
كتب المحّرر السياسّي

مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  بلسان  روس��ي��ا  حسمت 
األم������ن ال���وط���ن���ي ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق دي��م��ت��ري 
ميدفيديف رفض أي تعاون مع القرار األوروبي 
بفرض  ال��س��ب��ع  ال��ص��ن��اع��ي��ة  ال����دول  م��ع  المنسق 
سقف لسعر النفط الروسي، وكشف ميدفيديف 
األسواق  في  النفط  ضخ  تخفيض  روسيا  ع��زم 
البيع  ه��و  ال��م��ت��اح  ال��خ��ي��ار  ي��ك��ون  حيث  العالمية 
بقرار  ال��م��ف��روض  ال��س��ع��ر  س��ق��ف  تعتمد  ل���دول 
قاتل  بشتاء  أوروب��ا  متوعداً  أوروب���ي،  سياسي 
النفط تشبه ما تسببت  وحرب أسعار في سوق 
في  الغربية  والعقوبات  األوروبية  الخطوات  به 

سوق الغاز.
على  المغربي  الفوز  خطف  قطر  مونديال  في 
وعّم  ال��ع��ال��م،  ل��ك��أس  المرشحين  أب���رز  إسبانيا 
كبار  آم��ال  مع  وتشجيعه،  كله  العربي  ال��ش��ارع 

نحو  ال��ف��وز  ه��ذا  بعد  المغربي  المنتخب  بتقدم 
األوائ���ل،  األرب��ع��ة  م��ب��اري��ات  ال��ى  ترفعه  منافسة 
الفوز  إحياء فرحة  المغربي  المنتخب  بعدما قرر 
الصورة  في  الملعب  وس��ط  فلسطين  علم  برفع 
في  العام  المزاج  عن  عبرت  بصورة  التذكارية، 
الشارع العربي، الذي عبرت عنه بصورة عفوية 
هامش  على  ظهرت  التي  الشعبية  األنشطة  كل 
مباريات المونديال، خصوصاً لجهة تأكيد مكانة 
فلسطين المركزية في الوجدان العربي والرفض 

الشعبي القاطع للتطبيع مع كيان االحتالل.
بوتيرة  السياسي  ال��خ��الف  اشتعل  لبنانياً، 
أمس،  أول  الحكومة  اجتماع  خلفية  على  مرتفعة 
الحر، وبدأ السجال  الوطني  التيار  بغياب وزراء 
يتوسع  الجلسة  ودستورية  ميثاقية  طال  ال��ذي 
ليطال المراسيم التي يفترض أن تترجم قرارات 
الطعن  ال��ح��ر  الوطني  التيار  نية  م��ع  الحكومة، 
منتخب المغرب يحتفل بفوزه رافعاً علم فلسطين)التتمة ص6(
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احذروا الفشل والتخاذل فما أفسحت 
أتتها  إال  مجاالً  والتخاذل  للفشل  فئة 
الظفر  قبضتها  م��ن  وذه��ب  الخيبة 

األكيد.
سعاده

 عن حزب اهلل

والتيار الوطني الحر

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

رو�سيا تهّدد اأوروبا باأزمة طاقة وارتفاع اأ�سعار النفط… والمغرب يحتفل بفوزه بعلم فل�سطين

د�ستورية المرا�سيم في ال�سغور الرئا�سي بالتوازي مع معركة ن�ساب الجل�سات الحكومية

با�سيل يلّوح بـ »تطبيق الالمركزية واقعيًا«... ولـ حزب اهلل: لكّل �سالحه ودورنا �سالحنا

- ليست المرة األولى التي تمر فيها العالقة 
بأزمة،  الله  وح��زب  الحر  الوطني  التيار  بين 
ال��ن��وع م��ن األزم���ات يأتي دائ��م��ا بإعالن  وه��ذا 
غامزاً  ه��ي��ك«،  ماشية  م��ش  »األم���ور  أن  التيار 
يرغبه  ما  مع  يتالقى  ال  الله  لحزب  موقف  من 
التيار، وتلميحاً بالرغبة بإعادة النظر بالعالقة 
األزمة  تكون  األح��ي��ان  غالب  وف��ي  والتفاهم. 
لحزب  الحر  الوطني  التيار  مطالبة  خلفية  على 
الثنائي حركة أمل  الله باالبتعاد عن حليفه في 
اما  التحالفين،  بين  لالختيار  لدعوته  وص��والً 
التيار أو الحركة. وحزب الله بالمقابل ال يعامل 
ذاتها.  بالطريقة  م��وازي��ة  محطات  ف��ي  التيار 
تصويت  أن  يعتبر  لم  المثال  سبيل  على  فهو 
لرئاسة  بري  نبيه  الرئيس  ترشيح  ضد  التيار 
طعناً  الشيعة،  النواب  بإجماع  النواب  مجلس 
استهدافاً  بصفتها  اليها  نظر  وال  بالميثاقية، 
التيار  نواب  لقاء  مع  الشيعي  للموقع  مسيحياً 
والقوات على موقف موّحد من مرشح النواب 
ال���ى كتلتي  ال���ذي���ن ي��ن��ت��م��ون ج��م��ي��ع��اً  ال��ش��ي��ع��ة 
تم  الفوز  وأن  آخر  مرشح  ال  أن  رغم  الثنائي، 
الواحد  للصوت  كان  انه  ورغم  واح��د،  بصوت 
مصير  باعتبار  الله  حزب  يتصرف  لم  تأثيره 
لصالح  تصويته  من  يأتي  التيار  مع  العالقة 
خيار الحزب في شأن شيعّي، ولو كان بحجم 
رئاسة مجلس النواب. مّر األمر ولم يؤثر ذلك 
الله،  ح��زب  زاوي��ة  من  التيار  مع  العالقة  على 
وبالتوازي عند انتخاب الرئيس ميشال عون لم 
يتعامل الرئيس نبيه بري وال صدرت اشارات 
على  الله  حزب  بوجه  أمل  حركة  من  امتعاض 
تقبل  بل  الرئاسي،  الخيار  في  االفتراق  خلفية 
على  ص��در  برحابة  ال��خ��الف  إدارة  الفريقان 
الحليف  انضباط  يعني  ال  التحالف  أن  قاعدة 

بقرارات الحليف.
الذي  التحليل  ك��ل  ال��ل��ه  ل��ح��زب  بالنسبة   -
الحزب يضع  أن  يقوم على فرضيات من نوع 
الشيعية  الشيعية  الفتنة  تفادي  أولوياته  في 
)التتمة ص6(

سيرغي  ال��روس��ي،  الخارجية  وزي���ر  ن��ائ��ب  أع��ل��ن 
الحظر  رفع  في  تنظر  »قد  ب��اده  أّن  أم��س،  ريابكوف، 
االختياري على نشر صواريخ متوسطة وبعيدة المدى، 

كتحذير للغرب إذا واصل التصعيد«.
من  و»الناتو«  المتحدة  الواليات  ريابكوف،  وح��ّذر 

»اتخاذ خطوات متهورة واختبار صبر موسكو«. 
وبشأن فرض الغرب سقفاً لسعر النفط الروسي، أّكد 
الروسية  الغرب أن يستعد للتدابير  أّن »على  ريابكوف 

عقب هذه الخطوة«.
ولفت إلى أنه »سيكون هناك ُمشترون للنفط الروسي 
على الرغم من السقف السعري المطروح«، مشّدداً على 

»ضمان مصالح روسيا«.
ستسعى  روسيا  أّن  على  التأكيد  ريابكوف  وّج��دد 
للتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة 

زاباروجيا النووية قبل نهاية العام.
بشأن  مشاكل  أي  روسيا  ل��دى  »ليس  أن  وأض��اف 
األمر  هذا  أّن  معتبراً  المحطة«،  حول  آمنة  منطقة  إنشاء 
»ال يتوّقف على موسكو فقط، بل أيضاً على كييف ومن 

يرعونها«.
شويغو،  سيرغي  الروسي  الدفاع  وزير  أفاد  ميدانياً، 

والمرتزقة  األوكرانية  للقوات  البشرية  الخسائر  بأّن 
 8300 الثاني/ نوفمبر بلغت أكثر من  في شهر تشرين 
عسكري، مؤكداً تدمير 5 طائرات و10 مروحيات و149 

دبابة وأكثر من 300 عربة مدّرعة لكييف.

كشف القيادي في حزب »العدالة والتنمية«، أورهان 
ميري أوغلو، أمس، عن »رفض دمشق طلب أنقرة ترتيَب 
لقاء بين الرئيس السوري بشار األسد والرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان«. 
الروسية،  وأوضح ميري أوغلو، لوكالة »سبوتنيك« 
أّن »دمشق تنوي تأجيل اللقاء بين األسد وأردوغان إلى 

ما بعد االنتخابات التركية«. 
ُيذَكر أّن ميري أوغلو، أّكد، في وقٍت سابق، أّن الرئيس 
يرفض  لم  وأنه  السوري،  نظيره  للقاء  مستعّد  التركي 

فكرة اللقاء.
نوفمبر  ال��ث��ان��ي/  تشرين  ف��ي  أردوغ�����ان،  وأل��م��ح 
بدمشق  العاقات  في  النظر  إعادة  إمكان  إلى  الماضي، 

بعد انتخابات عام 2023 في تركيا«.
في سياٍق منفصل، صّرح ميري أوغلو ل� »سبوتنيك« 
بأّن »أنقرة ترى روسيا أكثر تفّهماً من الواليات المتحدة 

بشأن حساسيات تركيا في الشمال السوري«.
واشنطن  من  وكّل  أنقرة  بين  المباحثات  أّن  وأضاف 

المحتملة  التركية  العسكرية  العملية  بشأن  وموسكو، 
عن  تسفر  لم  كانت  وإْن  مستمرة،  سورية،  شمال  في 

تفاهمات بعد.

قيادي في »العدالة والتنمية«:

الأ�سد رف�ض لقاء اأردوغان

مو�سكو تهّدد الغرب برفع الحظر

على ن�سر ال�سواريخ المتو�سطة والبعيدة المدى

موقع »اإ�سرائيلي«: هذه

�سروط ال�سعودية للتطبيع 

الوزير السعودي عادل الجبير

مسؤولين  عن  أمس،  عبرّية،  إعام  وسائل  نقلت 
مع  ب��اده��م  تطبيع  إّن  قولهم  ك��ب��ار،  سعوديين 

»إسرائيل« ليس سوى مسألة وقت.
سعوديون  مسؤولون  كشف  السياق،  هذا  وفي 
محمد  العهد  ول��ي  أن   ،i24NEWS قناة  لموقع 
التحالف  »تأكيد  واشنطن  على  اشترط  سلمان  بن 
إم��دادات  بمتابعة  وااللتزام  السعودي،  األميركي- 
األسلحة كما لو كانت السعودية دولة شبيهة بحلف 
باستغال  للسعوديين  والسماح  األطلسي،  شمال 
نووي  برنامج  أجل  من  اليورانيوم  من  احتياطاتهم 

»إسرائيل«. مع  العاقات  تطبيع  مقابل  مقّيد«  مدني 
وزير  أك��د  فقد  »اإلس��رائ��ي��ل��ي«،  الموقع  وبحسب 
عقده  لقاٍء  في  الجبير،  عادل  السعودي،  الخارجية 
»العاقات  أن  أميركيين،  عسكريين  م��ع  م��ؤخ��راً 
التطبيع«،  نحو  تتجه  اإلسرائيلية  السعودية- 
بدأت  األخرى  الخليج  ودول  »إسرائيل  أن  موضحاً 

سنوات«. منذ  تدريجي  بشكل  التطبيع  في 
»القضية  أّن  رسمية«  »وثائق  عن  الموقع  ونقل 
السعودية  المطالب  قائمة  في  تذكر  لم  الفلسطينية 

واشنطن«. إلى 
الجبير  قال  ُمنفصل،  لقاٍء  في  أنه  الوثائق  وتكشف 
مؤخراً  السعودية  زاروا  أميركيين  يهود  لمسؤولين 
على  أيضاً  يعتمد  المستقبل  في  التطبيع  »نجاح  إّن 
شارحاً  المملكة«،  في  المعتدلة  العناصر  نجاح 
داخل  للتطبيع  كبيرة  معارضة  هناك  تزال  »ال  أّنه 

السعودية«.



الوطن 2
غمو�ض الم�شهد الميداني

في �سمال �سورية

{ رنا العفيف

في  التركية  العسكرية  العملية  حيال  تتقّدم،  أميركية  ضغوط 
شمال سورية، وتضارب المواقف أّدى إلى غموض كثيف في المشهد 
الميداني، فهل حقاً ستقِدم تركيا على عملية عسكرية برية في الشمال 
التصريحات  عن  وماذا  التركي؟  النهائي  القرار  عن  وماذا  السوري؟ 
تكتيك  أم  فعلية  ابتزاز  محاولة  هي  وهل  معاً؟  والتركية  األميركية 

سياسي عسكري تركي؟
وزير الدفاع األميركي لويد أوستن، أبلغ نظيره التركي، معارضة 
واشنطن القوية عملية عسكرية تركية في سورية، كما عّبر أيضاً عن 
قلقه الشديد من تهديد سالمة الجنود األميركيين في الشمال السوري، 
بينما قسد تطالب واشنطن بتهديد أقوى رغم رسائل الطمأنة األميركية، 
إال أنها ال تستبعد العملية العسكرية، ومع هذا لم تحسم أنقرة موقفها 
لتتفّهم  عملية،  ميدانية  بإجراءات  واشنطن  طالبت  ولكنها  النهائي، 
الوضع كلياً، هنا نقطة هامة لفتت االنتباه وجذبت التحليل في تركيبة 
الخلطة السياسية، التي تأخذ منحى الضجة اإلعالمية الكبيرة، وهي 
تهّدد  الحرب على سورية وهي  بداية  أنقرة منذ  ألّن  التكتيك،  بمثابة 
باجتياح في الشمال السوري، سواء كان شرق الفرات أم غرب الفرات، 
ما يعني أّن أردوغان يحاول ترميم حادثة التفجير الذي حصل في شارع 
االستقالل في اسطنبول، ألنه يحمل الكثير من الغموض بكّل معطياته، 
وربما هو أعلم بما حصل في تلك الليلة، والترميم هنا ليس استراتيجياً 

بقدر ما هو سياسي وأمني.
لماذا هذا التكتيك في هذا التوقيت الذي من المفروض أن يعمل على 
إجالء اإلرهاب الذي تسلل عبر أرضيهم إلى سورية، وبنفس الوقت 
يهّدد السلم األمني على الحدود، ألّن كّل مجريات األحداث والوضع 
اإلقليمي والدولي غارق بمشاكله الداخلية والخارجية، وعليه يجب  
عناصر  من  المزيد  يكسب  كي  ذهبية،  بفرصة  أردوغ��ان  يحظى  أن 
التكتيك لصالحه، وهنا يجدر التوضيح أّن الرئيس التركي يلعب على 
العديد من محاور النقاش، ألنه بحاجة ماسة إلى كيان كردي موال 
له شرق الفرات ضّد قسد، وضّد الجناح الكردي في قسد، أّي وحدات 
هذا  في  تركيا  يساعد  البارزاني  ومسعود  الكردية،  الشعب  حماية 

الوضع،
فترة  منذة  أردوغ��ان  أّن  هو  اآلخر  الجانب  بينما  جانب...  من  هذا 
وهو يحاور حزب الشعوب الديمقراطي وهو الجناح السياسي لحزب 
المعارضة  عن  إلبعاده  طبعاً  يحاوره؟  لماذا  الكردستاني،  العمال 
التركية في الداخل، ومن ثم منع هذا الحزب من التصويت ضّده في 
االنتخابات المقبلة، وبالتالي كّل التهديدات تصّب في خانة الرسائل 
الورقة  التي تراهن على  القيادات األخرى  أنقرة وبين  المتبادلة بين 
أنقرة  أّن  األميركية  المتحدة  للواليات  لتثبت بذلك  التركية  السورية 
هي األقوى بين كّل هذه المعادالت، لكن الحقيقة في الداخل تعكس 
في  الديناميكية  ألّن  بها،  ويتفاخر  يتظاهر  الذي  أردوغ��ان  جبروت 
تركيا  تقوم  لذا  جداً،  سيئة  بحالة  وهي  تتغّير  لم  التركية  السياسة 
وأردوغان على التجييش في محاولة لالبتزاز السياسي في مناطق 
سورية للحصول على مكاسب من الواليات المتحدة ومن روسيا ومن 

الكرد في آٍن معاً...
الميداني  والوضع  التركي  النهائي  بالقرار  يتعلق  ما  في  أم��ا 
والعسكري، هناك ربما أكثر من سيناريو متعلق ما بين متقّدم، وآخر 
بين التأهيل والتنفيذ، وربما التأجيل، كان سبق أن انطلقت عمليات 
الزيتون،  غصن  منها  السورية  األراضي  داخل  تركية  برية  عسكرية 
ودرع الفرات وغيرها، البعض ال يعلم مدى جدية هذه التصريحات، 
ال سيما أّن األتراك يؤكدون هذه الجدية، كما تراءى للبعض أّن هناك 
لم  أنه  هو  األهّم  ولكن  هنالك،  ما  وإلى  وتعزيزات  عسكرية  حشوداً 
الذي اجتمع أمس، بخصوص هذا  القومي  أّي بيان من األمن  يصدر 
المرحلة  في  أردوغان  له  يخطط  وما  األمور  نصاب  تركنا  وإذا  األمر، 
المقبلة، هو أن يجّس نبض مواقف العواصم العربية، في حال حدث 
بوتين  والرئيس  أوكرانيا،  بأحداث  منشغلة  روسيا  مثالً  ش��يء... 
تربطه عالقة جيدة مع أردوغان في حال تحرك أو لم يتحرك، كّل ما 
هنالك أّن األميركيين ال يريدون ألردوغان أن يتوّرط أكثر في التحالف 
موافقة  هناك  تكن  لم  إذا  حاصل  تحصيل  النهاية  وفي  روسيا،  مع 
روسية لن يحصل عملية عسكرية برية، وهذة الموافقة غير متوفرة، 
ودون موافقة الواليات وروسيا معاً لن تكون هناك عملية عسكرية، 
يخّص  وما  المتحدة  والواليات  تركيا  بين  العالقة  توتر  على  بناء 
مسألة دعم الواليات للفصائل الكردية في شمال سورية، خاصة بعد 
أن تعّرضت تركيا لعملية إرهابية في اسطنبول، والواليات المتحدة 
األميركية هي من ترسل السالح لهؤالء اإلرهابيين كما تسّميهم تركيا، 
فأّي تناقض تمارسه الواليات المتحدة في عالقاتها مع تركيا؟ عدا عن 
مسألة التوقيت في ذهن الحسابات التركية بعد مصالحة أردوغان 
مع السيسي، وربط األحداث ومجرياتها مع باقي العواصم العربية 

التي تقف ضّد سورية...

خفاياخفايا

قال مصدر في ثنائي حركة أمل وحزب الله إن طرفي الثنائي 
لم يعامال الحلفاء والخصوم باعتبار انتخاب رئيس مجلس 

النواب استحقاقاً شيعياً يوجب اللحاق بما يقّرره نواب الطائفة 
واألطراف المسيحية التي صّوتت ضد الرئيس نبيه بري ال 
تستطيع اليوم الدعوة للحاق بها، فالرئاسات شأن وطني 

جامع.

قال خبير عسكري روسي إن عدد الصواريخ التي تعلن 
أوكرانيا أن روسيا أطلقتها والعدد الذي تقول إنها أسقطته 

مبالغ بهما جداً وأحياناً يجري الحديث عن صواريخ أطلقت 
واسقط معظمها وال يكون هناك قصف. وأعاد السبب الى تقارير 
عن بيع الصواريخ المضادة في السوق السوداء واإليحاء بنفاد 

المخزون.

كوالي�سكوالي�س

{ خضر رسالن

االجتماعي  النظام  وبناء  إش��ادة  عاتقها  على  يقع  ق��وة  وج��ود  يعتبر   
كغيره  اإلداري  النظام  أّن  كما  واألم��م،  الشرائع  جميع  أقّرته  ضرورياً  أمراً 
فالنظام  تديره،  منظومة  وجود  من  بّد  وال  ف��راغ؛  من  ينشأ  لم  األنظمة  من 
وإداري��ة  وسياسية  اقتصادية  عناوين  على  يشتمل  الشامل  االجتماعي 
وغيرها، ومما ال شك فيه أّن علم »اإلدارة« موجود منذ وطأت قدما اإلنسان 
هذه األرض، وبالتالي فهو عنصر أصيل وفّعال وضروري للحياة اإلنسانية 
وللتقدم الحضاري وبالتالي فإّن مقياس نجاح األمم يعود بقدر كبير منه إلى 

اإلدارة الفاعلة.
1 � ماهية إقامة التفاهمات الوطنية

وقوى  أحزاب  أو  مكونات  بين  وطنية  تفاهمات  إبرام  أسباب  أهّم  من  اّن 
التشريعية  وأجهزتها  الدولة  قيام  مقّومات  أبرز  تشكل  عناوين  تحقيق  هو 
للدولة  الوطنية  السيادة  تحقيق  الى  تهدف  والتي  والقضائية  والتنفيذية 
العناوين  هذه  وتحت  أراضيها  على  المقيمين  لألفراد  االجتماعية  والعدالة 
قواسم  يجمعها  التي  المكونات  هذه  بين  وتفاهمات  اتفاقيات  إج��راء  يتّم 
المسبق  تسليمهم  مع  األهداف  هذه  لتحقيق  سوياً  العمل  أجل  من  مشتركة 
وجود  النتفى  وإال  والسياسات  القضايا  من  العديد  حول  تباين  وجود  الى 

عنوان اسمه تفاهم بين فريقين واصبحا حزباً او فريقاً واحداً.
إدارة التباين )تفاهم مار مخايل نموذجاً(  �2

في قراءة متأّنية لمسار وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر 
األهلية  الحرب  أنهى  قد  الطائف  اتفاق  أّن  ورغم   ،2006 شباط  ُوقعت  التي 
المسلمين  بين  المناصفة  إقرار  ضمنه  ومن  السياسي  النظام  تشكيل  وأعاد 
والمسيحيين في المجلس النيابي وفي تعيينات الوظائف األولى في الدولة، 
الحاجة  دونما  لبنان  في  الطائفي  التوازن  استمرارية  ورّسخ  أرسى  ما  وهذا 
إطالقاً الى رسم خريطته السياسية وفق التوزيع الديمغرافي، وبالتالي فإّن 
فارقة ساهمت في كسر  الشكل كان عالمة  الذي من حيث  تفاهم مار مخايل 
مشتركة  واجتماعية  وطنية  عناوين  حول  والتوافق  الطائفي  االنقسام  حدة 
تتناول الحوار الوطني وقانون االنتخاب وبناء الدولة واللبنانيين في الكيان 
»اإلسرائيلي« وموضوع الالجئين الفلسطينين والعالقات مع سورية وحماية 
لبنان، توّحدت رؤى الطرفين حول بعضها وتباينت حول البعض اآلخر إال اّن 
ففي  الطرفين،  قبل  من  مختلفة  كانت  الخالفية  المواضيع  حول  الفعل  ردود 

الوقت الذي أصّر فيه حزب الله على انتخاب الرئيس عون لرئاسة الجمهورية 
رغم معارضة حليفه األول الرئيس بري لذلك، نرى السهام تطلق على حزب 
الله في ملف مكافحة الفساد وبناء الدولة بذريعة مساندة حلفائه، هذا في 
وقت لم يَر حرجاً التيار الوطني الحر في إلغاء اإلبراء المستحيل واالتفاق مع 
الرئيس الحريري وإبرام اتفاقية تفاهم مع القوات اللبنانية تتضّمن المناصفة 
في كّل الوظائف والتعيينات، وفي موضوع حماية لبنان الذي أقّرته وثيقة 
التفاهم فإّن الحديث عن اّن التيار الوطني الحر دفع ضريبة مساندته للمقاومة 
لبنان  حماية  ألّن  االستفهام  عالمات  من  الكثير  دونه  كالم  لهو  بيئته  في 
الزوال  من  وشعبه  كيانه  حفظ  الذي  هو  التكفيريين  او  الصهاينة  من  سواء 
والتبعية والذمية فضالً عن االستفادة المرجّوة من ثرواته النفطية والغازية.

 

 عناوين متعددة تباينت حولها المواقف واإلجراءات من الطرفين إال أّن إدارة 
جلسة  انعقاد  آخرها  وكان  واألداء  السلوك  في  مختلفة  كانت  التباين  هذا 
لمجلس الوزراء الهدف منها إقرار بعض المسائل االجتماعية الملّحة والتي 
وتّم  الدولة  وظائف  أهّم  من  هي  التي  الضرورية  الحاجات  سياق  في  تدخل 
تأخير  في  ويساهم  المسيحي  للدور  استهداف  كأنه  األمر  هذا  مع  التعاطي 
توقيع  في  الممانعة  عدم  عن  التداول  )تّم  للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب 
فضالً  الجمهورية(  رئيس  لتوقيع  بحاجة  بالمناسبة  وهي  جوالة  مراسيم 
الوطني  دوره  عن  الحر  الوطني  التيار  إلقصاء  محاولة  عن  الحديث  عن 
ومنها  جانبه  الى  الوقوف  في  جاهداً  الله  حزب  يزال  وال  عمل  لطالما  الذي 
حرصه على التفاهم معه والوقوف على هواجسه في ملف انتخابات رئاسة 
حينما  المتوقعة  والتباينات  العناوين  من  األمور  هذه  اّن  ورغم  الجمهورية، 
تّم توقيع وثيقة التفاهم فإنها باتت مادة جديدة للتصويب عليه وأصبح كّل 
بحيث  والتقريع  للهجوم  جاهزة  مادة  الرؤى  في  تباين  وكّل  خالفياً  عنوان 
يشعر كّل متتبع لألحداث اّن هذا التفاهم إنما هو لمصلحة طرف محّدد دون 
اآلخر ولكن أخطر ما في األمر هو إعادة إحياء الخطاب الطائفي وتوزعه بين 
االنتقال  إال  يرّممه  ال  خطير  مؤشر  وهذا  مفترق،  أول  عند  والقاعدة  القيادة 
الوطني كله. المستوى  الفضاء األوسع على  الى  التفاهمات واالتفاقيات   في 
 وفي الختام فقد حّدد ابن أبي الُربِّيع األسس التي تقوم عليها القيادة المثالية 
التي تدفع عن الناس األذى الواقع على بعضهم، وأن يكون القائد من أفضل 
الناس، ولذلك فهو يميل إلى القيادة المثالية وأن يحكم الناس أحكم الناس، 
قائالً: »فقد تبّين... أّن الناس مضطرون إلى تدبير وسياسة وأمر ونهي، وإّن 

المتوّلين لذلك ينبغي أن يكونوا أفاضلهم«.

ترأس رئيس مجلس النّواب نبيه بّري، أمس، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، 
حضره نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب وأمينا سّر هيئة مكتب المجلس 
والمفوضون النّواب: هادي أبو الحسن، أالن عون، عبد الكريم كبارة، هاغوب 

بقرادونيان وميشال موسى وأمين عام مجلس النّواب عدنان ضاهر.
وأوضح بوصعب بعد االجتماع، أن الهيئة ناقشت موضوع جلسة المجلس 
االجتماع  نهاية  وفي  االتصاالت  ملّف  اّدعاء  لُمناقشة  اليوم  ُمقّررة  كانت  التي 
تمّنت الهيئة تأجيل الجلسة، وذلك إفساحاً في المجال لُمشاركة غالبّية الهيئة 

العاّمة للمجلس في القرارات المطلوبة.
وكان الرئيس بّري استقبل السفير السوري علي عبد الكريم علي في زيارة 
وداعّية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان. كما استقبل في زيارة 

مماثلة  السفير الجزائري عبد الكريم ركايبي.
وعرض رئيس المجلس األوضاع العاّمة ال سيما السياسّية منها، خالل لقائه 
البحث »في آخر  أنه جرى  اللقاء  أعلن بعد  الذي  الخازن  السابق وديع  الوزير 
المستجّدات وُمجريات األوضاع الداخلّية واإلقليمّية وتداولنا في أبعاد تقلّص 
فرص انتخاب رئيس جديد للجمهورّية. وكان تشديد على رفض حالة التأرجح 
رة لمناعة الوطن من دون التقّدم إلى مدخل لحّل الِعَقد  والمراوحة القاتلة والمدمِّ
ُتواكب  إنقاذّية  حكومة  وتشكيل  للجمهورّية  جديٍد  رئيٍس  انتخاب  تؤّخر  التي 
اإلصالح  عملّية  أولوّياتها  في  وتضع  المنطقة،  في  األهمّية  البالغة  التطورات 
النفطّية الستثمارها في مسار  لثرواته  لبنان  الشامل وحّل إشكالّية استخراج 

النهوض باالقتصاد«.
الذي  األمر  الصعيد،  هذا  على  تأخير  أي  من  توّجسي  أبديُت  »كما  أضاف 
الرئيس نبيه بّري  القاتل، وأثنيُت على جهود  الفراغ  دّوامة  البالد في  سُيدخل 
وأّيدته  البالد،  وحدة  لحفظ  الالزمة  القرارات  اتخاذ  في  المسؤول  أدائه  وعلى 
في مساعيه الهادفة إلى تغليب منطق التوافق والحوار، آمالً أن تلقى مبادرته 
من الكتل النيابّية كاّفة كل التجاوب وُتقِدم بشجاعة إلى حوار بّناء ُيفضي إلى 

اتفاق على تسمية الرئيس الرابع عشر للجمهورّية«.
وتابع »كما حّذرنا من ظاهرة ارتفاع منسوب الخطاب السياسي داعين إلى 
مع  بحكمة  والتعاطي  الوطنّية  المسؤولّيات  وتحّمل  واألجواء،  النفوس  تهدئة 
معاناة المواطن وتداعياتها على معيشته. وقد أكد لي دولة الرئيس أّن لبنان 
في حال إعياء شديد على كافة المستويات الصحّية واالقتصادّية والمعيشّية 
التي بلغت حّد الجوع والكفر وال يجوز أن ننتظر حّل مشاكل الشرق األوسط قبل 

مشكالتنا الداخلّية والحّل بأيدينا إذا شئنا«.
وقد  بالشراكة،  إالّ  يستقيم  وال  يعيش  ال  لبنان  أن  على  تجديد  »كان  وختم 
دون  من  يعيش  ال  لبنان  أّن  باعتبار  هذه  نظرته  بّري  الرئيس  دولة  لّخص 
مسيحييه، لذا فهو يولي روحّية الُمشاركة الحقيقّية والُمناصفة الحقيقّية بين 

المسيحيين والمسلمين كما نّص عليها اتفاق الطائف«.
على صعيد آخر، ولمناسبة عيد االستقالل، تلّقى الرئيس بّري برقيه تهنئة 

من نظيره الهنغاري الزلو كوفير.

ديبلوماسّية  ولقاءات  وزارّي��ة  اجتماعات  أمس،  الحكومّية  السرايا  شهدت 
وسياسّية لرئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي. وفي هذا االطار، اجتمع 
ميقاتي مع  وزير االتصاالت في حكومة تصريف األعمال جوني القرم الذي قال 
بعد االجتماع »وضعت رئيس الحكومة في موضوع ما يجري من إضرابات في 
قطاع االتصاالت، وأطلعته على وجهة نظري بأن الشركات ال ُيمكنها أن تتحّمل أّي 
أعباء إضافّية ونحن غير مستعّدين لتغّيير أّي قرار اآلن بالنسبة للزيادات التي 
تطّرقنا  كما  الفريش«،  »بالدوالر  أو  الرواتب  إلى  بالنسبة  كان  إن  بها،  يطالبون 
أن  واعتبر  نّتبعها«.   أن  ُيمكن  التي  واآللّية  العام  المرفق  استمرارّية  أهمّية  إلى 
تعطيل المرفق العام خّط أحمر وقال »سنرى ما هي الطرق القانونّية لمعالجة 

الموضوع«.
وعرض ميقاتي مع وفد جمعّية الصناعيين مطالبهم واجتمع مع النائب قاسم 

الحكومة  تواصل  أن  ضرورة  الرئيس  لدولة  »أكدنا  اللقاء  بعد  قال  الذي  هاشم 
تحّمل مسؤولياتها للقيام بواجباتها تجاه قضايا الناس الحياتّية«.

الحدودّية  المناطق  في  أهلنا  تهّم  بمسألة  ميقاتي  الرئيس  »طالبنا   أضاف 
وضرورة تأمين األموال ألصحاب األمالك المشغولة من »يونيفيل«، إذ أن الحكومة 
تخلّت عن سداد مستحقات أصحاب هذه األمالك منذ العام 2009 وحتى اليوم«.

البرلمان  في  الفرنسيين  النّواب  من  وفد  مع  الحكومة  رئيس  بحث  كذلك 
األوروبي في العالقات الثنائّية والتطورات التي يشهدها لبنان والتحّديات التي 

يواجهها«. 
واستقبل ميقاتي رئيس »مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي« فلورنتينو كويالر 
على رأس وفد من المؤسسة  كما اجتمع  مع مدير المخابرات في الجيش العميد 

طوني قهوجي.

اإدارة التفاهمات الوطنية نقي�ضها الخطاب الطائفي

بّري التقى ال�سفيرين ال�سوري والجزائري 

بو �ضعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجل�س:

تمّنينا تاأجيل جل�ضة االّدعاء في ملّف االت�ضاالت

 اجتماعات وزارّية وديبلوما�سّية في ال�سرايا

ها�ضم: على الحكومة تحّمل م�ضوؤولياتها تجاه ق�ضايا النا�س الحياتّية

... ومستقبالً السفير السوري علي عبد الكريم عليبري مترئساً اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة أمس
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ÆåWÒO�bI��« WÒO�dF�« WN���«åË åWÒO�Ëb�« ”bI�«
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Æå„—U�L�« vB�_« b��L�«Ë ”bI�« b�uN��
 w� qD��« wMOD�KH�« VFA�«ò dL�RL�« UÒO�Ë
 r�d�  w��«  ¨WK�U��«  t��ËUI�  vK�  ¨sOD�K�
 dÒ�FÔ�Ë ¨W�U�A�«Ë ¡«bH�«Ë WO�C��« —u� vN�√
 W Ò�_«  w�  q??�_«  ÒY��Ë  ¨÷—_«  w�  —Òc���«  s�
 WÒOMOD�KH�«  «œUOI�« ÎU��UD� ¨åV�dI�« d�d���U�
 W�ËUILK� W�UL��«Ë ¡UDG�« sO�Q� vK� qLF�«å?�

 WÒHC�«  w�  ‰U??D??�_«  sO�ËUILK�Ë  …b�UB�L�«
 ¨åb�«e�L�«  w�uONB�« ·«bN��ô« Òb{ ¨WÒO�dG�«
 œUM�ù«Ë r�b�« sO�Q�� W�_«  ÒUOK�U� V�U� UL�
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 —U�� lL� Íc�« ŸUL��ô« …—uD� s�ò —Òc�Ë
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 rN��d�  ÊuF�b�  s�c�«  ¨w�uONB�«  ‰ö��ô«
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 ÆårN�uI� vK�Ë rNOK� WÒO�uONB�«  «¡«b��ô«ò
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Æå‰UD�_« Èd�_« vK� Ê«ËbF�«
 vK�  ÎU??�U??�  d??A??�  W??�??�  —Ëd???�  W��UML�Ë
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 —UB��«  «c??�  Òp??H??�  WO�U���   ö??L??�  ‚ö???�ù
 VFA�«  tM�  w�UFÔ�  Íc�«  ¨iOG��«Ë  r�UG�«
 W�ËUIL�«  vM�  Íc??�«  VFA�«  «c�  ¨wMOD�KH�«
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Æåw�uONB�« ËbF�« l� W�œ«—  ôœUF�
 WÒO�dF�«  »uFAK�  WLNKÔL�«  n�«uL�U�  œU�√Ë  
 dD�  v??�≈   dC�  w??�??�«Ë  ÎU�uL�  W??ÒO??�ö??�ù«Ë
 w��«Ë  ¨’U�  ÌqJA�  ‰U�b�uL�«  w�  W�—UALK�
 tO�  …uI�  Î…d{U�  WOMOD�KH�«  WOCI�«  XKF�
 ¨tF� «uFÒ�� s�c�«Ë w�uONB�« ËbF�« n�√ r�—
 ËbF�«  «c�  ÒÊQ�  rN�  WÒ�u�  W�U�—  «uK�Ë√  s�c�«
 ÆUNM�  Î «¡e??�  ÊuJ�  s�Ë  ¨UM�IDM�  w�  qÓ�IÔ�  s�
 Wze���« l�—UA� q� r�— …b�«Ë W Ò�√ UM�√  b Ò�√Ë
 UN�ÒcGÔ�  w??�??�«  s�H�«Ë  »Ëd??�??�«Ë  rO�I��«Ë
 ÈuI�«  q�  w�Ë  …—Ëd{  ÊËb Ò�R�Ë  ¨W Ò�_«  ¡«b�√
 qzU�d�«  Ác??�  w�UFL�  WÒ�—Òd���«  W Ò�uCNM�«
 ‰U�b�u�  w�  sO�—UAL�«  dO�UL�  UN�KL�  w��«
 d�UMÔ�  d�√  v�≈  UN�L�d��  wF��«Ë  ¨W�Ëb�«
 ¨W�uKEL�«Ë  …d Ó�U�ÔL�«  U�—UD�√Ë  sOD�K�
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ÆåUM� Ò�√ —UD�√ sO� q�UJ��« mO� Òq� e�eF��

 w�u��_« UN�UL��« åW Ò�Ô_« U�UC�Ë sOD�K� …dBM� WÒOK�_« WKL��«ò  bI�
 W�—u� Î«b�Ë ö�ËeM� ÂuO�«ò —UF� X�� ¨ ËdO� w� ö�ËeM� …—UH� ÒdI� w�
 WÒ�—UHO�u��« ö�ËeM�ò v�≈ WÒO���« tO�u�� ¨å…d�U�ÔL�« Ê«bK��« dzU�Ë ÊUM��Ë
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ÆåU�Òb{ c�Ò�ÔL�« dzU��« —UB��«  «¡«d�≈ nOH�� vK�
 w�uI�« Í—u��« »e��« w� vK�_« fK�L�« ”u�U� ŸUL��ô« dC� b�Ë
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ÆWKL��« ¡UC�√Ë …—UH��« ÊU�—√ s� œb�Ë —bO� d�U�
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 U� s��Ë ¨WÒ�—u��« WKFA�« wK�ËeMH�« gO��«Ë wK�ËeMH�« VFA�« Èb� qF�√
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 sOD�K� rK� qL��Ë WOMOD�KH�« WO�uJ�« ¡«b�—U� Ê«d�UH� Ë—ËœU� ”ôuIO�
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ÆWÒO�Ëb�«Ë WÒOK�L�« sO��U��« vK�  «Òb���L�«Ë  «—uD�K�Ë WIDML�«Ë ÊUM�� w�
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 rz«b�«  q=�LÔL�«  q�I��«Ë ÆWIDML�«Ë ÊUM�� w�  «—uD��«  —u�œ ·d�√ wMOD�KH�«Ë
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 gO��« r�œ qÔ� Ô� Y���« ‰ËUM�Ë ¨o�«d� b�Ë l� ·«d� n�«— ÊUM�� w� w�Ë—Ë_«

Æœö��« w� —«dI��ô«Ë s�_« kH�� UNN�«uÔ� w��«  U�Òb���« Òq� w�
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 Ê√  UN�  sJLÔ�ôË  ¨»«uM�«  fK��  WI�  vK�
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منفذية حوران في »القومي« تحيى عيد الت�أ�سي�س في اإزرع وتكّرم الطالب المتفوقين 

Fourteenth year /Wednesday / 7 December 2022
2022 األول  كانون   7  / األربعاء   / عشرة  الرابعة  السنة 

أحيت منفذية حوران في الحزب السوري 
العيد التسعين للتأسيس  القومي االجتماعي 
باحتفال حاشد في متحد إزرع كّرمت خالله 

عشرات الطالب المتفوقين في حوران. 
حضر االحتفال العميد طارق األحمد، منفذ 

عام حوران محرز النصر الله واعضاء هيئة 
المنفذية وعدد من مسؤولي الوحدات.

كما حضر االحتفال عضو قيادة فرع حزب 
البعث العربي االشتراكي في درعا ياسر 

نصير ممثال أمين الفرع، امين شعبة إزرع 
في »البعث« خلدون الزعبي وأعضاء قيادة 

الشعبة وأمناء الفرق، رئيس نقابة المعلمين 
بإزرع رياض الحريري، مدير المركز الثقافي 

منذر النصرالله، ممثل المجمع التربوي 
الياس النصرالله، مختار ذنيبة عاطف الزعبي 

وفاعليات وجمع من القوميين والمواطنين.
افتتح االحتفال بالوقوف دقيقة تحية لشهداء 

الحزب واألمة، ثم عزف النشيد السوري 
ونشيد الحزب السوري القومي االجتماعي، 

وعرّفت االحتفال والمناسبة عهد الساّلخ .

المنفذية كلمة 
كلمة  الله  النصر  محرز  ح��وران  ع��ام  منفذ  ألقى 

رحب في مستهلها بالحضور وقال:
في السادس عشر من تشرين الثاني من كل عام، 
تأمل  يوم  العيد  وه��ذا  حزبنا.  تأسيس  عيد  نحيي 
وافتكار، هو يوم تقييم ألنفسنا فكراً ونهجاً وممارسة 
هو يوم التثبت بالجذور والمرتكزات العميقة لحزبنا 

الذي سيغّير مجرى التاريخ.
يطل علينا اليوم عيد التأسيس واألمة في أصعب 

وأعقد حاٍل. تسعون عاماً وال يزال السؤال هو هو: 
»ما الذي جلب على شعبي هذا الويل؟«، وال يزال 
عدم  القومية،  السيادة  فقدان  هو  نفسه  الجواب 

اإلجماع على هويتنا وحقيقتنا االجتماعية.
والوجود  للحقيقة  اإلدراك  بداية  هو  التأسيس  إن 
ضمن المفهوم السوري القومي االجتماعي الصحيح 
الطائفية والمذهبية  العصبيات والنعرات  بعيداً عن 
تكمن  هنا  ومن  والشرذمة  التقسيم  لغة  عن  وبعيداً 
والتي  سعاده  أنطون  وضعها  التي  المبادئ  أهمية 
النهضة  أوجدتها  التي  النور  مشاعل  أول  شكلت 

االجتماعية. القومية 
لها  ونتصّدى  نقاتلها  التي  المؤامرة  إن  أضاف: 
ل�   عملية  ترجمة  هي  بل  اإلطالق  على  جديدة  ليست 
»سايكس بيكو« التي جزأت وطننا ول� »وعد بلفور« 

المشؤوم.
ج��دي��داً.  ليس  أي��ض��اً  ه��و  ال��م��ؤام��رة  قتالنا  وإّن 
لكل  ال��ت��ص��دي  س��ي��ف  رف��ع��ن��ا  ال��ح��زب  فبتأسيس 
والعمل  باإليمان  بيكو«  »سايكس  قاتلنا  المؤامرات، 
كلهم  األمة  هذه  أبناء  فكان  السوري  الوطن  لوحدة 

يحيون ويسقطون معاً.
وتابع: »يجب أن نعي جميعاً جسامة المسؤوليات 
ونتآزر  لنتضامن  جميعاً  عاتقنا  على  تقع  التي 
أرادنا  كما  نكون  وأن  العقيدة  لنشر  بجدية  ونعمل 
سعاده، حركة صراع وحركة قتال، حركة فعل لبناء 
وأن  االجتماعية  القومية  فكرة  على  الجديد  الجيل 
ننبذ األنانية والفردية، وأن نقف سداً منيعاً في وجه 
والمشاريع  الضيقة  الشخصية  المصالح  أصحاب 
كما  البعض،  لبعضنا  سنداً  نكون  وأن  المشبوهة 
القيم  نشر  الى  ونسعى  السورية  األمة  أبناء  لجميع 
واألخالق والمناقب اإلنسانية التي تنبع من عقيدتنا 

القومية التي أقسمنا عليها.
معها  ال��وق��وف  منا  تستحق  س��وري��ة  إن  وق���ال: 
األمة  كل  تجتاح  التي  الشرسة  الهجمة  وج��ه  في 
عّزها  سبيل  في  التضحية  علينا  يجب  لذا  السورية، 
حتى  ش��يء،  بكل  أجلها  من  نضّحي  وأن  وكرامتها 
بالدماء كما قال سعاده.. »إن الدماء التي تجري في 
فينا  األمة  وديعة  بل  لنا  ملكاً  ليست  عينها  عروقنا 

متى طلبتها وجدتها.«
ثابتون  بأننا  نؤكد  التأسيس  عيد  في  أض��اف: 
على القسم مستمرون في الصراع، متمسكون بحقنا 
مشروع  لتحقيق  وعقيدته  سعاده  فكر  بهدي  نسير 
اجتمعت  ألمة  مشرق  غد  أجل  من  مستدام  نهضوي 

عليها كل طواغيت العالم لتحطيمها. 
الكوكبة  بهذه  لنحتفي  اليوم  »نلتقي  وت��اب��ع: 
فرحة  ذويهم  ولنشارك  ح��وران  منفذية  طلبة  من 
حققتموه  بما  بكم،  نحتفي  الشهادات،  ونيل  النجاح 

على  بتصميمكم  ثقة  وكلنا  مهمة  جيدة  معدالت  من 
تحقيق نجاحات جديدة في مسيرتكم العلمية ألنكم 

وعد النهضة ومستقبل األمة.
الطلبة  أوس���اط  ف��ي  نشأ  حزبنا  ق��ائ��الً:  وأش���ار 
في  االرت��ك��از  نقطة  بأنهم  الطلبة  وص��ف  والزعيم 
فهم  اهتمام،  كل  الطلبة  نولي  ولذلك  القومي  العمل 
بها  ويضيئون  النهضة  مشاعل  سيحملون  الذين 
النتصار  وصراعاً  وعياً،  عليها  نسير  التي  الطريق 

النبيلة. قضيتنا وبلوغ غايتنا 
وخاطب الطلبة قائالً: ثقتنا كبيرة بكم بما تحملون 
من  تؤمنون  وبما  والجمال،  والخير  الحق  قيم  من 
وعلى  ومميزة،  فريدة  حالة  تشكلون  فأنتم  مبادئ، 
وتخليصه  بالمجتمع  النهوض  مسؤولية  عاتقكم 
آفات  وط��أة  تحت  ينوء  فمجتمعنا  األوبئة  كل  من 

الطائفيات والمذهبيات واالثنيات واالرهاب.
العز شاقة وطويلة وأنتم حين  ان طريق  أضاف: 
وضعتم  والنجاح  التفوق  طريق  على  السير  قررتم 
وتنتصروا  تنجحوا  أن  فإما  كبير  تحد  أمام  أنفسكم 
آخر  خيار  من  لكم  وما  وتنجحوا،  تنتصروا  أن  وإما 
ال  التي  العّز  وقفة  وأصحاب  العز  أبناء  ألنكم  أمامكم 
العز  حياة  اردتم  فإن  وعطاء  وكفاح  تعب  بال  تكون 
لكي  مضاعفة  جهود  بذل  عليكم  تريدون  ما  وه��ذا 
والعليا  الجامعية  دراساتكم  في  متفوقين  تكونوا 
ولكي تنخرطوا في المجتمع بكل فاعلية فتنقذوه من 
والمذهبية  الطائفية  من  المتأتية  المتفشية  أمراضه 

ومشاريع التجزئة الهدامة«.
المجتمع  أن  من  »انطالقاً  متحدثاً:  واستطرد 
معرفة والمعرفة قوة كان ال بد من وقفة شكر وتكريم 
لهؤالء المتفوقين الذين بذلوا كل الجهد للتمّيز وال بّد 

أيضاً من وقفة شكر ألهالي الطلبة األعزاء.
الحركة  ذكرى  الى  كلمته  في  النصرالله  وتطرق 
في  رفقائنا  نهنىء  فقال:  المجيدة،  التصحيحية 
الحركة  بذكرى  االشتراكي  العربي  البعث  ح��زب 
الخالد  القائد  قادها  التي  المجيدة  التصحيحية 
حافظ األسد وسار على نهجه الرئيس الدكتور بشار 
معركتها  في  الشام  انتصار  ونبارك  األس��د،  حافظ 
الداخل  وي��ه��ود  األجنبية،  وال��ق��وى  اإلره���اب  ض��د 
الى  فتحية  كلها.  لألمة  هو  االنتصار  فهذا  والخارج، 
بواسل الجيش السوري بقيادة الرئيس بشار األسد 
الزوبعة  نسور  وإلى  والحليفة  الرديفة  القوى  والى 
الذين يقاتلون على كل الجبهات ويثبتون بحق أننا 
لها  مكاناً  القبر  ترضى  ال  أمة  بالحياة  جديرة  أمة 

تحت الشمس.
نفس  كل  الى  أتوجه  التأسيس  عيد  »في  وختم: 
ومرٍب،  أٍب  كل  إلى  ومربية  أم  كل  الى  فيكم  عظيمة 

هويتنا  للحظة  ولو  ننسى  أال  علينا  يجب  أنه  مؤكداً 
الذي  العمل  ك��ان  مهما  الحياة  ه��ذه  في  وصراعنا 
كل  في  العقيدة  ه��ذه  لنحمل  ك��ان  وأينما  به  نقوم 
ونتمسك  عقيدتنا  لنحمل  وابتسامة  ونفس  حركة 
كله  وبذلك  والجمال  والخير  الحق  في  العليا  بمثلنا 
الذي  بالعهد  والتزامنا  القومية  خياراتنا  على  نؤكد 
قطعناه وأقسمنا اليمين من أجل تحقيقه سيبقى هو 
أجمع  العالم  في  هتافنا  سيبقى  العهد،  وبهذا  العهد 

لتحيا سورية«.

البعث كلمة 
ياسر  درعا  في  »البعث«  فرع  قيادة  عضو  وألقى 
يفخر  أن  عجب  »ال  فيها:  وق��ال  الفرع،  كلمة  نصير 
ففي  كله،  المجد  جمع  ال��ذي  وهو  بأعياده  تشرين 
التصحيحية  الحركة  1970 كانت  العام  تشرين من 
متقّدمة  مكانة  في  سورية  وضعت  التي  المباركة 
عن  أثمرت  والتي  والبناء  التطوير  نحو  ونقلتها 
الجبهة  بناء  حيث  من  عظيمة  تاريخية  منجزات 
المتمثلة  المركزية  بالقضية  والتمسك  الداخلية 
بتحرير كل االرض الذي ال يتم اال بالتضامن القومي 
تشرين  حرب  فكانت  العدو  مواجهة  في  والوحدة 
انتزاع  على  قادرون  أننا  على  دليل  أكبر  التحريرية 

زمام المبادرة من العدو وتحقيق االنتصارات. 
وأضاف: لن نألوا جهداً في العمل لتنمية مجتمعنا 
ما  التي  المؤامرات  لمواجهة  بالوعي  وتحصينه 

فتئت تعصف ببالدنا. 
كان  والمبدئي  الثابت  س��وري��ة  خيار  أن  وأك��د 
واالل��ت��زام  والمقاومة  الصمود  عنوانه  وسيبقى 
الشعب  جانب  الى  والوقوف  الفلسطينية  بالقضية 
الشهداء  بدماء  المتعّمد  النصر  حتى  الفلسطيني 

وتضحيات الجرحى واألسرى.
وختم: »اليوم نحتفل مع رفقائنا القوميين بذكرى 
العروبة  قلعة  ستبقى  سورية  أن  ونؤكد  التأسيس 
األح��رار.  وعرين  المقاومة  ومحور  النابض  وقلبها 
شّنت  التي  الكونية  للحرب  تصدت  التي  سورية 
من  محاولة  في  وصهيوني  أميركي  بتخطيط  ضدها 
انتصرت  لكنها  الوراء،  الى  سنوات  إلعادتها  أعدائها 
بفضل قيادة حكيمة من السيد الرئيس الدكتور بشار 
األسد لجيشه البطل وشعبه األبي  المؤمن بحقه في 

الوجود«.

المركزية الكلمة 
الحزب،  مركز  كلمة  األحمد  طارق  العميد  وألقى 

وجاء فيها:
بعيد  االح��ت��ف��ال  ح���وران  منفذية  ن��ش��ارك  حين 

األخ��رى،  القومية  والمناسبات  حزبنا،  تأسيس 
الجيل  هذا  نرى  عندما  خصوصاً  كبير،  فرح  يغمرنا 

المفعم بالعطاء. الجديد، 
فأراضي  األرض،  رائحة  تشدنا  مناسبة  كل  في 
بإهراءات  تعرُف  وكانت  بالمواسم،  خصبة  حوران 
روما من كثرة الخير الذي تدره وُتطعم به، والناس 
هذه  في  لتتجّذر  الزيتون  نصوب  يغرسون  هنا 
استهدفها  لذا  الخير،  ارض  فهذه  وتثمر..   األرض 
خراباً  فيها  فعاث  األخيرة،  السنوات  في  اإلره��اب 
لتتعافى  السوري،  الجيش  يحررها  أن  قبل  وتدميراً 

مجدداً بهمة وإرادة أبنائها.
المنفذية  فيها  ن��ش��ارك  م���رة  ك��ل  ف��ي  أض����اف: 
الطالبات  عشرات  نلتقي  ونشاطاتها،  احتفاالتها 
حيث  وذويهم،  مدرسيهم  مع  المتفوقين  والطالب 
باسم  بتكريمهم  مشكورة  ح���وران  منفذية  تقوم 
أنها  تدرك  المذكورة  األسماء  ومن  وقيادته،  الحزب 
من  المعروفة  الحورانية  العائالت  جميع  تشمل 
الزعبي والحريري والنصر الله والمحاميد واالبازيد 

وغيرهم وغيرهم.
االحتفال  م��ن  ال��خ��ارج��ة  األم  همسات  وتسمع 
بهدية  تذكرونا  هالقوميين  خيرهم  كّثر  وآلله  تقول: 
قّد  اياها  عندي  والله  بالصالون،  حطها  رح  رمزية 

الدنيا...
بيت  صالون  في  الزيتون  غرسة  هي  تلك  نعم 
أقرانه  أمام  وكّرمته  المنفذية  تذّكرته  متفوق،  طالب 
بما تملك، فال بهرجة وال أضواء كثيرة ولكنه اعتراف 
الزعيم  وص���ورة  زوب��ع��ة  يحمل  ودرع  القلب  م��ن 

وشهادة تقدير وكتاب وهدية رمزية..
الكتاب  ق���راءة  على  وغ��ي��ره  ه��و  سينشأ  ه��ك��ذا 

والسؤال حول سعاده والنهضة واألمة....
فللكثيرين  نعم  زيتون،  غرسة  إنها  قلت  وحين 
جرار  تريلال  في  المنقولة  الزيتون  غراس  تعني  ال 
واس��ع،  بعيد  بعيد  حقل  في  مغروسة  ثم  زراع��ي، 
جذباً  األكثر  هي  والكاميرات  األض��واء  ألن  شيئاً، 

لالهتمام...
لكن بالنسبة لآلالف من األجيال الذين سينتفعون 
المعمرة مستقبالً فهي تعني كل  الزيتون  من أشجار 

شيء. 
محرز  المنفذ  حضرة  وأوالً  حوران  منفذية  شكراً 
أجل  من  بصمت  معكم  يعمل  َم��ن  وك��ل  النصرالله 
تعاني  والتي  أمتنا  في  اآلن  األهم  المنطقة  ح��وران 

وتحتاج كل عناية.
بعدها تّم تسليم دروع تقديرية وشهادات وهدايا 
كافة  م��ن  المتفوقين  م��ن  طالباً   66 لنحو  رم��زي��ة 

التعليمية. المراحل 

العميد طارق الأحمد: تاأ�سي�س حزبنا مديد الخير كزرع الزيتون نكّرم طالبنا فيه

 

لينتج موا�سم وعي وغالل نه�سة ل تزول عبر الأجيال 

 ع�سو قيادة فرع »البعث« يا�سر ن�سير: ت�سرين يفخر باأعياده وجمع المجد كله

حركة ت�سحيحية مجيدة وحرب تحرير وتاأ�سي�س نه�سة 

 منفذ عام حوران محرز الن�سر اهلل: التاأ�سي�س اأول م�ساعل النور وبداية الإدراك لحقيقتنا 

ووجودنا ال�سوري القومي الجتماعي ال�سحيح بعيداً عن التق�سيم وال�سرذمة وع�سبياتهما
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محمد ناصر الحروب

منيرة مالك األسعد

زينة سامر الغيث

علي حسين العبيد

جنى طارق سالمة

مريم ريمون النصرالله

ميرنا أيهم العازر

سالم باسم العمري

أريج مأمون دغيم

كريستين عدنان المهاوش

حنين عدنان غريب

مطانيوس سليم الجريس

يسرى ماهر األسعد

صهيب قيصر النجالت

بثينة سميح المحمد

ماريا حسام مطانس

رؤى سليمان السليمان

مروة بسام العبود

مي سمير الزعبي

سالف مازن النصرالله

كاترين كمال المزعل

جيالن رامي النصرالله

مصطفى خالد الطراد

هيلما معين الزيدان

شهد هيثم الصبح

المنفذ العام

لجين أحمد سرور المحمود

ديانا سامي النصرالله

ملهم أحمد الحشيش

يمان العسكر

عبادة ميسر الحلقي

بشرى خالد حروب

محمد محمود بلبوش

ريتا باسم البدين



مدخل  هو  أمل  حركة  مع  الحزب  يربط  ال��ذي  التفاهم  لتفسير 
طرفي  بين  فالعالقة  االس��ت��ن��ت��اج��ات.  ف��ي  األخ��ط��اء  الرت��ك��اب 
مقاربة  على  قائم  استراتيجي  سياسي  تحالف  ه��ي  الثنائي 
مشتركة لجوهر الصراعات في لبنان والمنطقة والموقف من 
على  ق��ادرة  الكبرى  القرارات  في  شراكة  وتجّسده  المقاومة، 
احتواء الخالفات وإدارتها بسالسة، والقول بأنها مجرد عالقة 
الحزب  الخاطئ بأن  الظن  الفتنة يستبطن  أمنية لمنع  ضرورة 
محكوم بهاجس حماية السالح وشعوره بتهديد لهذا السالح. 
وهذا تحليل سطحي ال مكان له في تفكير الحزب، والذي يتبنى 
آخر،  تحليل  عليه  يبنى  عندما  آخر  خطأ  في  يقع  التحليل  هذا 
محوره أن لدى حزب الله اولوية اسمها حماية السالح. وهذا 
معنى التلميح في كالم رئيس التيار الوطني الحر لكلٍّ سالحه 
ونحن دورنا هو سالحنا. وهذا التحليل هو الذي يقول خصوم 
الحزب على أساسه أن عالقة الحزب بالتيار تنطلق من الحاجة 
وصوالً  فيلتمان،  جيفري  ق��ال  كما  للسالح،  مسيحي  لغطاء 
حامي  هو  الله  ح��زب  إن  يقولون  الذين  الحزب  أع��داء  لنظرية 
إن  للقول،  قلبها  في  التيار  يصّورون  التي  الفاسدة  المنظومة 
السالح  حماية  بمقايضة  سالحه  حماية  منها  يريد  ال��ح��زب 
بحماية الفساد. وهذا المنهج كله يجافي حقيقة تفكير حزب الله 
ومنهجه، فالحزب ليس قلقاً على سالحه وال يحتاج الى غطاء 
او حماية للسالح من أحد، وال منّة ألحد على الحزب إذا وقف 
أغلى منه في استخدامه لحماية  أرواح  تبذل  الذي  السالح  مع 
السالح  ك��أن  وال��ت��ص��ّرف  مصالحه،  وتحقيق  ورفعته  لبنان 
شأن يخّص الحزب وعليه دفع أثمان لمن يتخذون منه موقفاً 
على  وحرصهم  وطنيتهم  من  هؤالء  تجّرد  إساءة  هو  ايجابياً، 
بلدهم ال يمكن لحزب الله أن يوقعها بحلفاء يعتقد أن موقفهم 
الوطنية  للمصلحة  قياسهم  من  نابع  وال��س��الح  المقاومة  من 
وحماية  س��الح  بحماية  والمقايضة  التبادل  لحساب  وليس 
من  أما  الوطنية  الزاوية  من  هذا  أولوية.  مقابل  وأولوية  دور 
اللبنانيين،  بعض  يكون  أن  يخشى  فالحزب  العملية.  الزاوية 
األع��داء بأن سالح حزب  من  ادراك��اً  اقل  او خصوماً،  أصدقاء 
الله المحمي ببيئة شعبية ممتدة على مساحة لبنان وبعشرات 
آالف المقاتلين فوق أي تهديد او خطر، وأن شرعيته المكرسة 
بإنجازاته ال تحتاج غطاء أحد وال حماية أحد، وإنجاز الترسيم 
ال يزال طازجاً وساخناً، ويظهر األمران، مصدر الشرعية هي 

االنجازات، وحجم القوة فوق قدرة أحد على التهديد.
يمكن  ال  معقد  مجتمع  لبنان  الله،  حزب  تفكير  زاوي��ة  من   -
الى  أو تحالف خارج إطار السعي  إدارت��ه سياسياً من أي قوة 
أمام  سداً  الله  حزب  يقيم  ولذلك  للطوائف،  عابر  توافق  أوسع 
كل دعوات تأتيه من الخارج تحت عناوين مثل المثالثة واإلغراء 
بأن هذه قشور موز  أوسع وأكبر، ألنه مقتنع  ب��أدوار داخلية 
ال����دوس عليها  تنصب ف��ي ط��ري��ق م��ن ي��ن��زل��ق ب��ق��ب��ول اخ��ت��ب��ار 
الطائفية  فالتركيبة  بصاحبه.  ينفجر  لغم  إلى  بسرعة  لتتحّول 
اللبنانية تغلب كل محاولة لثنائية او ثالثية او رباعية، وحزب 
الله ينأى بنفسه عن أي مقاربة للمسائل التي تقع على خطوط 
الطائفية، ولذلك  التوترات  بلغة ترفع منسوب  الطوائف  تماس 
لم ينظر بعين الريبة بل بعين الرضا لتفاهم التيار مع الرئيس 
إيصال  الى  الطريق  في  اللبنانية  القوات  ومع  الحريري  سعد 
طالما  ول��ذل��ك  الجمهورية،  رئ��اس��ة  ال��ى  ع��ون  ميشال  ال��ع��م��اد 
العالقة  بمستوى  صعوبة  المراحل  أش��د  ف��ي  ال��ح��زب  تمّسك 
التي يرتضيها الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبالط 
االعتبارات  أمام  الوقوف  دون  ومقاومته،  بالحزب  للتواصل 
وافق  ولذلك  القوى،  وموازين  واألدوار  األحجام  أو  الشكلية 
وهو  الحكومة  لرئاسة  ال��ح��ري��ري  ترشيح  ط��رح  على  م���راراً 
يعلم حجم الخالفات معه، ووافق على ترشيح الرئيس نجيب 
عدم  يدرك  وهو  بحكومته،  وش��ارك  الحكومة  لرئاسة  ميقاتي 
كيفية  عن  بمعزل  معه،  واح��دة  سياسية  مدرسة  الى  االنتماء 
لحزب  يمكن  فكيف  بالحكومات،  للثقة  أو  للتسميات  تصويته 
ولبنانياً  مسيحياً  كبرى  سياسية  بقوة  بعالقته  يفرط  أن  الله 
التالقي  من  حجم  وبينها  وبينه  والحر  الوطني  التيار  يمثلها 

والتفاهم والشراكة يصعب وجوده مع آخرين.
حاالت  في  بالمثل،  التعامل  التيار  من  الله  حزب  يطلب  ال   -
من  أن  يعتبر  ألن��ه  بالمثل،  ال��م��واق��ف  على  ي��رّد  وال  ال��خ��الف، 
واجب كل حليف في لحظة فوران الغضب لدى حليفه أن يتمتع 
بالحلم والصبر وأن يتصرف كأم الصبي. وهو بالمقابل يتفهم 
حساسية القضايا التي تثير انزعاجه واحتجاجه، ويرغب بأن 
طرف  كل  يتفهم  كي  اإلع��الم  عن  بعيداً  الثنائي  الحوار  يكون 
الخالف  قضايا  لتضييق  ويسعيان  واعتباراته،  اآلخر  أسباب 
بينهما، وال خيار للحليفين اال أن يجلسا إلى الطاولة ويتحاورا، 
خارج  من  بإجراءات  السير  قرر  التيار  أن  الله  حزب  يظّن  وال 
النصوص القانونية والدستورية لفرض نوع من اإلدارة الذاتية 
كانت القوات اللبنانية من بدأ بها في المناطق المسيحية خالل 
الحرب األهلية وقام التيار على خلفية رفضها والدعوة للدولة 
بالتلويح  يستقيم  الرئاسي  النقاش  أن  يظن  ال  كما  والقانون. 
التقى عليها عدة أطراف ال يكفي ما  إذا  التي  بخيارات االنفراد 
مقاربتها  يمكن  ال  قضية  وهذه  الجلسة،  نصاب  لتأمين  لديهم 
أنه  الحزب  بالهدوء وال بأقل من توافق وطني كبير، يؤمن  اال 
الحزب  ويرفض  واح��دة،  ضفة  في  التيار  مع  ضمنه  سيكون 
عبر  الحزب  خصوم  يغازل  بأنه  للتيار  توجه  التي  االتهامات 
اإليحاء بالخالف، أو اإليحاء باستعداده للسير بخيارات عكس 

مواقفه المبدئية في الرئاسة أو سواها.
- هذا المقال استنتاج شخصّي لكيفية تفكير حزب الله وغير 
مبني على أي اتصال أو تشاور مع أي من قياداته، وهو حكماً ال 

يلزم الحزب بشيء.

التحويالت  عن  الدولي  للبنك  حديثاً  ص��در  تقرير  يكشف 
بلدان  كل  في  الخارج  في  والمقيمون  العاملون  يرسلها  التي 
المحلي  ال��ن��ات��ج  ب��ل��ده��م األص��ل��ي وح��ج��م��ه��ا م��ن  إل���ى  ال��ع��ال��م، 
جهة  من  لبنان  إلى  ترد  التي  التحويالت  ارتفاع  عن  لبلدانهم، 
22 مليار  البالغ  الوطني اإلجمالي  الناتج  %38 من  إلى نسبة 
دوالر   200 ال���  ت��ح��وي��الت  ال��ى  االرت��ف��اع  ه��ذا  ويعيد  دوالر، 
سعر  انهيار  قبل  واجتماعية  اقتصادية  قيمة  لها  تكن  لم  التي 
الصرف لليرة اللبنانية وصارت دخالً مهماً بعد هذا االنهيار، 
للتحويالت  العالية  الكلفة  ال��ى  يشير  أخ��رى  جهة  م��ن  لكنه 
شركات  عليها  تحصل  قيمتها  م��ن   6% ع��ن  تزيد  نسبة  إل��ى 
تتقاسمها  دوالر  مليار  نصف  إلى  يصل  ما  المالية،  الوساطة 

التحويل. بعمليات  للقيام  مرّخصة  شركات 
بلغت  التحويالت  قيمة  ب��أن  يقول  أن��ه  التقرير  في  الالفت 
قيمة  ي���وازي  رق��م  وه��و  دوالر  مليار   8،5 ق��راب��ة  ال��ع��ام  ه��ذا 
سنوات  خالل  ارتفاعاً  التحويالت  سجلت  فقد  المستوردات، 
دوالر،  مليار   8،5 6 الى  2019 من  األزمة الممتدة منذ العام 

دوالر،  مليارات   8 الى   20 من  المستوردات  انخفضت  بينما 
للضغط  كسبب  المدفوعات  م��ي��زان  ف��ي  العجز  ك��ان  وبعدما 
5 مليارات دوالر  ال�  يزيد عن  على سوق الصرف يمثل عجزاً 
سنوياً، صار هناك فائض مماثل سنوياً ال يعترف به مصرف 
يؤدي  والتي  المقوننة،  غير  التحويالت  مصدر  ويمثل  لبنان، 
الحملة  يفسر  م��ا  ضبطها،  إل��ى  ك��ون��ت��رول  الكابيتال  ق��ان��ون 

إصداره. لعرقلة  الضاغطة 
من  زادت  صادراتهم  أن  هو  اللبنانيون  يعرفه  أن  يجب  ما 
 6 من  زادت  االغتراب  وتحويالت  دوالر،  مليارات   4 الى   2
8،5 مليار دوالر، واالصطياف واألعياد يؤمنان تدفقات  الى 
مقابل  أن���ه  ي��ع��ن��ي  م��ا  س��ن��وي��اً،  دوالر  م��ل��ي��ارات   5 ال����  ت��ق��ارب 
احيانا  ي��ص��ل  ف��ائ��ض  ث��م��ة  دوالر  م��ل��ي��ارات   8 ب���  م��س��ت��وردات 
السوق  في  تركت  إذا  تكفي  سنوياً  دوالر  مليارات   10 ال��ى 
لألوراق  لبنان  مصرف  طباعة  وان  الصرف،  سعر  لتخفيض 
إلى  استنساباً  تحويله  ورعاية  الفائض  ه��ذا  لسحب  النقدية 

الذي يتسبب برفع سعر الصرف. الخارج هو 
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رو�سيا تهّدد ... )تتمة �ص1( 
عن حزب اهلل ... )تتمة �ص1( 

البنك الدولي: �صبب ارتفاع �صعر ال�صرف 	 التعليق	ال�سيا�سي	

بالمراسيم التي ستصدر بتواقيع مختلفة عما كانت عليه األمور في 
الرئيس تمام سالم، واعتمدت  التي صدرت عن حكومة  المراسيم 
رئيس  لتوقيع  المخصص  المكان  في  الحكومة  أعضاء  كل  توقيع 
جبران  النائب  الحر  الوطني  التيار  رئيس  كشف  بينما  الجمهورية، 
باسيل في مؤتمر صحافي رداً على اجتماع الحكومة، أن مشروع 
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  توقيع  يحمل  المتداول  المرسوم 
نجيب ميقاتي مرتين، مرة بصفته رئيسا للحكومة، وأخرى مكان 
يثير  أن  صحته  حال  في  يتوقع  ما  وهو  الجمهورية،  رئيس  توقيع 

مزيداً من االحتجاجات بوجه كيفية إدارة الشغور الرئاسي.
التيار على اجتماع  في مؤتمره الصحافي فنّد باسيل مالحظات 
األبرز  حليفه  مع  لمخاطبته  السياسي  السقف  رفع  لكنه  الحكومة، 
التفاهمات  ال��ذي��ن خ��ال��ف��وا  ل��ل��ص��ادق��ي��ن  ن��ت��وج��ه  ق��ائ��ال  ال��ل��ه،  ح���زب 
هو  ال��ت��ي��ار  س��الح  وأن  س��الح��ه  ط��رف  لكل  أن  مضيفاً  وال��وع��ود، 
الله،  التي يمثلها السالح عند حزب  الى األولوية  دوره، في اشارة 
وكان الفتاً تلويح باسيل بالذهاب إلى فرض الالمركزية الموسعة 
الله  حزب  رفض  وبينما  القانونية،  بالطرق  تتحقق  لم  إذا  واقعياً، 
التحالف  على  الحرص  مصادره  أكدت  باسيل،  كالم  على  التعليق 
أي  بين  طبيعي  أمر  الخالف  أن  واعتبار  الحر،  الوطني  التيار  مع 
بل  الحلفاء  خالفات  بالسجاالت  يقارب  ال  الحزب  وأن  حليفين، 

بالحوار داخل الغرف المغلقة.
»جلسة  أن  الى  باسيل ،  الحر«  جبران  »الوطني  التيار  رئيس  وأشار 
مجلس الوزراء التي عقدت أمس )أمس األول( هي تأكيد على غاية دفينة 
دستوري«،  وغير  شرعي  غير  كان  وانعقادها  السلطة،  على  اليد  بوضع 
وطعنة  للطائف  قاتلة  وضربة  للدستور  إعدام  هي  »الجلسة  أن  معتبراً 

باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في  مجلس النواب«.
لتكتل  األسبوعي  االجتماع  بعد  صحافي،  مؤتمر  في  باسيل،  ولفت 
أحد  وال  يمّر  لن  والموضوع  جرى  بما  نقبل  لن  »أننا  الى  القوي  لبنان 
موقع   على  سطو  من  اقل  ليس  حصل  وما  ذلك  من  بأقل  معنا  يتعاطى 
حصل  »ما  أن  مؤكداً  وتصميم«،  إصرار  سابق  عن  الجمهورية   رئاسة 
يؤكد ان المطلوب من رئيس حكومة  تصريف األعمال   نجيب ميقاتي  كان 
التسمية«.  رفضنا  عندما  للجميع  ابلغناه  ما  وهذا  حكومة.  تأليف  عدم 
اللصيقة  والصالحيات  يجزأ،  ال  الجمهورية  »رئيس  أن  باسيل،  وشدد 
بشخصه ال أحد يمارسها عنه والصالحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها 

مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016«.
وذكر أن »ثلث الحكومة لم يكن مشاركاً امس، والحكومة غير مكتملة 
المواصفات، والبعض قرر تغييب مكّون عن مجلس الوزراء، معتبراً انه 
 2005 2005«، مؤكداً أن »العودة الى ما قبل  يستطيع ردنا الى ما قبل 
الى تلك  او قتالً، وطالما نحن احياء ال عودة  واما سجناً  اما نفياً  تتطلب 

المرحلة«.
اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك  أنه »حصل  ورأى 
مشّغليه«،  مع  بل  معه  ليست  ومشكلتنا  الدعوة،  على  ميقاتي  تجرأ  لما 
موضحاً »مشكلتنا مع الصادقين الذين نكثوا باالتفاق والوعد والضمانة، 
أنه  مؤكداً  شراكة«.  »بتبّطل  والحزبية  الوطنية  الشراكة  تنكسر  وعندما 
»إذا كان أحد يظن أنه يضغط علينا بالموضوع الرئاسي فنقول له »لن 

ينفع«، وهذا يؤدي إلى تصلب أكبر.
الذي  النازحين  بموضوع  يسمح  ال  الناس  بوجع  يهتم  »َمن  أن  ورأى 
فليقّر  الكابيتال  الناس  وجع  يهمه  وَمن  السابقة،  حكومته  أيام  على  بدأ 
وليهتم  أموالهم  سرق  من  وليوقف  االصالحية  والقوانين  كونترول  
يغرقون  اللبنانيين  مع  فهم  ووجعهم  أهله  وبفقر  طرابلس  بمدينته 
أن  باسيل  وكشف  أوجاعهم«.  على  بيخته  يعوم  وهو  الموت  بقوارب 
التكتل »سيسعى للخروج من خيار الورقة البيضاء رئاسياً ويجب إقرار 

الموسعة«. الالمركزية 
وإذ لم يعلّق حزب الله على مواقف باسيل، أكدت أجواء مطلعة على 
موقف الحزب لـ»البناء« أن »الحزب لن يصدر أي موقف حالياً من كالم 
النائب باسيل وال يريد فتح سجاالت مع أحد ال سيما مع التيار الوطني 
ومتمسك  التيار  مع  بالعالقة  متمسك  »الحزب  أن  على  مشددة  الحر«. 
حول  النظر  بوجهات  التباين  يــؤدي  ولــن  مخايل  مــار  بتفاهم  أيضاً 
المطاف  بنهاية  لكن  الطرفين،  بين  خالف  الى  ما  جلسة  أو  استحقاق 
وهذا  ما،  أمر  على  يختلفان  وقد  واحد  فريق  ال  فريقان  والتيار  الحزب 
في  وحمايته  لتطويره  بالتفاهم  النظر  إعادة  من  مانع  ال  لكن  طبيعي، 

إطار تعزيز العالقة أكثر«.
وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد من مجلس النواب 
ممكن  وهذا  تطوير.  الى  يحتاج  مخايل  مار  تفاهم  أن  باسيل،  مؤتمر  قبل 

حصوله بالحوار بين الطرفين لتقوية العالقة بينهما وتجاوز الخالفات.
أكثر من صعيد لمحاولة  اتصاالت تجري على  أن  »البناء«  وإذ علمت 
مجلس  جلسة  انعقاد  رافق  الذي  والطائفي  السياسي  التصعيد  احتواء 

الوزراء وتأمين مظلة سياسية وحكومية ألي جلسة مقبلة للحكومة لكي 
ال يتكّرر ما حصل في جلسة االثنين، أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء« أن 
دعت  كلما  الوزراء  لمجلس  جلسة  الى  الدعوة  سيكّرر  ميقاتي  الرئيس 
بنود  لوجود  السنة  نهاية  قبل  جلسة  الى  الدعوة  بصدد  وهو  الحاجة، 
ملحة مالية واقتصادية وإدارية تتعلق باستمرارية عمل المرافق العامة 

المواطنين«. وبمعيشة 
فقد  السياسي،  المشهد  في  حاضرة  االثنين  جلسة  ارتدادات  وبقيت 
أّكد األمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في حديث 
اّتخذ  الحزب  وأّن  طروادة  حصان  ليس  الطاشناق  »حزب  أّن  تلفزيوني 
وقال  يلتزم«.  لم  الصناعة  ووزير  الجلسة  في  المشاركة  بعدم  القرار 
جورج  الوزير  يلتزم  أن  المفترض  من  وكان  القرار  »اّتخذنا  بقرادونيان: 
»للوزير  وتابع  خاصة«.  لمصالح  بذلك  يقم  لم  لكنه  بالقرار،  بوشكيان 
بوشكيان شركة الستيراد أدوات طّبية وبالطبع أن المستشفيات طلبت 

من الوزير الدفاع عن حقوقهم فارتأى أن يحضر«.
وأّكد بقرادونيان أن »بوشكيان ليس حزبًيا لكن ما حدث لن يمر مرور 
الكرام وفي الوقت نفسه لن نستبق األمور ألن القرار ليس عندي بل عند 
ولن  االنضباط  الطاشناق  حزب  ميزة  أّن  خصوصاً  المركزية،  اللجنة 
الطائفة  يمثل  بوشكيان  »الوزير  ان  الى  واشار  السابقة«.  بهذه  يسمح 

األرمنية وال يجب أن يعتبر الرئيس ميقاتي أّنه تابع له«.
بدوره، أعلن وزير الثقافة محمد مرتضى أننا »لم نكن لنسمح بتفجير 
أن  في  للوطن،  او  ألحد،  مصلحة  ثمة  يكن  اذ  لم  الوزراء،  مجلس  جلسة 
لدى  الهواجس  مراعاة  على  حرصنا  »لقد  ــاف:  وأض تفجيرها«.  يتّم 
المبتوتة على ملفات حياتية ال  المواضيع  اقتصار  البعض وأسهمنا في 
تحتمل أي تراخ أو تأجيل«، مضيفاً »الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى 
تحتمل  ال  التي  الملّحة  تلك  سيما  ال  واجباتها  بأداء  باالستمرار  الدستور 
التأجيل وعلى هذا األساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه 
المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقاً للدستور وعرضة 

للمحاسبة أخالقياً ودستورياً وجزائياً«.
رئيس  اليها  دعا  التي  العامة  الهيئة  جلسة  تأجلت  آخر،  صعيد  على 
حق  في  االتهامية  العريضة  لمناقشة  اليوم  بري  نبيه  النواب  مجلس 
البارزة عدم  المسيحية  القوى  السابقين، بعد قرار من  وزراء االتصاالت 
المشاركة الن المجلس هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور. وأعلن نائب 
رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس 

في عين التينة تأجيل الجلسة.
وبعدما أعلن باسيل توقف التكتل عن حضور جلسات مجلس النواب 
المجلس  أدراج  في  ستبقى  عدة  قوانين  مشاريع  أن  يبدو  التشريعية، 

ولن تبت كقانون الكابيتال كونترول.
النائب  المال والموازنة برئاسة  التأمت جلسة لجنة  من جهة أخرى، 
االعمال  تصريف  حكومة  في  المالية  لوزير  لالستماع  كنعان  إبراهيم 
بسعر  والمتعلقة  الصادرة  والــقــرارات  التعاميم  حول  خليل  يوسف 

الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.
يجوز  »ال  أنه  إلى  الجلسة  بعد  كنعان  إبراهيم  اللجنة  رئيس  وأشار 
بيد  نشلحن  ما  »حتى  للضريبة  اإلضافية  العام  القطاع  رواتب  إخضاع 
الرجعي  المفعول  العدالة  من  »هل  سائال:  بيد«،  اياه  أعطيناهم  يلي 
أن »الموازنة لم تعتمد سعر  الرواتب«. وأوضح  القتطاع الضرائب على 
وتابع:  مقبول«.  سعر  اعتماد  تطبيقي  بقرار  المال  لوزير  ويمكن  صيرفة 
الناس  المال أوضاع  أن تراعي قرارات وزارة  »كان إجماع على ضرورة 
والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس«. وأكد كنعان: 
المتعلقين  و٦٨٧   ٦٨٦ بالقرارين  العمل  بتنفيذ  التريث  إلى  »توّصلنا 
بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة 

الناس«.
النظر  سيعيد  المال  وزير  أن  الى  لـ»البناء«  نيابية  مصادر  وأشارت 
الخاصة  الشركات  في  الموظفين  سيما  ال  الدخل  على  الضريبة  بقرار 
الذين يقبضون رواتبهم بالدوالر، لكون فرض الضريبة على الدخل على 
الضريبة  يشمل  القرار  أن  سيما  ال  كبيرة  أعباء  سيكبدهم  صيرفة  منصة 

مع مفعول رجعي عن العام الماضي.
على صعيد قانون الدوالر الجمركي، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء« 
السيارات  لم يطّبق بعد سوى على  لكنه  قائم  الجمركي  »الدوالر  أن  الى 
)الزراعة  المعنية  الـــوزارات  تبدأ  أن  بانتظار  االلكترونية  واألجهزة 
التي  للمنتجات  لوائح  إعداد  وغيرها(  والطاقة  واالقتصاد  والصناعة 

سيشملها الدوالر الجمركي على الـ15 ألف ليرة«.
أمور  جملة  من  تخوفها  لـ»البناء«  الملف  على  مطلعة  مصادر  وُتبدي 
جهوزية  عدم  الضريبي،  التهرب  تشجيع  الجمركي:  الدوالر  تطبيق  بعد 
جهاز الجمارك من الناحية التقنية لتطبيق القانون ال سيما أن المجلس 
الدوالر  قانون  لتطبيق  الالزمة  التشريعات  يضع  لم  للجمارك  األعلى 
تطبيق  قبل  األسعار  رفــع  الــى  التجار  مسارعة  عن  فضالً  الجمركي، 
من  االقتصاد  وزارة  في  المستهلك  حماية  مديرية  وعجز  القانون، 
مراقبة وضبط األسعار على كامل األراضي اللبنانية، خصوصاً أن عدد 

المراقبين ال يتجاوز المئة موظف«.
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وصل فريق ليفربول إلى دبي صباح أمس، لخوض معسكر خارجي 
للنصف  استعداداً  دبي،  سوبر  كأس  بطولة  في  المشاركة  تتخلله 
القائمة  وضّمت  الموسم.  لهذا  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  من  الثاني 
الشباب  من  مجموعة  كلوب،  يورغن  ليفربول،  مدرب  من  المختارة 
الموهوبين في تشكيلته األولية المكونة من 33 العباً لمعسكر تدريب 
ليفربول في دبي، بينما جاء في مقّدمتها النجم المصري محمد صالح. 
وميالن  الفرنسي،  ليون  دبي،  سوبر  كأس  خالل  »الريدز«  وسيواجه 
بطل الدوري اإليطالي، يومي 11 و16 كانون األول الحالي، كجزء من 
من  لعدد  كلوب  ويفتقد  األوسط.  الشرق  إلى  اإلنكليزي  الفريق  رحلة 
في  منتخباتهم  مع  لمشاركتهم  دبي،  معسكر  أيام  بداية  في  النجوم 

كأس العالم الحالية بقطر. وضمت قائمة ليفربول:
ـ حراسة المرمى: أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوغا.

روبرتسون،  ــزي،  رام كالفين  تسيميكاس،  ديفيز،  بن  الدفاع:  ـ 
بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه.

إليوت،  ميلنر،  جيمس  جونز،  كورتيس  تشامبرلين،  الوسط:  ـ 

كالرك،  فراوندورف،  ألكانتارا،  تياجو  آرثر،  كيتا،  نابي  جــوردون، 
جيك كين، كورنس.

فيرمينو،  دياز،  لويس  جوتا،  كارفاليو،  صالح،  محمد  الهجوم:  ـ 
ستيوارت، بن دوك.

خارجي،  معسكر  إلقامة  الفرنسي،  ليون  فريق  دبي  إلى  وصل  كما 
أرسنال  يؤدي  فيما  دبي،  سوبر  كأس  بطولة  في  أيضاً،  وللمشاركة 
استعداداً  بدبي  النصر  ملعب  في  اليومّية  تدريباته  اإلنكليزي، 

نفسها. للبطولة 

سبورت«  ديلو  غازيتا  »ال  في  الصحافي  بــيــدوال،  ألفريدو  أعلن 
الدولي  مع  للتعاقد  يورو  مليون   90 عرض  مدريد  ريال  أن  اإليطالية 
الكرواتي يوسكو غفار ديول مدافع اليبزيغ األلماني. وأضاف الصحافي 
الشهير عبر حسابه على تويتر أن تشيلسي يسعى خلف الالعب البالغ 
عمره 20 عاماً، لكن ريال مدريد عرض مبلغاً ضخماً بلغ 90 مليون يورو 
على ناديه األلماني لحسم الصفقة كما هو متوقع في الصيف المقبل. 
قائد كرواتيا والعب وسط ريال مدريد  لوكا مودريتش  أن  وال شك في 
االنضمام  في  الشاب  زميله  وإقناع  الصفقة  هذه  في  دور  له  المخضرم 
للنادي الملكي، خصوصاً بعد تألقه في نهائيات كأس العالم الجارية 

في قطر.
خط  العب  مدريد  ريال  خلفهم  يسعى  الذين  اآلخرين  الالعبين  ومن 
الذي   ،1998 العام  المولود في  السلوفيني ساندي لوفريتش  الوسط 

وصل مجاناً الصيف الماضي إلى أودينينزي اإليطالي. ويسعى ريال 
وسط  في  خاصة  شبان  العبين  مع  بالتعاقد  صفوفه  لتدعيم  مدريد 
األلماني  ورحيل  االعتزال  من  مودريتش  لوكا  اقتراب  ظل  في  الملعب 
البرازيلي  صفقة  حسم  من  الملكي  النادي  اقترب  كما  كروس.  توني 
سيظل  لكن  عاماً،   16 عمره  البالغ  بالميراس  مهاجم  إندريك  الشاب 
ويتوقع  عاماً.   18 بلوغه  لحين  البرازيلي  ناديه  صفوف  في  الالعب 
لتدريب  زيــدان  الدين  زين  السابق  الفني  مديره  انتقال  مدريد  ريال 
كأس  نهائيات  بعد  ديشان  ديدييه  رحيل  حال  في  الفرنسي  المنتخب 
كيليان  مع  الحديث  على  قادراً  يجعله  ما  وهو  قطر،  في   2022 العالم 
في  اللعب  وقيمة  الملكي  للنادي  باالنتقال  وإقناعه  أخرى،  مرة  مبابي 
سانتياغو بيرنابيو، كما بإمكانه تقريب وجهات النظر وتذويب الجليد 

بين الرئيس بيريز والنجم الفرنسي الشاب.

»مشاجرة  عن  إيتو  صامويل  والكاميرون  برشلونة  أسطورة  اعتذر 
وسائل  على  انتشرت  والتي  الجزائريين  المعجبين  أحد  مع  عنيفة« 
وهو  الحالي  الكاميروني  االتحاد  رئيس  وظهر  االجتماعي.  التواصل 
يطرح أحد المشجعين الجزائريين أرضاً عقب مشاهدة مباراة البرازيل 
وكوريا الجنوبية في دور الـ 16، إذ أذهل هذا المقطع عشاق كرة القدم 
في العالم. وتّم تسجيل الحادث بعد فترة وجيزة من فوز البرازيل 1-4 
السابق  الكروي  النجم  العالم، وأصدر  الجنوبية في كأس  على كوريا 
بياناً يعتذر فيه عن الحادث. ونشرت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية 
بيان إيتو، وجاء فيه: »بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، خضت 

أعتذر  أن  أود  جزائرياً،  مشجًعاً  كان  ربما  شخص  مع  عنيفة  مشاجرة 
شخصيتي،  مع  تتناسب  ال  بطريقة  الفعل  ورد  أعصابي  فقدان  عن 
»أتعهد  إيتو  وأضــاف  المؤسف«.  الحادث  هذا  عن  للجمهور  أعتذر 
بمواصلة مقاومة االستفزازات المستمرة والمضايقات اليومية لبعض 
والجزائر  الكاميرون  مباراة  منذ  الواقع،  في  الجزائريين،  المشجعين 
خالل  دليل،  أي  دون  الغش  ومزاعم  لإلهانات  هدفاً  كنت  آذار،   29 في 
المونديال، تعرض مشّجعو الكاميرون لمضايقات من قبل الجزائريين 
في الموضوع نفسه، أود أن أشير إلى أن سيناريو هزيمة الجزائر كان 

قاسياً، لكنه يتماشى تماماً مع قواعد وأخالقيات رياضتنا«. 

العالم  كأس  في  الثمانية  دور  يصل  عربي  بلد  أول  المغرب  أصبح 
الستة  دور  في  إسبانيا  على  الترجيح  بركالت  تغلبه  بعد  القدم  لكرة 
عشر. إنجاز تاريخي ألسود األطلس بفوزهم بنتيجة -3 صفر بركالت 
الترجيح عقب تعادلهم دون أهداف في استاد المدينة التعليمية، حيث 
نجح حارسهم المتألق ياسين بونو بصد ثالث ركالت ترجيحية. هذا، 
ريال  أكاديمية  وخريج  إسبانيا  في  المولود  حكيمي،  أشرف  وسجل 
سيمون  أوناي  اإلسباني  الحارس  شباك  في  الحاسمة  الركلة  مدريد، 

بعد فشل العبي إسبانيا في تسجيل أي من ركالتهم. مع اإلشارة إلى 
أن اإلسبان استحوذوا على الكرة لفترات أطول لكنهم فشلوا في صنع 
المنتخب  ثأر  وهكذا،  الصلب.  المغربي  الدفاع  أمــام  حقيقية  فرص 
التي  السابقة  النسخة  في  المجموعات  دور  من  لخروجه  المغربي 
منتخبها  مع  تعادله  بعد  إسبانيا  يد  على   )2018( روسيا  في  أقيمت 
المنتخبين سبق والتقيا في ثالث مناسبات  أن  2. والجدير ذكره،  ـ   2

أسفرت عن  فوزين لالسبان وتعادل.

ليفربول في دبي بغياب نجومه 

ومحمد �ضالح اأبرز الحا�ضرين

ريال مدريد ي�ضطاد نجوم المونديال

ومودريت�ش يمّهد الطريق لغفار ديول

اإيتو يعتذر من م�ضّجع جزائري!

الحار�ش يا�ضين بونو عّقد الإ�ضبان 

وقطع تذاكر عودتهم اإلى مدريد

أعلن االتحاد األلماني لكرة القدم أن مدير المنتخب أوليفر بيرهوف رحل عن منصبه 
قبل عامين من انتهاء عقده، ليصبح أول ضحية للخروج المبكر من الدور األول لكأس 
العالم في قطر. وتعّرض الالعب الدولي السابق، الذي يشغل منصبه منذ 18 عاماً، إلى 
على  الثانية  للمرة  المجموعات  دور  من  ألمانيا  خروج  بعد  واسع  نطاق  على  انتقادات 
التوالي. وقال رئيس االتحاد األلماني بيرند نويندورف في بيان: »أوليفر بيرهوف قدم 
تحقيق  في  فشلنا  لو  حتى  بنجاحات  مرتبطاً  اسمه  وسيظل  األلماني،  لالتحاد  الكثير 
ألمانيا  فوز  في  بيرهوف  وساهم  الماضية«.  القليلة  البطوالت  في  الرياضية  أهدافنا 

بلقبها الرابع في كأس العالم في 2014، وقال نويندورف إن جهوده لن ُتنسى.
في  حتى  البرازيل،  في  العالم  كأس  في  بالنجاح  مرتبطا  دائماً  »سيظل  وأضــاف: 
األوقات المضطربة كان يعمل على تحقق أهدافنا ورؤيتنا«. وخرجت ألمانيا من بطولة 
كأس العالم في قطر بعد خسارتها أمام اليابان والتعادل مع إسبانيا، بينما كان فوزها 
ألمانيا وّدعت  الخامسة غير كاف. وكانت  على كوستاريكا في آخر مباراة بالمجموعة 
النهائيات في 2018 من دور المجموعات أيضا للمرة األولى خالل 80 عاماً، كما فشلت 
في عبور دور الستة عشر ببطولة أوروبا 2020. وسيعقد مسؤولو كرة القدم في ألمانيا 
أول اجتماع لهم اليوم، األربعاء لتحليل أداء المنتخب في قطر، والتخطيط لتغييرات قبل 

بطولة أوروبا 2024 والتي ستستضيفها البالد.

بمبادرة كريمة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزعت السلطات القطرية 
مجاناً.  الدوحة  في  المغاربة  المواطنين  على  وإسبانيا  المغرب  مباراة  حضور  تذاكر 
بشرط  بالدوحة،  مول«  »جيت  في  المغاربة،  على  بالفعل  التذاكر  توزيع  فيديو  ووثق 
المغربي  المنتخب  تأّهل  وأّدى  »هيا«  بطاقة  ومعه  المغربي  الجواز  عبر  الهوية  إثبات 
على  المغربية  الجماهير  طلب  زيادة  إلى  السادسة،  للمجموعة  متصدراً  الـ16  لدور 
تذاكر المباراة، وسط ارتفاع ثمنها في السوق السوداء، وغياب تذاكر على موقع الفيفا 
والبطولة. وأظهر مقطع فديو لحظة توزيع التذاكر، حيث بدا العشرات من المشجعين 
المغاربة وهم يقفون منتظرين دورهم في الحصول على البطاقات خلف حاجز زجاجي. 
وكانت صفحة »المنتخبات الوطنية المغربية« قد أعلنت، أنه »بعد الجهود الكبيرة التي 
 5000 القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  خصص  القدم،  لكرة  المغربي  الملكي  االتحاد  بذلها 
المغربية  للجماهير  اإلسباني  ونظيره  الوطني  الفريق  ستجمع  التي  للمباراة  تذكرة 

ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر«.
وفي موقف داعم للمنتخب المغربي في المونديال، حضر الشيخ حمد بن خليفة آل 
أمام إسبانيا، وانتشر مقطع  لمؤازرته  الشيخة موزا،  السابق وعقيلته  أمير قطر  ثاني، 
للفيديو للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخة موزا وهما في مدرجات استاد المدينة 

التعليمية بالريان، وهما يشجعان المنتخب المغربي.

سيما  ال  أفريقيا،  منتخبات  بين  شيوعاً  األلقاب  أكثر  من  واحداً  »األسود«  لقب  يعتبر 
منتخبات المغرب والكاميرون والسنغال التي تعتبر 3 من أقوى المنتخبات في القارة 
داللة  في  المرّوضة«  غير  »األسود  اسم  منتخبهم  على  يطلقون  الكاميرون  في  السمراء. 
على أنه ال أحد باستطاعته الوقوف أمامهم، وفي السنغال »أسود التيرانغا« وهو ليس 
»الولوف«  مجموعة  إلى  تعود  وأصوله  ثقافتهم،  في  عميق  معنى  له  وإنما  لقب  مجرد 
وهي مجموعة عرقية تتواجد في غرب أفريقيا، أما المنتخب العربي »المغرب« فيطلق 

عليه »أسود األطلس«، فما هو السر وراء هذه التسمية؟
يحمل المنتخب المغربي لقب »أسود األطلس« وذلك بسبب امتداد جبال األطلس على 
حدود المغرب. وتعتبر جبال األطلس واحدة من أعلى السالسل الجبلية في العالم وتمتّد 
على طول الجزء الشمالي الغربي من القارة االفريقية ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها نحو 
4 آالف و167 متراً. وتتميز الجبال األطلسية بكونها ذات طرق وعرة تجعل من الصعب 
الوصول إلى تسلقها، حالها كحال المنتخب المغربي العنيد الذي يصعب تجاوزه في 
المباريات. أما في ما يخّص لقب األسود، فتعود تلك التسمية إلى وجود نوع من األسود 
انقرضت بعد  القرن العشرين، ولكنها  التي عاشت بجبال األطلس حتى نهاية  النادرة 
ذلك. وُسّميت هذه األسود باألسود البربرية أو النوبية، والتي امتازت بالشراسة والقوة 
األسود  لقب  إلطالق  المغاربة  دفع  مما  لألسود،  المعتادة  القوة  تفوق  التي  الجسمانية 

على منتخبهم تيمناً بالقوة غير الطبيعية لتلك ألسود التي عاشت في جبال األطلس.

بيرهوف اأول �ضحّية لخروج األمانيا المبكر

مبادرة كريمة من »تميم« قطر للمغاربة

والأمير حمد م�ضّجعًا لـ »اأ�ضود الأطل�ش«

لماذا يلّقب منتخب المغرب بـ »اأ�ضود الأطل�ش«؟
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 r�b�ò ÊU�dN� s� W��U��« UN�—Ëœ w� ÊuMHK� …b��L�« r�_« X�Òd�
 W��œ_«  …ezU�  UN�ML�  qON��«  …—U??�  …d�UA�«Ë  W��œ_«  åb�b�Ë
 ‰ö�  s�  UN�«b�ù  Î «œ«b��«  UNH�u�  ¨WJzöL�«  „“U�  WK�«d�«  WO�«dF�«

ÆdFA�«Ë ‰UH�_« »œ√ ‰U�� v� UN�U�U��
 qON��« W��œú� …ezU��« ‚“— qO�� —u��b�« ÊU�dNL�« fOz— r]K�Ë 
 WOJKL�« W�UI�« w� XLO�Ô√ w��«Ë åb�b�Ë r�b� f�—U�u�ò WO�UH��« v�
 w� l�d���«Ë ¡UB�ù«Ë w�UO��« œUB��ö� W�dBL�« WOFL��« w�

Æ…d�UI�« W�dBL�« WL�UF�«
 s� qON��« …—U� W��œ_«Ë W��UJ�«  d]�� ¨…ezU��« UNLÒK�� bF�Ë 
 j�Ë åb�b�Ë r�b�ò …b��L�« r�_« WO�UH��« v� b�«u��U� UN�œUF�
 WO�UH��ô« Ác� WOL�√  b�√Ë ¨ÊuMH�« nK��� s� sO�UMH�« s� W��u�
 qOL��« sH�«Ë w�«d�« sH�« s�“ sO� ¨b�b��«Ë r�bI�« sO� j�d� w��«
 r�b� t� fO� s� ∫X�U�Ë Æw�«d��« vK� WE�U�LK� …d�UFL�« ‰UO�_«Ë
 t�«b�≈ UNM� ÒbL��� Î«—Ëc� t� b �uÔ� Ê« Ÿb�� ÒqJ� Òb� ôË b�b� t� fO�

ÆÍdBL�« sH�« s� UNOK� vÒ�d� v��« Á—Ëc�Ë
 w��d���  UNL�œË  w�  UNz«u��U�  UO�b�«  ÒÂ√  dBL�  h�U��«  dJA�«
 d�� w� UN�UC��«Ë ¨dFAK�Ë qHD�«  »œ_ w�U�U�� w�  U�«b��«  cM�
 w�K�— q�«Ë√ v�� UNOO�ö�≈Ë U�œUI�Ë UNMO�UM�Ë UN�dJH�Ë UNO�b��
 U�bOK��� ÊuMHK� …b��L�« r�_« WLEML� Î «b� ’U��« dJA�«Ë ÆWO�œô«
 ¨d��«  dFA�«  œ«Ë—  Èb�≈  WJzöL�«  „“U�  …d�UAK�  …dDF�«  Èd�c�«
 ÊËdO�J�« t� d�Q� ÎUO�œ√ ÎU�«dO� X�d�Ë Î̈ «bI�Ë Î «dF� UO�b�«  ú� w��«Ë
 …ezU� w�ML� dO�� r�dJ� u� w� U�—UO��«Ë ÆÎUF�� rNM� …b�«Ë U�√Ë

  dÒO�  w��«  WJzöL�«  „“U�  …bO��«  w�Ë  ÂUEF�«  ¡«dFA�«  s�  …d�U�
Æw�dF�« dFA�« —U��

 X�U� WJzöL�« „“U� …dO�J�« …d�UA�« ÒÊ√ qON��« W��œ_«  d�–Ë
 w�  ‚«dF�«  UNM�uL�  WO�dF�«  r�«uF�«  s�  œb�  sO�  WKIM��  UN�UO�
 ÍdFA�«  UN�«dO�  vK�  XE�U�Ë  UN�MC��«  w��«  …d�UI�«Ë  ÊUL�
 dB�  XM�  UN�Q�Ë  ¨w�«b�ù«  UNzUD�Ë  UN�dO��  ‰«e??�  ôË  XH��«Ë

Æ2007 ÂU� UNO� XO�u�Ë Î̈U�UL�
 U�bO�uJ�« r�� …ezU� t�ML� sO�� `�U� ÊUMH�« ÊU�dNL�« ÂÒd�Ë 
 t�ML� w�ËUA�« r�O� Æœ ÍœuF��« »dDL�«Ë ¨”bMNL�« œ«R� q�«d�«
 …ezU� dI� bL�√ Ãd�L�«Ë ¨‘d�_« b�d� q�«d�« —UIO�uL�« …ezU�
 …b�U� WL�M�« …ezU� l�U� …œU� W�UMH�« ¨wLKF�« w�� q�«d�« Ãd�L�«
 ¨w�U�B�«  …b�U�  bOH�Ë  UNM�«Ë  UN�Ë“  UNF�  UNLK��Ë  v�U�B�«
 UN�IOI� UN� UN�LK� vM�� œUF� WL�M�« …ezU� bO�Ë U�dO� W�UMH�«Ë
 UN�LK� W�œU� WL�M�« …ezU� w�U� ÈËd� W�UMH�«Ë ¨wM�� ÊUNO�
 …ezU�  nOK�«  u�√  —œU�  »dDL�«Ë  ¨W�œU�  WIOI�  XM�  U�√  vKO�  UN�
 wKOF�«  …eL� ÊUMH�«Ë  ¨u�uJ� dO�√  tK�� t�  UNLK� u�uJ� œuL��
 ¨qOL� ¡UM� …ezU� wMG�« b�� W�œU� W�UMH�«Ë ¨—uBM� Õö� …ezU�
 t�  UN�LK�  W�UJ�  —u�«  W�U�√  …ezU�  d�U�  Íb��  X��—UMO��«Ë
 …bO�  …ezU�  ÊuLO�  W�UMH�«Ë  ¨W�UJ�  —u�«  W�U�«  s�d��  t�L�d�

ÆW�UL� s�U� WK�«d�« WO�dF�« W�UA�«
 rO�«d�«  —u��b�«  ‰UL�_«  q�d�  W�d�H�«  Á«—u��b�«  `M�  Òr??�Ë

Æs�b�« dB� qO�UL�« —u��b�«Ë ¨dB� w�u�b�«

π«¡°ùdG IQÉ°S IôYÉ°ûdGh áÑjOCÓd áµFÓªdG ∑RÉf IõFÉL

…d�UI�« w� UNL�dJ� bF� W�b��� qON��«ÊU�dNL�« w� Êu�dJL�«


	Binaa P01
	Binaa P02
	Binaa P03
	Binaa P04
	Binaa P05
	Binaa P06
	Binaa P07
	Binaa P08

