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8 صفحات
5000 ل.ل / 250 ل.س

 �سورية الواثقة...

 وَمن حولها يرتبكون

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

تتحرك أوروبا جريحة تحت تأثير تجاذب حاد تفرضه عليها الضغوط األميركية من جهة، والحاجة لمعالجات 
سريعة ال تحتمل المكابرة واإلنكار ألسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية تعصف بها منذ الحرب العالمية الثانية، تحت 
تأثير أزمة الطاقة الناتجة عن المواجهة مع روسيا، وبعد أن أقّرت بيدها دول االتحاد األوروبي السير بتطبيق 
سقف لسعر النفط الروسي هو $60 للبرميل استجابة للضغوط األميركية رغم مخاطر أن يترتب على الموقف 
الروسي انخفاض في كميات النفط المعروض في األسواق وارتفاع غير متوقع في األسعار، ذهبت باليد األخرى 
تدق أبواب روسيا طلباً لحوار قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنه حاجة ملحة، ليأتي هذه المرة الطلب من 
ألمانيا التي قال مستشارها أوالف شولتز إنه ال بد من مواصلة الحوار الثنائي األلماني الفرنسي مع روسيا بحثاً 

عن حلول سياسية ولتخفيف آثار الحرب.
لبنانياً، جاءت دعوة رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي لتحرك التجاذب النائم بينه وبين التيار 
الوطني الحر حول صالحيات حكومة تصريف األعمال في ملء الشغور الرئاسي وممارسة صالحيات رئيس 
التعامل معها بدون اجتماع  الجمهورية، ولم يقتنع الكثيرون بأن خلفيات الدعوة هي قضايا ال يمكن حلها أو 
للحكومة، وفقاً لخبرة حكومات إدارة الفراغ الرئاسي سابقاً، فبدت الدعوة الجتماع اليوم محاولة استباقية لحسم 
الصراع وإثبات القدرة على توفير النصاب لالجتماع الحكومي رغم معارضة التيار الوطني الحر وتلويحه بمقاطعة 
وزراء يعتقد أنهم يمثلون الثلث المعطل للنصاب، وفيما وزع بيان صادر عن تسعة وزراء يعلن مقاطعتهم لجلسة 
الحكومة ويربط ذلك بعدم جواز ممارسة حكومة تصريف األعمال لصالحيات رئيس الجمهورية، وضرورة 
التزامها بالحدود الضيقة لتصريف األعمال، وتذكيرهم لميقاتي بأقواله السابقة أنه سيراعي في أي دعوة يجد أنه 
مضطر لتوجيهها لعقد جلسة حكومية، أن يكون األمر ملحاً وال يمكن التعامل معه دون جلسة للحكومة، والثاني 

أن يسبق ذلك موافقة جميع مكونات الحكومة. وانطلق البيان الذي صدر باسم الوزراء عبد الله بو حبيب وهنري 
خوري ووليد فياض ووليد نصار وأمين سالم وموريس سليم وجورج بوشكيان وعصام شرف الدين وهكتور 
حجار، ليعلن عدم مشاركتهم في الجلسة المقررة اليوم، بينما قالت مصادر رئيس الحكومة إن عدداً من الوزراء 
الذين وردت اسماؤهم في البيان ال علم لهم به، مؤكدة ان الدعوة ال تزال قائمة مرجحة توافر النصاب، بينما كان 
السجال بين ميقاتي والتيار يتوسع ليطال تأويالت موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي دعا الرئيس 
ميقاتي للنأي بحكومته عن تجاذب طائفي حول عقد جلسة للحكومة بجدول أعمال األحزاب بدالً من جدول أعمال 
الناس، في ظل الشغور الرئاسي، حيث اعتبر التيار أن كالم الراعي يدعم موقفه برفض الدعوة للجلسة الحكومية 

وقالت أوساط الرئيس ميقاتي إن دعوته أخذت باالعتبار في جدول األعمال هواجس البطريرك.
التجاذب قائماً وتستمر االتصاالت، حتى يظهر  اليوم سيبقى  الحادية عشرة قبل ظهر  حتى موعد الجلسة 
بالوقائع مدى قدرة ميقاتي على توفير نصاب لعقد جلسة تشكل مادة سجال بال مبرر إذا ثبت أنه لم يضمن 
لها النصاب الالزم من الوزراء بالنظر للقضايا التي تضمنها جدول األعمال والتي كان يمكن التعاطي معها عبر 
مراسيم جوالة، كما جرت العادة في حاالت مماثلة، وفقاً لما قالته مصادر سياسية تابعت ملف االجتماع، وقالت 
إنه في حال نجح ميقاتي بتوفير النصاب سيكون قد سجل نقطة على التيار الوطني الحر في السياسة، من دون أن 
يظهر ما إذا كان وزيرا حزب الله لم يعلنا موقفهما من الدعوة بانتظار رؤية قدرة التيار على تعطيلها منفرداً، بينما 
يمكن أن ينضما الى المقاطعة أو ينضم أحدهم على االقل اذا تعذر تعطيل الجلسة بوزراء التيار وحده، انطالقاً 
من أن حزب الله يضع ثابتة في العمل الوزاري منذ الشغور الرئاسي هي الحرص على توافر توافق المكونات 
الحكومية على عقد أي جلسة ال مبرر لها إال إثارة السجاالت وزيادة التوترات الطائفية، ما لم تكن هناك قضايا 

جسيمة يستحيل التعامل معها دون جلسة للحكومة.
)التتمة ص6(

�سولتز يدعو لقناة م�ستركة مع ماكرون للحوار مع بوتين رغم �سقف �سعر النفط الرو�سي

اختبار القوة بين ميقاتي والتيار ُيح�سم اليوم في ن�ساب جل�سة الحكومة بعد بيان 9 وزراء

الراعي لمراعاة ال�سغور الرئا�سي في انعقاد الحكومة وجدول اأعمالها منعًا للبعد الطائفي

الكيانات  هذه  إّن  لكم  فأقول  أعود 
لألمة، بل  أن ال تكون حبوساً  يجب 
للوثوب  األمة  فيها  تتحّصن  معاقل 

منها على الطامعين في حقوقها.
سعاده

- يلفت االن��ت��ب��اه ه��ذا ال��ه��دوء ال��س��وري في 
يتحول  وإع��الم��ي،  سياسي  صخب  مواجهة 
ال���ى ع��س��ك��ري ع��ل��ى ح���دوده���ا ال��ش��م��ال��ي��ة من 
ال��ج��ه��ة ال��ت��رك��ي��ة، وه���و ه����دوء ي��راف��ق��ه موقف 
الكردي  ال��ك��ان��ت��ون  بتوصيف  واض���ح  مبدئي 
وراءه  ت��ق��ف  ال���ت���ي  ال��م��س��ل��ح��ة  وال���ج���م���اع���ات 
بصفتيهما الواضحتين، تهديداً لوحدة سورية 
لالحتالل  وعمالة  لسيادتها  وانتهاكاً  واجتزاء 
األميركي من جهة، ووصف التمركز األميركي 
ويرعى  السيادة  ينتهك  أجنبياً  احتالالً  بصفته 
ثرواتها  وينهب  سورية  وحدة  يهدد  مشروعاً 
النفطية من جهة ثانية، ووصف القوات التركية 
احتالالً  بصفته  التركية  ال��ق��وات  به  تقوم  وم��ا 
السيادة  تهدد  إرهابية  لجماعات  دعماً  يوفر 
ال��س��وري��ة، لكن ه��ذه المرة  ووح���دة األراض���ي 
تمتنع سورية عن تكرار ما سبق وقالته وفعلته 
في حاالت مشابهة عندما قامت القوات التركية 
بعملية أقل حجماً وأدنى مرتبة، وقفت خاللها 
الدولة السورية بوضوح وقوة في مواجهتها، 
تقع  التي  السورية  المناطق  عن  ال��ذود  معتبرة 
المسلحة  ال��ك��ردي��ة  ال��ج��م��اع��ات  سيطرة  تحت 
الجماعات  لهذه  وفرصة  وطنياً،  دفاعياً  عمالً 
ل��ل��ت��م��وض��ع ت��ح��ت ع��ل��م ب���الده���ا وراي�����ة جيش 
التي بدأت باستجابة من  التجربة  بالدها، لكن 
السورية،  ال��دول��ة  لطلبات  الكردية  الجماعات 
التركي  الخطر  زوال  بمجرد  بسرعة  ت��ب��ّددت 
الجماعات  ل��ه��ذه  األم��ي��رك��ي��ة  ال��وع��ود  وع����ودة 

بالدعم والرعاية.
الكردية  ال��ج��م��اع��ات  ت��ق��ف  ال���م���رة  ه����ذه   -
وتجد  ع��اري��ة،  الحقيقة  م���رآة  أم���ام  المسلحة 
القوات  مثل  مثلها  الوقائع،  تحدي  أمام  نفسها 

التركية والقوات األميركية، يدركون جميعاً أن
)التتمة ص6(

 »اإ�سرائيل »بين خطرين: 

تراجع تما�سك الكيان وتزايد قوة اإيران
 د. عصام نعمان �

اليمين  من  قيادٌة  قبلها.  كان  ال��ذي  نفسه  “إسرائيل” الكيان  تعد  لم  سنوات  أرب��ع  نحو  في  انتخابات  خمس  بعد 
المتطرف أصبحت تمسك به وتحاوُل، وسط انقسام متعّمق بين قوى صهيونية متصارعة وعمليات متزايدة لمقاومة 
فلسطينية متصاعدة، وضعه على مسار استراتيجي جديد مختلف سياساً وثقافياً عن النظام القديم الذي حكم الكيان 

منذ لحظة زرعه في سنة 1948 لغاية االنتخابات األخيرة في األول من تشرين األول/ أكتوبر 2022.
يتفاخر علناً  برأسين، كالهما  دينياً  نتنياهو تضّم حزباً صهيونياً  بنيامين  الجديدة برئاسة   � القديمة  القيادُة   
بإصراره على تنفيذ مطالب عنصرية فاقعة ليس أقلها ضّم الضفة الغربية الى الكيان الصهيوني، وبناء الهيكل
)التتمة ص7(

المعار�سة البحرينية

ترف�ض زيارة هرت�سوغ

البحرينية،  المعارضة  ج���ّددت 
كيان  رئ��ي��س  زي���ارة  رفضها  أم���س، 
االح����ت����ال، إس���ح���اق ه��رت��س��وغ، 
أهل  “تاريخ  أّن  م��ؤك��دًة  للبحرين، 
ولن  ال  وحاضرهم  المناضل  البحرين 

بالصهاينة”. يقبل 
في  البحرينية،  المعارضة  وعّبرت 
لهذه  الّشديد  استنكارها  عن  بيان، 

الّزيارة، ووصفتها ب� “ المشؤومة”.
الزيارة تمثل  أّن هذه  وشّددت على 
“استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين 
العالم،  أح��رار  وك��ّل  والمسيحيين، 
واالنفصال  العزلة  حجم  وتعكس 

الذي يعيشه النظام”.
البحرين  شعب  “كّل  أّن  وأّك���دت 
الزيارة”،  ه��ذه  رف��ض  على  ُمجمٌع 
“مغامرة  ي��ج��ري  م��ا  أّن  م��ع��ت��ب��رة 
واخ���ت���ط���اف ل���ت���اري���خ ه����ذا ال��ب��ل��د 
القدس  بقضية  والمرتبط  العريق 

وفلسطين”.
وأشارت المعارضة البحرينية إلى 
الصهيوني  الكيان  رئيس  “وجود  أّن 
ألم��ن  ت��ه��دي��داً  يشكل  ال��ب��ح��ري��ن  ف��ي 
أنه  موضحة  واستقرارها”،  المنطقة 
وينذر  شعوبها،  استفزاز  من  “يزيد 

بخلق الفوضى وعدم االستقرار”.
في  المستبد  “النظاُم  وت��اب��ع��ت: 
هذه  مثل  برمجة  على  اعتاد  الباد 
االستفزازية،  والخطوات  ال��ّزي��ارات 
لتتزامن مع مناسباٍت وأحداث هاّمة”، 
الّشعُب  اس��ت��ع��داد  إل��ى  إش���ارة  ف��ي 
البحريني إلحياء عيد الشهداء في 16 
- 17 كانون األول/ ديسمبر الجاري.

إعام  وسائل  ذك��رت  وب��ال��ت��وازي، 
االحتال،  رئيس  أّن  “إسرائيلية”، 
هرتسوغ، غّير الجدول الزمني لزيارته 
خلفية  على  األح���د،  أم��س  البحرين 

المناهضة لزيارته. التظاهرات 

شّنت طائرات االحتال “اإلسرائيلي”، 
مناطق  على  غارات  سلسلة  أمس،  فجر 

متفرقة في قطاع غزة.
االح��ت��ال موقع  واس��ت��ه��دف ط��ي��ران 
خان  غرب  للمقاومة  التابع  القادسية، 
زراعية  وأرضاً  القطاع،  جنوبي  يونس 
رفح  لمدينة  الشرقية  المناطق  ف��ي 
ضرب  إل��ى  إض��اف��ة  ال��ق��ط��اع،  جنوبي 

أهداف شرقي محافظة خان يونس.
المقاومة لطيران  المقابل، تصّدت  في 
مع  تزامناً  الرشاشة،  باألسلحة  العدو 
للطائرات،  إطاق عدة صواريخ مضادة 
غاف  في  اإلن��ذار  ص��ف��ارات  دّوت  فيما 

غزة.
وزعم االحتال “اإلسرائيلي” أّن قواته 
هاجمت نفقاً، وورشًة لتصنيع األسلحة 

“حماس”. والصواريخ لحركة 
الناطق  قاسم،  حازم  أعلن  وتعقيباً، 
“لن  المقاومة  أّن  “حماس”،  ب��اس��م 
المعادالت،  بتغيير  لاحتال  تسمح 
كّل  في  شعبها  عن  الدفاع  وستواصل 
إلى أّن االحتال  أماكن وجوده”، مشيراً 
بإعدام  جريمته  بعد  ع��دوان��ه  ي��وّس��ع 

الشهيد عمار مفلح في حوارة.

نساند  سنظل  “)إننا(  وأض����اف 
ان��ت��ف��اض��ة ش��ع��ب��ن��ا ف���ي ك����ّل أم��اك��ن 

وجوده”.
مصادر  أف��ادت  متصل،  سياق  وف��ي 
في  النار  أطلق  االحتال  بأّن  فلسطينية 

حاجز  ق��رب  فلسطينية  سيارة  اتجاه 
قلنديا شمالي القدس المحتلة.

بلدة  االحتال  قوات  اقتحمت  كذلك، 
محمد  الفلسطيني  واعتقلت  فجار،  بيت 

إبراهيم حلمي ديريه.

طيران االحتالل يغير على غزة..

»حما�ض«: �سنظّل ن�ساند انتفا�سة �سعبنا
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خفاياخفايا

قالت مصادر نفطية إن وضع سقف لسعر النفط الروسي 
بـ 60 دوالراً للبرميل اذا تم تطبيقه وقبلته روسيا سوف 

يعني دخال روسيا قيمته مئة مليار دوالر سنوياً لمبيعات 
النفط الروسي والرفض الروسي يعني ثقة بتأمين أسواق 
بديلة او ارتياح مالي او قدرة على التسبب بأزمة كبرى في 

السوق.

رأى مصدر وزاري في تصريح البطريرك بشارة الراعي 
حول اجتماع الحكومة اصطفافه الى جانب الرئيس نجيب 

ميقاتي وتقديم التغطية المسيحية لالجتماع ما يمنح 
الوزراء المشاركين تغطية بكركي ويضعف سعي التيار 

الوطني الحر لتقديم الدعوة تجاوزا على الحقوق المسيحية 
الميثاقية. 

كوالي�سكوالي�س

{ أحمد بهجة*

ال يختلف اثنان أّن الوضع في لبنان وصل إلى مرحلة دقيقة وصعبة 
جداً على كّل المستويات، ولم يعد بمقدور الغالبية الكبرى من اللبنانيين 
تحّمل األعباء الثقيلة التي يلقيها على كاهلهم ترّدي األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية، وتزايد األكالف لتوفير مقّومات الحياة اليومية، والتي بات 
وملبس  مأكل  من  العائالت  لمعظم  الالزم  بالشكل  تأمينها  الصعب  من 

ومأوى ودواء واستشفاء وكهرباء وغير ذلك مما ال يمكن االستغناء عنه.
وها هي األكالف تزيد أكثر وأكثر مع رفع الرسوم الجمركية على عدد 
غير قليل من السلع، األمر الذي سيرفع األسعار بطبيعة الحال. ورغم أّن 
المواد الغذائية معفاة من الرسوم الجمركية فإّن أسعارها لن تبقى على 
حالها، ربما لن تزيد بنفس نسبة أسعار السلع الخاضعة للرسم الجمركي 
فواتير  مثل  كلفتها  ستزيد  الغذائية  بالسلع  مرتبطة  م��واد  هناك  لكن 
العوامل  من  ذلك  وغير  الموظفين  وأجور  الكهرباء  ومولدات  المحروقات 

التي تدخل في أساس تسعير كّل السلع بما فيها المواد الغذائية.
إذا أخذنا هذه الناحية بعين االعتبار، نجد أّن األجهزة المعنية بمراقبة 
البلديات،  في  أو  االقتصاد  وزارة  في  سواء  البضائع،  ونوعية  األسعار 
وأيضاً األجهزة القضائية، تقع على عاتقهم مسؤوليات إضافية، خاصة 
أّن الحديث عن رفع سعر الدوالر الجمركي عمره أكثر من سنة، وبالتالي 
القابلة  البضائع  من  كبيرة  كميات  استيراد  إلى  التجار  كبار  بعض  عَمد 
ال��دوالر  سعر  ُيحسب  كان  حين  الجمركية  رسومها  ودفعوا  للتخزين 
أّن  من  للتأكد  جداً  مشّددة  رقابة  من  بّد  ال  وهنا  ليرة،  على أساس 1500 
الرسوم  رفع  قبل  سابقاً  بأسعارها  للناس  تصل  سوف  البضائع  هذه 

الجمركية.
معظم  يعتبرها  الجميع،  على  القوانين  تطبيق  أمنية  األمنية،  هذه 
اللبنانيين غير قابلة للتحقق نظراً للتجارب الكثيرة السابقة، حيث جرت 

العادة منذ زمن وهي مستمّرة إلى هذه األيام أن يتّم اإلعالن عن اكتشاف 
منطقية،  غير  أسعاراً  أو  صحيحة،  غير  أوزان��اً  هناك  أّن  أو  فاسدة  مواد 
كّل هؤالء  المحكمة من  أمام  أو  السجن  أحد في  أّي  اللبنانيون  يَر  لم  لكن 
المرتكبين الذين تعلن األجهزة المعنية عن اكتشاف الخلل لديهم! بل نرى 
المستويات  أعلى  على  فعلها  تفعل  السياسية  والتدخالت  الواسطة  أّن 
لحماية المخالفين وإلغاء أّي غرامة أو عقوبة ربما صدرت بحقهم، علماً 
ببضاعة  خداعهم  تّم  الذين  الناس  هم  المخالفات  تلك  من  المتضّرر  أّن 
فاسدة أو متالعب بوزنها أو جودتها أو سعرها... والمفروض بالمسؤول 
يتوّسط  أن  بدل  الناس،  عموم  الناس،  مصالح  على  يسهر  أن  السياسي 
ألولئك  شركاَء  المسؤولون  هؤالء  كان  إذا  إال  المخالفين  من  وذاك  لهذا 
أوالً ألنهم شركاء في  المخالفين، وبالتالي المطلوب محاكمتهم هم أيضاً 
عدم  جريمة  ارتكبوا  ألنهم  وثانياً  فاسدة  ببضائع  الناس  خداع  جريمة 
فإذا بهم يهّددون  الناس،  القيام بما تفرضه عليهم واجباتهم في حماية 
تغطية  من  يكسبونها  قد  ال��دوالرات  من  حفنة  أجل  من  المواطنين  حياة 

المزّورين والمخالفين.
الغذائية،  المواد  القطاعات وليس فقط على  األمر ينطبق على كّل  هذا 
السلع  من  عدد  انقطاع  من  وأخ��رى  فترة  بين  اللبنانيون  يعاني  حيث 
الحجج  كانت  ومهما  وغيرها،  والمحروقات  والدواء  القمح  ك�  األساسية 
غياب  هو  األم��ور  هذه  مثل  لحصول  األساسي  السبب  ف��إّن  والمبررات 
أو  المواد  الالزمة على كّل من يحتكر هذه  القانون وعدم تطبيقه بالشدة 

يتالعب بأسعارها.
في  متوفرة  األساسية  السلع  تبقى  أن  وضرورة  تقّدم  ما  أهمية  وعلى 
الذي  األب��رز  الموضوع  فإّن  ممتازة،  وج��ودة  مقبولة  بأسعار  األس��واق 
السطو على  اللبنانيين هو  القلق والمشاكل واألزمات لدى معظم  يسّبب 

ودائعهم ومّدخراتهم وجنى أعمارهم!
وهنا األسئلة الكبرى: هل كان ليحصل ما حصل في القطاع المصرفي 

القوانين  تطبيق  اليوم  إلى  يتّم  أال  يجب؟  كما  القوانين  تطبيق  جرى  لو 
عليه  المتوجبة  المستحقات  دفع  في  ُيقّصر  مواطن  كّل  على  بحذافيرها 
للمصرف الذي أعطاه قرضاً لشراء شقة أو سيارة أو ما شاَبه؟ ولماذا ال 

ُيطّبق األمر نفسه على المصرف الذي ال يعطي المواطنين حقوقهم؟
لبنان  مصرف  على  أيضاً  ينطبق  الخاصة  المصارف  عن  ُيقال  وما 
يتعلق  األمر  ألّن  أكبر  المسؤولية  هنا  وربما  مسؤوليه،  وكبار  وحاكمه 
بأموال عامة تخّص مجموع المواطنين، ولكن ها نحن نرى ونسمع عن 
محاكمات واستدعاءات ومالحقات في أكثر من دولة أوروبية ل� »الحاكم« 
وعدد من أفراد عائلته والحاشية والمقّربين منه، بينما ال نرى أّي شيء من 
ذلك عندنا في لبنان، مع العلم أّن لبنان هو مسرح الجريمة، وأّن الضحايا 
العرب  المودعين  بعض  ومعهم  والمغتربون،  المقيمون  اللبنانيون،  هم 
المحاكمة  إلى  السّباق  يكون  أن  اللبناني  بالقضاء  واألْول��ى  واألجانب، 

والمحاسبة!
وإذا كان متعّذراً تطبيق القوانين في لبنان، بسبب الحمايات السياسية 
األقّل يجب  ف� على  المصرفي،  أو ذاك  المسؤول  لهذا  المعروفة  والطائفية 
ريثما  بوظائفهم  القيام  عن  أيديهم  وكّف  مواقعهم  عن  المتهمين  تنحية 

تتوضح نتائج التحقيقات والدعاوى الخارجية بحقهم.
لم ُيقّدم أّي من المسؤولين حتى اليوم إجابات واضحة عن كّل ما ُيطرح 
من أسئلة، رغم مرور 3 سنوات على اختفاء ودائع الناس، بينما استطاع 
وأصحاب  وإعالميون  دين  رجال  ومعهم  وسابقون  حاليون  مسؤولون 

مصارف تحويل أموالهم إلى الخارج دون حسيب أو رقيب!
فصول  من  جديد  فصل  مشاهدة  إال  اليوم  اللبنانيين  أم��ام  وليس 
إللهاء  السياسيون  األفرقاء  يعمد  التي  السياسية  والنكايات  المناكفات 
الوقت  في  ال��وزراء  مجلس  النعقاد  الملتبسة  الدعوة  ك�  بها،  المواطنين 

الضائع من عمر هذا البلد وناسه!
*خبير اقتصادي ومالي

يتلّهون بالنكايات في الوقت ال�سائع من عمر البلد ونا�سه!

والحزبي  والسياسي  ال��وازري  االنقسام  أمس،  استمر 
حول دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء 
أعمال  جدول  وإقرار  لبحث  اإلثنين  اليوم  جلسة  عقد  إلى 
 9 أمس،  مساء  أعلن  السياق،  هذا  وفي  بنداً.   25 يتضّمن 
وزراء في حكومة تصريف األعمال هم: عبد الله بو حبيب، 
أمين سالم، هكتور حجار،  هنري خوري، موريس سليم، 
وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف 
الدين، عدم مشاركتهم في الجلسة وقالوا في بيان ُمشترك 
لعقد  بدعوتنا  المستقيلة  الحكومة  رئيس  دولة  “فاجأنا 
جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض وُمتخّبط 
تصريف  حكومة  هي  حكومتنا  فيما  بنداً،   25 إلى   65 من 
أعمال )بالمعنى الضّيق للكلمة( ولم تجتمع منذ اعتبارها 

مستقيلة في أّيار الماضي”.
واعتبروا “أننا أكثر المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها 
دستورّياً  متوافرة  وهي  ذلك  لتحقيق  وسيلة  نعدم  وال 
أّن موضوع المرضى والمستشفيات  وقانونّياً، خصوصاً 
وغيره من األمور المهّمة ُيمكن حلّها من دون انعقاد مجلس 
وزراء كما تّم سابقاً في مواضيع ملّحة ومهّمة. إالّ أننا نحن 
ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعّرض 
لثوابت التوازن الوطني. وعليه ُنعلن عدم موافقتنا وعدم 
دستوري  منطلق  م��ن  ال���وزراء  مجلس  بجلسة  قبولنا 

وميثاقي كما عدم موافقتنا أو قبولنا بأيٍّ من قراراتها”.
الدستور  من  وعزوا أسباب موقفهم إلى أّن “الماّدة 64 
واضحة لناحية عدم جواز الحكومة ممارسة صالحّياتها 
لتصريف  الضّيق  بالمعنى  إالّ  مستقيلة  تكون  عندما 
األعمال، وقد صدر مرسوم اعتبارها مستقيلة عن فخامة 
تجتمع”،  أن  لها  يجوز  ال  وبالتالي  الجمهورية  رئيس 
الدستور واضحة لناحية  مشيرين إلى أّن “الماّدة 62 من 

رئيس  صالحّيات  ُيمارس  مجتمعاً  ال��وزراء  مجلس  أّن 
ُيمكن  ال  وبالتالي  الموقع،  شغور  حال  في  الجمهورّية 
ممارسة هذه الصالحّيات من قبل رئيس الحكومة وحده 

أو بغياب وزراء”.
أضافوا “وعليه فإّن الدستور ال يسمح لحكومة تصريف 
أعمال أن تستلم صالحّيات رئيس الجمهورية وهي فاقدة 
للصالحّيات الدستورّية وللثقة البرلمانّية إذ لم تحَظ على 

ثقة المجلس النيابي الحالي”.
ولفتوا إلى أنه كان “قد تّم االتفاق وااللتزام من قبل رئيس 
الحكومة ومكّوناتها بأالّ ُتعقد أّي جلسة لمجلس الوزراء إالّ 
طارئ  حدٍث  وقوع  أّولهما  الزمين،  أمرين  توافر  حال  في 
وحدوث أمٍر ضروري ال ُيمكن ُمعالجته إالّ من خالل مجلس 
للوزراء، وثانيهما موافقة كّل مكوِّنات الحكومة على ذلك؛ 
وهذا ما تّم تأكيده والتعبير عنه من قبل رئيس الحكومة 
والمعنيين في مجلس النّواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 
طارئ  أمٍر  أّي  هناك  ليس  أنه  والحال   .2022/11/3
وضروري ال ُيمكن ُمعالجته من دون مجلس الوزراء، كما 
أنه لم يتّم ال التشاور وال الموافقة، ال على البنود وال على 

أصل الجلسة من األساس”.
الرئاسي  الشغور  فترة  خ��الل  أن��ه  “معلوم  وتابعوا 
ال��س��اب��ق��ة، م��ارس��ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ك��ام��ل��ة ال��ص��الح��ّي��ات 
الدستور،  مع  وُمنسجمة  صحيحة  بطريقة  مسؤولّياتها 
ومشاورتهم  األعمال  جدول  على  الوزراء  إطالع  يتّم  فكان 
على  وتوقيعهم  ال��ق��رارات  على  موافقتهم  تتّم  وكانت 
رئيس  صالحّيات  جميعهم  ُيمارسون  كونهم  المراسيم 
أعمال،  تصريف  بحكومة  الحال  هو  فكيف  الجمهورّية، 
اعتماد  من  نتخّوف  أكثر،  بل  ال  بذلك،  القيام  يتّم  لم  حيث 
الدستوري  النّص  مع  تأتلف  ال  جديدة  وأساليب  أع��راف 

الواضح لجهة ممارسة مجلس الوزراء مجتمعاً صالحّيات 
رئيس الجمهورّية”.

ومراكمته  الرئاسي  الفراغ  اعتبار  ُيمكننا  “ال  وختموا 
معه  والتعامل  البالد،  في  طبيعّياً  أم��راً  حكومي  بفراغ 
يتوّجب  بل  وسياسّياً،  ودستورّياً  ميثاقّياً  عادّي  بشكل 
لمزيد  تجنّباً  وبحكمة  وطنّية  بمسؤولّية  معه  التعامل 
وحيث  الوطنّية،  والتفّسخات  االقتصادّية  االنهيارات  من 
الحلول  إيجاد  على  قادرون  وال��وزراء  الحكومة  رئيس  أّن 
ألّي أمٍر بالتعاون مع مجلس النواب بحسب صالحّياته، 
شركاء  نكون  أن  نقبل  وال  الدستور،  مخالفة  نرفض  فإننا 
الوزراء كاّفة  الزمالء  الوطني، ونناشد  الميثاق  في ضرب 
الوطنّية  والوحدة  الدستور  جانب  إلى  سوّياً  الوقوف 
وعدم الُمشاركة في ما يؤّدي إلى المّس بهما، وندعو رئيس 
في  الوضع  تزيد  ال  كي  تلك،  دعوته  عن  للعودة  الحكومة 
ندرأ  أن  جميعاً  باستطاعتنا  فيما  وتعقيداً  صعوبًة  البالد 
والوحدة  وبالتفاهم  الدستور  إل��ى  باالحتكام  األخطار 

الوطنّية”.
وكان ميقاتي، أعلن في تصريح في ختام رعايته افتتاح 
معرض الكتاب في بيروت، مساء أول من أمس، أّن دعوته 
مجلس الوزراء إلى اإلنعقاد االثنين مرّدها إلى وجود ملّفات 
مشدِّداً  بّتها”،  يقتضي  المواطن  بصحة  تتعلّق  أساسّية 
األمانة  أعّدته  الذي  الجدول  على  االطالع  “بعد  أنه  على 
ُيمكن بسهولة استبعاد أكثر من  الوزراء،  العاّمة لمجلس 
40 بنداً عن الجدول، ولن ُنقّر اإلثنين إالّ األمور التي نعتقد 

ويعتقد الوزراء أنها ضرورّية”.
عن  يتحّدث  البعض  “أسمع  ق��ال  س��ؤال،  على  ورداً   
حكومة بتراء أو غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو 
تصريف األعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر 

فليتفّضل، وأي أمٍر سيكون معروضاً على مجلس الوزراء، 
وإذا  لمناقشته،  حاضراً  الُمختّص  الوزير  يكون  أن  يجب 
نعرضه  لن  فحتماً  الجلسة  في  حاضر  غير  الوزير  كان 

للمناقشة”.
 وتابع “أنا اقوم بواجبي كامالً في ما يتعلّق بالدعوة إلى 
الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضّية، 
فهم يتمتعون بالحّس الوطني ذاته وربما أكثر ولذلك أعتقد 

أنه ستكون هناك مشاركة واسعة”.
جلسة  عقد  إلى  ندعو  لماذا  السؤال  طرح  “قبل  وقال   
بانتخاب  باالستعجال  المعنّيون  فليقم  الوزراء،  لمجلس 
رئيس للجمهورّية وتستقيم المؤسسات الدستورية كاملة 
وتقوم بواجبها. يحّز في نفسي أن يضع أحد دعوة مجلس 
الوزراء في إطار طائفي أو كأنه استهداف لفئة معينة. فهل 
بين  نقدمها  التي  والمساعدات  التقديمات  في  ُنفرِّق  نحن 

مريض وآخر؟ هذا كالم غير مقبول”.
 من جهة أخرى نفى المكتب اإلعالمي لميقاتي حصول 
اتصال بين األخير والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة 
الراعي بعد عظة أمس، مؤكداً أن رئيس الحكومة اتصل أول 
من أمس ب�”البطريرك الماروني للتشاور في الوضع وشرح 
لمجلس  جلسة  عقد  إلى  الدعوة  حّتمت  التي  الظروف  له 
للبطريرك  إلباسه  العوني  اإلع��الم  ُيحاول  وما  ال��وزراء. 

الماروني من موقف غير صحيح على اإلطالق”.
 وأشار إلى أن ميقاتي في دعوته إلى اجتماع الحكومة 
وموقفه  البطريرك  هواجس  االعتبار  في  “يأخذ  اليوم 
عن  بعيدة  الحكومة  تبقى   أن  إلى  بالتأكيد  وسيسعى 
تأثيرات من هنا وهناك لُتحافظ على استقالليتها كسلطة 
تنفيذّية، ولو لتصريف األعمال، كما دعا البطريرك الراعي، 

في عظته اليوم )أمس(، فاقتضى التوضيح”.

9 وزراء ُيعلنون عدم قبولهم بجل�سة مجل�س الوزراء اليوم
ميقاتي: اأقوم بواجبي و�سبب الدعوة وجود ملّفات اأ�سا�سّية 

عون  ميشال  للرئيس  اإلعالمي  المكتب  رأى 
نجيب  األع��م��ال  تصريف  حكومة  رئيس  أن  
الدعوة  خالل  من  جديدة”  مّرة  “كشف  ميقاتي 
التي وّجهها لعقد جلسة للحكومة اليوم اإلثنين 
يمتنع،  جعلته  التي  الحقيقّية  األسباب  “عن 
طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة 
التي ُكلِّف بتشكيلها، أال وهي محاولة االستئثار 
خالفاً  اللبنانيين  على  إرادته  وفرض  بالسلطة 

ألحكام الدستور واألعراف والميثاقّية”.
 واعتبر في بيان “أن التذّرع بتلبية الحاجات 
االستشفائّية والصحّية واالجتماعّية وغيرها من 
أوردها رئيس حكومة تصريف  التي  المواضيع 
األعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، 
البالد في سابقة  التي تدخل  ُيبرِّر له خطوته  ال 
ال مثيل لها في الحياة الوطنّية اللبنانّية، مع ما 
تحمله من تداعيات على االستقرار السياسي في 

البالد”.
هذه  على  يترّتب  أن  ُيمكن  مّما  ح��ّذر  وإذ   
المخالفة الدستورّية والميثاقّية، دعا الوزراء إلى 
“اتخاذ موقف موّحد يمنع الخروج عن نصوص 
حكومات  دور  بوضوح  ُتحدِّد  التي  الدستور 
تصريف األعمال، ألن أي اجتهاد في هذا الصدد 
هو انتهاك واضح للمبادىء الثوابت التي أرستها 
وثيقة الوفاق الوطني وكّرستها مواّد الدستور”.

 على صعيد آخر، استقبل عون وفداً فرنسّياً 
البرلمان  في  والديمقراطّية”  الهوّية  “كتلة  من 
انتخاب  “عملية  ف��ي  معه  وبحث  األوروب����ي، 
رئيٍس جديٍد للجمهورّية وتأليف حكومة جديدة 
إصالحّية  اقتصادّية  خّطة  تنفيذ  على  تعمل 
لوقف التدهور الحاصل على المستويين المالي 

واالقتصادي”.

كذلك تناول البحث مسألة النازحين السوريين 
في لبنان، وتم تأكيد أن “لبنان لم يعد قادراً على 
االقتصادّية  األزم��ة  بسبب  العبء  ه��ذا  تحّمل 
الخانقة” و”ضرورة مساعدة البرلمان األوروبي 
لتأمين عودتهم إلى ديارهم وتقديم المساعدات 
السورّية  المناطق  أغلب  أن  خصوصاً  فيها  لهم 

باتت آمنة وجاهزة الستقبالهم”.

عون: لموقف موّحد يمنع الخروج عن الد�ستور

عون مستقبالً الوفد األوروبي في الرابية أمس
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الوطن

السوري  الحزب  رئيس  نائب  استقبل 
وفداً  الحسنية  وائل  االجتماعي  القومي 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  من 
السياسية  ال��ع��اق��ات  م��س��ؤول  ض���ّم 
لوباني،  جابر  أب��و  لبنان  في  للجبهة 

وعضو اللجنة فؤاد ضاهر.
ج����رى خ����ال ال��ل��ق��اء ع����رض آلخ��ر 
الفلسطينية  الساحتين  على  التطورات 
على  مشترك  تأكيد  وك��ان  والقومية، 
لدحر  الوحيد  السبيل  هي  المقاومة  أّن 

االحتال الصهيوني عن كّل فلسطين.
شعبنا  أبناء  بطوالت  الحسنية  وحّيا 
في فلسطين وتضحياتهم، الذين باإلرادة 
يخوضون  العزيمة  وم��ض��اء  الصلبة 
م��واج��ه��ة م��ص��ي��ري��ة ض����ّد االح���ت���ال 

الصهيوني لدحره عن أرضنا.
القوى  وح��دة  أّن  الحسنية  واعتبر 
طريق  ع��ل��ى  وت���آزره���ا  الفلسطينية 
لمقاومة  ق��وة  عامل  المسلح،  الكفاح 
التحرير  بلوغ  حتى  المتصاعدة  شعبنا 

والعودة.
ل�  دع���وة  الشعبية  وف��د  ووج���ه  ه��ذا 
الذكرى  إحياء  في  للمشاركة  “القومي” 
حيث  النطاقتها  والخمسين  الخامسة 

دوار   � الشهداء  مأوى  إلى  مسيرة  تنظم 
ال��واق��ع  المقبل  الجمعة  ي��وم  شاتيا 
العاشرة  الساعة   ،2022/12/9 في 

 � رس��االت  قاعة  في  ومهرجاناً  صباحاً، 
 2022/12/11 األح��د  ي��وم  حسن  بئر 

الساعة الحادية عشرة صباحاً.

مصطفى الحمود

من  أنه  والتحرير،  التنمية  كتلة  رأت 
أن  للبلد  ُيمكن  ال  تنفيذّية  إدارة  دون 
تصريف  »حكومة  أن  م��ؤك��دًة  يستمّر، 
أن  ُيمكنها  وال  مسؤولّيات  عليها  األعمال 
تستقيل من دورها في إدارة شؤون الناس 

وما يتعلق بحياتهم«.
وفي هذا اإلطار، أكد  المعاون السياسي 
النائب  بّري  نبيه  النّواب  مجلس  لرئيس 
ع��ل��ي ح��س��ن خ��ل��ي��ل، خ���ال ل��ق��اء  ع��ام 
جبل  إقليم  في  والمختارين  للبلدّيات 
للجمهورّية  رئيٍس  “انتخاب  أن  عامل، 
وأن  واضحة،  رؤية  مع  يترافق  أن  يجب 
عاقات  تنظيم  على  القدرة  لديه  يكون 
احتضان  على  والقدرة  الخارجّية،  لبنان 
واإلصاح  لإلنقاذ  ومشروع  حكومي  عمل 
األولى”،  بالدرجة  والمالي  االقتصادي 
“األمر ال يرتبط فقط بانتخاب  أن  معتبراً 
هو  االنتخاب  أن  نؤمن  كّنا  وإن  الرئيس، 
المدخل للولوج نحو مشروع حّل حقيقي 
ينطلق من التفاهم على الخطة اإلصاحّية 

لوضعنا االقتصادي والمالي”.
وتابع “رغم عمق األزمة التي نعيشها، 
قيامة  في  المساهمة  باستطاعتنا  أنه  إالّ 
البلد”، معتبراً أنه “من دون إدارة تنفيذّية 
ال ُيمكن للبلد أن يستمّر”. وأكد أن “حكومة 
وال  مسؤولّيات  عليها  األعمال  تصريف 
إدارة  في  دوره��ا  من  تستقيل  أن  ُيمكنها 

شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم”.
أق��ّر  ال��ن��واب  “مجلس  أن  إل��ى  وأش���ار 
سلفة ُتغّطي العجز في البلدّيات لتغطية 
هذا  في  متسائاً  الرواتب”،  في  الزيادات 
المعنّية  ال���وزارات  تبقى  “هل  المجال 
ترجمة  في  التنفيذي  دورها  من  مستقيلة 

هذا القرار؟”.
 ، قبيسي  هاني  النائب  رأى  ب���دوره، 
القصيبة  بلدة  في  تأبيني  احتفال  خال 
وقاومنا  صبرنا  “كما  أن��ه  الجنوبّية، 
الصهيوني،  العدو  من  الجنوب  إلنقاذ 
إلى  لنصل  الصبر  من  قليل  المطلوب  اآلن 
استحقاق  خاله  من  ُننجز  جديد  واق��ع 
“ما  وقال  للجمهورّية”.  رئيٍس  انتخاب 
الساسة  بعض  من  سعي  هو  اليوم  نراه 
واالختاف  واالنقسام  الفرقة  لتكريس 
لمآرب  سعياً  االستحقاقات  وتعطيل 
شخصّية أو تكريس لسياسات خارجّية. 
السياسات  لهذه  يرضخ  ال  الشهداء  وطن 
ولن يصل إلى موقع السلطة في بلدنا إالّ 
من كان وطنّياً مقاوماً، وسنسعى مع كل 
وطن  يكون  لكي  البلد  هذا  في  المخلصين 

المقاومة محافظاً على حدوده”. 

وأكد أن “المطلوب وحدة وطنّية داخلّية 
ُنحافظ فيها على بلدنا وانتصاراتنا ودماء 

الشهداء”.
ورأى النائب علي خريس، خال  حفل 
أننا  الجدنوبّية،  معركة  بلدة  في  تأبيني  
المراحل  أصعب  من  ُتعتبر  بمرحلة  »نمّر 
انقسام  بين  بة  متشعِّ الحالّية  األزمة  ألن 
معيشّية  أزم���ة  وب��ي��ن  واض���ح  سياسي 
»التوافق  أن  مؤكداً  واقتصادّية«،  ومالّية 
والحوار هما السبيل الوحيد للخروج من 
الرئيس  أزمتنا وهذا ما عمل ويعمل عليه 
كيف  الجميع  له  يشهد  ال��ذي  ب��ّري  نبيه 
أزمات خطيرة عّدة عبر  الوطن من  أخرج 

الحوار«.
تصريف  حكومة  »ع��ل��ى  أن  واع��ت��ب��ر 
عن  للتخفيف  بعملها  »االستمرار  األعمال 

الناس وبلسمة همومهم«. 

العام  للمؤتمر  العاّمة  األمانة  لفتت 
ل��أح��زاب ال��ع��رب��ّي��ة، ف��ي ب��ي��ان، إل��ى أن 
حول  أجمع  العالم  تابعه  الذي  “المشهد 
عّمار  الشهيد  الفلسطيني  الشاب  إع��دام 
جيش  من  جندي  يد  على  مفلح  حمدي 
االحتال الصهيوني في بلدة حوارة قرب 
كاميرات  عبر  توثيقه  تم  والذي  نابلس، 
لها  ي��ن��دى  ن��ك��راء  جريمة  ف��ي  الفيديو، 
الشعب  أن  ليؤكد  يأتي  اإلنسانّية،  جبين 
إرهابّية  عصابة  ي��واج��ه  الفلسطيني 
هذا  شّكل  وقد  فقط.  احتال  دولة  وليس 
االحتال  لطبيعة  حقيقّية  صورة  المشهد 

اإلرهابّية”.
الجريمة  هذه  العاّمة  األمانة  ووضعت 
الدولّية  المؤّسسات  “برسم  البشعة 

والقانون  اإلنسان  بحقوق  والمتشّدقين 
المجرمين،  ه���ؤالء  لُمحاكمة  ال��دول��ي، 
قانونّية  وثيقة  ه��و  الفيديو  ه��ذا  ك��ون 
الذي  القاتل  لُماحقة  أوالً  أخذها،  يجب 
وثانياً  منه،  والقصاص  الرصاص  أطلق 
“عصابة  االح��ت��ال  دول���ة  لُمحاسبة 
الدولّية.  المحاكم  ك��ل  أم��ام  اإلرهاب” 
من  سبقها  وما  النكراء  الجريمة  هذه  وإن 
واحداً  موقفاً  الوقوف  تستوجب  تصعيد، 
المقاومة  وإطاق  العدو  هذا  مواجهة  في 
الفلسطينّية  األراض��ي  كل  في  المسلّحة 

الُمحتلّة”.
الفلسطيني  “شعبنا  أن  واع��ت��ب��رت 
الوطني  المصير  معركة  يوم  كل  يخوض 
والقومي في الوقت الذي تزداد فيه جرائم 

ودول��ي  عربي  تواطؤ  ظ��ّل  في  االح��ت��ال 
في  األحمر  السّجاد  ُيفَرش  بل  ال  رسمي. 
وزراء  رئيس  الستقبال  البحرين  مملكة 
يدّل  َمقيت  مشهد  في  الغاصب،  الكيان 
التي تنتهجها هذه  على درجة االنحطاط 

األنظمة العميلة”.
شعبنا  “حّق  العاّمة  األمانة  وأك��دت 
الفلسطيني في المقاومة، بكل ما يستطيع 
لمواجهة هذا العدو”، موجهًة التحّية “إلى 
األبطال الميامين في المقاومة الفلسطينّية 
وإلى عائات الشهداء والجرحى”، داعيًة 
“إلى إنصاف هذه الدماء من خال تعزيز 
قاعدة  على  الفلسطينّية  الوطنّية  الوحدة 

الجهاد والمقاومة”.

وفد من »ال�سعبية« زار »القومي« و�سلم الح�سنية
دعوة لفعاليات الذكرى الخام�سة والخم�سين النطالقة الجبهة

»التنمية والتحرير«: على حكومة ت�سريف االأعمال 
اال�ستمرار بعملها للتخفيف عن النا�س 

االأحزاب العربّية: اإعدام ال�سهيد حمدي
 بر�سم الموؤ�ّس�سات الدولّية لُمحاكمة ع�سابة االحتالل

الحسنية متوسطاً لوباني وضاهر

خليل يلقي كلمته في صور

زار وفد من الحزب السوري 
النائب  اإلج��ت��م��اع��ي  ال��ق��وم��ي 
بحضور  والتقاه  ناصر،  حيدر 
وال����ده ال��س��ف��ي��ر ال��س��اب��ق د. 
األديبة  ووالدته  ناصر  آصف 
له  ق��ّدم  حيث  بك،  خير  مها  د. 
الحزب  رئيس  باسم  التهاني 
والقيادة  حردان  أسعد  األمين 
ال��م��رك��زي��ة ب��ف��وزه ن��ائ��ب��اً عن 

مدينة طرابلس.
المجلس  عضو  الوفد،  ضّم 
طرابلس  ع��ام  منفذ   – األعلى 
ممثاً  ع��ب��اس  ال��ب��اس��ط  ع��ب��د 
رئيس الحزب، العميد ساسين 
الضنية  ع��ام  منفذ  ي��وس��ف، 

م��ن��ه��ل ه���رم���وش، وع��ض��وي 
المجلس القومي فادي الشامي 

وأبو مهدي األيوبي.
أّن  اللقاء  خال  أكد  عباس 
فوز النائب حيدر ناصر بالمقعد 
طرابلس  دائ���رة  ع��ن  النيابي 
إلى  إضافة  مستحق،  فوز  هو 
قيماً  يحمل  ناصر  النائب  أّن 
بتمثيل  جديراً  تجعله  وطنية 

أبناء المدينة وكّل لبنان.
أهمية  إل��ى  ع��ب��اس   ول��ف��ت 
وج�����ود ن�����واب ف���ي ال���ن���دوة 
من  بحق  يعملون  البرلمانية 
أجل وحدة المجتمع والنهوض 
به على المستويات كافة، وفي 

سبيل تعزيز عناصر قوة لبنان 
وعاقاته مع عمقه القومي.

م���ن ج��ه��ت��ه ش��ك��ر ال��ن��ائ��ب 
ناصر الوفد على التهنئة، وأكد 
الخط  على  وث��ب��ات��ه  تمسكه 
مصالح  ي��خ��دم  بما  الوطني 
الشعب وصون حريته وحفظ 
الثبات  أّن  إلى  الفتاً  كرامته، 
على الخط الوطني هو الشعار 
أساسه  على  ت��رّش��ح   ال���ذي  

لإلنتخابات النايبية.
أهمية  على  تشديد  كان  كما 
سبيل  في  المشترك  التعاون 
رفع الحيف عن مدينة طرابلس 

وأهلها وعن كّل لبنان.

كّرمت الجالية اللبنانية في 
مصطفى  العمل  وزير  بلجيكا 
لبنان  سفير  بحضور  بيرم 
علي  حاج  فادي  بروكسل  في 
وأعضاء البعثة الدبلوماسية، 
وزير العمل البلجيكي السابق 
البرلمان  في  الحالي  والنائب 
البلجيكي دوني دكرم، الناطق 
ال��رس��م��ي ب��إس��م ال��ش��رط��ة 
كينو،  دي��ف��ي��د  البلجيكية 
االتحاد  في  سورية  مندوب 
األوروب����ي ع��م��ار ال��ع��رس��ان، 
فراس  بيرم  الوزير  مستشار 
الجالية في  زعيتر، وفاعليات 

بروكسل.
النور  مركز  رئيس  وألقى 
السيد  البلجيكي   � اللبناني 
ح��س��ن ش��ك��ر ك��ل��م��ة ب��إس��م 
فيها  ثّمن  اللبنانية  الجالية 
به  يقوم  ال��ذي  الكبير  ال��دور 
مستوى  على  ب��ي��رم  ال��وزي��ر 
إع�����ادة ال��ث��ق��ة ب��ال��م��س��ؤول 
أهمية  على  مؤكداً  اللبناني، 
األوروبية  بيرم  الوزير  جولة 
مع  ولقائه  المرحلة  هذه  في 
األمل  إلعطائهم  الجالية  أبناء 

بالمرحلة المقبلة.
دك��رم  دون��ي  ألقى  ب���دوره 

اس��ت��ع��داده  فيها  أك���د  كلمة 
للتعاون مع الجانب اللبناني، 
مشيداً بدور الجالية اللبنانية 

في المجتمع البلجيكي.
ال��وزي��ر  ت��وّج��ه  جهته  م��ن 
أبناء  ال��ى  كلمته  ف��ي  ب��ي��رم 
لطالما  أنهم  معتبراً  الجالية 
فاعاً  أساسياً  عنصراً  كانوا 
ف���ي ص��م��ود ل��ب��ن��ان ب��وج��ه 
األزم������ات، م���ؤك���داً ل��ه��م أن��ه 
سيخرج  واألم����ل  ب���اإلص���رار 

لبنان من النفق المظلم.

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي “أّن كّل ما يجري من توّترات 
تعتبر  حيث  والجشع،  التسلّط  على  قامت  التي  الرعناء  األميركّية  السياسة  بسبب  هو  اإلقليم  في 
نفسها السّيد على هذا العالم الذي يجب أن يكون عبداً عندها وثروات هذه الشعوب هي ملكها، وهم 

حاضرون لتدمير الباد على رؤوس أصحابها في ُمقابل الهيمنة ونهب الخيرات”.
وأكد البغدادي في لقاء في بلدة أنصار الجنوبّية “أن ماُيعاني منه الشعب السوري والفلسطيني 
األميركي  التسلّط  هذا  بسبب  هو  إنما  خطيرة،  اقتصادّية  أوضاع  من  لبنان  في  ونحن  والعراقي 
المعتوه،  سّيدهم  به  مايأمرهم  كّل  وُينّفذون  المخالفة  على  اليجرؤون  الذين  عمائه  من  المستفيد 
وهذا التوصيف اليكفي واليحّل المشكلة ما لم يستيقظ الناس ويضعون حداً لهؤالء الفاسدين من 
عدم احتضانهم وتكريمهم، ومالم يتحّقق هذا لن يكون هناك أمل بالتغيير من الداخل، ويبقى األمل 
معقوداً على أن تتمكن القوى المقاومة في المنطقة من إنهاء الهيمنة األميركّية وبهذا يسقط هؤالء 

األذناب”.
وختم “وحتى يتحّقق هذا األمل، ال خيار أمامنا إالّ الصمود والتمّسك بخيار المقاومة، ونحن قطعنا 
شوطاً أساسّياً على طريق التحّرر من هذه الهيمنة ولن تكون نتائج األمور لمصلحة أميركا وإسرائيل 

والتابعين لها ولن يكون ذلك ببعيد”.

وفد من »القومي« هناأ النائب حيدر نا�سر

الجالية اللبنانية في بلجيكا تكّرم بيرم

 البغدادي: قطعنا �سوطًا اأ�سا�سّيًا 

على طريق التحّرر من الهيمنة االأميركّية

الوفد القومي مهنئاً النائب ناصر

خالل حفل التكريم في بروكسل
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الحزب  ف��ي  دمشق  ري��ف  منفذية  أحيت 
التسعين  العيد  االجتماعي  القومي  السوري 
مكتبها  في  احتفاالً  فاقامت  الحزب،  لتأسيس 
عميد  وكيل  يازجي،  ريم  د.  العميدة  بحضور 
الداخلية في الشام أسعد البحري، وكيل عميد 
العمل والشؤون االجتماعية في الشام محمود 
خليل  الشام  في  اإلذاع��ة  عمدة  ناموس  بكار، 

البحري.
ممثل الحزب في فرع ريف دمشق للجبهة 
عام  منفذ  شاش،  أبو  أنور  التقدمية  الوطنية 
المنفذية  ناموس  حابو،  محمد  دمشق  ريف 
حاجوج،  إليسار  اإلذاع��ة  ناظر  ن��ادر،  سليم 
العمل  ناظر  خير،  الخير  أبو  التدريب  ناظر 
شاش،  أب��و  صفوان  االجتماعية  وال��ش��ؤون 
مدير مديرية كشكول وسام إسماعيل وأعضاء 
وهبة  جرمانا  مديرية  مدير  المديرية،  هيئة 
كرباج، مدير مديرية قاسيون التابعة لمنفذية 
دمشق رائد برغوثي وعدد من أعضاء هيئات 
والمواطنين  القوميين  من  وجمع  المديريات 

واألشبال والزهرات.
ابتدأ االحتفال بنشيد الحزب فدقيقة صمت 
تحية ألرواح شهداء الحزب واألمة، ثم عرفت 
وتلت  حاجوج  إليسار  اإلذاعة  ناظر  االحتفال 

بيان عمدة اإلذاعة بالمناسبة.
حابو  محمد  دمشق  ريف  عام  منفذ  وألقى 
شاقة  النضال  طريق  أن  فأكد  المنفذية  كلمة 
إال  يسير  ال  ال��ط��ري��ق  ه��ذه  وع��ل��ى  وط��وي��ل��ة، 
إيماناً  المشبعون  العز،  وطالبو  الجبابرة 
بحزبهم وقضيتهم، والممارسون فعل البطولة 
بصالبة  المعززون  العقيدة،  بصحة  المؤيدة 

اإلرادة ومضاء العزيمة.
الداخلية  عميد  وكيل  أك��د  ل��ه،  كلمة  وف��ي 
القومي  ُيمّيز  ما  أن  البحري  أسعد  الشام  في 
والتزامه  القومية  مناقبيته  هو  االجتماعي 
حزب  الى  منتم  كل  وعلى  النظامية،  بالقواعد 
النهضة أن يطّبق النظام ويؤدي واجبه القومي 
في اطار المؤسسات الحزبية، ألنه ال انتماء من 

دون انتظام في المؤسسات. 
بدورها، أكدت العميدة الدكتورة ريم يازجي 
عامالن  القومي  واإلخ��اء  القومية  المحبة  أن 
وتحصينه  المجتمع  وحدة  لتعزيز  أساسيان 
مجتمعاً   يجعله  ما  والنهج،  ال��روح  بوحدة 

عصياً على كل مؤامرات التفتيت واالنقسام.
تخللت االحتفال قصيدة من وحي المناسبة 
ألقتها ابتسام الحروب، ثم عرض قّدمه أشبال 
البطولة(  المنفذية وزهراتها، فقصيدة )جرح 
ألقاها  حمود  يوسف  محمد  القومي  للشاعر 
األشبال  تقديم  تبعها  نصر،  قيصر  الشبل 

ش��ارك  التأسيس  ع��ن  تعريفية  لمسرحية 
فيها األشبال تيم داوود وأيوب داوود وحمزة 
دور  أدى  ال��ذي  ترابي  أبو  ومهران  قرموشي 
دور  أدت  التي  ع��زام  الرا  وال��زه��رة  س��ع��اده، 
االستشهادية سناء محيدلي، بعدها قّدم الشبل 

حمزة قرموشي أغنية )يا بالدي انهضي(.
للنشاط  حّضروا  والزهرات  األشبال  وكان 
والمسؤولة  الكسم،  ماهر  األشبال  مدرب  مع 
نيرفانا  المسرحية  بالتدريبات  المتخصصة 
أبو ترابي، والمسؤولة عن التدريبات الغنائية 
نسرين النجار، بإشراف ناظرة اإلذاعة إليسار 
خالد  وال��ش��ب��اب  التربية  ون��اظ��ر  ح��اج��وج 

الدكاك.

مديرية كشكول
لمنفذية  التابعة  كشكول  مديرية  وأحيت 
فأقامت  الحزب،  تأسيس  عيد  دمشق  ريف 

دمشق   ريف  منفذية  عام  منفذ  حضره  لقاء 
محمد حابو وأعضاء هيئة المنفذية إلى جانب 
مدير مديرية كشكول وسام إسماعيل وأعضاء  
عرقية،  محمد  المحصل  ال��م��دي��ري��ة  هيئة 
المدرب رامي الشوا، مفوض العمل والشؤون 
االجتماعية جورج مارديني وعدد من الرفقاء 

والمواطنين.
 تحّدث مدير المديرية وسام إسماعيل عن 
محمد  العام  المنفذ  وألقى  التأسيس،  معاني 
القومية  بالروحية  فيها  أش��اد  كلمة  حابو 
مديرية  أعضاء  يجّسدها  التي  االجتماعية 
كشكول وأثنى على عمل المديرية ونشاطتها، 
حزبنا،  بتأسيس  االحتفال  أن  إل��ى  مشيراً 
مشعل  حمل  في  االستمرار  على  للتأكيد  هو 
التأسيس على طريق النهضة صراعاً ومقاومة 

في سبيل انتصار حزبنا وقضيتنا.

منفذية ريف دم�شق في »�لقومي« تحيي �لعيد �لت�شعين لتاأ�شي�س �لحزب باحتفال في مكتبها.. و�آخر لمديرية ك�شكول

�لعميدة �لدكتورة ريم يازجي: �لمحبة �لقومية و�لإخاء �لقومي عامالن �أ�شا�شيان لتعزيز

وحدة �لمجتمع وتح�شينه بوحدة �لروح و�لنهج ليكون ع�شيًا على موؤ�مر�ت �لتفتيت

المنفذ العام محمد حابو

الشبل مهران أبو ترابي الشبل قيصر نصر ابتسام الحروب أليسار حاجوج

وكيل العميد أسعد البحري العميدة ريم يازجي

من لقاء مديرية كشكول

وكيل عميد الداخلية في ال�سام اأ�سعد البحري:

{ المناقبية القومية وااللتزام بالقواعد النظامية 
هما ميزتان للقومي االجتماعي

منفذ عام ريف دم�سق محمد حابو:

 { طريقنا �ساقة وطويلة وعلى هذه الطريق
ال ي�سير اإال الجبابرة وطالبو العز الم�سبعون اإيمانًا 

بحزبهم وق�سيتهم



أح��ي��ت م��دي��ري��ة ال��م��ي��دان ف��ي ال��ح��زب 
تأسيس  عيد  االجتماعي  القومي  السوري 
العميد  حضره  احتفاالً  فأقامت  الحزب، 
الميدان  مديرية  م��دي��ر  ي��ازج��ي،  ش���ادي 
المديرية،  هيئة  وأعضاء  الطباع  رفعت 
للجبهة  دمشق  ريف  فرع  الحزب في  ممثل 
الوطنية التقدمية أنور أبو شاش وعدد من 

المسؤولين.
المدينة  شعبة  امين  االحتفال  وحضر 
العربي  البعث  الثالثة )الميدان( في حزب 
قيادة  وعضو  ب��رك��ات  بسام  االش��ت��راك��ي 
الميدان  شعبة  أمين  جديد،  علي  الشعبة 
العربي مازن  االشتراكي  االتحاد  لحزب 
للحزب  الميدان  شعبة  أمين  السرغاني، 
الديمقراطي مصطفى  االشتراكي  الوحدوي 
شبلي  الشيوعي  الحزب  ممثل  حجية،  أبو 
أبو مغضب، مختار حي الميدان عماد حيدر 

وفاعليات الحي.
دقيقة  الحضور  وق��ف  االحتفال  بداية 
والجيش  ال��ح��زب  لشهداء  تحية  صمت 
الجمهورية  نشيد  وللنشيدين،  واألم���ة، 
السوري  الحزب  ونشيد  السورية  العربية 

القومي االجتماعي.
عضو قيادة شعبة الميدان في “البعث” 
علي جديد هنأ في كلمته القوميين بمناسبة 
العالقة  الى  أشار  ثم  الحزب،  تأسيس  عيد 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  بين 
وح����زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي 
حيث  الوطن  عن  الدفاع  في  واشتراكهما 
ام��ت��زج��ت دم���اء ك��ت��ائ��ب ال��ب��ع��ث ون��س��ور 

الزوبعة في ملحمة خلدها التاريخ.
 كما تحّدث جديد عن اإلنجازات الكبرى 
قادها  التي  المجيدة  التصحيحة  للحركة 

المؤسس الرئيس الخالد  حافظ االسد.
وألقى مدير مديرية الميدان رفعت الطباع 
النضالي  الحزب  دور  الى  فيها  أشار  كلمة 
الصراع  ميادين  في  وحتى  تأسيسه  منذ 
ومعركة التصّدي للقوى اإلرهابية، اضافة 
والتخلف  الجهل  عوامل  لكافة  تصديه  الى 
المهددة  واالنعزالية  والطائفية  والرجعية 

لوحدة المجتمع.
مديرية  في  عازمون  نحن  الطباع:  وقال 
مسؤولياتنا  بكل  القيام  على  ال��م��ي��دان 
لتعزيز  وال��ع��م��ل   وأه��ل��ه،  المتحد  تجاه 

أن  خصوصاً  والثقافي،  االجتماعي  العمل 
بناء  ودوراً  تاريخية  أهمية  المتحد  لهذا 
ضد  سورية  معركة  من  جزءاً  شكل  لكونه 

االستعمار ومشاريع التفتيت.
ش��ادي  العميد  االحتفال  ف��ي  وت��ح��ّدث 
جاء  حزبنا  تأسيس  أن  الى  فأشار  يازجي 
أمتنا واقعة  في مرحلة دقيقة، حيث كانت 
في حالة من التخّبط وضياع الهوية بفعل 
االستعمار واالحتالل، فجاء تأسيس الحزب 
وليطلق  السورية  األمة  هوية  على  ليؤكد 
الفرنسي  االستعمار  ضد  مفتوحة  مواجهة 
االستيطان  م��ش��روع  وض��د  واالن��ك��ل��ي��زي 

الصهيوني على أرض فلسطين.

 وأكد يازجي أن الحزب السوري القومي 
االجتماعي وخالل مسيرته الممتّدة تسعين 
سبيالً  والمقاومة  الصراع  نهج  أرسى  عاماً 
وحيداً لدحر االحتالل عن أرضنا وقد أثمرت 
الحليفة،  ال��ق��وى  ك��ل  ومقاومة  مقاومته 

انتصارات كبيرة.
الحركة  قيام  تزامن  إلى  يازجي  وأشار 
الحزب  تأسيس  مع  المجيدة  التصحيحية 
إن  وق��ال  االجتماعي،  القومي  ال��س��وري 
رسخت  وإنجازاتها،  الحركة  هذه  أه��داف 
السيادة  وم��ب��ادئ  الثوابت  على  التالقي 

والكرامة دفاعاً عن أرضنا وشعبنا.
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مديرية الميدان في »القومي« اأحيت عيد تاأ�شي�س الحزب باحتفال حا�شد

العميد �شادي يازجي: حزبنا اأر�شى نهج ال�شراع والمقاومة �شبياًل وحيدًا

لدحر االحتالل عن اأر�شنا واأثمر انت�شارات كبيرة

على جديد رفعت الطباع شادي يازجي

مدير مديرية الميدان رفعت الطباع:

{ للميد�ن �أهمية تاريخية ودور بناء في معركة 
�شورية �شد اال�شتعمار وم�شاريع التفتيت

ع�شو قيادة �شعبة �لميد�ن في »�لبعث« علي جديد: 

{ دماء كتائب �لبعث ون�شور �لزوبعة �متزجت في 
ملحمة ن�شر �شوري خلدها �لتاريخ
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 W�uJ��«  lC� W�ËbK�  fOz— »U���«  w� ·UH���ô«ò
 w�«u� W�dD�Ë sOM�«uL�«  U�U� Ê«bM� sO� UN�Oz—Ë
 n�dB� ÔW�uJ� w� ‰UL�_« n�dB� W�uJ�� Æ—u��b�«
 q�J�«Ë  »«e�_«  ‰UL�√  Ó‰Ë«b�  ÓW�uJ�  ô  ¨ ”UM�«  ‰UL�√
 VO�� fOzd�« W�uJ��« fOz— vK� ÎUOML�� ¨åWÒO�UO��«
 ¨… ÒœU��«  U�U�I�ô« s� t�HM� ÈQ� UL�U� Íc�« ¨w�UIO�

  ŸUL��«  bIF�  UÎÒOzb��  d ÒC��Ó�  u�Ë  Ó—u??�_«  Ó»=u ÓBÔ�  Ê√
 ¨WÒOHzU�  Ì ôU��  ̀ ��  s�  vM�  w�  Ôœö��U�  ÆsOM�ô«
 s�Ë ¨“«e��ö� s�_« i�dF�Ë ¨ Ì…b�b� Ì ôUJ�≈ oK�Ë
 vML��Ë  ¨ UÒO�ö�  vK�  Ì·ö��«Ë  ¨ Ì U� Ò�R�  Ÿ«d�
 s� Ì «dO�Q� s� …bOF� vI�� Ê√ U Î�uB� W�uJ��« vK�
 ¨W�cOHM�  ÌWDK��  UN�ÒO�öI��«  vK�  Ók�U���  „UM�Ë  UM�

Æå‰UL�_« n�dB�� u�Ë
 VO��  W�uJ��«  fOzd�  w??�ö??�ù«  V�JL�«  vH�Ë
 ÈuN�«  Òw??�u??F??�«  Âö???�ù«  iF�  t??� ÒËd??�  U??�  w�UIO�
 „d�dD��«  sO�  Èd�  ‰UB�«  s�  q�uL��«Ë  ¡UL��ô«Ë
 fOz—Ë w�«d�« ”dD� …—UA� —U� ‰UM�œ—UJ�« w�Ë—UL�«
 w�  „d�dD��«  WD��  WE�  bF�  w�UIO�  VO��  W�uJ��«
 ‰Ë√ Âu� qB�« W�uJ��« fOz— Ê√ `{Ë√Ë Æb�_« ”«b�
 Õd�Ë  l{u�«  w�  —ËUA�K�  w�Ë—UL�«  „d�dD��U�  f�√
 fK�L� W�K� bI� v�≈ …u�b�« XL�� w��« ·ËdE�« t�
 w�uF�«  Âö???�ù«  ‰ËU??�??�  U??�  Ê√  vK�  œÒb???�Ë  Æ¡«—“u????�«
 vK� `O�� dO� n�u� s� w�Ë—UL�« „d�dD�K� t�U��≈

Æ‚ö�ù«
 ŸUL��« v�≈ t�u�œ w� W�uJ��« fOz— Ê√ v�≈ —U�√Ë
 tH�u�Ë  „d�dD��«  f�«u�  —U���ô«  w�  c�Q�  W�uJ��«
 s�  …bOF�  W�uJ��«  vI��  Ê√  v�≈  bO�Q��U�  vF�O�Ë
 WDK�� UN�O�öI��« vK� k�U��� „UM�Ë UM� s�  «dO�Q�
 „d�dD��«  U??�œ  UL�  ¨‰U??L??�_«  n�dB��  u??�Ë  ¨W�cOHM�

Æt�E� w� ¨w�«d�«
 åWO�«dIL�b�«Ë  W�uN�«  WK��ò  s�  w��d�  b�Ë  —«“Ë
 Êu�  ‰UAO�  o�U��«  fOzd�«  ¨w??�Ë—Ë_«  ÊUL�d��«  w�
 W�—uNL�K� b�b� fOz— »U���« WOKL�ò w� tF� Y��Ë
 W�œUB��« WD� cOHM� vK� qLF� …b�b� W�uJ� nO�Q�Ë
 sO�u��L�«  vK�  q�U��«  —u�b��«  n�u�  WO�ö�≈
 W�Q��  Y���«  ‰ËU??M??�  p�c�  ÆåÍœU??B??�??�ô«Ë  w�UL�«
 Ê√  vK�  bO�Q��«  Òr??�Ë  ¨ÊUM��  w�  sO�—u��«  sO�“UM�«
 W�“_« V��� ¡VF�« «c� qL�� vK� Î«—œU� b ÔF� r� ÊUM��ò
 …b�U��  …—Ëd??{ò  vK�Ë  UL�  ¨åWI�U��«  W�œUB��ô«
 r�bI�Ë  r�œö�  v�≈  rN�œu�  sO�Q��  w�Ë—Ë_«  ÊUL�d��«
 o�UML�«  VK�√  Ê√Ë  ÎU�uB�  UNO�  rN�   «b�U�L�«

ÆårN�U�I��ô …e�U�Ë WM�¬ X�U� W�—u��«
 rOF�  aOA�«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  VzU�  d���«Ë
 fOz—  »U���«  r��  Ê√  w�  ÂuO�«  W�u�Ë_«ò  Ê√  r�U�
 dO��  ôË  ¨œUB��ö�  W�–UI�≈  WD�  v�d�  W�—uNL�K�
 ¨WM�H�«  v�≈  ÍœR??�Ë  åqOz«d�≈ò  Âb��  WO�ö�  U�UC�
 Ê_ ¨fOzd�« Z�M� Ê√ q�√ s� oH�� Ê√ V�� ¨w�U��U�Ë
 UN�b� …b�«Ë WK�� U�bM� b�u� ö� ¨W�“u� WO�UOM�« q�J�«
 Ë√  d�ü«  o�dH�«  s�  Ë√  UMI�d�  s�  ÊU�√  ¡«u�  Î̈U�zU�  65
 ¨w�U��U�Ë  ¨ÊËbÒO��  rN�√  rN�H�√  ÊËd��F�  s�c�«  s�
 r�UH�� Ê√Ë ¨UNCF� l� o�«u�� Ê√  WO�UOM�«  q�J�«  vK�

Ær�UH��« s� v�œ√ b� vK� »«uM�«
 UH�« ÍuOK��« wH�u� W�UI� XMK�√  U�d���« j� vK�
 ÂuO�« s� ¡«b��« sO��dA�« w� qLF�« s� n�u��« g�U�Ë
 «c� WO�ËR�� qÒL��� s� Ê√ …b�R� ¨‚uI��« qO� sO��
 ÆÁœu�u�  YJ�Ë  tI�  o��«  V�U�  VK�  s�  u�  —«dI�«
 qA� bF� v�√ —«dI�«  «c� Ê√ ÊUO� w� W�UIM�«  X�{Ë√Ë

Æ ôUB�ô« d�“Ë XÒMF�Ë ¨ U{ËUHL�«

äÉªàJ 6
 (1¢U áªàJ) ...ácôà°ûe IÉæ≤d ƒYój õàdƒ°T

?»°ShôdG §ØædG ô©°S ∞≤°S »æ©j GPÉe

 Ê√ —«dI�« vMF�Ë ¨qO�d�K� Î «—ôËœ 60  ?� w�Ëd�« jHM�« lO� dF�� nI� ÷d� U�ƒUHK�Ë sDM�«Ë  —Òd� ≠
 tKIM�  UNMH�  qO�U�_  ÕUL��«Ë  w�Ëd�«  jHM�«  ¡«dA�  …ÒbF���  ÊuJ��  Î«b�b��  WO�Ë—Ë_«Ë  WO�dG�«  ‰Ëb�«
 —«dI�«Ë  ÆnI��«  «c�  Âd���  w��«  œuIF�«  w�  «dB�  ÆqIM�«Ë  lO��«   UOKL�  WODG��  WO�dG�«  sO�Q��«   U�d�Ë
 ‰u�I�U�  UO�Ë—  ¡«d�≈  W�ËU��Ë  ¨tOK�  sO�Q��«Ë  w�Ëd�«  jHM�«  qI�Ë  œ«dO��«  lM�  —«d�  s�  »ËdNK�  W�ËU��

ÆWFODI�«Ë lML�« ÍœUH�� 20% ?�« W�«dI� ‚u��« s� v�œ√ dF� œUL��U�
 s� UN�≈ X�U�Ë ¨WOL�UF�« W�UD�« ‚«u�√ —«dI��« vK� ÁdO�Q� …—uD� s�  —c�Ë —«dI�« i�— XMK�√ UO�Ë— ≠
 ¨sO�UL��« sO� „Òd���� —u�_« Ê√ wMF� «c�Ë ¨ÁdF�� nI� l{Ë —«dI� Âe�K� w��« ‰Ëb�« s� Í_ UNDH� lO��
 w��« jHM�«  UOL� o�u�� vK� UN�—b� v�≈ œUM��ôU� w�dG�« —«dI�« q�U�� vK� …—œU� UO�Ë— ÊuJ� Ê√ ‰Ë_«
 Ê√ w�U��« ‰UL��ô«Ë ÆbMN�«Ë sOB�« ÎU�uB�Ë w�dG�« —«dI�« Âe�K� ô ‰Ëœ Èb� WOL�UF�« ‚«u�_« w� UN�dD�
 UN�dD� X�U� WL�{ W�—U��  UOL� V�� d�� ¨»dGK� W�uI� v�≈ w�dG�« —«dI�« q�u��  —d� b� UO�Ë— ÊuJ�
 ÃÒdH�� nI�Ë ¨WOL�UF�« —UF�_« l�d� V����Ë jHM�« vK� WFH�d� VK� W�“Q� V���� U� ¨lO��« s� ‚«u�_« w�

Æ“UG�« ‚u� w� XKF� UL� ¨UNzU�� Ê«dOM� ‚d��� WO�Ë—Ë_«Ë WO�dG�« ‰Ëb�« vK�
 ¨UO�Ëd� WO{UI�« W�dC�« t�Q� —U�� ‰U�¬Ë Âö�√ tOK� XOM� Íc�« w�dG�« —«dI�« tO� ‰ Òu��� v�œ√ b� sO� ≠
 oL�_«  w�dG�«  —«dI�«  t�  VÒ����  vK�√  b�Ë  ¨t�  V��  Íc�«  d���«  sL�  ÍËU��  ô  ‚—u�«  vK�  d��  œd��  v�«
 WO�dO�_«Ë  WO�Ë—Ë_«   «œUOI�«  Ê√  w�Ë  —ÒdJ��  WIOI�  ¨UN�«dOM�  ‚d���  jHM�«  ‚u�  w�  Èd��  W�“√  ‰UF�S�

ÆlzU�u�« UN�cJ� U� ÊU�d� WO�Ëd�J�«  U�U�� W�F� …dO�√ w�Ë ¨l�«u�« s� ÎôUBH�« gOF�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 w�  ÊËËU���  rN�√Ë  ¨W�—u��«  w??{«—_«  ‚u�  tK�L�  U�Ë  t�  ÂuI�  UL�  WO�d�  WH�  rNM�  Í_  fO�
 …u�  —bB�  rNM�  Î U�√  `ML�  w��«  W�UCL�«  WLOI�«  Ê√Ë  ¨…d�UE�«  …uI�«  d�UM�Ë  d�UE�  r�—  nFC�«
 wH�  ¨W�—u��«  W�Ëb�«  nI�  s�√  w�  ¨wJO�J��«  ÍdJ�F�«  fO�Ë  w�O�«d��ô«  bNAL�«  dOG�  r�U�
 ¨WO�d��«  W�dJ�F�«  WOKLF�«  n�Ë√  Íc�«  `�dL�«  dBMF�«  W�—u��«  W�Ëb�«  n�u�  ÊU�  WO{UL�«  …dL�«
 UN�√  UO�d� b��Ë ¨Ê«dOM�U�  UN�«dO� vK�  Òœ—Ë W�—u��«  W�dJ�F�«   «b�u�«  UNN�u�  dA��«  U�bM�
 nI� X�� Î U��R� Î UOJO�J� öL� Ád��F� Í—u� n�u� ÊËœ s� Íd��« qLF�« v�≈ ‰UI��ô« s� …e�U�
 sO� 1998 ÂU� l�uL�« WM{√ ‚UH�« ’uBM� Î UI�Ë ¨w�d��« s�_« œbN�  U�UL� WI�ö� w� WO�u�IL�«
 sOO�dO�ú� q�bL�« s�ù« UN�HB� X�dB� UL�U� w��« W�œdJ�«  U�UL��«Ë ¨W�—u��«Ë WO�d��« sO��Ëb�«
 qLF�« Ê√ W�—u��« W�Ëb�« d��F� r� U� ¨WN�«uL�« WK�«u� s� …e�U� W�U�—Ë ¡UD� ö� …bO�Ë UN�√ b��
 w��«  n�«uL�«  ÊË—bB�  p�c�Ë  ¨UN�b�ËË  UN�œUO�  b�bN�Ë  W�—u�  vK�  Î U�«Ëb�  w�d��«  ÍdJ�F�«
 U�ËdJ�«  w��«  W�Ëb�«  WO�ËR��  pK�  Ê√  w�«b�  W�dFL�«  Ê«bO�  v�«  W�—u��«  W�Ëb�«  Ã«—b��«  ‰ËU��
 W�—u��« W�Ëb�« n�uL� v�� W�œdJ�«  U�UL��« nK� ÊuO�dO�_« nI�Ë ÆUN�U�� rN�U��«u� «ËdJM�Ë

ÆUN�b�ËË W�—u��« W�Ëb�« …œUO� vK� Ê«ËbF�« vK� ÊU��UM�� sOHOK� sO� rN�«d�≈ pH� Ê√
 o��« u�Ë ¨UN�UI�ù «uDD�Ë UNOK� «Ëd�P� s�c�«  q� tLNH� r� U� u� UM� W�—u� …u� —bB� ≠
 ¨WO�U�  WN�  s�  WO�U���«  …b�b�  UO�«dG�  w�  q�UH�«  l�uL�«  WOL�√  „«—œ≈Ë  ¨WN�  s�  WO�dA�«Ë
 d��_« ¡e��« X��— b� W�—u��« W�Ëb�« w� U�Ë ¨W��U� WN� s� Ÿ«dB�« …—«œ≈Ë œuLB�« vK� …—bI�«Ë
 Òs� s� »U�� w� sJ� r� WM�U� Èu� XCNM��U� ¨d�UMF�« Ác� qCH� UNOK� XM� w��« »d��« s�
 q� Î̈ U�œU� Î U�Q� fO� WIDML�«  U�“«u� w� WH{ v�« WH{ s� W�—u� ‰UI��« Ê_ ¨UNO�« q�b� Ê√ »d��«
 Ê«d�≈Ë UO�Ë— t�—b� v�� q�u� X�u� Z��� r� U� u�Ë ¨WO�UO��« UO�«dG�K� w�O�«d��« dOOG� u�
 ‰u���Ë n�«uL�« v�≈  U�U���« Ác� —uK��� v�� bLB� Ê√ ô« W�—u� vK� ÊU� U�Ë ¨W�ËUIL�« Èu�Ë
 W�—u�  »d�  w�  U�  q�L�  W�ËUIL�«  Èu??�Ë  Ê«d??�≈Ë  UO�Ë—  »d�  `�B��  ¨ U�UO�  v�≈  n�«uL�«

ÆsO�—u��«Ë
 »d��« w� W�«dA�« w� W�—u� vK� o�U���« tI�� ¨¡UHK��« s� UN�dBM� W�—u� vK� o�U���« ≠
 Î U�«—œ≈ UNO�« ÷ËdF�« r�bI� vK� ¡«b�_« ‚U�� ÂuO�« tOK�Ë ¨»d��« Ác�  «bzU� s� VOBM� Îö�√ UNOK�
 ¨sO��«d�«  WH{  vK�  Ãd��  W�—u��«  W�Ëb�«  l�  r�UH�  v�«  q�u��U�  `�M�  w��«  WN��«  Ê√  WIOI��
 W�ËUD�«  ‚u�  ÎôË√  …b�u�«Ë  …œUO��«  X�«u�  lC�  UNMJ�  ¨V�«d�Ë  ÷ËdF�«  dE�M�  W�—u��«  W�Ëb�«Ë
 ÃËd�K� œ«bF��ô« W�—u��« W�Ëb�« l� ‚UH�ô« sL� Ê√ „«d�_« „—b� ULMO� ¨W�ËU�L�« q�I� ô d�UM�
 vK� wCI� Í—u� w�d� r�UH� —UE��« Í—UO� sO� rN�√ W�œdJ�«  U�UL��« …œU� „—b�Ë ªUNO{«—√ s�
 Êu��UJ�« wNM� W�—u��« W�Ëb�« l� r�UH� v�« …—œU�L�« Ë√ ¨Êu�ÒdH�� ÊuO�dO�_« ULMO� Êu��UJ�« rK�
 l�  W�—u��«  W�Ëb�«  sO�  sO�UH�ô«  s�  Î U�√  Ê√  w�dO�_«  „—b�  ULMO�  ª»d��«  dzU��  rN�M��Ë  Î U�u�

Æ»d�I� qO�d�« W�U� Ê√ wMF� œ«d�_« Ë√ „«d�_«

 (1¢U áªàJ) ...á≤KGƒdG ájQƒ°S

Fourteenth year /Monday / 5  December 2022
 2022 ‰Ë_« Êu�U�  5 Ø 5M�ô« Ø …dA� WF�«d�« WM��«

 ¨„U�u�  —bM�J�√  ¨w�Ëd�«  ¡«—“u�«  fOz—  VzU�  oÒK�
 b�b��  ÊQA�  dO�_«  w�Ë—Ë_«  œU��ô«  —«d�  vK�  ¨f�√
 lO��  s�  Áœö�  ÒÊ√  Î «b�R�  ¨w�Ëd�«  jHM�«  dF��  nI�
 o�Ë  qLF�  w��«  ‰ËbK�  ô≈  WO�Ëd���«  œ«uL�«  Ë√  jHM�«
 iH�”  w??�  p??�–  VÒ���  u??�  v��  ¨‚u??�??�«  ◊Ëd???�

Æ“ÃU��ù«
 iF� Êö�≈ ÒÊQ� ¨“24  UO�Ë—”  …UMI� „U�u� ÕÒd�Ë
 v�≈  œuI�”  ¨w�Ëd�«  jHM�«  dF��  ÎUHI�  WO�dG�«  ‰Ëb�«

Æ“‚«u�_« w� —«dI��ô« Âb� s� b�e�
 w�U�uK�œ  —b??B??�  nA�  ¨qBHM�  bOF�  vK�
 qODF��”  “«eH��ô  jD��  nOO�  ÒÊ√  w??�Ë—  ÍdJ��
 UO�u�_«  d�bB�  ·UM���«  ÊQA�  …b��L�«  r�ú�  …—œU��

Æ“U��œË√ ≠ w�UO�u� VO�U�√ j� d��
 UO�«d�Ë√”  ÒÊ≈  ¨“pOM�u��”  W�U�u�  —bBL�«  ‰U??�Ë
 U��œË√  lMB�  w�  UO�u�_«  s�e��   PAM�  d�H��
 w�Ëd�«  gO�K�  ÂUN�ô«  l�U�√  t Ò�u�  r�  ¨b�U��—u�
Æ“w�Ë—U� Âu�� »UJ�—«Ë dO�H��« s� ‰ËR�L�« tÒ�Q�

 d�UMF� sOF��� nOO� ÂUE�” ÒÊ√ v�≈ —bBL�« —U�√Ë
 W�dJ�F�«  W�dA�«  s�  œ«d�√Ë  WO�UD�d��«   «—U����ô«
 ¨“U��œË√ w� s�e�dL�L�« ¨b�—ËË«œ—U� W�U��« W�bMJ�«
 ·bN� t�UA� “«eH��ô« s� w�Ozd�« ·bN�«”  ÒÊ√ ÎUH�U�
 d�L��� Ø‰uK�√ w� ¨“r�d�� œ—u� VO�U�√ j� V�d��
 ‰Ëœ  v�≈  U�œ—«u�  d�bB�  s�  UO�Ë—  lM�  u�Ë  ¨XzUH�«

ÆÈd�√

 vO��  WOMLO�«  W�K�L�«   «uI�«  r�U�  Àb��L�«  b�√
 UN�{d�  w��«  …dO�_«  Ÿœd�«  W�œUF�  ÒÊ√  ¨f�√  ¨l�d�
 …Ëd��«  W�UL��  UN�UN�  —U??�≈  w??�  W�K�L�«   «u??I??�«

Æ“UN�u� X���√” “UG�«Ë jHM�« s� W�œUO��«
 Ÿœd�«   «—bI� “ÂbI�L�«  Èu��L�«”  ?�  ¨l�d�  œU�√Ë

ÆWOMLO�« W�K�L�«  «uI� Èb� b�d�«Ë
 ¡UFM�  nBI�  ÊU??�  ËbF�«”  ÒÊ√  l�d�  ·U???{√Ë
 ÂuO�«”  t Ò�√  v�≈  ÎU��ô  ¨“ «—UG�«   «dAF�   UE�U�L�«Ë
  «dzU�Ë  a�—«u�  …bF�  …—UG�«  vK�  Òœd�  Ê√  UMFD��«

 Æ“…dO��
 ∫WOMLO�«  W�K�L�«   «uI�«  r�U�  Àb��L�«  l�U�Ë
 v�M�  s�Ë  ÊuJ�  ô  Ë√  ÊuJ�  W�bI�  W�dF�  w�  s��”

Æ“¡ULEF�« ¡«bNA�«  UO�C�

 s�  «dAF�U� «u Ò�“ W�e�dL�«”  ÒÊ√  v�≈  l�d� —U�√Ë
 sOMN�d� r�ƒUM�√Ë r� ULO�  uL�« ‚—U�� w� rN� —ÒdGL�«

Æ“ËbFK� sOF�U�Ë
 ¨WOMLO�«  W�K�L�«   «uI�«  r�U�  Àb��L�«  ÊU??�Ë
 Øw�U��«  s�dA�  d??�«Ë√  sK�√  ¨l�d�  vO��  bOLF�«
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التلمودي المزعوم على أنقاض المسجد األقصى الُمراد تدميره. كّل ذلك يتّم 
اليهودية  الصفة  فرض  تبتغي  متطرفة  فاشية  ثقافة  سياق  في  به  الجهر 
الحصرية للكيان على حساب الصفة “اإلسرائيلية” التي كانت تتسع، ولو 

بضيق فاضح، بأقليات أثنية وقومية أخرى عربية أو غير يهودية.
القديم  تماسكه  تراجع  الذي  الصهيوني  الكيان  قادة  يواجه  ذلك،  فوق   
دولة  عتبة  على  أصبحت  التي  إي��ران  يسّمونه:  الخطورة  متزايد  تحدياً 

نووية.
داخلية  أخ��رى،  تحديات  “إسرائيل”  تواجه  المتغّيرات،  ه��ذه  ال��ى   

وخارجية، ُتسهم بدورها في تصديع الكيان، لعّل أبرزها خمسة:
الى  نتنياهو  برئاسة  المتطرفة  اليمينية  الحكومة  اتجاه  األول:  التحدي 
تغيير دراماتيكي في شكل النظام القضائي ومضمونه يقضي بإلغاء وظيفة 
العليا وعدم األخذ  المحكمة  القانوني للحكومة، وتغيير تركيبة  المستشار 
بقراراتها وذلك بتمكين الكنيست )البرلمان( بالتشريع على نحٍو يخالفها. 
الى  واإلس��اءة  مستقّل،  كجسم  القضاء  إنهاء  الى  بالتأكيد  سيؤّدي  ذلك 
سلوكية الجيش “اإلسرائيلي” في الضفة الغربية، واإلضرار بمكانة الكيان 

الدولية.
إتجاه  عن  الناشئة  والخارجية  الداخلية  التداعيات  الثاني:  التحّدي   
جميع  في  الصهيوني  االستيطان  توسيع  الى  المتطّرفة  اليمينية  الحكومة 
أنحاء فلسطين ال سيما في المنطقة “ج” التي تشّكل أكثر من 60 في المئة من 
الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد لّوح في أواخر والية حكومته األخيرة سنة 
الكيان.  الى  الغربية  المستوطنين ضّم الضفة  2021 بموافقته على مطلب 
بتسلئيل  اشتراط  على  ايضاً  بموافقته  لديه  االقتالعي  التوّجه  هذا  افتضح 
بدالً  المالية  بوزارة  قبوله  الدينية،  الصهيونية  حزب  رئيس  سموتريتش، 
“اإلدارة المدنية” من سلطة هذه األخيرة الى سلطة  من وزارة الدفاع بنقل 
وزارة المالية. المعروف اّن هذه اإلدارة تتولى في الواقع شؤون االحتالل في 
الضفة الغربية ما يمّكن سموتريتش من “تشريع” البؤر االستيطانية القائمة 
في أراٍض يملكها الفلسطينيون، وتقليص بل منع إعطاء الفلسطينيين حّق 
البناء في أراضيهم. الى ذلك، فإّن تعيين شريك سموتريتش في قيادة حزب 

الصهيونية الدينية، إيتمار بن غفير، وزارة األمن الداخلي من شأنه تمكين 
األقصى  المسجد  على  للسيطرة  جهوده  تعزيز  من  الفاشي  الصهيوني  هذا 
التلمودي  الهيكل  وإقامة  تدميره  الى  الرامية  خطته  في  قدماً  للسير  تمهيداً 

مكانه ما يفّجر ردود فعل عنيفة في دنيا العرب وعالم اإلسالم.
 التحدي الثالث: اتجاه وزراء حزب الصهيونية الدينية الفاشيين، ووزراء 
أوسلو لسنة  اتفاقات  إلغاء  الى  المتعصبين  الدينيين  الحريديين  الحزبين 
محمود  مازن  أبو  وقيادة  الفلسطينية  السلطة  إنهاء  الى  يؤّدي  ما   1993

عباس والتسّبب في اآلتي:
 )أ( وضع جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت الحكم الصهيوني 
إطالق  الى  الرامية  الجهود  ويعزز  سخطهم  يؤّجج  ال��ذي  األم��ر  المباشر 

انتفاضة ثالثة شاملة.
األمم  من  الفلسطينيين  عن  واللوجستية  المالية  المساعدات  وقف  )ب(   
إضافية  أعباء  “إسرائيل”  على  يلقي  ما  العربية  الدول  وبعض  المتحدة 

ثقيلة ال تبدو قادرة على تحملها.
 )ج�( يثير معارضة مؤثرة من الواليات المتحدة التي تقوم، تحت إدارة 
الرئيس  لسياسة  السلبية  المفاعيل  لمعالجة  بمحاولٍة  بايدن،  الرئيس 
“إسرائيل”  السابق دونالد ترامب التي سلّمت القدس الشرقية برمتها الى 

وذلك بأن تقيم قنصلية ألميركا في القدس الشرقية.
 )د( إحراج الدول العربية التي وافقت على التطبيع مع الكيان الصهيوني 
وبالتالي التسّبب بوقف توسيع نطاق “اتفاقات ابراهام” المعقودة مع دول 

عربية وإسالمية.
وزيراً  غفير  بن  إيتمار  تعيين  عن  الناشئة  التداعيات  الرابع:  التحدي 
لألمن الداخلي وتغيير اسم هذه الوزارة الى وزارة األمن القومي. فقد صّرح 
جرى  الذي  االئتالفي  االتفاق  أن  غانتس  بني  واليته  المنتهية  الدفاع  وزير 
اليهودية( وتعيين  الليكود و”عوشمايهوديت” )القوة  توقيعه بين حزبي 
“إسرائيل”  على  خِطرة  تداعيات  له  ستكون  القومي  لألمن  وزيراً  غفير  بن 
مؤداها إقامة جيش خاص ل� بن غفير من شأنه “ان يجلب ضغوطاً دولية 
من  الغربية(  )الضفة  والسامرة  ليهودا  فعلي  بضّم  القيام  بسبب  شديدة 

دون ان نستفيد شيئاً، ال في األمن وال على األرض. وهذا يؤدي الى ضعف 
إداري والى ضعف أمني ألّن إنشاء جيش خاص ل� بن غفير ُيشّكل خطراً على 
ممارسة القوة، وسينتج أخطاء أمنية جّدية”. وأشار غانتس الى اّن وضعاً 
كهذا سيؤدي الى تناقضات على األرض وإخفاق أمني خطير، “وال يمكن ان 
الحقيقي  الحكومة  رئيس  بأن  اعتراف  سوى  هذه  نتنياهو  خطوة  في  نرى 

سيكون بن غفير )صحيفة “معاريف” 2022/11/28(.
تداعيات  مواجهة  بين  األولوية  إعطاء  في  المفاضلة  الخامس:  التحدي 
قوة  وتزايد  جهة  من  الكيان  تماسك  وتراجع  الفلسطينية  المقاومة  تصاعد 
العسكرية  االستخبارات  شعبة  رئيس  ح��ّذر  فقد  أخ��رى.  جهة  من  إي��ران 
الى  بالنسبة  الحسم  “لحظة  بأن  حاليفا  أه��ارون  الجنرال  اإلسرائيلية 
المتحدة  الواليات  وأّن  وشيكة،  أصبحت  اإليراني  النووي  التسلح  برنامج 
الساحة  إيرانية في  إيراني، واننا نالحظ بصمات  إرهاب  تستعّد لمجابهة 
الفلسطينية أيضاً، والقصد من وراء ذلك كله إبقاء “إسرائيل” مشغولة على 
على  كبيراً  تقدماً  أحرزت  طهران  اّن  حاليفا  ويعتقد  أمور أخرى”.  حساب 
طريق إنتاج يورانيوم مخّصب بنسبة 90 في المئة، و”إنه إذا ما احتاجت 
كانت  إذا  سعيداً  فسيكون  النووية  إيران  منشآت  ضرب  الى  “إسرائيل” 

الواليات المتحدة الى جانبنا”.
راغبة  غير  تبدو  المتحدة  الواليات  اّن  التناقضات  هذه  كّل  من  يتحّصل   
متابعة  تفضل  فهي  العواقب.  “إسرائيلية” وخيمة  بمغامرة  المشاركة  في 
قوامها  وحلفائها  إيران  على  ناعمة  حرب  شّن  على  القائم  الحالي  خيارها 
الحصار والعقوبات االقتصادية ودعم تنظيمات إسالموية متطرفة او أخرى 
أثنية معادية لألنظمة السياسية في بالدها. وعليه، ستدفع هذه التحديات 
واالكتفاء  لمعالجتها  األفضلية  إعطاء  الى  نتنياهو  الداخل  في  المتصاعدة 
مرحلياً بمساندة الواليات المتحدة في حربها الناعمة المتصاعدة ضد إيران 

وحليفاتها.
 هذا ما يتبّدى في مشهدية الصراع داخل “إسرائيل” في الوقت الحاضر.
*نائب ووزير سابق

»اإ�سرائيل »بين خطرين... )تتمة �ص1( 

إبراهيم وزنه

مثيراً  ف��وزاً  الساحل  شباب  حقق 
بنتيجة  صور  التضامن  حساب  على 
)2-1(، أول امس السبت، على ملعب 
الجولة  البلدي ضمن منافسات  صور 
لكرة  اللبناني  ال��دوري  من  العاشرة 
فضل  الساحل  لشباب  وسجل  القدم. 
الدقيقة )42( وداوده ديوب  عنتر في 
الخطأ في  الدقيقة )71 عن طريق  في 
صور  للتضامن  سجل  فيما  مرماه(، 
غسان سرية في الدقيقة )69(. ليرفع 
شباب الساحل رصيده إلى 24 نقطة، 
في حين تجمد رصيد التضامن صور 

عند 9 نقاط.
فؤاد  الرئيس  مجمع  ملعب   وعلى 
شهاب في جونية حقق اإلخاء األهلي 
عاليه فوزاً صعباً على حساب الحكمة 
هدف  ابراهيم  علي  وسجل   .)0-1(
اللقاء الوحيد في الدقيقة 80 لمصلحة 
أبناء الجبل. وبذلك، رفع اإلخاء األهلي 
عاليه رصيده إلى 7 نقاط متقّدما إلى 
رصيد  تجمد  حين  في  الثامن،  المركز 
للمركز  متراجعاً  نقاط   7 عند  الحكمة 

التاسع.
من جانبه، حقق فريق النجمة فوزاً 
بنتيجة  المتراجع  البرج  على  كبيراً 
الرئيس  مجمع  ملعب  على   ،)1-4(
فؤاد شهاب في جونيه، ورفع النجمة 
المركز  ف��ي  نقطة،   23 إل��ى  رص��ي��ده 
الثالث، بينما حافظ البرج على رصيده 
22 نقطة )رابعاً(. سجل للنجمة قاسم 
عزو  وع��الء   ،)6( الدقيقة  في  الزين 
)45(، وعلي عالء الدين )58(، وجان 
أحرز  المقابل،  في   .)7+90( ب��االك 

للبرج دينيس في الدقيقة )67(. 
وع��ل��ى م��ل��ع��ب ب��ل��دة أن��ص��ار في 
فوزاً  الغازية  الشباب  حقق  الجنوب، 
 ،)0-1( طرابلس  حساب  على  صعباً 
رصيده  ليرفع  إي��زرا.  المدافع  بفضل 
رصيد  تجمد  حين  في  نقاط،   9 إل��ى 
عالقاً  ليبقى  نقاط،   4 عند  طرابلس 

أسفل الترتيب.
ومن مدينة زغرتا في الشمال، عاد 
فريق الصفاء بتعادل سلبي مع فريق 
على  أقيمت  التي  المباراة  في  السالم 
ملعب المرداشية، مهدراً فرصة العودة 
بكامل النقاط من تلك الموقعة، ال سيما 
في الشوط األول الذي كان فيه الصفاء 
فرصة  له  وسنحت  األفضل،  الطرف 
الجزاء  عالمة  من  التسجيل  افتتاح 
علي  المدافع  لكن   ،20 الدقيقة  ف��ي 
الزغرتاوي  والحارس  سّدد  السعدي 
أن  قبل  الكرة،  صّد  الدويهي  انطوان 
مع  المباراة  في  التحّول  نقطة  تأتي 
حايك  قاسم  الصفاوي  المدافع  طرد 
فينيسوس،  البرازيلي  ضد  لخشونته 
األرض  أص��ح��اب  ب��ع��ده��ا  ليبسط 
ويهددوا  المجريات  على  أفضليتهم 

الذي  الكاخي  ربيع  الحارس  مرمى 
على  محافظاً  بالمرصاد،  لهم  وق��ف 
نظافة شباكه لينتهي اللقاء بالتعادل 
في  الصفاء  تمركز  وب��ذل��ك  السلبي، 
المركز السادس بتسع نقاط، متساوياً 
الشباب  الجنوب  سفيري  مع  بذلك 

الغازية والتضامن صور.
حشد  وأم��ام  الجولة،  ختام  وف��ي 
جونيه  ملعب  على  كبير  جماهيري 

البلدي،  تعادل فريقا العهد واألنصار 
حسين  للعهد  سّجل   ،1  �  1 بنتيجة 
دقيق )د68( ولألنصار حسن معتوق 
الطريقة  على  نّفذها  حرة  ضربة  من 
“األخضر”  تصّدر  وبذلك  األوروبية، 
وبفارق  نقطة،   24 برصيد  الترتيب 
وصل  فيما  ال��س��اح��ل،  ع��ن  األه����داف 
رصيد العهد إلى 21 نقطة، في المركز 

الخامس.

الأن�صار يوا�صل مت�صّدرًا بتعادله مع العهد

وال�صاحل و�صيفًا بفوزه على الت�صامن
على  بفوزهما  وهولندا  األرجنتين  من  كل  تأهل  بعد 
 ،16 ال���  دور  مباريات  مستهل  في  وأميركا  أستراليا 
على  بفوزه  عينه  الدور  إلى  أمس  فرنسا  منتخب  تأهل 
الثمامة.  استاد  على   ،1  �  3 بنتيجة  بولندا  منتخب 
في  فرنسا  لمنتخب  التسجيل  جيرو  أوليفيه  وافتتح 
مستغال  الجزاء،  منطقة  داخل  من  بتسديدة   44 الدقيقة 
تمريرة من نجم اللقاء كيليان مبابي، الذي سّجل ونجح 
74، بتسديدة قوية من  الدقيقة  النتيجة، في  بمضاعفة 
ديمبلي،  عثمان  من  تمريرة  بعد  الجزاء،  منطقة  داخل 
مبابي  وواص��ل  صدها،  في  تشيزني  فويتشيك  فشل 
والثالث  الثاني،  الشخصي  الثاني  الهدف  وسجل  تألقه 
90+1. ووّقع روبرت ليفاندوفسكي  لفرنسا في الدقيقة 
الهدف الوحيد لمنتخب بولندا في اللحظات األخيرة من 
المباراة من عالمة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز صريح 
من  الفائز  فرنسا  منتخب  وينتظر  للديوك.  ومستحق 
الحق  وقت  في  أقيمت  التي  والسنغال،  إنكلترا  مباراة 
مساء أمس. وقبل هذه المباراة كانت المواجهة الوحيدة 
لتحديد  العالم  كأس  في  وبولندا  فرنسا  منتخبي  بين 
المركزين الثالث والرابع في نسخة 1982 وفاز منتخب 

بولندا بنتيجة 2/3.

أرقام فرنسية
حارس  لوريس  هوغو  ب��ات  اللقاء،  جنبات  وعلى 
في  بمشاركته  بالده  لمنتخب  تمثيال  العب  أكثر  فرنسا 
ليليان  السابق  الالعب  مع  متعادالً  دولية،  مباراة   142
التاريخي  الهّداف  جيرو  أوليفيه  بات  حين  في  تورام. 
لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفا. وكان جيرو، البالغ من 
العمر 36 عاماً، يتقاسم الرقم القياسي مع تييري هنري 
في  أستراليا  على   1/4 الفوز  في  هدفين  سجل  بعدما 

الجولة االفتتاحية للمجموعة الرابعة.
جيرو  ف��إن   »transfermarkt« موقع  وبحسب 
سجل  حين  في  دولية،  مباراة   117 في  هدفاً   52 سجل 

تييري هنري 51 هدفاً في 123 مباراة دولية.
ص��دارة  إل��ى  مبابي  كيليان  ارتقى  ثانية،  جهة  من 
هدفيه  بعد  قطر،  في   2022 العالم  كأس  هدافي  ترتيب 
أه��داف   5 إل��ى  رصيده  ليرفع  البولندي،  المرمى  في 
بفارق   2022 العالم  كأس  هدافي  ترتيب  ص��دارة  في 
هدفين عن كل من مواطنه أوليفيه جيرو، وألفارو موراتا 
فالينسيا  وإنر  )هولندا(،  جاكبو  وك��ودي  )إسبانيا(، 
وماركوس  )األرجنتين(،  ميسي  وليونيل  )اإلك��وادور(، 

راشفورد )إنكلترا(.

واصل منتخب إسبانيا تدريباته الجماعية، استعداداً لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره المغربي التي تجمع 
بينهما ضمن منافسات الدور ال�16 بطولة كأس العالم “قطر 2022”  غداً الثالثاء. وخاض منتخب إسبانيا تدريباته 
السبت  مساء  منذ  للمنتخب  الفني  المدير  إنريكي  لويس  منحها  التي  السلبية  الراحة  فترة  انتهاء  بعد  الجماعية 
رايا  وديفيد  تشيلسي،  فريق  مدافع  أزبيليكويتا  سيزار  الثنائي  غياب  إسبانيا،  منتخب  تدريبات  وشهدت  الماضي. 
حارس مرمى فريق برينتفورد، عن التدريب الجماعي، حيث خاض الثنائي على الدراجة الثابتة الموجودة في ملعب 

“الجامعة” في قطر.
وأصيب سيزار أزبيليكويتا، خالل المباراة التي خاضها منتخب إسبانيا أمام نظيره الياباني، على مستوى ربلة 
الساق، وعلى إثر ذلك تم تغييره كإجراء احترازي. ويمنح منتخب إسبانيا اهتماماً خاصاً لقائد فريق تشيلسي، الذي 
من المتوقع أن يكون متاحاً للمباراة ضد المغرب. كما شهدت التدريبات الجماعية للمنتخب اإلسباني، عودة مشاركة 

داني أولمو، الذي سبق وتدرب في صالة األلعاب الرياضية في آخر جلسة تدريبية بعد المباراة في اليابان.

ديوك فرن�صا اإلى دور الثمانية 

بف�صل ثنائية مبابي وهدف جيرو

غياب ثنائي منتخب اإ�صبانيا عن التدريبات

قبل لقاء المنتخب المغربي اليوم
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 tOI��√  Íc�«  ¨W�U ÒA�  dL�  —u��b�«  wI�bB�  …b�dG�  Î «d Ò�R�   √d�  Òr�  
 åsOHO�_«ò »U��√ b�UM� t�√d� ¨ ËdO� Ÿ—«u� w� wK�� Î «dzU� ÎU�UO�√
 wM�u�«  w�u�«  s�  ¨UNO�LKJ�  ¨W�zU�  …—U��®  WOMFL�«   UDK��«  rNF�Ë
 ¨ÊËœ  ‰ËR��«  Ë√  ¨s�  ·ËeF�U�  ©ÊUJ�  ÒÍ√  w�  Ë√  UM�  UNK��  dO�  w�Ë
 «cN� `L�O� qL��� bF� r� œU�F�«Ë œö��« l{Ë ÒÊ_ årNzUÒ��√å?� ÂUL��ô«
 ÆÆÆW�Ëb�«  t�OL�� sJL� U� »UO� w� Ò‰c ÔL�«  ·d��«  s� w�UF�«  »u�ML�«

ÆÂUF�« w�u�« ÆÆÆUNF�Ë
 ¨ UMzUJ�« s� åsOHO�_«ò d�UJ� bNA�Ë b�UA� UM�� tÒ�√ ¨nO{√ Í—Ëb�Ë 
  U�dD�« `{Ë w� UN�uFL�� sÒL� ÊËdO�J�« UNF�Ë ¨…œ—U� ÎUDD�Ë ÎU�ö�
 UN�U�UH�  U�UI�  l�  U�u�d��  Òr�  ÂUFD�«  UN�  «u�ÒbIO�   U�UM��«  q�«b�Ë
 åÍ—UC��« qLF�«ò «cN�Ë ¨WK�L�« q�√Ë d�UF�« …U�UFL� w� YO� UN�«—«c�Ë

ÆÎUÒO�U��≈ ÎU�K ÚB Ô� t�H� r�b�√ d��F�
 s� ¨w��« åWO�K��« WODLM�«ò ¨Èd�√ W��UM� w� t�OÒL� U� „uK� «c� 
 ¨ «c�«  oOI��  W�U���«  s�“  w�  ¨ «cK�  Î¡U??{—≈Ë  W�œdH�«  WO�U�_«  VK�
 ÎUO�O�Ë ÎUO Ò�� ¨gOF�« W�ö� ¨—u�√ s� U�œÒbN�� U� w�U� l� ¨œÒbN�  U�

ÆÎUOM�√ ¨W�UNM�« w� ¨`�B� ÊQ� —cM�Ë Î̈UO�UL��«Ë
 ¨t���UF� qO����Ë d�HM� ¨r�UH� v�� ¨jLM�«  «c� ÒÊ√ —Òc�√ w�«—√Ë 
 q�� ¨WOMFL�«  UDK��« l� Òr� s�Ë ¨»uKD� u� YO� Î̈ôË√ lL��L�« w�

ÆtL�UH�
 ÎU��U� w�U�√ v�≈ …d�«c�« w�c�Q� ¨ÂUF�« w�«uO��«  öH�ô« ‚UO� w�Ë 
 tL�—® UM�d� Íc�« å¡U�dNJ�«  dB�ò Êd�  UÒOMOÒ�� w� ÊbM� WM�b� w�
 WL�UF�« w� s�–«d��«Ë Ê«d�H�« d�UJ� WKJA� XL�UH� X�U� YO� ¨©tK�«
 W�Ëb�«  UDK� vK�√ q�� s� UN���UF� XLJ� WKCF� `�B�� WO�UD�d��«
 w�e�œ r�U� s� WI�A� ¨ UOL�� X�U�Ë ÆUN�eN�√Ë UN�UO�«eO� ÒqJ� WL Ò�b�
 lL��L�«  b�bN�  s�  ¨rKJ��  Âö�ù«  qzU�Ë  UN��ËUM�  ¨©Disneyland®
 s� ◊Òu���« …—Ëd{Ë ©Mighty Mouse® —U���« —QH�« q�� s� wM�bL�«
 XM�U�� b� X�U� Ê«–d��«Ë Ê«d�H�« ÒÊ_ ¨©Super Rat® ‚—U��« –d��«
  “ËU���  ¨W�b���L�«  W�bOKI��«  ÂuL��«Ë   «bO�L�«  l�  UN�U��√
 qF�√  ¨W�UM�  UN�   U�Ë  UNM�  X�UF�Ë  W�U��«  UNKO�UH�  UNM�   UO�UM�«
 d�_«  rOL���«   öL�  t�Ë  w�  œuLB�«  vK�  ¨‰UO�_«  s�  UN�ö�√  s�
 w�  —b� …d�U�  ôUI� n�Ë V�� W�—U� …d�U�� UNM� qF� Íc�«

Æn�B�«
 tO�  n�Q�  ôË  ¨÷—«uI�«  tO�  ÷dIM�  ô  ¨r�U�  w�  ©À®  gOF�  s��  

°sOHO�_«
 U�uH�«Ë W�œUI�«  «—Ë–U� d�u��« «Ë—c�≈ °«Ë—c�≈ ¨ÊuOM�bL�« UN Ò�√ U� 

ÆåsOHO�_«ò rJ� s�
 ÆtOMF� U� …—ËdC�U� wMF� ô b� åsO�ö�ò sO� …œ—«u�«  ULKJ�« ÒÊ≈ ©ò®

!∞«dC’G äGQhPÉb ™e ∞dBÉàJ ÉeóæY
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