
كتب المحّرر السياسّي 

يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ األسبوع المقبل إلى السعودية 
في زيارة تاريخية للمشاركة في ثالث قمم صينية سعودية وصينية 
الملك السعودي سلمان بن عبد  خليجية وصينية عربية، وأمس وزع 
الشهر  التاسع من  العربية في  الصينية  القمة  العزيز دعوات لحضور 
الحالي، أي يوم الجمعة المقبل، وتلقى رئيس حكومة تصريف األعمال 
أوالً  الثالث  القمم  أهمية  وتأتي  القمة،  لحضور  الدعوة  ميقاتي  نجيب 
لجهة ما تظهره من تقدم سياسي تحققه الصين في المنطقة على إيقاع 
حجم تأثيرها االقتصادي المتعاظم، وما يمثله هذا الحضور من كسر 
وثانياً  والسعودية،  الخليج  صعيد  على  خصوصاً  األميركية  األحادية 
لجهة ما تظهره من توجه خليجي وسعودي خصوصاً، باعتماد مواقف 
الجارية  التغيرات  المصالح على خلفية  وسياسات تعبر عن حسابات 
السعودية  العالقات  في  ت��أزم  إلى  أدى  ما  وهو  الدولي.  الصعيد  على 
األميركية إثر قرار أوبك بالس بخفض إنتاج النفط، وصفته واشنطن 

بالتموضع السعودي الى جانب روسيا.
القيام  على  العزم  لجهة  التركية  التصعيد  لهجة  تستمّر  المنطقة  في 

الكردية  الجماعات  انتشار  مناطق  تستهدف  برية  عسكرية  بعملية 
المسلحة، بينما تجري محادثات مكثفة روسية تركية وأميركية تركية 
العالقات  ت��ت��أزم  وبينما  العملية،  ع��ن  النظر  لصرف  م��ب��ادرات  ح��ول 
أنقرة  تحّمل  حيث  المتبادلة،  االتهامات  عبر  علناً  التركية  األميركية 
واشنطن مسؤولية دعم الجماعات الكردية المسلحة، وتتهم واشنطن 
المحادثات  تبدو  داع��ش،  تنظيم  يواجه  الذي  التحالف  بتقويض  أنقرة 
الروسية التركية مستمرة حول صيغة تضمن انتشار الجيش السوري 
بدالً من الجماعات الكردية المسلحة وليس الى جانبها، من جهة، وفتح 
وضع  حسم  لجهة  أستانا  مسار  وف��ق  تركيا  التزامات  تطبيق  مسار 
الجماعات المسلحة التي ترعاها تركيا في منطقة شمال غرب سورية.

مشهد  إنتاج  تعيد  جديدة  رئاسية  انتخاب  جلسة  انعقاد  مع  لبنانياً، 
االستعصاء وما يترتب عليه من فراغ مع تعطيل لفرص الحوار الذي 
الفرنسي  الرئيس  يبحث  جديد،  رئيس  انتخاب  إنجاز  يستحيل  بدونه 
اندفاع  منع  آليات  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  مع  ماكرون  ايمانويل 
لبنان نحو الفوضى في ظل استمرار الفراغ الرئاسي، ويقدم خريطة 
رئيس  إيصال  باستحالة  السعودية  إلقناع  التعاون  عنوانها  طريق 
مكوناً  الله  ح��زب  يشكل  ال��ذي  الفريق  م��ع  ال��ح��وار  دون  للجمهورية 

رئيسياً فيه وال يمكن الحوار معه دون الحوار مع حزب الله، وبالتوازي 
برضاها  يحظى  حكومة  برئيس  السعودية  مطلب  تحقيق  استحالة 
مقابل رئيس جمهورية يعادي حزب الله، ألن التوازن النيابي ال يسمح 
التقدمي  الحزب  رئيس  ك��الم  وج��اء  معا،  المنصبين  على  بالحصول 
مع  ال��ح��وار  رف��ض  بوصف  جنبالط  وليد  السابق  النائب  االشتراكي 
حزب الله بالعبث، بمثابة مساندة داخلية لموقف ماكرون في محادثاته 

األميركية.
بين  السجال  تصاعد  وزاري��ة  مصادر  توقعت  الحكومي  الشأن  في 
الحر،  الوطني  والتيار  ميقاتي  األعمال نجيب  رئيس حكومة تصريف 
القانونية  اآلل��ي��ة  تشكل  ال��ت��ي  المراسيم  توقيع  قضيتي  خلفية  على 
باعتبار  الدولة وكيفية إصدارها، حيث يتمسك ميقاتي  أعمال  لتسيير 
توقيع ثلثي الوزراء كافياً، بينما تقول مصادر وزارية إن التيار يصّر 
على ربط إصدار المراسيم بتوقيع كل الوزراء، في الصيغة التي يحل 
فيها مجلس الوزراء مجتمعاً مكان رئيس الجمهورية، والمسألة نفسها 
توجهيها  ميقاتي  الرئيس  ينوي  التي  الدعوة  مع  أكبر  خالفاً  ستثير 
النعقاد مجلس الوزراء واعتباره حضور ثلثي الوزراء كافياً وفقاً لنص 
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إنني أنادي شّبان سورية كلهم أينما 
أن  عزيز  بكّل  وأستحلفهم  ُوج���دوا 
من  وطننا  إلنقاذ  واح��دة  يداً  يكونوا 

المعتدين عليه.
سعاده

�سقوط الفل�سفة الأميركية 

لمفهوم القوة المركزية في العالم 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

ال�سعودية توّجه الدعوة لقمة �سينية عربية بعد اأ�سبوع… وميقاتي تلقى الدعوة 

ماكرون في وا�سنطن لإقناع ال�سعودية بحتمّية الت�سوية مع حزب اهلل… وجنبالط ي�ساند

اإ�سدار المرا�سيم واجتماع الحكومة اإلى الواجهة في �سجال متجّدد بين التيار وميقاتي

فإن  أوك��ران��ي��ا  ف��ي  ال��ح��رب  ت��ك��ون  - عندما 
روس��ي��ا ج��دي��دة ت��ك��ون قيد ال����والدة، وأوروب���ا 
أيضاً، وفي كل مرة  ال��والدة  جديدة تكون قيد 
وفق  جديد  من  وأوروب���ا  روسيا  فيها  تتشكل 
عالمي  تغيير  ثمة  يكون  جديدة  قوى  موازين 
نابليون  غ���زو  ب��ع��د  إال  مثله  ي��ع��رف  ل��م  ك��ب��ي��ر، 
لروسيا في مطلع القرن التاسع عشر، ثم حرب 
القرم في نهاية القرن نفسه، ومن بعدهما في 
مطلع  في  والثانية  األولى  العالميتين  الحربين 
لنهاية  وص���والً  العشرين،  ال��ق��رن  ومنتصف 
السوفياتي  االت��ح��اد  وتفكك  ال��ب��اردة  ال��ح��رب 
في  األميركية  القطبية  األحادية  نظام  وتشكل 
حروب  س��ي��اق  ك��ان  وإذا  نفسه.  ال��ق��رن  نهاية 
وطأة  تحت  العالم  أخذ  هو  الماضيين  القرنين 
وت��أث��ي��ر ع��وام��ل وح��اج��ات ت��وس��ع ال��س��وق من 
مفهوم  وف��ق  متطلباتها  لتلبية  والسعي  جهة، 
الدولة المبنية على القوة العسكرية ذات الصفة 
العالمية من جهة مقابلة، فإنه يستحيل الحديث 
عن وقف نتائج وتداعيات تفكك هذا السياق عند 
حدود نهاية القطبية األحادية، خصوصا عندما 
الجديدة  للجولة  المرافق  التغيير  أساس  يكون 
حاجات  م��ف��ه��وم  ف��ي  ن��وع��ي  بتغيير  م��رت��ب��ط��ا 
السوق من جهة، وحدود قدرة القوة العسكرية 

ذات الصفة العالمية من جهة موازية.
التغيير  لحقها  التي  العناصر  مراقبة  من   -
أوكرانيا،  ف��ي  ال��ح��رب  مسار  قبل  م��ا  وراف��ق��ت 
وخ��الل��ه وال ت����زال ت��راف��ق��ه، ن��ض��ع ي��دن��ا على 
المرتبط  ذل���ك  م��ن  للتغيير  عمقا  أش���د  م��س��ار 
عليه  الحرب  ألقت  ال��ذي  أو  بالحرب،  مباشرة 
مزيداً من األض��واء، مثل ظهور روسيا قوة ال 
االقتصاد  في  اقتصادياً  عنها  االستغناء  يمكن 
السحرية  ال��ق��وة  ن��ظ��ري��ة  وس��ق��وط  ال��ع��ال��م��ي، 
المصرفي  ال��ن��ظ��ام  ع���ن  وال���ع���زل  ل��ل��ع��ق��وب��ات 
األوروبية  ال��ق��درة  هشاشة  وظ��ه��ور  الغربي، 
على االستقالل االقتصادي عن روسيا، بينما 
النظرية،  التوقعات  السائد في  العكس هو  كان 
)التتمة ص6(

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح أمس، 
المصالحة  بتكريس  يأمل  حيث  المّتحدة،  الواليات  إلى 
األسترالية،  الغواصات  أزم��ة  بعد  األميركية  الفرنسية 
أسعار  من  التجاري،  الملف  في  تفاهمات  إلى  والتوّصل 
بالمنافسة  مروراً  أوروبا،  تستورده  الذي  األميركي  الغاز 

مع الصين، وصوالً إلى اإلجراءات الحمائية األميركية.
»إّنها  »تويتر»:  عبر  ماكرون  صّرح  وصوله،  وفور 

لحظة لالحتفال بالصداقة بين بلدينا».
نوعها  من  الثانية  الزيارة  وُتعّد 
للواليات  ماكرون  بها  يقوم  التي 
ال��زي��ارة  كانت  بعدما  المّتحدة، 
األميركي  الرئيس  عهد  في  األول��ى 
ج��و ب���اي���دن، ح��ي��ث س��ي��ُن��ّظ��م في 
الخميس  )اليوم(  األبيض  البيت 
الرئيس  شرف  على  ضخما  احتفاال 

الضيف. 
كما أنها أول زيارة دولة تنّظمها 
بايدن  عهد  في  المّتحدة  الواليات 
بعد تخفيف إجراءات أزمة كورونا.

ووف��ق ج��دول أع��م��ال ال��زي��ارة، 
يومين  الفرنسي  الرئيس  سيمضي 

واألخير  الثالث  اليوم  في  يتوّجه  أن  قبل  واشنطن  في 
مدينة  ما  يوماً  كانت  التي  أورلينز،  نيو  إلى  زيارته  من 

فرنسية. 
إعطاء  في  ال��زي��ارة  ه��ذه  تسهم  أن  م��اك��رون  ويأمل 
والدفاع  أوكرانيا،  بشأن  الدبلوماسية  لمساعيه  دفع 
الحمائية  للنزعة  الرافضة  الفرنسية  النظر  وجهة  عن 
مثل  قطاعات  في  أوروب���ا  مع  والمنافسة  األميركية، 

السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة النظيفة.

األسلحة  على  والسيطرة  االنتشار  منع  مدير  أف��اد 
بأّن  أمس،  يرماكوف،  فالديمير  الروسية  الخارجية  في 
األقمار الصناعية شبه المدنية المستخدمة في أوكرانيا 

يمكن أن تصبح أهدافاً مشروعًة للقوات الروسية.
تستخدم  الغربية  »ال��دول  أن  إلى  يرماكوف  وأش��ار 
بنشاط إمكانات البنية التحتية الفضائية المدنية، وفي 

األقمار  م��ن  مجموعة  األول  المقام 
المنخفض،  المدار  ذات  الصناعية 
م��ن أج���ل دع���م ع��م��ل��ي��ات ال��ق��وات 
األوكرانية» ضد قوات بالده، معتبراً 
االستفزازي  االستخدام  هذا  مثل  أّن 
يثير  المدنية»  الصناعية  »لألقمار 
ع��ل��ى األق���ل ت��س��اؤالت ف��ي سياق 
التي  الخارجي  الفضاء  معاهدة 

تعني استخدامها السلمي فقط.
على  الروسي  المسؤول  وش��ّدد 
التغطية  االعتبار  في  األخذ  مع  أّنه 
قبل  من  الكوكب  ألراضي  العالمية 
ف��إّن  المدنية،  الصناعية  األق��م��ار 
نظام  مفهوم  يختبر  »البنتاغون 
مكان  أّي  في  واع��د  وتحّكم  قيادة 
الغالبية  أّن  حين  في  العالم،  في 
لديها  ليس  ال���دول  م��ن  العظمى 

إجراءات مضادة فّعالة».
األقمار  استخدام  منع  نؤيد  »نحن  يرماكوف:  وقال 
الصناعية التجارية والمدنية ألداء مهمات قتالية، وندعو 
جميع البلدان المهتّمة باالستخدام المناسب لتكنولوجيا 
الفضاء  إلى بذل جهود مشتركة من أجل تطوير  الفضاء 

القريب من األرض لألغراض السلمّية البحتة».

مو�سكو تهّدد ب�سرب الأقمار ال�سناعية الغربية 

ماكرون من وا�سنطن: لالحتفال بال�سداقة بين بلدينا

مالي: الخيار الع�سكري

�سّد اإيران لي�س متاحًا حاليًا

أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية أمس، استدعاء 
احتجاجاً  نيكال رش،  الفرنسي في طهران  السفير 
شؤون  في  المقبولة»  »غير  باريس  تدخالت  على 

طهران، وادعاءاتها بشأن »قمع االحتجاجات».
بيان،  ف��ي  اإلي���ران���ي���ة،  ال��خ��ارج��ي��ة  واس��ت��ن��ك��رت 
الخارجية  ل���وزي���ر  ال���ب���ن���اءة  غ��ي��ر  »ال��ت��ص��ري��ح��ات 
البرلمان  واعتماد  الفرنسي  البرلمان  في  الفرنسي 
غير  »االس��ت��غ��الل  أن  مضيفة  إلي���ران»،  معاد  ق��رار 
وبعض  فرنسا  قبل  من  اإلنسان  لحقوق  المقبول 
إيران  جمهورية  ألس��ف  يبعث  األوروب��ي��ة  ال���دول 

الشديد». اإلسالمية 
أن����ه سينقل  ال��ف��رن��س��ي،  ال��س��ف��ي��ر  أك����د  ب�����دوره 
اإلسالمية  الجمهورية  احتجاج  ب��الده  لمسؤولي 

اإليرانية.
األميركي  ال��م��ب��ع��وث  ق���ال  م��ت��ص��ل،  صعيد  ع��ل��ى 
»إيران على بعد  إّن  الخاص بإيران، روبرت مالي، 
انشطارية  مواد  تخصيب  من  ربما  أسابيع  مسافة 

ضرورية لتطوير سالح نووي».
أّن��ه » بما  إي��ران،  ن��دوة حول  وزع��م مالي، خالل 
من  األطراف  اقترب  فكلما  النووي،  االتفاق  يخص 
إيران  تطرح  االت��ف��اق  إلح��ي��اء  صيغة  على  التوافق 
ضمنها  من  األخ��ي��رة»،  الدقيقة  في  جديدة  مطالب 

المطالبة برفع العقوبات عنها.
األنسب  هو  الديبلوماسي  »الخيار  أّن  وأض��اف 
ل��وق��ف اق��ت��ن��اء إي���ران س��الح��اً ن��ووي��اً»، م��ش��ي��راً إلى 
ضد  العسكري  الخيار  لتفعيل  الزمن  يأتي  »قد  أنه 

إيران، لكن الظروف لم تنضج بعد».



الوطن 2
احذروا عبوات المياه

المعدة لل�شرب...!

{ عمر عبد القادر غندور*

محمد  القاضي  لبنان  جبل  محافظ  أعلن 
المخبرية  الفحوصات  بنتيجة  أنه  المكاوي 
المأخوذة  المياه  عّينات  على  أجريت  التي 
خالل الحملة التي أطلقت للتثبيت من سالمة 
جرثومي  تلّوث  وج��ود  تبّين  الشرب،  مياه 
)ج��ري��دة  العينات  م��ن  ع��دد  ف��ي  وبكتيريا 

األخبار(.
قرارات  أصدر  المكاوي  القاضي  اّن  وُعلم   
األحمر  بالشمع  الختم  بين  ت��وزع��ت  ع��دة 
جينيريك  ولها  شركة  ُتسّمى   ٦٨ وع��دده��ا 
كاذب، ووقف العمل ل� ١٨ من الشركات التي 
توزع  أخرى   ٢٦ و  والبكتيريا  التلّوث  توزع 

البكتيريا بشكل أقّل!
األزمة  اّن  سابقة  بيانات  في  وقلنا  سبق 
المبتلي  بلدنا  في  المتناسلة  األزم��ات  بل  ال 
السياسية  الطبقة  بسبب  ليس  بنظامه 
الماء  يطال  الذي  بالفساد  وليس  القابضة، 
ال  ال��ذي��ن  الجشعين  بالتجار  وال  وال��ه��واء، 
الخبز  ربطة  يبيع  وبعضهم  الله  يخافون 
ألف  بأربعين  أربعة  أرغفتها  وعدد  المرقوق 
التي  البنزين  محطات  من  الكثير  والى  ليرة! 
تتالعب في العدادات وتبيع صفيحة البنزين 
بأقّل من ١٩ ليتر، الى مافيات الدواء وبعضه 
الى  المحلق  ال��دوالر  الى  الصالحية،  منتهي 
تبيعهم  ان  اللبنانيين  ينقص  وكان  عليين، 
جزيئات  تحمل  عبوات  الشرب  مياه  مافيات 

من البكتيريا والتلوث!
الزراعية  األبحاث  مصلحة  رئيس  يقول 
حافة  تخطى  لبنان  اّن  اف��رام  ميشال  السيد 
ووص��ل  األح��م��ر  ال��خ��ط  ت��ج��اوز  ال��ى  الخطر 
ملوثة  لبنان  مياه  واّن  الالعودة،  نقطة  الى 
جرثومياً  وملوثة  متفاوتة  بنسب  بمعظمها 
ح��دود  ال��ى  وال��زئ��ب��ق  بالمعادن  وكيمائياً 

.%١٠٠
من  المخاطر  نسبة  اّن  الخبراء  ويقول   
واألح��ي��اء  ال��م��دن  ف��ي  ترتفع  المياه  ت��ل��وث 
ال��ص��رف  ش��ب��ك��ات  ك��ث��رة  بسبب  المكتظة 
مصابة   %٩٠ واّن  العشوائية  الصحي 
بالتلوث، ومصلحة مياه الدولة ال تملك القدرة 
الفنية  تفاصيله  بكّل  القطاع  هذا  إدارة  على 
والتلوث  واإلداري��ة،  واالقتصادية  والعلمية 
واآلبار  والينابيع  االنهار  مياه  معظم  يضرب 
ومرافقها  الصيانة  أعمال  وانعدام  الجوفية، 
وان��ع��دام  المعالجة  بمراكز  ربطها  وع���دم 
المبتذلة  الصحي  ال��ص��رف  مياه  معالجة 
المياه  ومجاري  الشواطئ  على  طرحها  قبل 

واألنهار واآلبار...
 وقد سبق لنا في استعراض أزماتنا وقلنا 
األنانية  تحكمها  أخالقية  ه��ي  أزماتنا  اّن 
الله  من  الخشية  وع��دم  والجشع  والطمع 
حتى قال سبحانه في مثل حالتنا في سورة 
اِلِميَن َبْعًضا  االنعام »َوَكَذِلَك ُنَولِّي َبْعَض الظَّ

ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن«
محمد  سيدنا  عن  المروي  الحديث  وفي   
قال: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
فيدعوا  ش��رارك��م،  عليكم  الله  ليسلطن  او 

خياركم فال يستجاب لكم.
بغياب  فيه  نحن  ما  ُيصيبنا  ان  وطبيعي   
والتقوى.  البّر  على  والتعاون  والوّد  التراحم 
تسلط  ال  »اللهم  الدعوات  من  المأثور  وجاء 

علينا بذنوبنا من ال يرحمنا«...

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

خفاياخفايا

يقول مصدر روسي على صلة بالمفاوضات مع 
تركيا حول شمال سورية إن ال مكان لحل أحادي 

يتصل بمستقبل الجماعات الكردية المسلحة دون 
أن يشمل مصير الجماعات المسلحة في إدلب وإن 

العقدة التي تعيق التفاهم ال تزال سعي تركيا 
لعدم التزامن والتوازن في المسارين.

يتحدث مصدر وزاري عن تنافس بين الرئيس 
نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل على خيار 

ثالثة وزراء عندما توّجه الدعوة الجتماع الحكومة 
والجهة التي يختارون االلتزام بتوجهاتها ويرّجح 

أن ينجح الرئيس ميقاتي بتأمين نصاب الثلثين 
وميثاقية الحضور للجلسة التي سيدعو إليها.

كوالي�سكوالي�س

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارّية لمتابعة عودة 
النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان، أمس في السرايا الحكوميّة، شارك 
خوري،  هنري  العدل  حبيب،  بو  عبدالله  والمغتربين  الخارجيّة  وزراء:  فيه 
األمين  حجار،  هكتور  االجتماعيّة  الشؤون  سليم،  موريس  الوطني  الدفاع 
العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لألمن العام اللواء 

عباس إبراهيم.
 واّتفق المجتمعون على الموقف الموّحد الذي سيُبلّغ اليوم إلى المفوض 

السامي لألمم المتّحدة لشؤون الالجئين فيليبو غراندي.
على صعيد آخر، تسلّم ميقاتي دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد 
التاسع من شهر  الرياض في  الصينيّة في  العربيّة -  القّمة  العزيز لحضور 

كانون األول الحالي.
بعد  اكتفى  الذي  البخاري  وليد  لبنان  في  السعودي  السفير  الدعوة  نقل   
البلدين،  بين  الثنائيّة  العالقات  تأكيد  اللقاء  خللالل  »جللرى  بالقول  الللزيللارة 
وخارطة  للحكومة  اإلصالحي  البرنامج  في  المضّي  أهميّة  على  وشلللّددُت 
اإلصالحات  واستكمال  الدولي  النقد  صندوق  قبل  من  الموضوعة  الطريق 

بالتعاون مع مجلس النّواب«. 

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بّري، في مقّر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع األمين 
العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان األوضاع العاّمة وشؤوناً تشريعّية .

كما بحث الرئيس بّري في آخر المستجدات السياسّية والشؤون التشريعّية خالل لقائه 
أمين سّر »اللقاء الديمقراطي« النائب هادي أبو الحسن. وعرض مع عضو كتلة »الوفاء 
للمقاومة« النائب حسن فضل الله األوضاع العاّمة وشؤوناً تشريعّية .واستقبل الرئيس 

بّري النائب حيدر ناصر .
على صعيد، آخر دعا الرئيس بّري المجلس إلى عقد جلسة عند الساعة الحادية عشرة 

من قبل ظهر األربعاء المقبل وذلك لدرس اقتراح واّدعاء االّتهام في ملّف االّتصاالت.
وأبرق رئيس المجلس إلى رئيس جمهورّية غينيا االستوائّية تيودور أوبيانج نوغوما 

ماباسونغو مهّنئاً بانتخابه لوالية رئاسّية جديدة.

عبدالله  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  في  والمغتربين  الخارجّية  وزير  تسلّم 
بوحبيب رسالة تهنئة بعيد االستقالل من نظيره الروسي سيرغي الفروف، نقلها إليه 
سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف. وتخلّل اللقاء البحث في العالقات الثنائّية 

بين البلدين خصوصاً في محافل األمم المّتحدة.
وجّدد بو حبيب للسفير الروسي التأكيد أن »لبنان كان منذ بدء الصراع الروسي - 
األوكراني ضّد التدخل العسكري ألنه عانى من مثل هذه األمور لكنه ُيصوِّت دائماً ضد  

عزل روسيا في منّظمات األمم المّتحدة«.
من  رسالة  سلّمه  عّطار  الذي  سلمان  لبنان  في  باكستان  سفير  بوحبيب  التقى  كما 
 G77 وزير خارجّية بالده بيالوال بوتو زرداري، للمشاركة في اجتماع دول مجموعة
الذي ترأسه حالياً الباكستان، وسينعقد في نيويورك منتصف الشهر الحالي،  للبحث 
كورونا  وفيروس  اإلقليمّية  الخالفات  لجّهة  العالم  دول  ُتواجهها  التي  المشاكل  في 

وتغّير المناخ وتداعياتها على كل دول العالم.
عبدالله  العالمي  المّتحدة  األمم  برنامج  وُممّثل  مدير  الخارجّية  وزير  واستقبل 
مشروع  على  الُمصادقة  »جرت  أنه  حبيب  بو  أبلغ  أنه  اللقاء  بعد  أعلن  الذي  الوردات 

برنامج األغذية العالمي في لبنان للسنوات الثالث المقبلة -2023 2025«.
وقال »أطلعته أيضاً على نشاطات برنامج األغذية العالمي في لبنان والمساعدات 
التي  األنشطة  وعلى  الظروف،  هذه  في  السوريين  ولالجئين  للبنانيين  ُنقّدمها  التي 
سنقوم بها في الفترة الُمقبلة. وشكرته على الدعم والتسهيالت التي ُيقّدمها لنا لبنان 

لنقوم بعملنا على أكمل وجه«.

{ د. مصطفى يوسف اللداوي

أنه عاٌم  بقلٍق شديٍد، وترى   2022 العام  إلى  االحتالل »اإلسرائيلي«  تنظر سلطات 
متفجٌر ملتهٌب، صاخٌب مضطرٌب، وأّن أحداثه ساخنة وعملياته مستمرة، وأّن مشاهده 
متعّددة وأطواره متغّيرة، وأّن فصوله تتوالى تباعاً، وتتواصل أحداثاً وال تتوقف عنفاً، 
األمنية  اإلج��راءات  مختلف  ويفشل  السيطرة،  عن  العامة  األوضاع  بخروج  ينذر  مما 
وجه  على  الغربية  والضفة  القدس  وإلى  إليها  والهدوء  االستقرار  وإعادة  ضبطها  في 

الخصوص.
السيطرة، وثارت على  القدس قد خرجت عن  الغربية ومعها  الضفة  أّن  لهم  ويبدو 
القيود، وانتفضت ضّد السياسات األمنية والعسكرية المتخذة ضّدها، ولم تعد تجدي 
وال  اعتقال،  حالة  آالف  الثالثة  وحده  العام  هذا  فاقت  التي  االعتقال  عمليات  معها 
المائتي شهيد، فضالً عن استمرار سياسات  التي تقترب من  القتل والتصفية  عمليات 
نسف بيوت المنفذين، ومعاقبة ذويهم وعائالتهم، واعتقالهم وحرمانهم من العمل في 
الداخل، ومئات االقتحامات واالجتياحات التي اقتربت من ألف عملية اقتحام عسكرية 

وأمنية، مصحوبة باشتباكاٍت مسلحة، وإطالق ناٍر مستمّر.
المخططين  وضبط  العمليات  إحباط  في  المختلفة  األمنية  اإلج��راءات  تجِد  لم  كما 
لها والمشرفين عليها قبل تنفيذها، رغم حالة الطوارئ القصوى التي أعلنتها األجهزة 
األمنية »اإلسرائيلية«، واستخدمت فيها آالف الكاميرات المزروعة في كّل مكاٍن، ومئات 
ومراقبة  الحديثة  التجّسس  وتقنيات  الغربية،  الضفة  سماء  في  الطائرة  المناطيد 
الخطوط واالتصاالت الهاتفية، ومتابعة مختلف وسائل التواصل االجتماعي، واعتماد 
عن  فضالً  والفاعلين،  النشطاء  ومتابعة  المطلوبين  مالحقة  في  الصوتية  البصمة 
والتنسيق  معهم،  والتحقيق  استجوابهم  خالل  المعتقلين  من  المستقاة  المعلومات 
األمني الفاعل مع األجهزة األمنية الفلسطينية، وغير ذلك مما تلجأ إليه سلطات االحتالل 

منفردة أو بالتنسيق والتعاون مع دوٍل أخرى إقليمية ودولية.
تؤكد سلطات االحتالل أّن فصائل المقاومة الفلسطينية تزداد قوًة، وتتنافس في ما 
بينها على العمل في القدس والضفة الغربية، وال يقتصر العمل والتنافس على حركتي 
غمار  خوض  رت  ق��رّ الفلسطينية  القوى  كّل  أّن  يبدو  إذ  اإلسالمي،  والجهاد  حماس 
المواجهة، فضالً عن تشكيالٍت عسكرية جديدة مختلطة، ال تتبع فصيالً بعينه وإْن كان 
الراغبين في حمل السالح  ُجّل عناصرها من حركة فتح، وإنما هي مزيج من الشبان 
األمنية،  واألجهزة  الجيش  بها  يقوم  التي  واالجتياح  االقتحام  لمحاوالت  والتصدي 

ومنها كتائب عرين األسود في نابلس وكتيبتي جنين وجبع وغيرهم.
في  واللهب  النار  سنة  عن  تتحدث  التي  نفسها  »اإلسرائيلية«  التقارير  وتشير 
المواجهة بأشكال مختلفة، فبعض عناصرها  إلى  تعود  بدأت  فتح  حركة  أن   ،2022
ولدى  المشكلة،  بالكتائب  يلتحقون  أو  الخاصة،  مجموعاتهم  يشكلون  باتوا  الشبان 
األجهزة  مخازن  من  عليها  يحصلون  أخرى،  قتالية  ومعدات  رشاشة  أسلحة  هؤالء 
إلى  تنتمي  أمنية  عناصر  بها  تزّودهم  أو  البنادق،  آالف  بحوزتها  يوجد  التي  األمنية 
استعدادهم  ويبدون  بالمقاومة،  يؤمنون  ممن  الفلسطينية،  األمنية  المؤسسات 
»إسرائيلية«  أهداٍف  ضد  موجعة  عسكرية  عمليات  تنفيذ  مقابل  بالوظيفة  للتضحية 

الجنود والمستوطنين. تطال 
في عمليات  ملحوظاً  تزايداً  التي رصدت  األمنية »اإلسرائيلية«  األجهزة  ال تستبعد 
إطالق النار من بنادق آلية، أن تلجأ القوى الفلسطينية إلى عمليات التفجير عن بعد، 
وإطالق  والدهس  الطعن  عمليات  بعد  نوعية  نقلة  سيشكل  فيما  السيارات،  وتفخيخ 
النار من بنادق قديمة ومسدساٍت باليٍة، تتعطل أكثر مما تعمل، وقد لوحظت محاوالت 
 25 وجود  من  الرغم  وعلى  الغربية،  الضفة  إلى  األردني  الجانب  من  أسلحة  تهريب 
كتيبة من الجيش تعمل في فرقة الضفة في المنطقة الوسطى، أي بزيادة 12 كتيبة عما 

كانت عليه قبل سنتين، فإّن ضبط األوضاع في الضفة الغربية بات أمراً صعباً.
»كاسر  عملية  جيشهم  أرك��ان  قادة  ومعها  »اإلسرائيلية«  األمنية  األجهزة  تنتقد 
الغرض  ت��ؤّد  لم  أنها  إال  ت��زال،  وال  سنة  قرابة  انطالقها  على  مضى  التي  األم���واج«، 
الوقت  في  ازدادت،  قد  الفلسطينية  المقاومة  عمليات  إّن  بل  أجله،  من  انطلقت  الذي 
المقاومة  عناصر  مع  واالشتباكات  واالجتياح  االقتحام  عمليات  فيه  تضاعفت  الذي 
الفلسطينية، حيث سجلت عمليات المقاومة في صفوف الجيش والمستوطنين حتى 
نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 31 قتيالً، فضالً عن عشرات الجرحى والمصابين، 

في زيادٍة ملحوظة في أعدادهم منذ العام 2005.
إلعادة  محاولة  أّي  أّن  من  حكومتهم  »اإلسرائيلية«  األمنية  األجهزة  قادة  ويحذر 
اجتياح مدن الضفة الغربية في عمليٍة تشبه السور الواقي عام 2002، فإنها لن تتمكن 
من  العكس  على  بل  العسكرية،  لعملياتهم  حّد  ووضع  الفلسطينيين،  ثورة  إخماد  من 
ويعززهم  المسلحين،  مئات  فيها  يشارك  جديدة،  انتفاضة  إلى  تقود  قد  فإنها  ذلك 
ما  مع  بالمقارنة  لعبة  مجرد   2022 أحداث  ستكون  وحينها  المدنيين،  آالف  عشرات 
األحداث  صادفت  إذا  خاصة  وأحداٍث،  مواجهاٍت  من  الفلسطينية  المناطق  تشهده  قد 
غياب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حينها ستفلت األمور حكماً من أيدي 

الجميع، وستكون األرض والميدان هما السيد والحكم.
كما يحّملون المسؤولية إلى قادة المستوطنين ومسؤولي األحزاب الدينية والقومية 
التعامل  في  التشّدد  من  المزيد  إلى  ويدعون  العنف،  على  يحّرضون  الذين  المتطرفة، 
والتضييق  حرمته،  وانتهاك  األقصى  المسجد  اقتحام  فعمليات  الفلسطينيين،  مع 
على المصلين فيه، واالعتداء على بيوت الفلسطينيين وقراهم ومزارعهم وأشجارهم، 
وإطالق أيدي المستوطنين لترجم الفلسطينيين بالحجارة، واعتراضهم وقطع الطريق 
عليهم وتحطيم سياراتهم، كّل هذا من شأنه أن يزيد من حالة االحتقان، ويرفع منسوب 
تفجر  إلى  حتماً  ستقود  التي  والتعبئة،  التحريض  أجواء  ويشجع  والثورة،  الغضب 

األوضاع وخلق حالة من التنافس والتقليد المميت.
تلك هي صورة القدس والضفة الغربية من وجهة نظٍر »إسرائيلية«، تقف على أبواب 
انتفاضٍة قادمة كبراميل بارود متفجرة، ثائرة غاضبة، ناقمة متألمة، رجالها كاألسود 
يربضون، وشبانها كالليوث ينهضون، وفي كّل يوٍم لديهم جديٌد يفزع وحدٌث يرعب، 

فال تبشرهم أيامها القادمة بخير، وال تعدهم باألمن، وال تسمح لهم بالعيش بسالٍم.
اللهم احفظ ضفتنا بخير، وُصن قدسنا بوعدك، واحفظ شبابنا بحولك، واحم أهلنا 
برحمتك، واجمع صفنا بإرادتك، ووحد كلمتنا بأمرك، وَصوِّب رميتنا بقوتك، وانصرنا 

بعزتك.

لبنان ُيبلِّغ اليوم غراندي موقفه ب�شاأن النازحين

ميقاتي ت�سّلم دعوة من الملك ال�سعودي

لح�سور القمة العربّية ـ ال�سينّية في الريا�ض

بّري دعا اإلى جل�سة لدر�ض اقتراح

واّدعاء االّتهام بملّف االّت�ساالت

الفروف ُيهّنئ بوحبيب بعيد اال�ستقالل 

الم�سهُد في ال�سفة الغربية بعيٍن اأمنيٍة »اإ�سرائيلية«

ميقاتي مترئساً اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين  )داالتي ونهرا(
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ن�شاطات

حكومة  ف���ي  اإلع�����الم  وزي����ر  اس��ت��ق��ب��ل   {
المديرة   ، ال��م��ك��اري  زي���اد  األع��م��ال  تصريف 
وُممّثلة  زيد  أبو  غلوريا  للتعاونّيات  العاّمة 
»الفاو«  لبنان  في  وال��زراع��ة  األغذية  منّظمة 
مسؤولة  المكاري  والتقى  حداد.  أوراب��ح  نورا 
روث    usa رادي��و«  بابليك  »ناشونال  رادي��و  
المراسلين  مكتب  رئيس  حضور  في  شيرلوك،  
العرب واألجانب مروان شكري. وجرى البحث 
في شؤون وشجون اإلعالم والوضع في لبنان 

والمنطقة.

} عرضت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة 
عناية عز الدين في مكتبها في مجلس النّواب، 
مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الجديد 
للبنك جان كريستوف كاريه، العمل البرلماني 

ال سيما عمل لجنة المرأة والطفل النيابّية.
� بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في 
المركزّية  اللجنة  عضو  مع  اليرزة  في  مكتبه 
والسفير  األحمد  ع��ّزام  الوزير  »فتح«  لحركة 
األوضاع  دّب��ور،  أشرف  لبنان  في  الفلسطيني 

)مديرية التوجيه(العاّمة في لبنان والمنطقة. قائد الجيش مستقبالً األحمد ودبور في اليرزة أمس  
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بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لجريمة تقسيم 
حق  لحملة  اللبناني  الفلسطيني  االئتالف  أقام  فلسطين، 
حرش  في  لقاء  لبنان  في  الفلسطينيين  لالجئين  العمل 

بيروت.
شارك في الفعالية ناموس المجلس األعلى في الحزب 
جانب  إل��ى  مهدي  سماح  اإلجتماعي  القومي  السوري 

ممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية وفاعليات.
اللبناني  الوطنيين  بالنشيدين  ال��ل��ق��اء  اف��ت��ت��ح 

والفلسطيني، ثم توالى عن الحديث كّل من:
المستشار  الفيل،  محمد  بيروت  أبناء  رابطة  رئيس 
القانوني لدى المحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر، رئيس 
الله  عبد  أبو  اإلئتالف  وعضو  الفلسطيني  العربي  المركز 

فارس، ورئيس المجلس الثقافي اإلنمائي لمدينة بيروت 
محمد العاصي.

الفلسطيني  شعبنا  ألبناء  التحية  المتحدثون  وجه 
ويقّدم  اإلحتالل،  لقوات  يومياً  يتصّدى  ال��ذي  المقاوم 
الشهداء والتضحيات الجسام في سبيل تحرير فلسطين.

وأجمع المتحدثون على ضرورة أن ينال أبناء شعبنا 
الطبيعية  حقوقهم  لبنان  ف��ي  المقيمين  الفلسطيني 

واإلجتماعية.
القانونية  التعديالت  إجراء  إلى  المتحدثون  دعا  كما 
والتملك  العمل  من  الفلسطينيين  أهلنا  لتمكين  الالزمة 
بحق  التام  التمسك  مع  كريمة،  حياة  لهم  تحفظ  بصورة 

العودة إلى فلسطين.

أمس،  جلستها  في  المشتركة  النيابّية  اللجان  تابعت 
صعب،  بو  إلياس  النّواب  مجلس  رئيس  نائب  برئاسة 
ووزير  الشامي  سعادة  الحكومة  رئيس  نائب  حضور  في 
العدل في حكومة تصريف األعمال هنري خوري، مناقشة 

مشروع الكابيتال كونترول.
طريقه  يأخذ  »النقاش  صعب  بو  ق��ال  الجلسة،  إث��ر 
وهي  النقاش  من  حّيزاً  الثالثة  المادة  وأخذت  الصحيح 
مهّمة ألننا نحكي عن تأليف لجنة مهمتها تطبيق القانون 
ومراقبته، وهي تتألف من وزير المال وحاكم مصرف لبنان 
وقاضيين وستستعين بمن تراه مناسباً ويختارهم رئيس 
مجلس الوزراء.  وهذا ما اعترض عليه عدد من النّواب. تم 
وزير  برئاسة  لجنة  تأليف  لُيصبح  المادة  هذه  تعديل 
المال وحاكم مصرف لبنان أو أحد نّوابه وتعيين 4 خبراء 
ُيعّين   18 الدرجة  من  وقاض  االختصاص  أصحاب  من 
بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح رئيس الحكومة، 
وليس  مجتمعاً  ال��وزراء  مجلس  من  بقرار  وضعت  اليوم 
بيد رئيس الحكومة، ولها الحق في االستعانة بأي خبير 
تتحدث  الثانية  والفقرة  النّواب  لمجلس  الرقابة  وُتصبح 

عن آلّية عمل اللجنة«.
نّص  على  فوافقنا   3 الماّدة  من   2 الفقرة  »أّم��ا  وتابع 
جديد كالتالي: ُتحّدد آلّية عمل اللجنة أعاله بموجب قرار 
التنظيمّية  المراسيم  شأن  في  الوزراء  مجلس  عن  يصدر 
والنصوص التطبيقّية الالزمة لوضع هذا القانون موضع 
التنفيذ بناًء على اقتراح لجنة وزارّية تتوّلى ذلك استناداً 

إلى مواّد هذا القانون«.
النقاش  إننا بدأنا نشّق طريق  القول  أضاف »أستطيع 
وناقشنا  اللجنة،  َمهّمات  لجهة  األساسّية  المواّد  نحو 
النقاش  التي ستتوالها والبنود األخرى سيكون  الَمهّمات 

أسهل فيها، وبقيت الماّدتان المتعلّقتان باألموال الجديدة 
التي  النظر  وجهة  أوافق  وال  المصارف.  على  والدعاوى 
تقول إن هذا القانون ُوضع لنسف أموال المودعين ألن ما 
نعمله هو لحماية حقوق المودعين، ومن يقول عكس ذلك 

فلُيعّدل الماّدة التي فيها المّس بحقوق المودعين«.
وختم »الهدف هو الحفاظ على حقوقنا كلّنا، أّي حقوق 
المودعين. وأقول إن انهيار المصارف يأخذ كّل شيء معه، 
نعمل على خيط حّساس كيف سُنرجع حقوق المودعين، 

وفي الوقت نفسه، ُنريد المحافظة على المؤّسسات«.
 إلى ذلك، تقّدم النائب جميل السّيد، خالل جلسة اللجان 
ضوابط  لوضع  وحيدة،   بماّدة  قانون  باقتراح  النيابية، 
استثنائّية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات 
النقدية. وجاء في نص االقتراح »مادة وحيدة: خالفاً ألي 
على  الحفاظ  أولوّية  تأكيد  ومع  خاص،  أو  عام  آخر  نّص 
أموال المودعين في المصارف اللبنانّية وعدم المس بها، 
أُجيز للحكومة بالتنسيق مع مصرف لبنان اّتخاذ التدابير 
ضوابط  وضع  إلى  الرامية  كاّفة  والقرارات  واإلج��راءات 
خارج  إلى  المصرفّية  التحاويل  على  وموقتة  استثنائّية 
لبنان وعلى السحوبات النقدّية في داخله من الحسابات 
المصرفّية بالعملة األجنبية. ُيعمل بهذا القانون فور نشره 
في الجريدة الرسمّية ويسري لمّدة سنتين قابلة للتجديد 
مّرة واحدة من قبل مجلس الوزراء، بناًء القتراح مصرف 
لبنان، على أن يودع تقرير فصلي من الحكومة إلى مجلس 
والنتائج  والقرارات  واإلجراءات  التدابير  تلك  عن  النّواب 

العملّية التي ترّتبت عنها«.
واعتبر السّيد أن »على الحكومة أن ُترسل تفصيالً عن 
»هذا  أن  إلى  الفتاً  كونترول«،  الكابيتال  قانون  مشروع 

المشروع ال يخدم الناس«، داعياً إلى ردِّه للحكومة.

اعتبرت السفارة اإليرانّية في لبنان، أن اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني »ُيعّد مناسبًة لمحّبي 
السالم فى العالم من كل دين وعرق ولغة، للتعّرف على 
المظلوم وللدفاع  الفلسطينى  المنتهكة للشعب  الحقوق 
على  الشعب  هذا  له  يتعرض  الذى  الظلم  وإلدانة  عنها 

مدى سنوات«.
ضرورة  »يؤكد  اليوم  هذا  أن  إلى  بيان،  في  وأشارت 
قيام دول وشعوب العالم بواجبها اإلنساني والقانوني 
ُيظهر  كما  المضطهد،  فلسطين  شعب  حقوق  عن  للدفاع 
فشل المنّظمات والمؤّسسات الدولّية فى حّل إحدى أقدم 
األزمات اإلنسانّية والسياسّية فى العالم، خصوصاً في 
من  المرتكبة  اإلنسانّية  المجازر  أّدت  حيث  األيام،  هذه 
الضّفة  في  األطفال  وقتل  العنصري،  الفصل  كيان  قبل 
والمقدسات  الدينّية  األم��اك��ن  ُحرمة  وهتك  الغربّية 
اإلسالمّية فى فلسطين والقدس أكثر من أّي وقت مضى 
والكشف  الشرير،  النظام  هذا  وجه  عن  القناع  إزالة  إلى 

عن ضعف وهشاشة بيت العنكبوت هذا«.
 200 م��ن  أك��ث��ر  استشهد  ال���ذي  »ال��ك��ي��ان  أض��اف��ت 
برح  ما  وال��ذي  العام  ه��ذا  وح��ده  ي��ده  على  فلسطيني 
لألرض  الحقيقيين  السّكان  وُيهّجر  المستوطنات  ُيقيم 
ذلك  في  بما  الدولّية،  القرارات  متجاهالً  الفلسطينّية 
كالغّدة  انفك  ما  وال��ذي   ،2234 رقم  األمن  مجلس  قرار 
السرطانّية ُيهدِّد السلم واألمن العالميين باألزمات. لكّن 
الجديرة بالثناء في الضّفة  الفلسطيني  مقاومة الشعب 
الغربّية وغّزة وأراضي 1948 فى األشهر األخيرة واعدة 
لجيل الشباب الفلسطيني الذين حّول فلسطين إلى وكر 

أسود، مضّيقاً المجال أمام الصهاينة«.
الفلسطينّية  بالقضّية  »اهتمامها  السفارة  وأك��دت 
للجمهورّية  واألس��اس��ّي��ة  األول��ى  القضّية  باعتبارها 
»أن  معتبرًة  اإلسالمي«،  والعالم  اإليرانّية  اإلسالمّية 
القضّية  هذه  لجعل  العالمّية  الصهيونّية  سعي  مصير 

كامل   عن  وأعربت  بالفشل«.  سلفاً  محكومة  منسّية، 
للفلسطينيين  والمشروعة  المتميِّزة  للمقاومة  تقديرها 
الصهيوني،  الكيان  واحتالل  ع��دوان  ضّد  المظلومين 
داعيًة المجتمع الدولي إلى االهتمام بالجذور الرئيسّية 

الستمرار األزمة الفلسطينّية والسعّي إليجاد حلول لها.
الصهيوني  الكيان  ق��ادة  محاكمة  »ض��رورة  وأك��دت 
»القاتل  الكيان  أفعال  وتحديد  حرب  كمجرمي  الموّقت 
ضّد  وجرائم  جماعّية  إب��ادة  أنها  على  ه��ذا  لألطفال« 
غ��ّزة  شعب  »م��ع  تعاطفها  ع��ن  معبرًة  اإلن��س��ان��ّي��ة«، 
الدولي  والمجتمع  اإلسالمية  »الدول  داعيًة  الُمحاصر«، 
للشعب  المحّقة  الحقوق  دعم  فى  بمسؤوليتهم  للقيام 
مشروطة  وغير  فورّية  إج��راءات  واتخاذ  الفلسطيني، 
إلنهاء الحصار القاسي وغير اإلنساني الذي يتعّرض له 

هذا الشعب المظلوم«.

»ندوة العمل«
رفعت  الوطني«  العمل  »ندوة  رئيس  اعتبر  ب��دوره، 
إبراهيم البدوي في بيان، أن »تاريخ 29 تشرين الثاني 
من كّل عام، هو ذكرى أليمة ألسوأ قرار في تاريخ األمم 
تقسيم  وه��و  أال  المشؤوم  ال��ق��رار  تبّنت  التي  وال���دول 
على  العالم  دول  وتكالب  »تواطؤ  أن  مؤكداً  فلسطين«، 
تقسيم فلسطين، أّدى إلى إمعان االحتالل اإلسرائيلي في 
ممارسة اغتصاب المزيد من األراضي الفلسطينّية وهدم 
منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات وممارسة القتل 

الُمتعّمد ضد الشباب الفلسطيني من دون رادع«.
وإذ أعلن »دعمنا الُمطلق لنضال الشعب الفلسطيني في 
مقاومته الباسلة وفي انتفاضته الجريئة لصّد محاوالت 
الصهاينة الساعية إلى طمس القضّية الفلسطينّية«، أكد 
مهما  ديارهم  إلى  بالعودة  الفلسطينيين  بحق  »تمّسكنا 
طال الزمن ومهما حاولوا إبرام اتفاقات مزّيفة أو تطبيع 

ُمذّل للعالقات مع بعض الحّكام العرب«.

»إصدار  واالجتماعي  االقتصادي  الُمنتدى  استنكر 
للدستور  مخالفة  ُيشّكل  ما  ضريبّية  قرارات  المال  وزير 
هو  النيابي  المجلس  أن  باعتبار  النافذة،  والقوانين 
ضرائب  وف��رض  القوانين  بسّن  المختّصة  السلطة 
ألّي  وخالفاً  الجديدة،  »الضرائب  أن  إلى  الفتاً  جديدة«، 
ال  اقتصادي  كساد  ظ��ّل  في  ُتفرض  اقتصادي،  منطق 
ثلث  حوالى  إلى  المحلّي  الناتج  في  وتقلّص  له  سابق 
القسم  أن  إلى  األزمة. هذا باإلضافة  ما كان عليه عشّية 
طاقات  من  تبّقى  لما  ُيحمَّل  الضريبي  العبء  من  األكبر 

بشرّية ُمنتجة ما يؤّدي إلى هجرتها خارج البالد.
وحّذر الُمنتدى في بيان إثر اجتماعه األُسبوعي »من 
القيمة  الُجمركّية والضريبة على  الرسوم  تداعيات رفع 
بواسطة  القانون  على  تلتّف  ملتوية  بطريقة  الُمضافة 
رفع السعر الرسمي لصرف الليرة ومضاعفته عشر مرات 
وما قد ُيخلّفه ذلك من موجات تضخمّية ُتضاعف أسعار 
المواطنين  رقاب  على  الخناق  وتشّد  والخدمات  السلع 
مبادرة عدد  الشعبّية منهم«، مؤّيداً  الفئات  و خصوصاً 
الوزارّية  والقرارات  بالموازنة  طعون  تقديم  النواب  من 

الضريبّية أمام المجلس الدستوري.
»من  تخّوفهم  عن  المجتمعون  أعرب  ثانية،  جهة  من 
على  ج��رت  التي  التدقيق  عملية  في  الشفافّية  غياب 

احتياطات مصرف لبنان من الذهب حيث لم ُيعرف من 
ُخزِّن من  التدقيق ما  قام بالتدقيق ولم ُيعرف هل شمل 
ذهب في »فورت نوكس« - الواليات المتحدة األميركّية 
بالقانون  التمّسك  أهمّية  »على  مشّددين  سويسرا«،  أو 

الذهب«. 1986 لحماية  42 الصادر عام 
»أن  ورأوا  الكهرباء  مشكلة  المجتمعون  وناقش 
القطاع،  لهذا  المتراكم  وإهمالها  الحاكمة  الطبقة  فساد 
كّل  أحبط  ما  ظالم  خارجي  سياسي  حصار  واكبهما 
محاولة جدّية إلعادة النور إلى بيوت اللبنانيين كما إلى 
المصانع«، معتبرين أن »كّل ذلك ُيرتِّب على اللبنانيين 
اّتباع سياسة االعتماد على الذات واألصدقاء الحقيقيين 
الذين ُيمكنهم المساعدة في هذا القطاع بغّض النظر عن 
اللبنانيين  الرامية إلى حرمان  القوى األجنبّية  تدّخالت 

من حقوقهم واستقاللهم ».
المصرفي  النظام  هيكلة  عن  حديث  من  يدور  وعّما 
بحّق  لبنان  مصرف  حاكم  يّتخذها  التي  واإلج���راءات 
في  كاّفة  المعنيين  المنتدى  دع��ا  المصارف،  بعض 
السلطتين التشريعّية والتنفيذّية والهيئات االقتصادّية 
الوثيقة  في  ورد  ما  على  لالطالع  الشعبّية  وال��ق��وى 
االقتصاد  إلنقاذ  مستقبلّية  )رؤية  للمنتدى  التأسيسّية 

اللبناني( بشأن هيكلة النظام المصرفي.

في  »االختالف  أن  كرامي،  عمر  فيصل  النائب  اعتبر 
السياسة وفي وجهات النظر السياسّية هو أمٌر صحّي، 
هو  الوطنّية  الثوابت  وعلى  الوطن  على  االختالف  لكن 

أمٌر مدّمر«.
شرفه  على  أقامه  تكريمي  غداء  خالل  كرامي،  وأشار 
صائب  المحامي  بيروت«  عن  الدفاع  »هيئة  رئيس 
األساس  ّتشّكل  التي  األّمة،  الطائفة  »أننا  إلى  مطرجي، 
الطوائف  والتوازنات بين كل  الصيغ  أنواع  لكل  المتين 
اللبنانّية، وقدُرنا كطائفة أن نكون في كّل األزمات التي 
في  خصوصاً  واألهّم  األمان،  صّمام  الوطن  هذا  عاشها 

هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البالد«.
بل  باإلحباط،  ُنصاب  من  نحن  لسنا  »أننا  وأك��د 
نتسّول  من  نحن  لسنا  الُمحبطين.  ُي��داوي  من  نحن 
الصالحّيات  هذه  نمنح  الذين  نحن  وإنما  الصالحّيات، 
من  نحن  لسنا  األقلّيات.  ومخاوف  هواجس  لديهم  لمن 
نخشى  نحن  وإنما  الطائف،  واتفاق  الدستور  نخشى 
اللعب  من  لبنان  في  اآلخرين  كل  وعلى  لبنان  على 
لعٍب  وأّي  والخطيرة،  الخاطئة  األوق��ات  في  بالنار 
لعب  هو  المرحلة،  هذه  في  الطائف  واتفاق  بالدستور 

بالنار ال محالة«.
وناشد »كّل القوى اللبنانّية الذهاب فوراً إلى تطبيق 
فعلي التفاق الطائف، وأن يكون الحكم على هذا االتفاق 
بعد تطبيقه، وإني بذلك إنما أدعو اللبنانيين إلى حماية 

هذا الوطن من أّي مغامرة غير مأمونة النتائج«. 

كّل  لتبديد  وللحوار  لالنفتاح  »جاهز  أن��ه  وأعلن 
السّيئة  األحكام  وكل  بالطائف  المتعلّقة  الهواجس 
لهذا  ومنقوصة  مشّوهة  تطبيقات  عن  الناتجة  عليه 

االتفاق«.
وكانت كلمة لمطرجي رّحب فيها بكرامي والحضور.
الرئيس  دارة  في  كرامي،  استقبل  آخر،  صعيد  على 
إبراهيم  قطر  سفير  بيروت،  في  كرامي  عمر  الراحل 
وع��رض  ال��س��ه��الوي،  صالح  محمد  العزيز  عبد  ب��ن 
اللبنانّية  المستجدات  وآخ��ر  العاّمة  األوض��اع  معه 

والعربّية.
الناصريين  »ح��رك��ة  م��ن  وف���داً  ك��رام��ي  التقى  ث��م 
المستقلّين - المرابطون« برئاسة أمين الهيئة القيادّية 
العميد مصطفى حمدان، الذي أشار  بعد اللقاء  إلى أن 
وإرث  ميراث  ج��ّداً،  كبيراً  وميراثاً  إرثاً  »يحمل  كرامي 
والقوميين  كرامي  وعمر  ورشيد  الحميد  عبد  الرؤساء 
في  سيما  وال  كبيرة،  »قيمة  أن��ه  معتبراً  ال��ع��رب«، 
المستوى  على  نعيشها  التي  الصعبة  الظروف  هذه 

الدستوري والمعيشي وعلى كل المستويات«.
 ورأى »أن وجود كرامي في مجلس النّواب، ُيعطينا 
ليس  »كرامي  أن  معتبراً  المجلس«،  في  جدّياً  تمثيالً 
وعابر  لبنان  كل  عن  بل  فحسب،  طرابلس  عن  نائباً 
آل  عن  دائماً  نقوله  ُكّنا  ما  وهذا  والطوائف،  للمذاهب 

كرامي، سواء أكانوا في الحكم  أم خارجه«.
واستقبل أيضاً وفداً من عشائر العرب. 

اللبنانية  الصحافة  م��ح��رِّري  نقابة  مجلس  عقد 
»في  وبحث  األعمال  لجدول  فيه  عرض  أمس،  اجتماعاً 
على  السلبّية  وانعكاساته  البالد  في  العام  الوضع 
الصحافيين  سيما  وال  للمواطنين  المعيشّية  الحياة 
نتيجة  األسعار  ارتفاع  ترّقب  ظ��لّ  في  واإلعالميين، 
العملة  صرف  سعر  تحديد  في  جديدة  آلّيات  اعتماد 

اللبنانّية«.
العام  االت��ح��اد  م��ن  ال����واردة  »للتقارير  وع���رض   
في  للصحفيين  الدولي  واالتحاد  العرب،  للصحفيين 
منطقة  غير  في  والحقد  الكراهية  خطاب  تنامي  شأن 
الظاهرة  لهذه  التصّدي  في  اإلع��الم  ودور  العالم،  من 
االجتماعّية  اآلفة  هذه  رصد  على  قدرة  من  يمتلك  بما 
الخطيرة على المجتمع وكشف مطلقيها من جهة أولى، 
والتخفيف  العام  الرأي  إلى  الرسالة  توصيل  وإمكان 
مبدأ  البعض  تخّطى  بعدما  أخرى،  جهة  من  أثارها  من 
كرامات  واستباح  الديمقراطي  واالختالف  التنافس 
لآلخرين    للتعّرض  السيبراني  الفضاء  مستغالًّ  الناس 

من دون أّي رادع قانوني أو أخالقي«.

الزميالت  إف��ادة  »إلج���راءات  ارتياحه  عن  وأع��رب 
من  المحرِّرين  نقابة  جدول  على  الُمسّجلين  والزمالء 
»تاتش«  خطوط  على  المائة  في   20 م��ق��داره  حسم 
اإلمكان  قدر  بالعمل  هؤالء  وعاهد  المثبتة«.  و«ألفا« 

على توسيع رقعة التقديمات المتنوِّعة .
على  الموتورة  »الحملة  بشّدة  ورف��ض  واستنكر 
نقيباً  اللبنانّية،  الصحافة  م��ح��ّرري  نقابة  مجلس 
فقط  تستهدف  ال  الحملة  هذه  »أن  معتبراً  وأعضاء، 
الذي  النقابي  الجسم  كل  بل  الُمنتَخب،  النقابة  مجلس 

لنا شرف تمثيله بعدما منحنا ثقته«.
مثول  ب��رف��ض  ال��ث��اب��ت  »موقفها  النقابة  وأك���دت 
غير  عدلّية  سلطة  أّي  أمام  واإلعالميين  الصحافيين 
ُمغاير  إج��راء  أّي  »أن  معتبرًة  المطبوعات«  محكمة 

يشّكل التفافاً على القانون الساري المفعول«.
»اتخاذ  النقابة  مجلس  ق��رر  تقّدم،  ما  على  وبناًء 
اإلجراءات القانونّية التي تؤّدي إلى حفظ هيبة مجلس 
النقابة نقيباً وأعضاًء والمنتسبين إليها، في رّد مباشر 

على ما تعّرضت له من إساءات وافتراءات مرفوضة«.

لقاء في بيروت لحملة حق العمل لالجئين

بمنا�سبة الذكرى الـ 75 لجريمة تق�سيم فل�سطين

اللجان ُتتابع مناق�سة »الكابيتال كونترول«:

الأموال الجديدة والدعاوى على الم�سارف عالقة

ال�سفارة الإيرانّية: لُمحاكمة 

قادة الكيان ال�سهيوني كمجرمي حرب

الُمنتدى القت�سادي: القرارات ال�سريبّية 

مخالفة للد�ستور والقوانين النافذة

ر كرامي: الختالف على الثوابت الوطنّية مدمِّ
رين: اإجراءات قانونّية تحفظ هيبتها نقابة المحرِّ

رّدًا على اإ�ساءات وافتراءات مرفو�سة



السوري  الحزب  لتأسيس  التسعين  العيد  في 
افتتحت  ب��ال��ع��ي��د  واح��ت��ف��اء  االج��ت��م��اع��ي  ال��ق��وم��ي 
في  دمشق  جنوبي  لمديرية  مكتباً  دمشق  منفذية 
العميد د. أحمد مرعي، وكيل  يلدا بحضور  متحد 
وكيل  البحري،  أسعد  الشام  في  الداخلية  عميد 
مجد  د.  دمشق  عام  منفذ   � المحلية  التنمية  عميد 
خليل  اإلذاعة  ناظر  المنفذية  هيئة  وأعضاء  كيالي 
وناظرة  مخملجيان  جاك  التدريب  ناظر  البحري، 
م��دي��ر مديرية  ق���ت���ان،  ه���ا  وال��ش��ب��اب  ال��ت��رب��ي��ة 
المديرية،  هيئة  وأعضاء  برغوتي  رائ��د  قاسيون 
سعد  ال��رزاق  عبد  دمشق  جنوبي  مديرية  ومدير 
القوميين  م��ن  وج��م��ع  ال��م��دي��ري��ة  هيئة  وأع��ض��اء 

والمواطنين.
في  الغربية  الغوطة  شعبة  عضو  حضر   كما 
سعد  االشتراكي موفق  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ع��ث  ح���زب 
وأم��ي��ن وأع��ض��اء ف��رق��ة ي��ل��دا ف��ي »ال��ب��ع��ث« وأمناء 
واالشتراكيين  العرب  الوحدويين  أحزاب:  شعب 
وممثل  الديمقراطي،  العربي  والتضامن  العرب 
المستشار  الديمقراطي  العربي  الوحدوي  حزب 
وحجيرة،  يلدا  بلدتي  ومخاتير  أبوحميد،  عمر 
يلدا  بلدات  وفاعليات  يلدا  بلدة  مشايخ  من  وعدد 
باسل  واإلع��ام��ي  وحجيرة�  سحم  وبيت  وببيا 

سعد الدين.
تحية  صمت  دقيقة  بالوقوف  االحتفال  افتتح 
ألرواح الشهداء الذين ارتقوا في مواجهة اإلرهاب 

والتطرف، وبنشيد الجمهورية ونشيد الحزب. 
الكيال،  عرف االحتفال ورّحب بالحضور علي 

الرزاق  ألقى مدير مديرية جنوبي دمشق عبد  ثم 
التأسيس  معاني  عن  متحدثاً  المديرية  كلمة  سعد 
يلدا  بلدة  القوميين في  الى دور  التسعين وتطرق 
السوري  الجيش  جانب  إلى  الفاعلة  ومشاركتهم 
وحزب البعث العربي االشتراكي وأحزاب الجبهة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ق��دم��ي��ة وال��ح��ل��ف��اء ف��ي م��ع��رك��ة دحر 

االرهاب.
»البعث« في يلدا موفق سعد   أمين فرقة  وألقى 
وبافتتاح  تأسيسه  بعيد  »القومي«  فيها  هنأ  كلمة 
الحزب  ح��ض��ور  أّن  إل��ى  الف��ت��اً  ال��م��دي��ري��ة،  مكتب 
القومي ودوره أساسيان  في متحد يلدا ومشدداً 
تحصين  سبيل  في  الجميع  جهود  تضافر  على 

النفوس والمجتمع .
ثم ألقى وكيل عميد الداخلية أسعد البحري كلمة 
بلدة  في  للحزب  مكتب  افتتاح  أن  فأكد  المركز، 
على  الحزبي  العمل  تفعيل  سياق  في  يأتي  يلدا، 
وتضحيات  لنضال  تجسيد  وه��و  ك��اف��ة،  الصعد 
القوميين الذين وقفوا مع جيشنا الباسل والقوى 
يلدا  تحرير  معركة  وخ��اض��وا  والرديفة  الحليفة 

وسائر المناطق السورية من اإلرهاب ورعاتهم.
وأشار البحري إلى أن الحزب السوري القومي 
االج��ت��م��اع��ي ب��ف��ك��ره وع��ق��ي��دت��ه ه��و ح���زب صراع 
أعينهم  نصب  يضعون  وال��ق��وم��يّ��ون  وم��ق��اوم��ة، 

المجتمع وبنائه بناء صحيحاً.  تحقيق نهضة 
تكريمية  دروع  تسليم  ج���رى  ال��ك��ل��م��ات  ب��ع��د 
والرفيق  والمتوفين  ال��ش��ه��داء  ال��رف��ق��اء  ب��أس��م��اء 

الراحل رامي سلوم الى أسرهم.

منفذية دم�شق في »القومي« تحتفي بالعيد الت�شعين للتاأ�شي�س بافتتاح مكتب لمديرية جنوبي دم�شق في يلدا وتكريم اأ�شر �شهداء ورفقاء راحلين

وكيل عميد الداخلية في ال�صام اأ�صعد البحري: حزبنا حزب �صراع ومقاومة والقومّيون يعملون لتحقيق نه�صة المجتمع وبنائه بناء �صحيحًا
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فائ�ض التطرف...

{ سعادة مصطفى أرشيد*

ال يكاد مشرقنا أن يلتقط أنفاسه من أزمة، إال وتحّل به أزمات 
تجعل من عوامل القلق وعدم االستقرار هي الحالة السائدة، ومما 
)إسرائيل(،  في  التشكيل  قيد  الحكومة  هو  تعقيداً  األم��ور  سيزيد 
األميركي  ال��رئ��ي��س  ح��ت��ى  ي��ب��دو  ال  ال��ذي��ن  وأع��ض��ائ��ه��ا  برئيسها 
على  ق��درة  لديه  أّن  الغربية  الحكومات  ف��ي  غيره  أو  المتصهين 

احتمالهم.
الداخلي سيستبدل اسمها، لتصبح وزارة األمن   وزارة األمن 
القومي بما تمنح المفردات من صالحيات إضافية لهذه الوزارة، 
أن  علينا  ال���ذي  واألم���ن  الجيش  صالحيات  م��ن  ستصادر  وب��م��ا 
نعترف أنه ُيدار بشكل حرفي وإْن كان معادياً لنا، وهؤالء هم من 
 ،1967 الغربية منذ عام  الضفة  مارس مسؤولية اإلش��راف على 
مع  ب��االش��ت��راك  المباشر  غير  ث��م  المباشر  االح��ت��الل  ومرحلتي 

السلطة الفلسطينية...
الشخصيات  أخطر  يمثل  غفير  بن  الجديد  القومي  األمن  وزير 
كما  كاهانا،  مئير  الشهير  الحاخام  وري��ث  وه��و  ودم��وي��ة،  تطرفاً 
أنه من النوع الذي ال ُيخفي وجهات نظره، وال يلقي باالً للقانون 
أهميته  ي��رى  ال��ذي  ال��دول��ي  وال��ق��ان��ون  للشأن  أو  الحكم  وأص���ول 
األوس��اط  ف��ي  الشعبوية  ص��ورت��ه  بتعزيز  يهتّم  م��ا  بقدر  ثانوية 

اليمينية المتطرفة.
لديه من فائض  الجديد أقصى ما  بن غفير سيمارس في عمله 
التطرف، ضارباً بالعصى الغليظة في الضفة الغربية، ال المقاومة 
الفلسطينية،  السلطة  في شمال الضفة وإنما من غير أن يستثني 
خاص  جيش  إنشاء  بصدد  أنه  وتصريحاته  صحافتهم  وحسب 
تحت  تعمل  ميليشيا  إل��ى  أق���رب  وه��و  الغربية،  بالضفة  بالقمع 
في  والمستوطنين  المتطرفين  م��ن  وع��ن��اص��ره��ا  وزارت����ه  إم���رة 
العصابات  ورجال  المجرمين  جموع من  ومعهم  الغربية،  الضفة 
)االسرائيلية( الذين يقبعون في السجون وستكون أمامهم فرصة 
ذلك  ك��ّل  الميليشيا.  ه��ذه  ف��ي  بالخدمة  محكوميّاتهم  الس��ت��ب��دال 
والحكومة لم تتسلّم الحكم بعد، لكن القلق المبكر منها دعا رئيس 
القادمين  الوزراء  اّن  لبيد ألن يؤكد محذراً  الراحلة يئير  الحكومة 
للجنود  التعليمات  بإصدار  أخ��ذوا  قد  الجدد  الكنيست  وأعضاء 

بممارسة العنف المفرط وهم يحّرضونهم على قادتهم.
الفلسطيني  ستنتظر  صعوبة  أكثر  أوق��ات��اً  أّن  إل��ى  ذل��ك  يؤشر 
المعّذب أصالً، مواطناً وسلطة ولن يجد الفلسطيني غير الرسمي 
من عمل في مواجهة فائض التطرف إال بتطرف مضاد، ولن يجد 
الفلسطيني الرسمي في الحكومة الجديدة من هو مستعّد للحوار 

أو التفاوض معه.
التطرف والتوتر المقبالن مع الحكومة الجديده لن يقتصرا على 
الضفة الغربية، وإنما سيشمل المشرق عموماً، األردن الذي ظن في 
وقت مضى أنه بتوقيع اتفاقية وادي عربة، قد ضمن وجوده كوطن 
نهائي أمر ال يعجب نتنياهو الذي يرى في األردن وطناً للفلسطينيين 
والمكان المتاح لهم إلقامة دولتهم، وهو لن يلتزم باتفاقيات تبادل 
تجربة  ول���أردن  ب��ف��وائ��ده،  المتعلق  بالشّق  إال  وال��ك��ه��رب��اء،  ال��م��اء 
طويلة ومريرة معه منذ حادثة محاولة اغتيال رئيس مكتب حماس 

السياسي خالد مشعل في عّمان، في عهد الملك الراحل.
الشديد  اعتراضه  االنتخابية  الدعاية  حملة  أثناء  نتنياهو  أعلن 
على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، واتفاق تقاسم الغاز 
معتبراً أّن الحكومة الراحلة كانت فقط تتلقى التعليمات من اإلدارة 
األميركية، وأّن االتفاق والتفاوض كان بين السيد حسن نصر الله 
أن المفاوض هو  وبين جو بايدن، فيما غابت )إسرائيل( متناسياً 
وهو  ال��دف��اع،  جيش  في  سابق  وضابط  الجنسية  م��زدوج  أص��الً 
فيما  باالتفاق،  يلتزم  لن  أنه  الحكومة  بتشكيل  تكليفه  بعد  يعلن 
لمشاكل  المتاح  الحّل  باعتباره  الغاز  تدفق  بأمل  ينتظر  اللبناني 

سعر صرف الليرة، وإنقاذ الدولة من اإلفالس.
إيران التي سبق لنتنياهو أن بذل كّل ما يستطيع لتعطيل اتفاقها 
صناعية  أوس��اط  وفي  الكونغرس،  في  أوباما  إدارة  مع  النووي 
وإعالمية إلى أن نجح بذلك في عهد خليفته دونالد ترامب، إيران 
وبرنامج التصعيد معها سيكونان من أولويات الحكومة الجديدة، 
البترودوالر،  ع��رب  من  وآخرين  واشنطن  معه  يستدرج  قد  بما 
آخذة  عليها  الغربية  المقاطعة  حبال  أّن  شعرت  التي  وإي��ران  هذا 
وارتفاع  واألوك��ران��ي��ة،  الروسية  الحرب  ان��دالع  بعد  باالنحالل 
مدخوالتها من النفط والغاز لعالم الشرق، ولكنها تعاني من بداية 
مالمح ربيع فارسي شبيه بالربيع العربي الزائف الذي اجتاحنا 

وال يزال، فجاء نتنياهو ليزيد من همومها.
في  الداخلي  فالوضع  جوانبها،  بعض  في  سوريالية  الصورة 
)إسرائيل( يسير أيضاً نحو تأزم شديد، ومن جديد الوضع هناك، 
مشكلة  باعتبارها  معها  التعاطي  يتّم  لن  الفلسطينية  المسألة  أّن 
بين شعبين يتصارعان على رقعة أرض واحدة، وإنما ستصبح 
مشكله )إسرائيلية � إسرائيلية(، وهذا ما سيضعف من الدولة إلى 
أجل غير بعيد، ووضعها أمام مشاكل وجودية، من الصحيح أنها 
ليست جديدة، ولكنها ستكون أكثر ظهوراً وتفاعالً وحدة، وذلك 
 confort أمر إيجابي، إذ أنه يخرج )إسرائيل( من منطقة الراحة
نفسها  ت��ق��ّدم  حيث  المزعومة  واألخ��الق��ي��ة  السياسية    zone
باعتبارها دولة الليبرالية والفرص والحداثة، وواحة الديمقراطية 

في صحراء االستبداد الشرقي.
مثقفي  جمهور  ومعها  الراحلة،  »اإلسرائيلية«  الحكومة  يزعج 
ي��زع��ج رع����اة المشروع  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، ك��م��ا  ال��ح��رك��ة  وم��ف��ك��ري 
ال  قد  الوظيفية  الدولة  هذه  إن  الرأسمالي،  الغرب  في  الصهيوني 
تصبح قادرة على القيام بدورها، ووظيفتها في القريب، وفوق كّل 
ذلك، فالسياسيون الجدد أمثال بن غفير قد يضعون العصي في 

دواليب المشروع الغربي ألسباب عنصرية ودينية.
*سياسي فلسطيني مقيم في الكفيرـ جنين ـ فلسطين المحتلة.

{ عبير حمدان

ضممت أيامي كغيمة راحلة
وانسكبت على تقاطيع الريح

إنحناءة زمٍن..
خذلني المطر مرة

وكسرني غيابك مرات
بيننا فوران الطبيعة 

مزيج من نور ونار...

مرير درب العودة
كيف أخطو الى السماء 

وأنت تغلق أبوابها؟
هل يروقك صقيع جسدي المنهك؟

لتحجب عني جمر اليقين!!
هناك على مشارف اللون 

أتلو صالة العشق األخيرة
والموج تسبيح..

بيننا شغٌف وحنين

وترنيمة أمٍل
فال تدع نصل الحزن دامياً

القيني عند مفترق وهٍم 
تأبط البحر والنهر ووريقات الشجر

والشمس والنجوم والقمر 
وعين الماء وأهازيج القرى

وضوضاء المدينة 
وأرسم على قارعة النبض حلماً

قد يكون لنا فيه ركٌن يسّمونه الوطن.. 

وطن..

مستوى  أعلى  اليوسفي  منجك  حمام  يشكل 
وبناؤه  المملوكي،  العصر  في  العمارة  إنجازات 
من قبل كتائب السلطان المملوكي يعتبر تطويراً 
للمرافق العامة في بصرى وإعماراً لطريق الحج 
المؤدي إلى المدينتين المقدستين مكة والمدينة.

عالء  الشام  بصرى  آثــار  ــرة  دائ رئيس  وذكــر 
الصالح في تصريح لإلعالم أن بناء الحمام دليل 
على المستوى الرفيع الذي وصلت له الحضارة 
أن  مبيناَ  الوسطى،  العصور  خــالل  اإلسالمية 
وسط  له  المجاور  العمري  الجامع  مع  الحمام 
عاصمة  من  بصرى  انتقال  على  عالمة  المدينة 
كالسيكية قديمة إلى مدينة إسالمية، موضحاً أن 
هذا الحمام تمّيز باستخدام نظام التقبية المعقد 
الذي استخدم في منشآت األيوبيين التي تعتمد 

في بنائها على العمارة المتبعة في دمشق.
انتقال  منطقة  بناء  نظام  إن  الصالح:  وتابع 
القبة المغطية لغرفة االستقبال يتكون من حنايا 
زالت  ما  منها  السفلية  صفوف  عدة  ومن  ركنية، 
عمارة  خصائص  من  الحقيقة  في  وهــي  باقية 
قليل  عدد  في  عرفت  التي  دمشق  في  المماليك 
من األمثلة تعود إلى فترة تمتد من القرن الثامن 
الهجري - الرابع عشر الميالدي إلى بداية القرن 
التاسع الهجري - القرن الخامس عشر الميالدي، 
مبيناً أن مخطط جناح االستحمام الذي يحتوي 
معروف  أضالع  عشرة  ذات  مركزية  غرفة  على 

تعود  دمشق  في  قليلة  حمامات  مباني  في  فقط 
إلى الفترة نفسها.

المغول  أحدثه  الذي  التدمير  من  الرغم  وعلى 
المدينة  فــإن   1260-658 عــام  بــصــرى  فــي 
القلعة  ترميم  فبعد  السابقة،  أهميتها  استعادت 
بيبرس  الظاهر  المملوكي  السلطان  بواسطة 
هدوء  فترة  المماليك  حكم  خالل  المدينة  عاشت 
وازدهار اقتصادي انتهت مع االحتالل العثماني.

وبين أن وجود المباني الدينية سابقة اإلنشاء 
جديدة  عمرانية  بمشاريع  القيام  تستدع  لم 
باستثناء إضافة مئذنة إلى جامع فاطمة وبعدها 
نائب  يد  على  منجك  حمام  إشادة  عقود  بسبعة 
سورية ودمشق منجك اليوسفي، وقد افتتح عام 
للهندسة  رائعاً  مثاالً  يعتبر  وهو   ،1372-773

المعمارية في العصور الوسطى.
الحمام  عــن  الكشف  تــم   1981 الــعــام  وفــي 
لبعض  ترميم  عمليات  ــراء  وإج فيه  والتنقيب 
بين  مشترك  تعاون  مشروع  إطار  ضمن  أجزائه 
في  لآلثار  األلماني  والمعهد  بصرى  آثار  دائــرة 

دمشق ليعود الحمام إلى وضعه السابق.
على  يــقــوم  الحمام  أن  ــى  إل الــصــالح  ولــفــت 
كانت  14 متراً  45 ضرب  قطعة أرض مساحتها 
كافية لتشييد أقسام الحمام الداخلية المختلفة، 
لالستحمام  مكاناً   18 الحمام  في  أن  موضحاً 
الفتاً  عليه،  والساخن  البارد  الماء  توزيع  يتم 

تنقل  ممرات  األرض  باطن  في  يوجد  أنــه  إلــى 
إلى  »الفرن«  االشتعال  غرف  من  الساخن  الهواء 
الشمالي  الجدار  في  قائمة  كانت  التي  المدخنة 

لغرف االستقبال.
عملية  أثناء  تعمل  الممرات  هــذه  إن  ــال:  وق
حين  في  االستحمام  غرف  تسخين  على  المرور 
الحجارة  مــن  بــألــواح  الحمام  أرضــيــة  تغطى 
مختلفة األلوان والقطع الرخامية ذات التشكيالت 

واألحجام واأللوان المختلفة.

اقيمت على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي 
في الحسكة جلسة تراثية غنائية موسيقية للفنان 
يحيى عبد الجابر وذلك ضمن الفعاليات الثقافية 
صفصاف  وجمعية  الثقافة  مديرية  تنفذها  التي 

الخابور الثقافية خالل الشهر الحالي.
عبد  الفنان  بتقديم  التراثية  الجلسة  وتميزت 
نماذج  مع  مترافقاً  وافياً  موسيقياً  شرحاً  الجبار 
فيها  تحدث  والناي،  العود  آلتي  على  موسيقية 
وأهميتها  للروح  كغذاء  ــا  ودوره الموسيقى  عن 
لجميع الكائنات الحية منذ فجر التاريخ، متطرقاً 

بعدها إلى السلم الموسيقي ومن ثم مقامات الفن 
الشرقية والغربية والفرق بينهما.

وبعد المقدمة الموسيقية المقتضبة، قّدم الفنان 
الجزراوي  التراث  من  غنائية  مقاطع  الجبار  عبد 
لفنون  موسيقية  نماذج  مع  مترافقة  والفراتي 
والموال  والسويحلي  والميمر  والعتابا  المولية 
واألغراض التي تستخدم فيها في األفراح واألحزان 
إضافة  المناسبات،  من  وغيرها  والفخر  والغزل 

لتقديمه نماذج موسيقية ميردلية وكردية.
الصفصاف  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 

أحمد الحسين أن الفنان المبدع يحيى عبد الجبار 
قدم بشكل أكاديمي وعلمي جميل أصنافاً وألواناً 
رافقه  والفراتي  الــجــزراوي  الغنائي  التراث  من 
عزف مقطوعات موسيقية تراثية على آلتي العود 
والناي، وفق تفاعل جميل من قبل الحضور الذي 
استمتع باالستماع إلى باقة من هذا التراث العريق 
الثقافية  هويتنا  من  جــزءاً  يشكل  الــذي  والغني 
الحفاظ  يجب  التي  الجامعة  الوطنية  والتراثية 

عليها وإيصالها بأمانة إلى األجيال القادمة.

تقيمها  الــتــي  االحتفالية  فعاليات  تــتــواصــل 
محافظة درعا بمناسبة أيام الثقافة السورية، حيث 
دورة  عليه  وأطلق  الثالث  الموسيقي  الملتقى  أقيم 
من  له  لما  المسالمة  ناجي  أحمد  الراحل  الموسيقي 
حفظ  في  بيضاء  ــاد  وأي الموسيقى  في  طويل  بــاع 
التراث الموسيقي الغنائي لمحافظة درعا، وحمايته 

من االندثار.
بقيادة  بدرعا  الفنانين  نقابة  فرقة  كــورال  وقدم 
كبار  ومشاركة  شاهين  أبــو  محمد  الكمان  ــازف  ع
حوران  تراث  من  أغان  عدة  المحافظة  في  العازفين 
وتراث المحافظات السورية وأغاني لكبار المطربين 

السوريين.
أحمد  الراحل  إن  شاهين  أبــو  المايسترو  وقــال 
فهو  المحافظة،  به  تحتفي  أن  يستحق  المسالمة 
الذين بذلوا جهوداً كبيرة  واحد من أهم موسيقييها 

في حماية تراثها الموسيقي والغنائي من الضياع.

التي  النقابة  فرقة  أن  أبازيد  محمد  العازف  وأكد 
مضى على تأسيسها نحو عام ونصف العام تقريباً 
تسعى ألن تكون بصمة مختلفة في عالم الموسيقى 
للمواهب  رعايتها  خالل  ومن  تقدمه،  ما  خالل  من 

الغنائية المميزة.
أنه  الجاموس  ابراهيم  الشاب  المغني  وأوضــح 
سعيد لمشاركته في هذا الملتقى وخاصة أنه يحمل 
أن  إلى  الفتاً  درعــا،  موسيقيي  أشهر  من  واحد  اسم 
درعا  ــراث  ت من  ــان  أغ عــدة  في  بالغناء  مشاركته 
ولمطربين سوريين تعزز موهبته الغنائية وتجعله 
أكثر ثقة بنفسه، ويسعى لتطوير موهبته من خالل 

التدريب المستمر والمشاركة في كل الفعاليات.
الرفاعي  حسين  األديــب  وقع  ذاته  السياق  وفي 
إطــار  فــي  الخامس  البعد  القصصية  مجموعته 
احتفالية درعا بأيام الثقافة السورية وذلك في قاعة 

المعارض في مديرية الثقافة في درعا.

القصصية  مجموعته  إن  الرفاعي  األديــب  وقــال 
المتوسط  القطع  من  صفحة   100 في  تقع  التي 
والقصيرة  القصيرة  القصص  من  مجموعة  تتضمن 
التي تتناول الهم اإلنساني والمعاناة اليومية،  جداً 
وتعالج قضايا اجتماعية وإنسانية ووطنية تحمل 
قيم المقاومة وثقافتها مهداة إلى شهداء الوطن الذين 

قضوا دفاعاً عن ترابه وعزته.
مجموعات  أربـــع  الــرفــاعــي  حسين  ــب  ــأدي ول
يغيب  وعندما  والعاصفة  الحلم  هــي  قصصية 
على  سالماً  شعرية  ومجموعة  شرقاً،  وحدث  القمر 
األرجوان ورواية بعنوان باشان ولديه رواية أخرى 

قيد اإلنجاز بعنوان وادي الذهب.
رئيس  الحوراني  محمد  الدكتور  أكد  جانبه  من 
المجموعة  أن  سورية  في  العرب  الكتاب  اتحاد 
يجب  وقــت  في  تأتي  الرفاعي  لأديب  القصصية 

التركيز فيه على اإلبداع لمواجهة الحرب وآثارها.

حمام منجك اليو�صفي في ب�صرى ال�صام.. اإنجازات العمارة في الع�صر المملوكي

جل�صة تراثية غنائية في الح�صكة

توا�صل الفعاليات الثقافية �صمن اأيام الثقافة ال�صورية في درعا



أصاب  ال��ذي  التآكل  أن  خصوصاً  أعمق،  هو  ما  ظهر  فقد 
قضية  م��ن  بكثير  أعمق  المعولمة  بنسخته  ال��س��وق  مفهوم 
في  المتالحقة  األزم��ات  قالت  بعدما  وأزماتها،  الطاقة  موارد 
 2008 أزم��ة  ومنها  والمصارف  والبورصات  المال  أس��واق 
االفتراضي  االقتصاد  أن  العالم،  ومعها  أميركا  ه��زت  التي 
عكسية  طرد  قوة  يشكل  العولمة،  نتاجات  أبرز  يشكل  الذي 
اقتصادات  بلدان  نحو  الحقيقي  واإلنتاج  الحقيقية  للثروات 
العاملة  اليد  ومن  األس��واق  من  للقرب  طلباً  الثابتة،  األص��ول 
الماهرة والرخيصة، ويحول اقتصادات دول المركز الى دول 
ريع واستهالك شديدة الهشاشة، كما أظهرتها أزمة كورونا. 
الصفة  ذات  العسكرية  القوة  تراجع  ان  أيضاً  بوضوح  وبدا 
بمحدودية  رسمي  باعتراف  العلن  ال��ى  ظهر  ال��ذي  العالمية 
االنسحاب  مع  به،  القيام  العالمية  العسكرية  للقوة  يمكن  ما 
مواقف  من  رافقه  وم��ا  أفغانستان  من  األميركي  العسكري 
على لسان الرئيس األميركي جو بايدن، الذي يرمز بتاريخه 
الى عصارة النظام العالمي الذي ولد من رحم الحرب الباردة. 
وليس خافياً في دراسات كبار العسكريين الغربيين أن أهم 
التي  العالمية  العسكرية  ال��ق��وة  م���أزق  ب��ح��دوث  تسبب  م��ا 
لتناميه،  الطريق  ومهد  األميركية،  الحالة  ال��ذروة  في  مثلتها 
لخدمة  جاء  انه  يفترض  التي  نفسها  العولمة  لمترتبات  عائد 
للجيوش  المعنوية  ال��روح  فتصّدعت  الهيمنة،  من  نسختها 
بفعل منظومة مفاهيم االستهالك، وارتفعت أكالف الحروب 
العسكري  النشاط  من  أساسية  أج��زاء  إناطة  بسبب  أضعافاً 
القادة  همم  وترهلت  الخصخصة،  لمفهوم  وفقا  بالشركات 
وتراجع استعدادهم للمخاطرة مع تحّولهم الى رجال أعمال 

ينتظرون أرباح أسهمهم في البورصة.
في  ال��ج��اري��ة  ال��ت��ط��ورات  ك��ان��ت  طويلين  عقدين  خ��الل   -
أضخم  امتالك  عبر  عالمية  دول  إل��ى  روسيا  تحول  العالم، 
عالمية  دولة  إلى  الصين  وتحّول  الغاز،  لنقل  عالمية  شبكات 
بامتالكها أضخم وأفضل شبكة إنتاج عالمية، وأضخم شبكة 
دول  وكانت  األساسية،  للسلع  عالمية  توريد  وسالسل  نقل 
العالم تتحّول الى سوق تستهلك موارد هذين  الغرب كباقي 
عقدين  خ��الل  وب��ال��ت��وازي  العالم،  في  الجديدين  المسارين 
العسكرية  القوة  كانت  العسكرية،  المواجهات  من  طويلين 
الى  فشل  من  تنتقل  أميركا  تمثلها  التي  العالمية  المركزية 
آخر أمام قوى محلية وإقليمية، وأحيانا دولية، كما هو حال 
وحروب   ،2006 لبنان  وح��رب  والعراق  أفغانستان  حربي 
الفاصلة على سورية، وكان يثبت  الحرب  الى  غزة، وصوال 
والنوم  الناعمة  وال��ح��رب  الذكية  ال��ح��روب  على  ال��ره��ان  أن 
تنظيم  م��ع  التعاون  األميركيون  وص��ف  كما  الشيطان،  م��ع 
ومن  الموازين،  تغيّر  ال  غبية  دموية  تجربة  مجرد  القاعدة، 
قلب هذه المواجهات ظهرت إيران كقوة اقليمية عظمى تملك 
ما ال تملكه أميركا في الشرق األوسط رغم فوارق المقدرات، 
بفعل االستناد الى قوى حية وقضايا حية ومصداقية لتالقي 
المفاهيم مع القضية األهم في الشرق األوسط التي تحتكرها 

القضية الفلسطينية.
حول  طويلة  لعقود  واشنطن  أعلنته  م��ا  نتذكر  أن  يكفي   -
بأمن  وربطها  األوس���ط،  ال��ش��رق  ف��ي  االستراتيجية  أه��داف��ه��ا 
المفهومين  هذين  ح��ال  ال��ى  والنظر  الطاقة،  وأم��ن  »إسرائيل» 
ومدى تحولهما الى رهائن بيد قوى المقاومة التي تشكل إيران 
به  أصيبت  الذي  التراجع  حجم  لنعرف  االستراتيجي،  عمقها 
التي  التحوالت  أن  المركزية. وهذا يعني  العالمية  القوة  نظرية 
أن تقود  العالم والمنطقة ليس سهال  تجري اآلن على مساحة 
إقليمية جديدة متحركة،  الى أنظمة  الى نظام عالمي جديد، بل 
ينخفض فيها حجم السهم األميركي الى األدنى، ويرتفع فيها 
حجم ووزن السهم اإلقليمي والمحلي، اإليراني أوال والتركي 
نتحّدث  عندما  والجزائري،  والسوري  والمصري  والسعودي 
األوروبيون  أو آجال سيكتشف  األوس��ط، وعاجال  الشرق  عن 
أن ما ينتظرهم هو نظام إقليمي مشترك مع روسيا فيه سهم 
أميركي ضئيل، ال يزيد عن السهم األميركي في أميركا الجنوبية 
الى  تتحول  وهي  لواشنطن،  خلفية  حديقة  إنها  يوماً  قيل  التي 
اليابان  تكتشف  س��وف  كما  األم��ي��رك��ي��ة،  للهيمنة  أخ��ي��ل  عقب 
وأمناً  استقراراً  أشد  مستقبلهم  أن  وتايوان  الجنوبية  وكوريا 

مع نظام إقليمي مشترك مع الصين بسهم أميركي ضئيل.
- يشكل التطور األبرز للعولمة على الصعيد التكنولوجي 
إلغاء المركزية في منظومة االتصال والمعلوماتية، بينما كان 
يسعى  عليه  نهض  الذي  اإلمبراطوري  السياسي  المشروع 
السيطرة  ف��ي  ال��م��رك��زي��ة، ليس فقط  أن���واع  ف��رض أش��د  ال��ى 
والعادات  والملبس  المأكل  نظام  تعميم  في  بل  العسكرية، 
األميركي  ال��ن��م��وذج  تجعل  ب��ص��ورة  واألخ����الق،  وال��ث��ق��اف��ات 
ال  األميركي  ه��و  وه��ا  ال��ت��اري��خ،  نهاية  تصدق  حتى  معولماً 
القرن  زعامة  مشروع  انطالقة  مع  أطلقه  ال��ذي  النص  يجد 
فالتنافس  حروبها،  به  ليخوض  صالحاً  والعشرين  الحادي 
على  روسيا  مع  بالتفاهم  اوروبياً  تسليماً  يعني  الرفاه  على 
ال��ق��ض��اي��ا وال��ه��وي��ات الوطنية  ح��س��اب أوك��ران��ي��ا، وس��ق��وط 
أوكرانيا،  لصمود  ال��دع��وات  ك��ل  يسقط  ال��س��ي��ادة  وم��ف��ه��وم 
نظرية  يسقط  والقيم،  والعقائد  القضايا  لسقوط  والترويج 
ايمانويل ماكرون عن ثمن للحرية يجب دفعه، وعبر التاريخ 
عندما يجتمع السقوط االقتصادي مع السقوط العسكري مع 
السقوط الفلسفي، يكون القتال بال أفق، مجرد انتظار للكلمة 
وقت  الجنرال  ل��دى  وليس  وق��ت،  الجنرال  يقولها  الفاصلة 
مشروعاً جديداً لنظام عالمي جديد يكثر الحديث عنه، بصفته 

تصميماً مركزياً لزمن الالمركزية.

كان معيار تقدم الصين كقوة عالمية صاعدة هو قدرتها على انتزاع 
وبمبادرة  تحديداًن  الخليجية  البوابة  من  العربية،  ال��دول  اعتراف 
ذلك  يكن  ول��م  االستراتيجي،  الشريك  مكانة  خصوصاً،  سعودية 
االقتصاد  في  األميركيين  مكان  الصين  تحل  ب��أن  مشروطاً  يوماً 
والسعودية  خصوصاً،  والخليجيين  للعرب  بالنسبة  والسياسة 
وخصوصاً  العرب  يتجرأ  أن  في  التحدي  ك��ان  بل  أخ��ص،  بصورة 
الخليجيين وبصورة أخص السعودية على معاملة الصين كشريك 

استراتيجي، في ظل العالقة الخاصة التي تربطهم بواشنطن.
الدعوة السعودية لقمة عربية صينية في التاسع من كانون األول 
أي قمة عربية خالصة  ناقصة بدون سورية، كما هي حال  الحالي 
لكن  آخ��ري��ن،  جماعيين  حلفاء  أو  دول  مع  مشتركة  عربية  قمة  أو 
سياسياً  انحيازاً  ليست  أنها  من  التحفظ،  هذا  رغم  تأتي  القمة  قيمة 
وخليجي  عربي  اع��ت��راف  بل  الصين،  لصالح  سعودياً  أو  خليجياً 
صين  ليست  ال��ي��وم  الصين  وأن  تغيّر،  ق��د  العالم  ب��أن  وس��ع��ودي 
حجم  أن  واأله��م  األم��س.  أميركا  ليست  اليوم  أميركا  وأن  األم��س، 
والسعودية  والخليج  العرب  بين  المصلحية  االقتصادية  العالقات 
من جهة، والصين من جهة مقابلة تشكل الشطر األكبر من أي عالقة 

إشارة  تحمل  أنها  وقيمتها  بالخارج،  والسعودية  والخليج  للعرب 
لتجرؤ عربي وخليجي وسعودي على وضع سلم المصالح أساساً 
واشنطن  مع  العالقات  مقاس  على  ذل��ك  يكن  لو  حتى  للسياسات 
السياسة عربياً وخليجياً،  إلزامية لصناعة  التي طالما شكلت بوابة 
مجموعة  تجّسده  لمسار  تتويجاً  تأتي  والقمة  سعودياً،  وباألخص 

مواقف سبقتها.
على  السعودية  تستضيفها  التي  ال��ث��الث  القمم  تؤسس  س��وف 
شرف الرئيس الصيني، لمرحلة جديدة، والجغرافيا كما المصالح، 
تقوالن إن الصين جار أقرب وإن حجم التشابك معه أكثر، وإن آفاق 
التطور المشترك مع الصين بال حدود، وإنه آن األوان ليرسم العرب 
أكبر  لتحّول  بداية  تلك  ألن  مصالحهم،  مقاسات  على  سياساتهم 

بكثير من حدود العالقة بالصين.
ال أحد يدعو العرب الى االنضمام الى محور مواجهة السياسات 
بل  أميركا،  بوجه  وايران  وروسيا  الصين  مع  والتحالف  األميركية 
إلى التوقف عن أداء دور التلميذ المطيع في المدرسة األميركية، بما 
وما  العربية،  المصالح  مع  ذلك  يتناقض  عندما  خصوصا  ذلك،  في 

أكثر ما يتناقض التوجه األميركي مع المصلحة العربية.
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الدستور، بينما يعتبر التيار أن وراثة صالحيات رئيس الجمهورية بعد 
للحكومة  الدستوري  بالوضع  يحيط  ما  لكل  إضافة  الرئاسي  الشغور 
يجعل مجلس الوزراء مجتمعاً معادلة لنصاب الحضور ولو لم يرد ذلك 
الرئاسة  أنه في حالة شغور موقع  النص على  يكفي  اذاً  بنص صريح، 

يتولى مجلس الوزراء مجتمعاً صالحيات رئيس الجمهورية.
الى  ستنضم  للجمهورية  رئيس  النتخاب  النيابي  للمجلس  ثامنة  جلسة 
من  إذ  التوقعات،  دائرة  خارج  نتائج  دون  ومن  رئيس  بال  السبع  الجلسات 
المرجح أن يحافظ المرشح النائب ميشال معوض على عدد األصوات نفسه 
صوتين  مع  البيضاء،  الورقة  مع  سباقه  واستمرار  بقليل  عليه  يربو  ما  أو 
المرشحين  نادي  بارود وظهور أسماء أخرى من خارج  زياد  السابق  للوزير 

المعروفين ثم ترفع الجلسة بسبب فقدان النصاب.
القوى  بين  المشاورات  فتستمر  المغلقة  الغرف  في  الجلسة  خارج  أما 
السياسية على خطين: األول كيفية التوصل الى توافق يؤمن نصاب الثلثين 
فرنجية  سليمان  المردة  تيار  رئيس  النتخاب  صوتاً   65 النيابية  واألكثرية 
رئيساً للجمهورية، والثاني: استكشاف فرص التوافق على مرشحين آخرين 
كالوزير السابق زياد بارود والسفير السابق جورج خوري والوزير السابق 
وديع الخازن وقائد الجيش العماد جوزاف عون وأسماء أخرى في حال ُسّدت 
الذي  الرئاسي  الملف  أمام فرنجية، بموازاة حراك فرنسي على خط  األبواب 
يحمله الرئيس ايمانويل ماكرون الى واشنطن خالل الساعات المقبلة خالل 

لقائه الرئيس األميركي جو بايدن. 
الفرنسيين  أن  الى  لـ»البناء«  للملف  متابعة  فرنسية  مصادر  وأشــارت 
باتجاه  كبيرة  مساعي  ويبذلون  اللبناني  بالوضع  المهتمون  الوحيدون  هم 
السعودية  سيما  ال  اللبنانية،  الساحة  في  المؤثرة  واإلقليمية  الدولية  القوى 
التي تريدها باريس شريكة أساسية بأي تسوية مقبلة، وتأمين مظلة دولية 
أميركية أوروبية عربية تحديداً للتسوية الرئاسية، لكون لبنان بحاجة الى 
تضافر كل هذه الدول والمجتمع الدولي عموماً إلنقاذ اقتصاده من االنهيار في 
ظل األزمات الكبيرة التي يعانيها منذ سنوات، ال سيما استكمال التفاوض مع 
المانحة وإعادة تفعيل  الجهات  المالي من  الدعم  الدولي لنيل  النقد  صندوق 

مؤتمرات الدعم للبنان كمؤتمر سيدر. 
تسهيل  سبيل  في  وستبذله  إال  جهداً  تألو  لن  فرنسا  بأن  المصادر  وتؤكد   
انتخاب الرئيس في لبنان، ألن الفراغ سيفاقم األزمات وال يعود بإمكان أحد 
فعل شيء ال سيما أن ال حل لألزمة االقتصادية من دون دعم المجتمع الدولي 

بعد إنجاز اإلصالحات المطلوبة وعقد اتفاق مع صندوق النقد.  
الحر  الوطني  التيار  رئيس  حراك  عن  معطيات  أي  تسّرب  لم  المقابل  في 
النائب جبران باسيل في الخارج حيث شوهد في قطر في آخر ظهور له بعد 
زيارته الباريسية، كما لم يصدر عنه اي موقف بشأن الرئاسة. وأشارت الهيئة 
»االتصاالت  أن  باسيل  برئاسة  الدوري  اجتماعها  بعد  التيار  في  السياسية 
التي يجريها رئيس التيار في الخارج تتم من زاوية تأمين الظروف الخارجية 
عليه  متفق  برنامج  خالل  من  اتخاذه،  يتم  عندما  اللبنانيين  لخيار  الداعمة 
كشرط إلنجاح العهد بالخروج من دوامة االنهيار والنكد النكد السياسي التي 

عرقلت والية الرئيس العماد ميشال عون«. 
لكن أوساطاً نيابية في التيار الوطني الحر شّددت لـ»البناء« على ضرورة 
التداول  قبل  األزمة  من  للخروج  اقتصادي   – سياسي  برنامج  على  التوافق 
لالستحقاق  حماية  البيضاء  بالورقة  التصويت  أن  الى  مشيرة  باألسماء«، 
التعطيل  نتفادى  ولكي  فقط،  انتخابه  وليس  رئيس  دعم  على  نجمع  ولكي 

ولذلك نفضل تأمين ظروف انتخاب الرئيس قبل انتخابه«. 
أقرب باالستراتيجيا  أن ال خالف شخصياً مع فرنجية وهو  وشّددت على 
مع التيار من بين كافة المرشحين، لكن نختلف معه في إدارة الدولة وإعادة 
بنائها ومكافحة الفساد واإلصالح. وهذه األمور نراها أولوية في ظل االنهيار 

وتحلل الدولة.  
ولفتت األوساط الى أن »ال يمكن انتخاب رئيس للجمهورية بال التفاهم مع 
المعارضة وينجزوا تسوية  التيار وإال فإنهم يريدوننا أن نعود الى صفوف 
نبقى خارجها، كما ال يمكن انتخاب رئيس بال القوتين المسيحيتين الكبيرتين 
التيار والقوات اللبنانية. موضحة أننا لسنا ضد ميشال معوض لكن حزبي 
القوات والكتائب حّواله الى مرشح تحّد، ودعونا الى حوار مع القوات للتوافق 

على رئيس، لكنها أوصدت األبواب فكيف يتهموننا بالتعطيل؟
وأكدت األوساط أن القوات والكتائب يدعمان معوض فقط الى حين نضوج 
الظروف النتخاب رئيس تسوية. داعية معوض الى الخروج من هذا المسلسل 
الذي لم ولن يصل الى مكان. كما أكدت مصادر معوض لـ»البناء« أنه مستمّر 
الراهن ما  الوقت  المعارضة وانسحابه غير وارد في  بترشحه لكونه مرشح 

دام مدعوماً من المعارضة. 
»القوات  أن  على  لـ»البناء«  تشدد  »الــقــوات«  في  نيابية  مصادر  أن  إال 
لم  طالما  االنتخابية  المعركة  نهاية  حتى  معه  وستبقى  بمعّوض  متمسكة 
يتم التوافق العام على مرشح«، مشيرة الى أن »القوات ليست بوارد عقد أي 
وقد  آخر  فشأن  النصاب  مسألة  أما  فرنجية،  النتخاب  تؤدي  صفقة  أو  اتفاق 
تلجأ الى مقاطعة أي جلسة النتخاب فرنجية لمرة واحدة فقط ولكن ستحضر 
بل  ُيشاع،  كما  لفرنجية  النصاب  تأمين  باب  من  ليس  المقبلة  الجلسات  في 
التعطيل  مسلسل  ووقف  الرئيس  انتخاب  وتسهيل  الجلسات  نصاب  لتأمين 

الذي تلجأ اليه قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر«. 

القوات  وضعتها  التي  المواصفات  أن  على  القواتية  المصادر  وشــددت 
الله ويغطي سالحه وال  المتحالف مع حزب  للرئيس ال تنطبق على فرنجية 
الدول  على  المنفتحة  الخارجية  والسياسة  والتهريب  الحدود  بضبط  يلتزم 

العربية واستعادة العالقات العربية والخليجية والدولية.  
القوات  أن  لـ»البناء«  أكد  المسيح  عبد  أديب  تجدد  كتلة  في  النائب  أن  إال 
المنطق  خارج  من  مرشح  فرض  الى  اآلخر  الفريق  ذهب  إذا  للتعطيل  ستلجأ 

السيادي وفريق المعارضة. 
البعريني  وليد  النائب  الوطني«  »االعــتــدال  تكتل  عضو  أكد  جهته،  من 
لـ»البناء« الى أننا كتكتل لسنا ملحقين بل سنكون شركاء في تسمية الرئيس، 
وال فيتو على معوض شرط أن يلقى توافق أغلب الكتل. وهذا لم يتوفر حتى 
شخصية  أي  على  التوافق  مرشحنا  بل  تحّد،  مرشح  أي  ندعم  ولن  الساعة، 
غير صدامية، وإذا تم التوافق على فرنجية ال مانع لدينا من انتخابه بشرط 
التزامه بالمواصفات التي نؤمن بها على رأسها اتفاق الطائف وسيادة الدولة 

والعالقات الجيدة مع دول الخليج«. 
ورّد رئيس » الحزب التقدمي االشتراكي »  وليد جنبالط ، على األطراف التي 
رئيس  قال  كما  معه،  الطالق  الى  وتدعو  الله  حزب  مع  الحوار  أبواب  تغلق 
الكتائب النائب سامي الجميل، بالقول في تصريح الى أن »هناك من قال إن ال 
فائدة من الحوار مع  حزب الله ، وهذا أمر عبثّي، إذ علينا أن نحاور كل الفرقاء 
للوصول الى انتخاب رئيس يملك مواصفات الحوار ويملك مواصفات معالجة 
التحديات االجتماعية واالقتصادية، أما أن نراهن على الفراغ فنحن نرى كيف 

البالد تغرق في كل يوم«.
– الحكومية ستتجّدد  – الدستورية  المعركة السياسية  إلى ذلك يبدو أن 
بين رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، بعد 
توجه ميقاتي للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بداعي الضرورة، وأشارت 
جلسة  الى  الدعوة  عن  يتوانى  لن  األخير  أن  الى  ميقاتي  من  مقربة  مصادر 
تحتاج  واالستحقاقات  الملفات  من  الكثير  وأن  سيما  ال  ضرورة  يرى  عندما 
الى قرارات في مجلس الوزراء ال سيما الملف االستشفائي والدوائي ومرضى 
الكهرباء، وسيحمل  الكلى واألمراض المستعصية خصوصاً، فضالً عن ملف 

ميقاتي الوزراء مسؤولية عدم حضور الجلسة. 
التي  بموقفها  التمسك  لـ»البناء«  الحر  الوطني  التيار  مصادر  أكدت  وإذ 
أعلنت عنه قبل نهاية والية الرئيس ميشال عون بأن عقد جلسات الحكومة 
لن  وعون  التيار  وزراء  وأن  وشرعية  دستورية  غير  الرئاسي  الشغور  في 
يحضروا الجلسة، وتساءلت لماذا لم ُيَصر الى إقرار هذه البنود الطارئة قبل 
نهاية والية عون؟ محّملة المسؤولية لمن تخلف عن تأليف حكومة جديدة، 
جلسات.  الى  يدعو  لكي  الملّحة  الملفات  ببعض  يتحجج  ميقاتي  أن  مؤكدة 
البداية بأنه ال يريد تأليف حكومة جديدة لالستئثار  وهذا يفضح نياته منذ 
الجمهورية  رئيس  غياب  مستغالً  بقراراتها  والتفّرد  الحالية  بالحكومة 
مغبة  من  ــّذرت  وح السياسي.  وموقعه  الدستورية  صالحياته  لمصادرة 

الدخول في هذا األمر ودونه تداعيات سلبية. 
تصريف  حكومة  رئيس  أن  »الواضح  للتيار:  السياسية  الهيئة  وقالت 
األعمال ُيعّد لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصالحيات 
جلسة  بعقد  تطالب  مبرمجة  سياسية  حملة  ذلك  مع  ويترافق  يمتلكها.  ال 
للدستور، بحجة تأمين  األموال للمتطلبات االساسية،  لمجلس وزراء،  خالفاً 
تحت طائلة اتهام من يرفض مخالفة الدستور بأنه  سيكون في مواجهة مع 

الناس«. 
ميقاتي  دعوة  يؤيد  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  فإن  المعلومات  وفق 
حضور  رفضهم  وأعلنوا  سبق  وقد  موقفهم  يحّددوا  لم  الله  حزب  وزراء  فيما 
أن  أفيد  كما  ميقاتي.  دعوة  قبل  موقفه  عن  يعلن  لن  الحزب  لكن  الجلسات، 
ميقاتي رفض أن يوقع كل الوزراء على قرار كشرط لتمريره، لكون الميثاقية 

المسيحية مؤمنة في مجلس الوزراء وال تختصر بالتيار. 
اللجان  بتفعيل  الوزارية  الجلسات  لعقد  التمهيد  بدأ  ميقاتي  أن  ويبدو 
الوزارية، إذ رأس أمس اجتماعاً لـ »اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين 

السوريين الى بالدهم بأمان«، في السراي الحكومي.
في غضون ذلك، عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة جديدة لمتابعة 
المناقشة في مشروع قانون الكابيتال كونترول. وشهدت سجاالت ونقاشات 
حادة بالجملة بين النواب، ومع بدء الجلسة، عال الصراخ داخل القاعة بين 
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية 
حديث بو صعب أمس، الذي قال فيه، إّن عدداً من النواب ال يريد القانون وعدداً 
»القانون  له قول ذلك، قائالً  أّنه ال يحق  السيد  آخر ال يريد مناقشته. واعتبر 
كما  جديد«.  من  تفصيلها  إعادة  وليس  مقاساتها  تعديل  يمكن  بالبذة،  أشبه 
بوصعب  اتهمه  حيث  معوض،  ميشال  والنائب  بوصعب  بين  سجال  حصل 

بأنه دعا لرد القانون الى الحكومة ورفض إقراره. 
شحيم،  فرع  اللبناني  االعتماد  بنك  اقتحم  حجار  وليد  المودع  وكــان 
لجنة  وكشفت  البنك.  بحرق  وهــّدد  البنزين  وسكب  الموظفين  واحتجز 
أمواله  لتحرير  عائلته،  مع  البنك  اقتحم  حجار  وليد  »المودع  أّن  المودعين 
وديعة  لديه  المودع  أن  إلى  مشيرة  بالسرطان«،  المريضة  زوجته  وعالج 
242000 دوالر وزوجته مريضة بالسرطان، وقّدم شكوى إلى البنك  بقيمة 

دون نتيجة«. 
على صعيد آخر، دعا الرئيس بري الى عقد جلسة األربعاء المقبل لدرس 

اقتراح وادعاء االتهام في ملف االتصاالت.



7ريا�ضة Fourteenth year /Thursday / 1 December 2022 
2022 األول  كانون   1  / اخلميس   / عشرة  الرابعة  السنة 

جوزيف  العماد  اللبناني  الجيش  قائد  برعاية  االيليت،  نّظم نادي 
الترياتلون  سباق  للترياتلون،  اللبناني  اشراف االتحاد  وتحت  عون 
1900م  الحديدي:  الرجل  سباقات  في  المعتمدة  الطويلة  للمسافات 
المتسابقون  انطلق  ركض.  كلم   21.1 هوائية،  دراج��ة  كلم   90 سباحة، 
اللبناني وسط  للجيش  التابع  الناقورة  مرفأ  داخل  السباحة  مسابقة  في 
الهوائية  الدراجة  مسابقتي  هادئ وتابعوا  مناخية مستقرة وبحر  أجواء 
في  الناقورة. شارك  البحري لمدينة  األوتوستراد  طول  والركض على 
االتحادية والقوى  األندية  مختلف  ومتباريات من  متبارين   103 السباق 

العسكرية. وفي النتائج تصّدر الفئات كل من:
*رجال: 

1 - هاني عيسائي )الجيش( 
*سيدات:

1 - صوفي شابل )سويسرا( ) فورتيس تيغريس( 
*بدل رجال:

اللبناني »أ«: جواد حمية )سباحة( وعلي زعبي )دراجة(  الجيش   -  1
ومحمد قدوح )ركض(. 

*بدل سيدات
 Rise & Raise - 1  : غاييل بشعالني )سباحة( وكارول بويادجيان 

)دراجة( وبتول بياللي )ركض(.
*بدل مختلط

Amphibians-1  : كريم بحر ) سباحة( وسعد سبع اعين )دراجة( 
وبيا مخول )ركض(.

وفي الختام تم توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين من قبل ممثل قائد 
اللبناني للترياتلون  الجيش العميد الركن بيار بو مارون ورئيس االتحاد 

المهندس وسيم اسماعيل وأمين عام االتحاد الدكتور أحمد خليفة.

التنفيذي  الرئيس  مكتوم،  آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  استقبل 
اللواء  لطيران اإلمارات، في مكتبه بالمقّر الرئيس للمجموعة اليوم، 
واإلماراتي  العربي  االتحادين  رئيس  القرقاوي،  إسماعيل  متقاعد 
ونائب  السلة،  لكرة  بيروت  نادي  رئيس  حكيم،  ونديم  السلة،  لكرة 
الزيارة  رئيس االتحاد العربي لكرة السلة. وقّدم نديم حكيم، خالل 
أحمد  الشيخ  إلى   ،2022 للسيدات  العربية  األندية  بطولة  كأس 
السلة،  لكرة  بيروت  نادي  سيدات  فريق  وكان  مكتوم.  آل  سعيد  بن 
الثالثة على  23 للسيدات للمرة  ال�  العربية  األندية  قد تّوج ببطولة 
كرة  رياضة  مستجدات  آخر  بحث  اللقاء  خالل  جرى  كما  التوالي. 

السلة في المنطقة.
هذا، وتدعم شركة طيران اإلمارات كرة السلة في المنطقة منذ أكثر 
من 30 عاماً، وساعدت على التواصل مع عشاق اللعبة التي تحظى 
مع  بشراكة  الناقلة  وترتبط  واإلم��ارات.  لبنان  في  واسعة  بشعبية 
اتحاد اإلمارات لكرة السلة كراع وناقل رسمي منذ العام 1991، كما 

ترعى بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام سنوياً.

يعتبر هّداف فريق البراعم في صفوف شباب الساحل عباس زريق 
هذه  لبنان،  صعيد  على  للمستقبل  الواعدة  الكروية  المواهب  أبرز  من 
وخبير.  ومتابع  مدّرب  من  أكثر  قالها  الموهوب  الالعب  بحق  الشهادة 
والده  من  ودعم  بتشجيع  الشعبية  اللعبة  مع  مسيرته  عباس  استهل 
جعفر زريق الذي عّبد له الطريق باكراً لالنتساب إلى أكاديمية اتلتيكو، 
حيث أمضى فيها ما يزيد عن خمس سنوات، ولوال يقين الوالد بأن ابنه 
تلك  طوال  واكبه  لما  بالفطرة  التهديف  وحس  الموهبة  يمتلك  عباس 
السنوات ولم يزل. بعدما تبلورت موهبته سارع عباس زريق )مواليد 
شباب  نادي  كشوفات  على  للتوقيع  حريك  حارة  في  المقيم   )2009
بحس  عباس  ويتميز  وجيرانه.  رفاقه  معظم  يلعب  حيث  الساحل 
)مواليد  لألندية  لبنان  بطولة  في  سّجل  فهو  رفيع،  طراز  من  تهديفي 
2008( الدائرة حالياً سبعة أهداف من أصل 11 هدفاً هي رصيد فريقه 
جامحة  رغبة  مع  الفردية  والمهارة  بالسرعة  ويتميز  البطولة.  في 
الزميل  الساحل  أكاديميات  مدير  ويعلّق  الجهات،  كافة  من  للتسديد 

هّداف،  طراز  من  مهاجم  »عباس  قائالً:  موهبته  على  شبلي  ابراهيم 
يشبه  أسلوبه  ممتازة،  من  أكثر  الملعب  أرض  على  وتمركزه  تحركاته 
تهيأت  لو  فيما  كبير  مستقبل  وينتظره  ميسي«  على  هنري  »تييري 
أمامه الظروف ليكون تحت إشراف اخصائين محترفين في كيفية صقل 
وتنمية الموهوبين«. وعلى المقلب اآلخر، يعترف عباس، المثابر على 
بأداء  معجب  بأنه  متوسط،  الثاني  الصف  في  العلمي  تحصيله  تلّقي 
كريستيانو رونالدو عالمياً وحسن معتوق محلياً، وهو مع البرازيل في 

المونديال.

عقدت اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون الكرة الطائرة جلستها 
الخامسة  في المكتب الخاص لرئيس اللجنة ميشال أبي رميا وبرئاسته، 
وبحضور جميع أعضاء اللجنة المقّرر وليد القاصوف وأمين الصندوق 
المهندس علي خليفة والعضوين أسعد النخل والمهندس علي أبو علي. 
وفي بداية الجلسة، رّحب ابي رميا بالحاضرين ثم تال القاصوف محضر 
الجلسة السابقة وتّم التصديق عليه باإلجماع. ثم انتقل الحاضرون الى 

دراسة البنود الواردة على جدول األعمال وقّرروا اآلتي:
في  آسيا  غرب  بطولة  لقب  إلحرازه  للسيدات  لبنان  منتخب  تهنئة   �
مباريات(   7 من  انتصارات   7( خسارة  أي  دون  من  األول��ى  نسختها 
الصعيدين  على  للبنان  الطائرة   للكرة  إنجاز  اللقب  هذا  إحراز  واعتبار 

المحلي والخارجي.
الشاطئية  الطائرة  الكرة  في  لبنان  بطلتي  مشاركة  على  الموافقة   �
لفئة السيدات ميرفت حمزة وميرنا شيخو وبقيادة المدرب الوطني ايلي 
النار في بطولة اإلمارات العربية المفتوحة التي ستقام في دبي بين 9 

و11 كانون األول المقبل.
بتعديل  والرياضة  الشباب  وزارة  عن  الصادر  بالقرار  العلم  أخذ   �
المهل  مع  ليتماشى  لالتحاد  جديدة  إداري��ة  لجنة  انتخابات  موعد 
والنظام الداخلي لالتحاد  لتنعقد الجلسة االولى عند الساعة العاشرة 
2023 بنصاب  الثاني  الثامن من كانون  الواقع في  من قبل ظهر األحد 
 15 األحد  إلى  الجلسة  تؤجل  النصاب،  اكتمال  عدم  حال  وفي  الثلثين. 
إلى  الحاجة  دون  نفسيهما  والمكان  الزمان  في   2023 الثاني  كانون 

زائد  )النصف  باألغلبية  الثانية  الجلسة  نصاب  ويحّدد  دعوة  توجيه 
واحد(.

من  باالنتخابات  المتعلقة  األمور  كافة  األندية  على  التعميم  وتقّرر 
الى  الترشيح  طلبات  وتقديم  التراشيح  مهلة  الى  االنتخابية  العملية 
لجانها  والي��ة  المنتهية  األندية  دع��وة  مع  والرياضة  الشباب  وزارة 
في  حقها  ممارسة  تستطيع  لكي  اإلداري��ة  لجانها  تجديد  الى  االداري��ة 
حتى  المتأخرة  اشتراكاتها  تسديد  الى  األندية  دعوة  كذلك  االقتراع 

تاريخ انعقاد الجلسة األولى.
� فتح باب انتقاالت الالعبين من الساعة الثانية عشرة من ظهر االثنين 
الساعة السادسة من مساء الخميس 22  حتى   2022 األول  كانون   12
كل  من  والخميس  واألربعاء  والثالثاء  االثنين  أيام   2022 االول  كانون 

أسبوع في مجّمع  ميشال المر.

ترياتلون الناقورة للم�سافات الطويلة

لقب الرجال لعي�سائي وال�سيدات ل�سابل

ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم يبحث مع القرقاوي وحكيم �سوؤونًا �سّلوية

العب ال�ساحل عبا�س زريق 
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المكلفة ت�سيير »الكرة الطائرة«

ذكرت صحيفة بيلد األلمانية أنه تّم السماح لزوجات وصديقات العبي منتخب ألمانيا 
البقاء لمدة يومين في معسكر »المانشافت« قبل بدء االستعدادات لمواجهة كوستاريكا 
كاي  صديقة  ويبر  صوفيا  فيهم  بمن  وزوجات الالعبين  صديقات  وتواجدت  المرتقبة. 
ماتياس  زوجة  وكريستينا  غوالرت،  إيزابيل  تراب،  كيفن  الحارس  وخطيبة  هافرتز، 
غينتر في مدرجات »إستاد البيت« يوم األحد الماضي، لمتابعة مواجهة منتخب بالدهن 
األلماني  المنتخب  واستعان  لمثله.  التعادل بهدف  بالتعادل  انتهت  التي  إسبانيا  أمام 
المباراة  قبل  وذلك  المعسكر  في  المعنوية  الروح  لرفع  الالعبين  وصديقات  بزوجات 
المجموعات  الثالثة من دور  الجولة  الخميس ضمن  أمام كوستاريكا يوم غٍد  الحاسمة 
 111 بعد  على  األلماني  المنتخب  به  يقيم  الذي  المنتجع  ويقع   .2022 العالم  بكأس 
كيلومتراً من شمال الدوحة، وهو السبب الذي جعل المدرب هانزي فليك يرفض حضور 
أي العب معه في المؤتمر الصحافي قبل لقاء إسبانيا الذي انتهى بالتعادل 1-1، وهو ما 
جعل المنتخب األلماني مهدداً بغرامة من »فيفا« قدرها 10 آالف فرنك سويسري. وحصد 
منتخب ألمانيا، نقطة واحدة في أولى جولتين بالتعادل اإليجابي 1-1 مع إسبانيا بعد 
الخسارة 1-2 أمام اليابان. وتحتاج الماكينات األلمانية في ظل امتالكها لنقطة وحيدة 
إلى التغلب على كوستاريكا وأن تتغلب إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها إلى الدور 
في  المجموعات  دور  وّدع من  األلماني  المنتخب  أن  يذكر  العالمية.  المسابقة  من  ال�16 

مونديال روسيا 2018 للمرة األولى في تاريخه.

البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قّرر  المهاجم  أكدت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، أن 
القدم. وأوضحت الصحيفة  السعودي لكرة  الدوري  اتخاذ خطوة جديدة بمسيرته في 
 ،2022 قطر  مونديال  في  البرتغالي  المنتخب  صفوف  في  حالياً  المشارك  رونالدو  أن 
اقترب من الموافقة على االنتقال لنادي النصر السعودي لمدة عامين، في صفقة انتقال 
أن مهاجم  إلى  وأشارت  يورو.  مليون   200 إلى  يصل  سنوي  راتب  على  وحصوله  حر، 
صعوبة  وجد  لكنه  أيضاً،  األميركي  الدوري  اهتمام  جذب  السابق،  يونايتد  مانشستر 
وأعلن مانشستر  عامين.  مدار  على  يورو  مليون   400 على  الحصول  رفض  في  بالغة 
البرتغالي، عقب سلسلة  النجم  الحمر« مؤخراً عن فسخ عقده مع  يونايتد »الشياطين 

من الخالفات بين الالعب والنادي اإلنكليزي والمدرب الهولندي إريك تين هاغ.
وتعليقاً على الموضوع كتب أحد المغردين العرب: »كريستيانو رونالدو الذي قال: 
أكبر األندية ترغب بالتعاقد معي وسأبقى ألعب في المستوى العالي، قريب من التوقيع 
المتحدة  للواليات  سيذهب  الذي  كميسي  مثله  يورو  مليون   200 مقابل  السعودية  في 
األميركية«. وكتب آخر: »بعيداً عن المال كريستيانو رونالدو قرر الذهاب إلى السعودية 
بينما  ميسي«.  هزم  من  ليتمكن  كبير  بشكل  أهدافه  عدد  ورفع  سهلة  أهداف  لتسجيل 
إلى  معه  بالذهاب  رونالدو  محبي  يونايتد  مانشستر  عشاق  من  أنه  يبدو  مغرد  طالب 
السعودية، ودافع عن قرار مدرب مانشستر يونايتد بعد مستوى النجم البرتغالي في 
كأس العالم وكتب: »لم يثبت أن مدربي أخطأ، لم يحصل كريستيانو على هدف سوى 

من ضربة جزاء«.

للمشجعين بإدخال  السماح  فيه  أّكد  بياناً  القدم »فيفا«،  لكرة  الدولي  االتحاد  أصدر 
قطر.  مونديال  مالعب  إلى  أخرى  وأغراض  للمثلية«  »الداعمة  قزح  قوس  ألوان  شعار 
وكان طاقم أمن المالعب القطرية صادر في وقت سابق شعارات قوس قزح والفتات مثل 
الدولي  االتحاد  بيان  في  وجاء  المالعب.  إلى  إدخالها  ومنع  الحرية«  الحياة،  »النساء، 
لكرة القدم بعد اإلبالغ المتكرر عن بعض الحوادث التي حصلت في مالعب كأس العالم: 
المالعب.  إلى  أغراض  بدخول  فيها  يسمح  لم  التي  الحوادث  ببعض  علم  على  »الفيفا 
تلقى الفيفا تأكيدات من السلطات )القطرية( بأنه تّم االتصال بقادة المواقع فيما يتعلق 

بالقواعد واللوائح المتفق عليها لكأس العالم فيفا قطر 2022«.
لضمان  المضيف  البلد  مع  الوثيق  التعاون  الفيفا  فريق  »يواصل  »الفيفا«:  وأضاف 
التقيد الكامل باللوائح ذات الصلة والبروتوكوالت المتفق عليها«. وشهد األسبوع األول 
ارتداء  أجل  من  المعركة  إنكلترا،  بينها  أوروبية،  منتخبات  سبعة  خسارة  البطولة  من 
شارات »حب واحد« لدعم المثليين خالل مباريات كأس العالم 2022، واشتكى بعض 
»الميم«،  مجتمع  رمز  قزح،  قوس  شعار  باصطحاب  لهم  السماح  عدم  من  المشّجعين 

داخل المالعب القطرية.

األمانيا ت�ستعين بـ»زوجات الالعبين«

قبل مواجهتها الحا�سمة مع كو�ستاريكا

رونالدو يقترب من الن�سر ال�سعودي

والتغريدات العربية ت�سخر من قراره!

»الفيفا« ير�سخ لمطالب »المثليين« 

وُي�سدر بيانًا تو�سيحًا حول �سعاراتهم
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 ÊU� q� ¨WLOEF�« sLO�« t����√ eÒOL�� d�U� œÒd�� `�UIL�« e�eF�« b�� sJ� r�
 w�u� n�u� V�U� œÒd�� sJ� r�Ë ¨w�dF�« U�dF� ÊuO� s� WFz«— …bOB� ÎUC�√
 Ë√ WLKJ� tB�K� U�d�Q� W Ò�_« n�u� ÊU� q� ¨W�ËdDL�« U�UCI�« W�U� s� `{«Ë

Æ…—U�F� Ë√ …—U�≈
 œuI� Èb� vK� ¡UFM� WF�U�� ÎU�Oz—Ë ÎU��R� `�UIL�« e�eF�« b�� sJ� r�
 Òq� s� …c�U�√Ë ¨—UL�_« Òq� s� »ö� ÁbM� wI�K� t�«– Òb�� WF�U� ÊU� q� ¨jI�
 l{«u��« rF� ’U� qJA�Ë W�d��«Ë W�«dJ�«Ë rKF�« t�b� vK� ÊËœ ÒËe�O� —UD�_«

ÆdO�J�« UMK�«d� ÂuI�« Â«d� Òô≈ UOKF�« t�—«b� v�≈ wI�d� ô Íc�«
 …dJ�  dO�J�«  q�«d�«  jI��«  ¨1987  ÂU�  v??�Ë_«  WOMOD�KH�«  W{UH��ô«  ÊU?? Ò�≈
 —uHGL�«Ë ¨WIO�—œ qBO�Ë Z�d� …—UA� s�u�_« l� s�bzU� UM�Ë ¨t�U�√ U�UM�d�
 …u�œ  w�Ë  ¨sLO�«  ÍdD�  sO�  »—UI�K�  vF��  w�  Êb�  s�  w�U�O�  ÊU�b�  t�
 q�√  s�  nI��  W�L�«  …Ëb??�ò  Ê«uM�  X��  ¡UFM�  w�  …ËbM�  w�d�  nI��  W��
 ‰u� …ËbM� ¡UFM� WF�U� ÊUC��« …dJH� Î «dO�� fÒL�� UL� ÎU�UL� ¨åW{UH��ô«
 ¨1988 d�UM� Ø‰uK�√ w� WO�dF�« …b�u�«  U�«—œ e�d� UN�U�√ åWO�dF�« …b�u�«ò
 ¨WO�UO�Ë WO�UI� s� W Ò�_«  UOB�� “d�√ s� WOB�� 150 s� d��√ UNO� „—U�Ë
 t�H�  w�dF�«  w�uI�«  dL�RL�«  fO�Q�  U�“d�√   «—œU��  WKL�  UNM�  X�d�Ë
 ÁbIF� sO�L��L�« “d�√ s� `�UIL�« ÊU� b�Ë ¨w�dF�« w�uI�« »U�A�«  ULO��Ë
 —ËU��K�  —U�≈  ¡UM��  tM�  ÎUOF�  w�«u��«  vK�  ¨2008  Ë  2003  w�U�  ¡UFM�  w�

ÆÆ»dF�« sO�uCNM�« sO� —ËUA��«Ë
 …—u� ÊUO� «u�«–√ s� ‰Ë√ sO� ÊU� t�√ dO�J�« q�«d�« t� e� ÒF� ÊU� U� d��√ ÒqF�Ë
 v�� UNzœU��Ë UN�Ëd� ÎUMO�√  wI�  w��«  ¨1962  W�—uNL��«  d�L���  Ø‰uK�√  26
 ÊU Ò�≈  t�  UM�  ¡UI�  d�¬  w�  sLO�«  vK�  …dO��  ·ËU��  w�  Èb�√  b�Ë  ÆÆdO�_«  o�d�«
 Êu�U� Ød�UM� w� ¡UFM� w� w�dF�« w�uI�« dL�RLK� W�UF�« W�U�_« …—Ëœ œUIF�«
 —u���« ¡UM� w� Î «—Ëœ W Ò�_« —«d�√ VFK� Ê√ ÎUB�d� ÊU� r�Ë ¨2013 ÂU� w�U��«

ÆÆsO��« p�– cM� W�—UB�L�« WOMLO�« ÈuI�« sO�
 q�U�Ë w�UG�« sLO�« bOI� «uFÒO� ¡UFM� w� sOLOIL�« sOOMLO�« ·ô¬ ÒÊ√ p� ô
 Â«e��ô«Ë Ÿ«b�ù«Ë W�UI��« d�UM� q� ÒrF�� ¡«eF�« r�«d� sJ�Ë ¨W�—UC��« t��U�—
 ¡UD� r�d��√Ë UN�U�— q��√ s� Î «b�«Ë `�UIL�« qO�d�  bI� w��« WO�dF�« UM� Ò�√ w�

Æt� Ò�√ WOCI� ÎU�«e��«Ë ÎU�«b�≈Ë
 Î «œÒb�� sOD�K� VF� iH�M� nO� b�U� b�Ë q�— t�√ `�UIL�« qO�d� U�ƒ«e�
 WN�«u�  w�  W?? Ò�_«  »U��  iH�M�  nO�Ë  ¨sOD�K�  ÷—√  vK�  ‰ö��ô«  t�u�
 t�Ë w� …b�u� t� Ò�√Ë …Òd� sOD�K� Èd� Ê√ q�d�« rK�� ¨dD� ÷—√ vK� lO�D��«

ÆUNz«b�√
 t�b�d�Ë t�KzUF� ¡«eF�«Ë d�B�« qOL�Ë ¨`�UIL�« e�eF�« b�� —u��b�« tK�« r�—

Ær�UF�«Ë w�dF�« s�u�«Ë sLO�« w� tzU�b�√Ë tOÒ���Ë

sO�√ U� qO�d�U�  ÒdJ� ?  2
 XK�— p�√ q� ¨jI� p�U�� Òe� w� XK�— p�Q� bB�√ ôË ¨sO�√ U� qO�d�U�  ÒdJ�
 …e�e� dBL� sOL�U��« qL�√ s� XM� b�Ë ¨oI�� b� p�ö�√ s� ÎUCF� Èd� Ê√ q��
 UN��U�— qL�� …b Ò�u� WO�d� W Ò�Q�Ë ¨lO�D� WO�UH�« ÒÍQ� …bÒOI� dO� …Òd� WL�d�

ÆÆ‰ö��ô« f�— s� …—Òd�� sOD�KH�Ë ¨¡UFL� WO�U��û�
 s� ¡«e�√ UM� …u�√ l�Ë ÎUF� UMOF�Ë ¨Âö�_« Ác� œuI� Èb� vK� ÎUF� UMA�
 ô b�ò ∫ÎUF� U�œÒœd� W�uI� sO�—b� UNIOI�� q�√ s� w�dF�« s�u�«Ë ÊUM��Ë dB�

ÆåÂö�_« Ác� ÊËœ UO�� Ê√ “u�� ô sJ�Ë ¨¡UO�√ s��Ë UM�ö�√ oI��
 ÊU� ¨w�dF�« Èu��L�« vK�Ë dB� w� Íd�UM�« w�ËdF�« e�d�« —bMJ�« sO�√
 ¨å—bMJ�« sO�√ W�—b�ò w��d�� UNOÒL�� Ê√ sJL� ‰UO�_ tKI� Íc�« ÁdJ� w� Î «e�—
 bO�  tHFC� Ê√  WI�ö� Ë√  s��� ÊU� U�  w��«  WO�UCM�«  t��ö� w� Î«e�— ÊU�Ë
 w��« ÷«d�_« s� dO�JK� w�UA�« ÃöF�« ÂuO�« qÒJA� Í—u� ¡UIM� Î «e�— ÊU�Ë ¨WKL�√

ÆWO�e��«Ë WO�UO��« UM�UO�� p�H�
 UM�   «uM�  Èb�  vK�  w�dF�«  w�uI�«  dL�RLK�  W�UF�«  W�U�_«   U�UL��«  w�
 …—«d�Ë qOK���« WÒ�œË n�uL�« W�ö� sO� lL�� w��« sO�√  ULKJ� ÎUFOL� wGB�
 vK� ¡UM�_« s� b�«Ë …dC� w� UM�√ dFA� UM� tF� WLOL��«  «¡UIK�« w�Ë ¨Â«e��ô«

ÆÊU��ù« W�«d�Ë W Ò�_« ‚uI� vK�Ë d�UM�« b�� ‰UL� ZN�
 ÊU� ¨UN�ze��  ôËU�� Òq� t�u� W Ò�_« …b�u� Î «e�— —bMJ�« sO�√ ÊU� U� —bI�
 r�ö�� Î «e�— ÊU�Ë ¨XO�H��«Ë WM�H�«Ë ‚UIA�« q�√ Òq� t�u� dB� …b�u� Î «e�— p�c�

¨WO�«dIL�b�« WOCI�« l� WO�UL��ô« WOCI�« l� WO�uI�« WOCI�«
ÆÆÆ“UO��U� ÎU�uCN� tK�« tL�— ÊU�

Æt�UC� ‚U�—Ë sO�√ »U��√ Òq�Ë UM�œË ÍœU�Ë ÍœU� Â_ ¡«eF�«

 øjô«Ñc øjõeQ ´GOh »a
—uA� sF� ˝
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