األسد بحلول الذكرى ال� 49 لحرب تشرين التحريرية في 6 تشرين األول/ 

أكتوبر 1973. 
التاسعة  الذكرى  علينا  »تطّل  أمس:  األسد  للرئيس  أرسلها  برقية  في  حردان  وقال 
الشجاعة  بقيادتكم  البطل  السوري  وجيشنا  التحريرية،  تشرين  لحرب  واألربعون 
السورية،  األرض  عن  واالحتالل  اإلرهاب  لدحر  القومي  واجبه  أداء  يستكمل  والحكيمة 
وحاولوا  ومشغلوه،  اإلرهاب  رعاة  وضعها  التي  والتقسيم  التفتيت  مشاريع  كّل  ولوأد 

تحقيقها من خالل الحرب اإلرهابية الكونية على سورية«.
سطرها  التي  بالبطوالت  تشرين،  جيش  البطل،  جيشنا  أثبت  »لقد  حردان:  وأضاف 
معارك  بخوض  جدير  جبار،  جيش  أنه  الفوالذية  وب��اإلرادة  قّدمها  التي  والتضحيات 

المصير والوجود وإسقاط كّل المؤامرات التي تستهدف أمتنا وشعبنا«. 
في  المقاومة  النتصارات  متيناً  أساساً  شكل  تشرين،  حرب  »انتصار  أن  على  وشّدد 
»الثبات على نهج  اإلرهاب ورعاته«. مؤكداً  أمتنا، والنتصار سورية في معركتها ضّد 
الصراع والمقاومة وخوض معارك المصير والوجود، فإننا على عهد الصراع مستمرون 

وكلنا ثقة بأّن معاركنا كلها ظافرة، كما حرب تشرين التحريرية«. 
وبعدما تسلم الوسيط األميركي عاموس هوكشتاين من الدولة اللبنانية المالحظات 
الرسمّية  األوساط  تترقب  الجنوبية،  البحرية  الحدود  لترسيم  األميركية  الوثيقة  على 
النهائية  اللبنانية ومدى تأثيرها على توقيع الوثيقة  الرد اإلسرائيلي على المالحظات 
للتفاهم على المساحة االقتصادية للطرفين اللبناني واإلسرائيلي، وكذلك ترقب الخطوة 
التفاهم  على  النهائي  التوقيع  ستسبق  كان  إذا  وما  اإلسرائيلية  الموافقة  بعد  التالية 

جوالت مفاوضات في الناقورة. 
وأشارت مصادر معنية بملف الترسيم لقناة »أو تي في« الى أن »الرد اللبناني على 
التعديالت التي طلبها الوسيط األميركي، أظهر بشكل ال لبس فيه، رفض االعتراف بخط 
الطفافات، وبالتالي رفض التعاطي مع أي أمر واقع في هذا المجال«. وبحسب المصادر، 
قانا  حقل  من  جزء  عن  »إسرائيل«  تطلبه  الذي  التعويض  ُيدفع  أن  على  شّدد  الرّد  فإن 
من أرباح شركة »توتال«، من دون أي مسٍّ بالحّصة اللبنانية. فيما لفتت وسائل اعالم 
محلية عن مصادر مطلعة إشارتها الى أن »ال ضرورة للعودة الى الناقورة، فأي جلسة 
بالناقورة ستكون شكلية، وباقتراح االتفاق، سيوقع لبنان على نسخة، و«إسرائيل« على 

نسخة أخرى، مع توقيع الواليات المتحدة األميركية واألمم المتحدة على الورقتين«. 
على  الموافقة  فتكريس  الناقورة،  لمفاوضات  العودة  »أهمية  لبناني،  مصدر  وأكد 
في  التوقيع  ويجب  هناك،  من  أي  المفاوضات  بدأت  حيث  من  يكون  أن  يجب  الترسيم 

رأس الناقورة أيضاً«. 
على  النزاع  لتسوية  األميركية  »الوثيقة  أن  إلى  ل�«البناء«  نيابية  أوساط  وتشير 
المنطقة االقتصادية البحرية ال ترتقي الى مستوى االتفاقية والمعاهدة والمادة 52 من 
الدستور، فإسرائيل عدو ولبنان ال يعترف بها، وبالتالي نحن أمام تفاهم شبيه بتفاهم 
الخط األزرق الذي حدد في العام 2000 ويقتصر األمر في مفاوضات الناقورة على وفد 
ال  وبالتالي  البحرية،  بحدوده  المتحدة  األمم  بإبالغ  لبنان  ويقوم  الوثيقة  يوقع  تقني 
يمكن اعتبار ما حصل معاهدة مهما كانت الظروف«. وشددت على أن »لبنان لن يوقع 
أي اتفاقية مع العدو وما حصل هو تفاهم يؤكد ويثبت حق لبنان برعاية االمم المتحدة 
ووساطة أميركية ولن يوقع لبنان على الوثيقة نفسها التي سيوقع عليها اإلسرائيلي، 
األمم  في  مضمونه  لتسجيل  عليه  الموافقة  بعد  العرض  كتاب  فريق  كل  سيرسل  بل 

المتحدة«. 
وتشدد األوساط على أن »المالحظات اللبنانية على الوثيقة تقنية وشكلية وليست 
الى  نصل  لم  ولكن  مهمة  خطوة  »الوثيقة  مضيفة:  التفاهم«.  تعطل  ولن  جوهرية 
الخواتيم النهائية وننتظر النسخة النهائية. وهناك مخاوف في ظل التخبط اإلسرائيلي 
الرفض  خيار  نستبعد  وال  لتوقيعها  العليا  المحكمة  الى   27 في  الوثيقة  ستحال  حيث 

والقرار اإلسرائيلي متعلق بالحسابات والمزايدات الداخلية في الكيان«. 

وفي حين تستغّل بعض الجهات السياسية المحلية ملف الحدود البحرية، وتدعو 
الخالف معها من بوابة  البرية مع سورية وللعب على وتر  الحدود  لفتح ملف ترسيم 
ملكية مزارع شبعا«، يوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ل�«البناء« 
في  العقارات  بدوائر  مسجل  المزارع  في  منزل  أي  يوجد  وال  لبنانية،  شبعا  »مزارع  أن 
قبل  اللبنانية  العقارية  الدوائر  في  ومسجلة  لبنانيون  يملكها  المنازل  بل  سورية، 

االستقالل وبعده، ونملك وثائق تؤكد ذلك«. 
الخطيب  عدنان  هما  ولبناني  سوري  قاضيين  من  موقعة،  اتفاقية  »هناك  وأضاف: 
وفوزي القهوجي، تؤكد أن الحدود بين لبنان وسورية في مزارع شبعا هي حدود الملكية 
العقارية، وهي إحدى الوثائق التي زّود بها لبنان األمم المتحدة عام 2000، فضالً عن 
إعالن الرئيس السوري بشار األسد في تشرين األول ال�2000 في األمم المتحدة أن من 

حق لبنان االستمرار بتحرير أرضه ال سيما مزارع شبعا«.
هذا  حيال  االحتالل  حكومة  ستقّرره  وما  اإلسرائيلي  الداخل  الى  األنظار  وتتجه 
الملف الذي سيعرض على المجلس الوزاري المصغر اليوم وسط معارضة شرسة من 

المعارضة ال سيما رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. 
في غضون ذلك، بقي الملف الحكومي في دائرة التعقيد والشروط والشروط المضادة، 
ولم تسجل أي زيارة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا، ما يعكس تراجع موجة 
التفاؤل بوالدة الحكومة قبل نهاية والية رئيس الجمهورية، لكون المدة المتبقية لنهاية 
الشهر الحالي تتقلص الى حدود 4 أسابيع، ما يصّعب مهمة تذليل العقد والتأليف وإعداد 

البيان الوزاري ثم الثقة النيابية وتوقيع المراسيم خالل هذه المدة. 
التأليف تتأثر  التأليف ل�«البناء« الى أن »عملية  وأشارت جهات مواكبة لمشاورات 
التي  أحياناً  اإليجابية  اإلشارات  بعض  رغم  ضبابية  كتلة  وتحجبها  وجزر  مد  بحالة 
توحي بأننا وصلنا الى خواتيم إيجابية، لكن الحكومة أسيرة المزايدات والخالف على 
الحصص الوزارية والمكاسب السياسية تحسباً لمرحلة الشغور الرئاسي، لكن الواقع 
من  أكبر  »األمر  أن  وتكشف  الوقت«.  تقطيع  يحتمل  ال  الصعب  واالجتماعي  االقتصادي 
بالحكومة  تتصل  ومطالب  شروط  بل  وأسماء  حقائب  موضوع  ومن  الدرزية  العقدة 

الجديدة والعهد المقبل«. 
لكن  العقد  لتذليل  ميقاتي،  والرئيس  الله  حزب  بين  ينقطع  لم  »التواصل  أن  وتؤكد 
البديل عن تأليف الحكومة هو تسريع التوافق على انتخاب رئيس للجهورية وتأليف 
يطلب  ولذلك  أعمال،  تصريف  وتتحّول  فقط  أليام  تعيش  حكومة  بدل  جديدة  حكومة 
السياسية  لألزمة  الحل  بداية  يكون  جديد  رئيس  على  باالتفاق  اإلسراع  بري  الرئيس 

ويضع مسار اإلنقاذ االقتصادي على السكة الصحيحة«.
اللقاء  الحكومة، برز  الجبهات الستيالد  الله بالتوسط على جميع  وإذ يستمر حزب 
بين رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد، وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو 

ووفد مرافق، في مقّر الكتلة في حارة حريك، وفق ما نقل إعالم حزب الله. 
وفيما يترّدد بأن سويسرا ستعقد طاولة حوار تجمع ممثلي الكتل النيابية اللبنانية 
للتوصل الى توافق حول رئاسة الجمهورية، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان 
انتخاب  »أهمية  على  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  والية  انتهاء  بمناسبة  بيان  في 
بمقدوره  يكون  »رئيس  الدستور  عليه  نص  الذي  الزمني  اإلط��ار  ضمن  جديد  رئيس 
تجاوز  على  والدوليين  اإلقليميين  الفاعلين  كافة  مع  والعمل  اللبناني  الشعب  توحيد 
في  الفوري  البدء  خالل  من  العامة  المصلحة  يخدم  بما  واإلنسانية  االقتصادية  األزمة 

تمهيد الطريق لتطبيق إصالحات شاملة والتوصل التفاق مع صندوق النقد الدولي«. 
يطرق  الذي  الرئاسي  والشغور  الحكومي  والفراغ  الضائع  السياسي  الوقت  وفي 
الصراع  عنوان  عودة  مع  المشهد،  على  واألمنية  المصرفية  الفوضى  تسيطر  األبواب، 

األمني بين المودعين والمصارف.
شملت  بل  العاديين،  المودعين  المواطنين  على  االقتحام  عمليات  تقتصر  تعد  ولم 
من  بجزء  للمطالبة  انطلياس  في  بيبلوس  مصرف  دخلت  التي  زرازير  سينتيا  النائبة 
وديعتها إلجراء عملّية جراحّية، فأغلقت أبواب المصرف حيث اجتمعت النائبة بمدير 
فرع البنك للتفاوض معه للحصول على 8 آالف و500 دوالر، لكنها ما لبثت أن خرجت 

ونالت المبلغ الذي طلبت. 
وفي وقت أضرم محتجون النار أمام مصرف لبنان في الحمرا، نفى »المركزي« ما يتم 
تداوله بأنه سمح لجميع األفراد باستبدال مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية مقابل الدوالر 

األميركي وفق سعر منصة »صيرفة« اعتباراً من االثنين المقبل. 
صيدا  طريق  الطيونة،  حادثة  في  الموقوفين  أهالي  قطع  آخر،  أمني  صعيد  على 
ازدحام سير  إلى  أدى  العبور، ما  السيارات من  المشتعلة، ومنعوا  القديمة، باإلطارات 

في المنطقة، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعّية.

اعتبر عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي اإلجتماعي إيهاب المقداد 
أّن التعليم العالي فقد بوفاة الدكتور بشير سليمان إلياس )رئيس جامعة الوادي( 

واحداً من أهّم أركانه الذي أفنوا حياتهم عطاًء في سبيل تعليم عال ومتقدم.
بين  العالي  التعليم  في  مسيرته  خالل  الراحل  شكل  لقد  المقداد:  العميد  وقال 
جامعتي البعث والحواش، ومن ثم توليه رئاسة جامعة الوادي، أنموذجا ُيحتذى 

في المثابرة واإلصرار على أداء الواجب.
وختم المقداد: إّن عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي اإلجتماعي 
التعليمية في  الهيئة  الفقيد وكافة طالبه وزمالئه وإلى  إلى عائلة  إذ تتقّدم بالعزاء 
سيظّل  وهو  التعليم  مجال  في  بصمة  ترك  الراحل  أّن  على  تؤكد  ال��وادي،  جامعة 

حاضراً في الذاكرة مثاالً للبذل والعطاء.

عميد التربية وال�شباب في »القومي«:

بوفاة الدكتور ب�شير اإليا�س يفقد التعليم العالي واحدًا من اأهم اأركانه

بتوفير فرصة حرب جديدة تنتهي بهزيمة الجيش السوري الذي بقي يحمل راية 
حرب تشرين، بعدما خذلت القيادة المصرية السياسية أبطال الحرب من ضباط 
وجنود الجيش المصري، وكان أحد أهداف اجتياح لبنان عام 1982 تحقيق هذا 
الهدف، لكن صمود وتضحيات الجيش السوري، خصوصاً في معركتي الدبابات 
الشهيرتين في عين زحلتا والسلطان يعقوب، حالت دون نجاح جيش االحتالل 
االحتالل  جيش  يستطع  لم  الذي  األحمر  الخط  ورسمت  الهدف،  هذا  وتحقيق 
على  االحتالل  جيش  قدرة  ليطال  األحمر  الخط  مفهوم  يتوّسع  أن  قبل  تجاوزه، 
البقاء في المناطق التي احتلها بفضل المقاومة اللبنانية التي انطلقت منذ اليوم 

األول الحتالل بيروت، وأجبرت االحتالل خالل أيام على مغادرتها.
القوة،  بمقومات  وزّودتها  بحمايتها  وقامت  المقاومة  نهوض  سورية  رعت   -
االسالمية  الثورة  انتصار  منذ  وإيران  سورية  بين  نشأ  الذي  التحالف  وتحول 
معادلة  إلنشاء  المقاومة  خيار  في  مشترك  استثمار  إلى   1979 عام  اإليرانية 
استراتيجية جوهرها دفن معادلة الجيش الذي ال يقهر. وكانت حماية المقاومة 
في قلب كل المشاريع السياسية التي شاركت فيها سورية حول لبنان بما فيها 
فيها  أدار  التي  ذاتها  بالروحية  األسد،  حافظ  للرئيس  بالنسبة  الطائف،  اتفاق 
تحالف حرب تشرين مع مصر والسعودية، وفي كل مرة كانت المخاطر تحيط 
بالمقاومة كان يتدّخل ويضع ثقله لمنع المعادلة السياسية الناشئة عن اتفاق 
يوم  لحود  اميل  السابق  الرئيس  ويشهد  إضعافها،  أو  محاصرتها  من  الطائف 
التحرير  التي تؤكد ذلك، حتى كان  المحطات  الكثير من  للجيش على  كان قائداً 
نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  معادلة  وحلت   ،2000 عام 
عن  اإلسرائيلية  الغربية  المعادلة  مكان  العنكبوت«  بيت  من  أوهن  »إسرائيل 

»الجيش الذي ال يقهر«.
- حاول اإلسرائيليون برعاية ودعم كاملين من الغرب وبتدخل أميركي مباشر، 
رد االعتبار لمعادلة »الجيش الذي ال يقهر« وإسقاط معادلة »إسرائيل أوهن من 
معادلة  المقاومة  خاللها  رسمت  التي   ،2006 تموز  حرب  عبر  العنكبوت«،  بيت 
السوري  الجيش  وكان  الكيان،  جيش  مواجهة  في  االستراتيجي  الرعب  توازن 
جسراً  إيران  وكانت  للمقاومة،  وظهيراً  سنداً  خاللها  األسد  بشار  الرئيس  بقيادة 
جوياً مفتوحاً من طهران إلمدادات المقاومة، وكان الجيش السوري بقرار واضح 
من الرئيس بشار األسد شريكاً كامالً في الحرب وجسراً برياً للمقاومة من الشمال 
والشرق، وكانت النتيجة تكريس سقوط معادلة »الجيش الذي ال ُيقهر، وتكريس 

صعود معادلة »إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت«.
- جاءت الحرب إلسقاط سورية التي شاركت فيها أكثر من مئة دولة، برعاية 
أميركية مباشرة، لتعديل خريطة المنطقة وتوازناتها، لكن أيضاً إلسقاط السيرة 
وصعود  خاضها،  التي  الحروب  كل  في  السوري  الجيش  مهابة  فرضتها  التي 
الذي ال يقهر، وكان كيان االحتالل حاضراً  الجيش  وإقليمياً بصفته  نجمه دولياً 
في كل محطات استهداف سورية، شريكاً رئيسياً في الحرب عليها، ومستفيداً أول 
منها، وال يزال، لكن الحقيقة التي أفرزتها الحرب رغم كل ما رصد لها من مقدرات 
وتشارك جيوش دول كبرى في خوضها إلى جانب منظمات إرهابية دولية، في أول 
نموذج كامل للحرب الهجينة، هي أن الجيش السوري بقيادة الرئيس بشار األسد 
نهض من بين ركام الحرب، وفرض انتصاراته، وحضوره، وهو اليوم في الطريق 
الستعادة كامل السيادة السورية حتى خطوط حدود 2011، حامالً بجدارة لقب 

الجيش الذي ال ُيقهر، الذي نال استحقاقه في حرب 6 تشرين 1973.
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أعمال  اللبنانية في  األولمبية  اللجنة  شارك وفد من 
41 للمجلس األولمبي اآلسيوي  الـ  العمومية  الجمعية 
وضم  بنه  بنوم  الكمبودية  العاصمة  استضافتها  التي 
رئيس اللجنة الدكتور بيار جلخ واألمين العام العميد 
أمين  التنفيذية  اللجنة  وعضو  رستم  حسان  المتقاعد 
خوري  سهيل  اللواء  حضر  كما  مقلد  خضر  الصندوق 
وأقيم  للمجلس.  التنفيذي  المكتب  في  عضواً  بصفته 
هون  كمبوديا  وزراء  رئيس  بحضور  االفتتاح   حفل 
المجلس األولمبي اآلسيوي راجا  سين والقائم بأعمال 
المسلم  حسين  الدكتور  المجلس  ومدير  سينغ  راندير 
كلمات  وبعد  وطنية  أولمبية  لجنة   45 لممثلي  إضافة 
األولمبية  اللجنة  رئيس  كلمة  بينها  من  بالمناسبة 
الدولية الدكتور توماس باخ عبر الفيديو عرض شريط 
الشتوية  اآلسيوية  األلعاب  تنظيم  ملف  حول  وثائقي 
2029 ثم تليت تقارير اللجان العاملة ومن بينها  عام 
قبلها  من  المعتمدة  والبرامج  األولمبي  التضامن  لجنة 
أحداث  الستضافة  ملفات  عرضت  .كما  المقبلة  للفترة 

رياضية مقبلة وهي دورة األلعاب اآلسيوية الـ 20 في 
الدوحة  وألعاب   2026 العام  في  ناغويا  آيشي  مدينة 
في  اآلسيوية  الرياض  وألعاب   2030 عام  اآلسيوية 
العام 2034 وكانت شّكلت استضافة كمبوديا لعمومية 
المجلس األولمبي اآلسيوي الـ 41 فرصة جيدة للترويج 
العام  في  آسيا  شرق  جنوب  ألعاب  دورة  الستضافة 
اآلسيوية الخامسة للشباب في  األلعاب  ودورة   2023

العام 2029 .
وعلى هامش أعمال الجمعية العمومية كانت لقاءات 
عدة لوفد األولمبية اللبنانية مع أركان اللجنة األولمبية 
العالقات  مسؤول  بوافييه  جيروم  بينهم  ومن  الدولية 
األولمبي  المجلس  ومدير  دراغومير  وكارينا  والحوكمة 
اآلسيوي الدكتور حسين المسلّم حيث تّمت مناقشة عدة 
واللبنانية  عموماً  اآلسيوية  بالرياضة  تتعلّق  مواضيع 
وإدوار  نيامكي  أوليفييه  ومــع  الخصوص  وجــه  على 
دعم  حول  األولمبي  التضامن  صندوق  من  كينغستون 

الالعبين والالعبات تحضيراً ألولمبياد باريس 2024 .

في  ديريك  نجله  ساعد  الــذي  ريدموند  جيم  توفي 
قبل  الــدور  منافسات  خالل  النهاية  خط  إلى  الوصول 
النهائي لسباق 400 م عدو في أولمبياد برشلونة 1992 
األولمبي.  التاريخ  في  اللحظات  أشهر  من  واحــدة  في 
األولمبية،  التصفيات  في  زمــن  أفضل  ديريك  وسجل 
الخلفية،  الفخذ  عضالت  أربطة  في  لتمزق  لكنه تعّرض 
بدال  النهاية،  خط  إلى  يعرج  وهو  الوصول  حاول  لكنه 
وأثناء  الطبية.  الرعاية  على  للحصول  الــذهــاب  من 
السباق  مضمار  واقتحم  المنظمين  والده  تخطى  ذلك، 
لينضم إلى ولده ومساعدته للوصول إلى خط النهاية، 
ــداول  ت وجـــرى  المشّجعين  مــن  ــار  ح وسط تصفيق 

األولمبي،  االستاد  البنه داخل  ريدموند  لقطة مساعدة 
ماليين المرات عبر منصات التواصل االجتماعي. ونعت 
اللجنة األولمبية البريطانية ريدموند الذي رحل عن عمر 
أنه ساهم في مشهد أولمبي »لن  81 عاماً، مؤكدة  ناهز 
الدولية  األولمبية  اللجنة  نعت  كما  أبــداً«.  نسيانه  يتم 
ريدموند عبر حسابها الرسمي على »تويتر«: »تعازينا 
قدما  جيم.  والــده  وفاة  بعد  وعائلته  ريدموند  لديريك 
األلعاب  تاريخ  في  إلهاماً  اللحظات  أكثر  من  واحدة  لنا 
األولمبية  الشعلة  حمل  في  وشارك جيم  األولمبية«. 
الواقعة  هــذه  مــن  عقدين  2012، بعد  لندن  أللــعــاب 

الشهيرة

تحقيق  فــي  األلماني  ميونيخ  بــايــرن  ــادي  ن نجح 
أطول سلسلة بال هزيمة في تاريخ بطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، عقب اكتساح نظيره، فيكتوريا بلزن، 
التشيكي بخماسية. ونجح بايرن ميونيخ في اكتساح 
فيكتوريا بلزن -5 0 على ملعب أليانز آرينا ضمن لقاءات 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا.  الثالثة لدور  الجولة 
وبهذا الفوز، وصل العمالق البافاري للمباراة رقم 31 في 
دور المجموعات دون التعّرض ألي هزيمة، إذ فاز في 28 
مباراة وتعادل في 3 أخرى. وحّطم بايرن رقم ريال مدريد 

اإلسباني كأكثر فريق يحقق أطول سلسلة بال هزيمة في 
دور المجموعات بعد عدم خسارته لـ30 مباراة متتالية 
 .2017 وحتى   2012 من  الفترة  في  المجموعات  بدور 
بالعالمة  المجموعة  صدارة  في  موقعه  البايرن  وعزز 
بعدما  البطولة،  من  النسخة  لهذه  نقاط(   9( الكاملة 
حقق ثالثة انتصارات في ثالث مباريات، متقدماً بفارق 
نقاط(   3 )برصيد  برشلونة وإنتر ميالن  عن  نقاط  ست 
بدون  الترتيب  بلزن  يتذيل فيكتوريا  فيما  منهما،  لكل 

رصيد من النقاط.

المنتخب  العبي  أن  دنماركية  إعــالم  وسائل  ذكــرت 
عائالتهم،  بدون   2022 العالم  كأس  إلى  سيسافرون 
قطر،  في  أنشطته  تقليل  الدنماركي  االتحاد  يريد  حيث 
اإلنسان.  حقوق  مجال  في  البالد  سجل  على  احتجاجاً 
وقال مدير االتصاالت في االتحاد الدنماركي لكرة القدم، 
نريد  »ال  بـــالدت«:  »إكسترا  لصحيفة  هوير،  ياكوب 
المساهمة في تحقيق ربح لقطر. لذلك، فقد قللنا أنشطة 
)نهائيات  »في  وأضــاف:  اإلمكان«.  بقدر  لدينا  السفر 
وصديقات  ــات  زوج سافرت  السابقة،  العالم(  كــأس 
تلك  ألغينا  قلت،  كما  لكن  االتحاد،  إدارة  مع  الالعبين 
إعالم  وسائل  ــرت  وذك النهائيات.  هــذه  في  الــرحــالت 
قلص  الدنماركي  االتحاد  أن  الماضي  األسبوع  محلية 
حيث  ــه،  إدارت مجلس  ألعضاء  قطر  إلى  الرحالت  عدد 
ال  بينما  فقط،  واحــدة  مباراة  حضور  عضو  لكل  يمكن 
مجلس  أعضاء  من  عضوين  من  أكثر  يحضر  أن  يجوز 
وقررت  المنتخب.  مباريات  من  مباراة  كل  في  اإلدارة 

الدنمارك  لمنتخب  الرياضية  الراعية  شركة »هامل« 
األسبوع الماضي إخفاء شعارها على القميص الرسمي 
القدم، احتجاجاً  خالل مشاركته في مونديال قطر لكرة 
وفي  اإلنسان.  بحقوق  يتعلق  ما  في  قطر  سجل  على 
»هامل«  شركة  مزاعم  البطولة،  منظمو  عارض  المقابل، 
وقالوا إنهم شاركوا في »حوار قوي وشفاف« مع االتحاد 
الدنماركي لكرة القدم. وتعّرضت قطر منذ حصولها على 
االنتقادات،  من  كثير  إلى   2022 مونديال  تنظيم  شرف 
وفي  األجانب.  العمال  بحقوق  يتعلق  ما  في  سيما  ال 
ليز  القدم،  لكرة  النرويجي  االتحاد  رئيسة  وصفت  أيار، 
كالفينيس، قرار اختيار قطر كدولة مضيفة لكأس العالم 
بأنه »غير مقبول«. وأرسلت منظمة العفو الدولية خطابا 
مفتوحا وقعت عليه منظمات أخرى لحقوق اإلنسان إلى 
إنفانتينو )رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم(، تطلب فيه 
تخصيص 440 مليون دوالر على األقل لتعويض العمال 

المهاجرين.

حــقــق فــريــق انــتــر اإليــطــالــي فــــوزاً صــعــبــاً على 
ضمن  رّد  دون  بهدف  اإلســبــانــّي  برشلونة  ضيفه 
في  الثالثة  المجموعة  مباريات  من  الثالثة  الجولة 
هاكان  التركي  وأحــرز  ــا.  أوروب أبطال  دوري  بطولة 
أرضية  تسديدة  من  إلنتر  الفوز  هدف  تشالهانوغلو 
حارس  شباك  سكنت  الجزاء  منطقة  خارج  من  زاحفة 
 .2+45 برشلونة مارك اندري تير شتيغن في الدقيقة 
بيدري  سجل  عندما  كبيرة  إثــارة  المباراة  وشهدت 
حكم  أن  إال   67 الدقيقة  في  لبرشلونة  التعادل  هدف 
الفيديو.  تقنّية  إلى  الرجوع  بعد  الهدف  ألغى  اللقاء 
وعادت المباراة لتتوقف في الدقيقة الثانية من الوقت 
المحتسب بدالً من ضائع للتأكد من ركلة جزاء محتملة 
لبرشلونة إال أن حكم اللقاء أمر باستكمال اللعب عقب 
العودة لتقنية الفيديو. ولجأ إنتر إلى الدفاع الصريح 
معتمداً  المباراة  في  األخيرة  الدقائق  في  والمستميت 
الكاميروني  مرماه  وحارس  مدافعيه  استبسال  على 
أندريه أونانا حتى انتهت المباراة بفوز غاٍل ألصحاب 

األرض بهدف نظيف. 

رحيل »الأب الملهم« �شاحب اأ�شهر لقطة في الألعاب الأولمبية بايرن ميونيخ يحّطم رقم ريال مدريد في دوري الأبطال

خطوات دنماركية احتجاجية �شد مونديال قطر
اإنتر يقتن�س فوزًا ب�شّق الأنف�س من بر�شلونة

الأولمبية اللبنانية ت�شارك في »عمومية« 

الأولمبي الآ�شيوي الـ 41 في كمبوديا

برعاية وزير الشباب والرياضة جورج كالس ممثالً 
اللجنة  اختتمت  قليط،  حيدر  الدولي  والحكم  باألستاذ 
الرياضية في بلدية الغبيري دورتها الكروية الخامسة 
الخاصة بالالعبين القدامى بمباراة حماسية من العيار 
الثقيل جمعت بين دفتيها فريقي قدامى البقاع وقدامى 
ليحرز  النجوم،  من  بنخبة  مدجج  وكالهما  الصفاء 
في  فوزهم  إثر  األولى  للمّرة  الدورة  كأس  »البقاعيون« 
المباراة النهائية بضربات الترجيح بواقع )3 ـ 2( بعد 
سّجل   ،)1 ـ   1( بنتيجة  األصلي  الوقت  في  تعادلهما 
الشاهرلي،  محمد  للبقاع  وعادل  موسى  عبد  للصفاء 
وكان قد حّرك ضربة البداية قليط ومعه رئيس بلدية 
لنادي  التاريخي  والرئيس  الخليل  معن  الغبيري 
النجمة الحاج عمر غندور وقائد منتخب لبنان وفريق 

النجمة لسنوات طوال حبيب كموني.
الــراعــي،  ممثل  جانب  إلــى  الحضور  وتــقــّدم  ــذا،  ه
بلدية  مجلس  أعــضــاء  وكموني  وغــنــدور  والخليل 
برج  بلدية  وعضو  سليم  وماهر  وزنه  زهير  الغبيري 

البراجنة بسام فرحات، باإلضافة إلى عشرات النجوم 
المشاركة  الفرق  ومسؤولي  الجميل  الزمن  من  القدامى 
أبرزهم: ابراهيم عيتاني، حسين شعيب، حسن عبود، 
فيصل  رمضان،  طالب  كركي،  صالح  فرحات،  حسين 
وزنه، محمد بري، ناصيف شريم، العقيد محمد أحمد، 
حمزة  الزقا،  بسام  بزي،  هالل  حاطوم،  محمد  األستاذ 
فخر  ومهدي  ريشوني  وربيع  الحجار  هادي  شمص، 
وحفل  الــدورة  تنظيم  على  أشرف  حلوم.  وزياد  الدين 
الحكم  المباريات  وقاد  وزنه  ابراهيم  الزميل  الختام 
محمد  المجريات  على  وعلّق  رمضان  جميل  الدولي 

شعبان.
ومعهما  والخليل  قليط  سلّم  المباراة  انتهاء  وبعد 
إلى  والـــدروع  والميداليات  الكؤوس  الحضور  كبار 
المركز  الفائزين والمشاركين، فتسلم زياد حلوم كأس 
الثاني، ونال العب  المركز  األول ومحمد قصاص كأس 
وحارس  العب  أفضل  كأس  الشاهرلي  محمد  البقاع 

الصفاء عباس أيوب كأس افضل حارس مرمى.

برعاية وزير ال�شباب والريا�شة 

»البقاع« بطاًل لدورة بلدية الغبيري للقدامى

Fourteenth year / Thursday / 6 October 2022 
السنة الرابعة عشرة / اخلميس /6 تشرين األول 2022 
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 Ê√  s??�  Îôb??�Ë  Æ`O�L�«  bO��«  ‰U??�  UL�  ¨årN�uO�  w??�  W�A��«  ÊËd??�
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Aƒ°V IòaÉf

áfƒîdG ºg AGóYC’G ô£NCG

 w� wKOJA��« sHK� w�Ëb�« wL�œU�_« vI�KL�« ÊU�dN� w� W�—u� s�  UOKOJA��«  U�UMH�« s� W�uL�� X�—U�
Æw��u��« »U�A�« dO�Q� WÒOFL� s� …u�b� ¨f�u�

 ¨oA�œ s� Íœ—ËU� ‰u��Ë …—U�� vN� sO��UMH�« v�≈ W�U{≈ ¨UN��—UA� Ê√ WO�–ö�« s� V�œ UMO� W�UMH�« X�{Ë√Ë
 w�dF�«Ë  w��u��«  wKOJA��«  sH�«  W�d�  vK�  Ÿö�ô«  ‰ö�  s�  ¨U�d�uD�Ë  WOMH�«  sN��d��  ¡UM�≈  ·bN�  X�U�
  UJOMJ��«Ë ¨rN�—«b� ·ö��« vK� sO�—UALK� WOMH�«  U�u��L�« Ÿ ÒuM� v�≈ …dOA� ¨ÊU�dNL�« w� „—UAL�« w�M�_«Ë

ÆWOKOJA��« rN�UN�u�Ë  UOMI��«Ë
 ¨WÒO�«b�ù«  rN�«—b�Ë  sO�—UAL�«   U�u���Ë  WOMH�«  UN�—«bL�  W�ÒuM��  sO�—UALK�  WOMH�«  ‰UL�_«  Ê≈  V�œ  X�U�Ë
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 ¨”UM�«Ë  W�_«  ŸU�Ë√  s�  oKI�«  …—R�  tLJ��  Ê«u�b�«  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨“U�«dL�«  t�Ë  VF��”  ÒÍËb�  d�UA�«  Ê«u�b�

ÆWKOL��« …—uB�«Ë dJ��« vMFL�« s� Y��� Î «d�U� ÊU� w�U��ù«Ë w�dF�«Ë wM�u�« ÁdFA� ÍËb� d�UA�«Ë
 Î «d�U� ÊU� t�√ ÎU�{u� ¨ÁdF� w� wIO�uL�« dO�F��«Ë ¨WOMNL�« d�UA�« …UO� s� W�«b�« e�U� V�œ_« ÀÒb�� Á—Ëb�
 WO�UI� ‚U�¬ UNO�Ë ¨ ôôb�«Ë vIO�uL�« w� —uD� UNO� ¨s�Ë«Ëœ WF�—√ t�Ë Î̈U�U� 30 s� d��√ cM� …UO��« —œU� Î̈ «eOL��
 Î̈UHI��  ÊU�Ë  ¨W�—bL�U�  rKF��  r�Ë  ¨…œ«b��«  WMN�  w�  qL�  ¨…—œU�  WO�UB�  WOB��  t�√  v�≈  W�U{ùU�  ¨W�uM��

ÆWO�u� W�dO�F�  ôôœ qL�� Î«dJ��� q� Î̈U�bOKI� sJ� r� ÁdF�Ë
 V�L�« …d�_« »d� ÎU�–uL� ÊU� t�√ …b�R� ¨WO�U��ù« U�b�«Ë U�«e� UN�œUN� w� ÍËb� vM� W��UJ�« X{dF��«Ë

Æ…dO�J�« tK�UA� s� r�d�U� t�KzU�Ë tzUM�Q� r�N�Ë ô≈ ÎU��Ë d�u� ô Íc�« ÊuM��«
 w��«  …dO�J�«  t�U�ö�Ë ÍËb� d�UA�« WÒOB�� w� ¡UL��ô« ‰u� W�«—œ ÂÒb� Íc�«  tK�b�F�« bL�� r�d�L�«  ‰U�Ë
 s�c�«  qz«Ë_«  s�  d��F�Ë ¨WO�«b�ù«  …—bI�«Ë  W�UJH�U�  “U��«  d�UA�«  ÊQ�  WOK��Ë WO�UI�Ë WO�œ√   UOB�A� tD�d�

Æ»UO��« d�U� —b� d�UA�« q�� v�� ¨“WKOFH��«” d��« dFA�« «u���

 ¿ÉLô¡ªH øcQÉ°ûj äÉ qjQƒ°S äÉq«∏«µ°ûJ äÉfÉæa

 ¢ùfƒàH q»dhódG q»ªjOÉcC’G ≈≤à∏ªdG

 ∫ÉªYC’ áq«HOCG äÉ°SGQóH á°ûjQ ƒHCG ôªY ¿ÉLô¡e äÉq«dÉ©a ¥Ó£fG

q…hóH ≈Ø£°üe ôYÉ°ûdG
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