
كتب المحّرر السياسّي 

اإلسالمية  المذاهب  بين  التفرقة  من  سنوات  بعد 
نمو  الفتنة،  ومخاطر  المذهبية  العصبيات  وتصاعد 
على  المسلمون  يلتقي  واإلره��اب،  والتكفير  التطرف 
بدء صيام شهر رمضان في يوم واحد، وقد استفاد 
ال��ت��ط��رف واإلره�����اب م��ن االن��ق��س��ام��ات ال��ت��ي وج��دت 
السياسية،  والمراجع  الدينية  المراجع  بين  طريقها 
خصوصاً الخالف اإليراني السعودي، بحيث لم يكن 
االتفاق  وتوقيع  الموّحد  الصيام  بين  الفصل  ممكناً 
بمثابة  واعتباره  الصين،  برعاية  السعودي  اإليراني 
الصوم،  بدء  للمعنيين بتحديد موعد  الضوء األخضر 
الى فرضيات تطابق  الذين ربما كانوا يصلون سابقاً 
المواعيد ويتفادونها في زمن االنقسامات والخالفات، 
بينما كان كافياً أن يتم االتفاق اإليراني السعودي حتى 

يسهل توحيد موعد بدء الصوم.
ف���ي ال��س��ي��اق ذات����ه ك��ان��ت زي�����ارة رئ��ي��س المجلس 

كمال  إي���ران  ف��ي  الخارجية  للعالقات  االستراتيجي 
خرازي إلى لبنان، حيث نقلت قناة العالم عن خرازي 
قوله  بيروت  في  وثقافية  إعالمية  بنخب  لقائه  خالل 
التي  التقنية  المرتبة  إيران  رداً على سؤال حول بلوغ 
الذي  الوضع  في  »إن��ه  نووية  قنبلة  إنتاج  من  تمكنها 
حققت فيه إيران تخصيب بنسبة ٪60، فإن التخصيب 
وأكد  المعقدة«.  بالمهمة  ليس  ف��وق  وم��ا   90٪ بنسبة 
بالطبع أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ال تنوي في 
األساس إنتاج قنابل ذرية، كما أنها ال تحتاج إلى هذا 
الموضوع، وأخيراً فتوى القيادة الدينية ضد إنتاج مثل 
هذه األسلحة. أما عن موعد انسحاب القوات االيرانية 
من سورية فقال خرازي »إن تواجد إيران في سورية 
وخالفاً لوجود أميركا وتركيا في هذا البلد، هو وجود 
السورية«.  الحكومة  م��ن  ب��دع��وة  وي��أت��ي  اس��ت��ش��اري 
وأكد خرازي أن »أي تغيير في هذه األوضاع يخضع 

لظروف سورية«.
السيد نصرالله متحدثاً خالل إطاللته أمس)التتمة ص6(
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خر�زي: �إير�ن بلغت تقنيًا مرحلة �لقدرة على �إنتاج قنبلة نووية… لكنها ال تريد 

ن�سر�هلل لـ»�لإ�سر�ئيلي«: روح بّلط �لبحر… و�لرد �سريع وقوّي على �أي ��ستهد�ف

- خالل أسبوع أغرق اإلسرائيليون اإلعالم 
برسائلهم الهادفة إلى جس النبض حول كيفية 
شكلت  التي  مجدو  عملية  قضية  مع  التعامل 
االحتالل،  لجيش  كبيرة  استخبارية  صفعة 
والعسكريون  السياسيون  الكيان  قادة  فأطلق 
الحديث عن دور  بالون اختبار. فبعد  أكثر من 
ارجحية  عن  واإلع���الن  العملية  في  الله  ح��زب 
انتساب منفذ العملية الى الحزب وقيامه بعبور 
الحدود عبر نفق، وإعالن عن نية الرد إذا ثبت أن 
لحزب الله دوراً في العملية مهما كانت النتيجة، 
ثم إعالن عن ترجيح عدم وجود عالقة لحزب 
المنفذ  إن  تقول  رواي��ة  واعتماد  بالعملية،  الله 
أحد  إل��ى  ينتمي  لكنه  اللبنانية،  ال��ح��دود  عبر 
الرد  نية  على  والتأكيد  الفلسطينية،  المخيمات 
على مصدر العملية، والجهة التي تقف وراءها، 
في  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  الى  كإشارة 

المخيمات.
- لم يكترث حزب الله للتحرش اإلسرائيلي 
إعالمياً، واختار الصمت، الذي قال األمين العام 
لحزب الله أمس، إنه من صلب الرد الذي قرره 
التدقيق  وفي  االحتالل،  جيش  إلرب��اك  الحزب 
بما قاله السيد نصرالله لن يعثر اإلسرائيليون 
على أي جواب يتصل بالفرضيات التي تداولها 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون ح���ول عملية م��ج��دو. وه���ا هو 
السيد نصرالله يقول لهم، لسنا معنيين ب� تبديد 
مساعدتكم  مهمتنا  وال  تأكيدها،  أو  شكوكهم 
حلها،  عن  تعجزون  التي  المعضالت  حل  على 
بل سنفعل كل ما يزيد إرباككم إرباكاً، أما لجهة 
الفرضيات العملية الحتماالت الرد اإلسرائيلي، 
وكان  للتأويل،  مجاالً  نصرالله  السيد  يبق  فلم 
شديد الوضوح، ان أي عمل أمني او عسكري 
شخص  أي  او  لبنانية  ارض  اي  الس��ت��ه��داف 
فوق األرض اللبنانية، لبنانياً كان أم فلسطينياً، 
وقد  وسرعة،  بقوة  المقاومة  عليه  ترد  سوف 
كيان  مصير  سيكون  ح��رب  ب��داي��ة  ذل��ك  يكون 

االحتالل فيها مطروحاً على الطاولة.
)التتمة ص6(

ن��ح��ن ن��س��ع��ى إل���ى إي��ج��اد ج��ب��ه��ة من 
المطامع  ضّد  سداً  تكون  العربية  األمم 
لها  يكون  وقوة  واالستعمارية،  األجنبية 
وزن في إقرار المسائل السياسية الكبرى 

وتحقيق إرادة هذه األمم.

سعاده

عدو�ن »�إ�سر�ئيلي«

على مطار حلب �لدولي

أف����ادت وك��ال��ة األن��ب��اء ال��س��وري��ة )س��ان��ا(، 
أمس، بأّن االحتالل »اإلسرائيلي« نّفذ عدواناً 
الدولي، ما أدى  بالصواريخ على مطار حلب 

إلى وقوع أضرار مادية في المطار.
وقال مصدر عسكري، في تصريح لوكالة 
من  دقيقة  و55  الثالثة  الساعة  »نحو  »سانا«: 
اإلسرائيلي  العدو  نّفذ  األربعاء،  )أمس(  فجر 
اتجاه  من  الصواريخ  من  بعدد  جوياً  عدواناً 
مستهدفاً  ال��الذق��ي��ة،  غ��رب  المتوسط  البحر 

محيط مطار حلب الدولي«.
أّن  للوكالة،  العسكري  المصدر  وأض��اف 
ال���ع���دوان »أدى إل���ى وق���وع ب��ع��ض األض���رار 

المادية في المطار«.
عدواٍن  استهداف  من  أي��ام  بعد  ذل��ك  يأتي 
ريفي  ف��ي  المواقع  لبعض  آخ��ر  »إسرائيلي« 

طرطوس وحماة.
مجلس  سوريا  طالبت  سابق،  وق��ت  وف��ي 
األم�����ن ال����دول����ي واألم������م ال��م��ت��ح��دة، ب���إدان���ة 
عليها  المتكررة  »اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة«  االع���ت���داءات 

واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
في  ال��س��وري��ة  الجوية  ال��دف��اع��ات  أّن  ُي��ذك��ر 
ج��وٍي  ل���ع���دواٍن  ال��م��اض��ي  م���ارس  آذار/   7
»إسرائيلي« من اتجاه البحر المتوسط غربي 
الالذقية، استهدف مطار حلب الدولي، ما أدى 
إلى تضرره مادياً وخروجه عن الخدمة، في 
آخرون  وأصيب  شخصاً   15 استُشهد  حين 
خالل الشهر الماضي خالل عدوان االحتالل 

على العاصمة السورية، دمشق.

االح��ت��ال  س��ج��ون  إدارة  ه����ّددت 
عقوباٍت  بفرض  أمس،  »اإلسرائيلي«، 
عن  المضربين  األس��رى  على  كبيرٍة 

الطعام.   
األس���رى  عميد  ش���ّرع  ذل���ك،  إل���ى 
الفلسطينيين المعتقل منذ عام 1985، 
ش��ادي«،  »أب��و  الطوس  محمد  األسير 
من  أكثر  يستعد  فيما  اإلض���راب،  في 
بدءاً  لإلضراب،  فلسطيني  أسير  ألفي 

من اليوم األول لشهر رمضان.
ون��ش��ر أح��د ال��ق��ادة ال��ب��ارزي��ن في 
وصية  األس��ي��رة،  الوطنية  الحركة 
عن  اإلض����راب  أّن  م��ؤك��داً  األس����رى، 
األرج��ح  األس��رى  خيار  ب��ات  الطعام، 

»لمواجهة السجان اإلسرائيلّي«.
الفلسطيني  األسير  يستمر  بدوره، 
والقيادي في حركة الجهاد اإلسامي، 
خضر عدنان، في إضرابه المفتوح عن 

الطعام، لليوم الخامس واألربعين.
من جهتها، أعلنت مجموعة »عرين 
األسود«، في بيان، استعدادها الكامل 

االحتال  مع  أكبر  معارك  في  للدخول 
نصرة لألسرى.

بالتوازي، أعلن »جيش« االحتال، 
»القبة  منظومة  من  صاروخين  إطاق 
دخلت  مسّيرة  طائرة  على  الحديدية« 

المجال الجوي آتية من قطاع غزة.
ووف���ق إذاع����ة »ال��ج��ي��ش«، ج��رت 

محاولة اعتراض المسّيرة التي انطلقت 
فوق قطاع غزة، فوق األجواء الشرقية 
لرفح، قبل تخّطيها السياج الحدودي، 
وقد كانت متجهة صوب المستوطنات 
»لم  أّن��ه  موضحة  للقطاع،  المحاذية 
مسؤوليتها  فلسطينية  جهة  أي  تعلن 

عن إطاق المسّيرة«.

إي��ران��ي��ة،  إع���ام  وس��ائ��ل  كشفت 
إيرانيين  دبلوماسيين  أّن  أم��س، 
العاصمة  ف��ي  ال��ت��ق��وا  وأوروب��ي��ي��ن 
إلجراء  الفائت،  األسبوع  النرويجية، 
االتفاق  إحياء  إلى  تهدف  محادثات 

النووي.
ونقل موقع »أمواج ميديا« اإليراني، 
عن مصدر سياسي رفيع في طهران، 
قوله إّن »كبير المفاوضين النوويين 
الذي  كني،  باقري  علي  اإليرانيين 
يشغل منصب نائب وزير الخارجية، 
التقى بمديرين سياسيين من وزارات 
خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا«، 
أيضاً  حضره  »االجتماع  أّن  مضيفاً 
نائب منسق السياسة الخارجية في 

االتحاد األوروبي إنريكي مورا«.
أنه  اإلي��ران��ي  المصدر  وأوض���ح 
جلسة  تكون  أن  المفترض  من  »كان 
استكشافية«، مضيفاً: »هناك حاجة 
اإليجابية  الرسائل  من  المزيد  إلى 

إلظهار أّن الدبلوماسية تعمل«.

في غضون ذلك، أّكد وزيرا خارجية 
عبد  أمير  حسين  وأستراليا،  إي��ران 
النهج  استمرار  وانغ،  وبني  اللهيان 

الدبلوماسي والحوار بين البلدين.
اتصال  خال  اللهيان،  عبد  وشّدد 
مع نظيرته األسترالية، على أّن باده 
تولي اهتماماً للعاقات مع أستراليا، 

أقوى  الثورة  »حرس  أّن  إلى  مشيراً 
قوة لمحاربة اإلرهاب في المنطقة«.

 م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ه���ّن���أت وزي����رة 
نظيرها  األس��ت��رال��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة 
اإليراني بمناسبة بدء العام اإليراني 
الجديد، مشّددًة على ضرورة استمرار 

النهج الدبلوماسي بين البلدين.

»عرين �لأ�سود« توؤكد ��ستعد�دها لن�سرة �لأ�سرى

لقاء دبلوما�سي في �أو�سلو ب�ساأن �إحياء �لنووي �لإير�ني



الوطن 2
{ د. علي عباس حمية*

لطرف  يمكن  ال  بحيث  المطلقة  الندّية  الى  األط��راف  كافة  وصلت  هل 
االنتصار الساحق على الطرف األخرى عالمياً وأقليمياً؟ أم انه عصر نشوء 
اتفاقيات  انها  أم  اإلقليمية؟  القطبية  تردفها  الجديدة  العالمية  القطبية 

الضرورة؟
 � اإليراني  االتفاق  أعني،  استمّر،  إْن  االستقرار  عام  يكون  أن  اتمنى 
استراحة  إلى  بحاجة  فالدولتان  بعيد،  أجل  الى  يكون  أن  السعودي، 
ألخذ  الصعد  كافة  على  المعارك  بين  مستقطع  لوقت  او  للتعافي  محارب 
النفس العميق من أجل البالد والعباد، إال أّن »الجمل بنية والجمال بنية...«، 
يمّد يده ألخيه ليعيده الى الطريق  ومن يريد االستقرار في المنطقة دائماً 
تؤما  والعرض  فاألرض  »فلسطين«،  األرض  تحرير  مسار  وهو  المستقيم 
الشرف وكّل شيء دون ذلك ال يستحق النقاش، وهناك من كان مجبراً على 
اتفاقيات التطبيع ونسيان القضية الفلسطينية، وعلى أساس ذلك نشأت 
العربي«  و«الربيع  الخالقة«  »الفوضى  مسّمى  تحت  المدّمرة  الحروب 
الذي لم تنته فصوله بعد، أّوله كان تدمير الجيوش العربية من العراقي 
واإليراني  التركي،  اإليراني  الخالف  بث  ثم  ومن  والمصري  السوري  الى 
السعودي، وأخيراً إفقار األمة عبر التطبيع بإدخال اللص الى دارهم )دول 
الخليج( إلفقارهم، وقد تّم إفشال كامل تلك المخططات األميركية الى حّد 

كبير ولم يبَق إال انتظار نتائج التطبيع وتراجع المطّبعين.
فلربما نية )إيران والسعودية معاً( التهدئة وحسن الجوار والتآخي من 
جديد، ولكن هل باستطاعة السعودية تحّمل تبعات ذلك االتفاق؟ وكسر 
الحصار الذي لم تستطع أية دولة أوروبية فعله، من أين لولي العهد محمد 
بن سلمان هذه القوة؟ الشبهة توجب الحذر، حيث أّن النية األميركية دائماً 
من  األول  المربع  الى  لتعيدنا  نحب،  ال  أهدافاً  لتنفذ  نحب  ما  نرى  تجعلنا 

أّي قرار.
هناك حلقة مفقودة في مسلسل الشرق األوسط نظراً لسرعة التحركات 
المتحدة  الواليات  باستطاعة  يزال  ال  وهل  الروبوتي،  والوئام  واالتفاقات 
أم  المفاجأة صادمة  المسلسل لتكون  الحلقة األخيرة من  األميركية كتابة 
وعزم  وقوة  حرية  السعودية  به  تقوم  ما  وهل  ضعف؟  بحالة  فعالً  أنها 
تتخطى بها القرارات األميركية؟ أم أنه لغم أميركي سينفجر بالجميع بعد 
الكيد  أحذروا  والسكينة؟  االطمئنان  من  حالة  يعيش  الجميع  جعلت  أن 

والمكائد األميركية... 
وتحت  الدولي  السياسي  االقتصاد  وطأة  تحت  يقع  كله  العالم  أليس 
التأثير المتبادل بين االقتصاد والسياسة على الساحة الدولية وباألخص 
في الواليات المتحدة األميركية التي تتحّكم بمعظمها. وقد ظهرت نظريات 
ونظرية  المزدوج  االقتصاد  نظرية  مثل  األخيرة  السنوات  خالل  حديثة 
جائحة  من  األوحد  المستفيد  هي  أميركا  تكن  ألم  الجديد،  العالمي  النظام 

كورونا بحيث أنها تحكم العالم من خالل االنترنت واالتصاالت وشركات 
المليارات  آالف  منها  جنت  التي  آمازون  مثل  التوصيل  وشركات  األدوية 
حموالت  شراء  من  العالمي  الركود  جراء  أميركا  تستفد  ألم  الدوالرات،  من 
ناقالت النفط والغاز السائحة في البحار والمحيطات وال تجد من يشتريها 
كورونا؟  جائحة  أثناء  وجواً  وبحراً  براً  الحركة  عن  العالم  لتوقف  نظراً 
إذن من هو المستفيد األكبر؟ والعالم كان يعيش الحسرات على االقتصاد 
المتحدة  الواليات  أليست  األحيان،  الكثير  في  المصطنع  الوفيات  وأعداد 
األميركية الرابح األكبر من ذلك بينما كانت تجعل العالم ينظر إليها على 

أنها خاسرة كباقي الدول؟
ألم تكن تسيطر أميركا على نظام التجارة الدولية ونظام النقد الدولي 
والشركات المتعددة الجنسية والتنمية االقتصادية وما تزال؟ الى أن ظهر 
المفهوم االقتصادي للصين تجاه العالم وكسر الكثير من القواعد والتقاليد 
السياسية واالقتصادية، ولذلك فإّن المنافسة الصينية � األميركية لن تكون 
بقدرتها  كلها  ترتبط  محّددة  بمتغّيرات  وذلك  فقط  اقتصادي  تفوق  مجرد 
الماضية  العقود  خالل  أظهرت  التي  أميركا  يعاكس  وهذا  االقتصادية، 
تشققات مقلقة في التركيبة العقلية في النزاعات والحروب التي استنزفت 
ظهرت  كما  صيني،  اقتصادي  نّد  لها  يكن  لم  ولكن  اقتصادها،  من  الكثير 
اليمين ملحوظاً  الداخل األميركي وأصبح صعود  العنصرية في  النزعات 
والزعيم  الجمهوري  الحزب  بين  وذلك  األميركية  األمة  في  ومؤثراً  ومقلقاً 

دونالد ترامب والحزب الديمقراطي، ومصطلح الزعيم جديد على أميركا.
بالعودة قليالً الى الوراء، بدأت الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي 
)وارسو( بزعامة االتحاد السوفياتي ومن يدور في فلكه، والغربي حلف 
شمال األطلسي )ناتو( بزعامة الواليات المتحدة األميركية ومن يدور في 
كنفها، وكان يتّم بينهما تفاهمات وتجارة واتفاقيات، مما يعني اّن الحرب 

الباردة القديمة انتهت لتصبح حرباً باردة على آبار النفط في منطقتنا.
لذا، كانت قد سارعت الواليات المتحدة األميركية للسيطرة على منابع 
لها  وجعلت  األوس��ط،  الشرق  في  وباألخص  العالم  في  والطاقة  النفط 
الذي  بالدوالر  لتحكمها  كالدمى  بها  تتحّكم  عميقة  دول  خالل  من  خيوطاً 
مما  والغاز  النفط  في  وتحديدأً  العالمية  التجارة  في  الحصرية  له  كانت 
العملة  ابتداع  من  الرغم  على  يزال  وما  العالم  في  األقوى  العملة  جعله 
األوروبية الموحدة )اليورو( لالتحاد األوروبي التي تحاول أميركا جاهدة 

تفكيكه كما فككت االتحاد السوفياتي.
االقتصادية  القدرات  أّن  هي  مهمة  نقطة  على  التركيز  من  بّد  ال  وهنا 
والتي  لها،  األقوى  الداعم  كندا  على  تعتمد  األميركية  المتحدة  للواليات 
جعل  مما  األحيان،  معظم  في  والطاعة  والتوازن  والهدوء  األمن  لها  تؤّمن 
من أميركا تتفضى للعالم نظراً لما تتمتع به من راحة وثقة تجاه جارتها 
األقوى كندا، كما أنها بعيدة جغرافياً عن الدول الكبرى. وعليه، أصبحت 
الواليات المتحدة األميركية باقتصادها األقوى عالمياً وهي الى اآلن تصنع 

سياساٍت تدير بها دول العالم.
ومعونات  أموال  بتخصيص  األميركية  المتحدة  الواليات  تقوم  وعليه، 
ضّد  او  مع  سياساتهم  وتوجيه  عليهم  للسيطرة  الضعيف  العالم  لدول 
وهي  األميركية،  الخارجية  السياسة  لحاجة  وفقاً  تكون  مجاورة  دولة 
بحرب  القيام  على  قادر  وغير  شعبه  على  قادراً  يكون  دولة  جيش  تدعم 
مجاناً كحامية  التي تدعمها  الدول  أهّم  ومن  الحرب،  لتلك  دعمه  تّم  إذا  إال 
متقّدمة وقاعدة عسكرية لتكون متفّوقة أمنياً وعسكرياً في الشرق األوسط 
الخليجي  والغاز  النفط  على  السيطرة  استمرارية  لضمان  »إسرائيل«  هي 
المتحدة  الواليات  به  تقوم  ما  هذا  واألسعار.  التصدير  بعمليات  والتحكم 
عربياً  األقوى  االقتصاد  يمتلك  الذي  الخليجي  التطبيع  عجلة  ودفع  لدعم 
ليطبع ويكون عمقاً استراتيجياً واقتصادياً ل� »إسرائيل« في مواجهة عدو 
المبتكر  العدو  فإّن  عصرنا  في  واآلن  الطلب،  وفق  فترة  كّل  في  مفترض 
التي فرضت  القوة الخفية  الذي تغّير؟ وهي  إيران، فما  لدول الخليج هي 

المعادالت الجديدة؟
في  والحلول  بالمشاكل  تتحكم  األميركية  المتحدة  الواليات  أّن  نرى 
او  أهلية  إما  يتّم حّل سلمي في دولة تحت حروب  الدول حيث  الكثير من 
الحرب  لتنهي  وجيزة  او  طويلة  فترة  بعد  أميركا  فتأتي  أخرى  دولة  ضّد 
كما  قبل؟  من  ُتنهها  ولم  تشتعل  الحرب  تركت  لماذا  إذن  وليلة،  يوم  بين 
االحتالل  أسلوب  استخدام  فكرة  ابتدعت  األميركية  المتحدة  الواليات  اّن 
عدم  وحالة  الفوضى  وابتداع  والمقومات  الموارد  المتصاص  الرئيسي 
سابق  دون  المفاجئ  االنسحاب  ثم  ومن  والالشفاء  الالموت  او  االستقرار 
حالة  فتعيش  بالحرية  لتشعرها  سيطرتها  تحت  كانت  مناطق  من  إنذار 

النشوة واالقتدار والعيش في الوهم.
دولياً  الكبرى  التسويات  نحو  ويتجه  الندية  حالة  يعيش  العالم  إّن 
وإقليمياً، وما كان لربما االتفاق اإليراني السعودي إال تسوية على تقاسم 
النفوذ واعترافاً بين الدول العظمى على أدوار القطبية الجديدة وأدوار لدول 
لينسحب  االتفاق  ذلك  األولى  تجربتها  يكون  والسعودية  كإيران  إقليمية 
الجديدة  الباردة  الحرب  ضمن  تبقى  ولكن  إل��خ...  وتركيا  سورية  على 
وضمن االصطفافات الكونية بين أميركا � ناتو � أوكوس وما يدور في فلكهم 
مقابل منظمة شنغهاي التي تعّد روسيا والصين وإيران منصبها الثالثي 
بسالح يسعى لكسر الهيمنة األميركية بنظام جديد ال يغضب األميركي الى 

الحدود القصوى.
السعودي   � اإليراني  االتفاق  يكون  ان  أتمّنى  تقّدم،  ما  كل  على  اعتماداً 
سارياً وطويل األمد، وأن ينعكس إيجاباً على المنطقة برّمتها من العراق 
الى سورية الى اليمن، وان نقتنص في لبنان تلك الفرصة الذهبية النتخاب 
رئيس للجمهورية والبدء بحفر واستخراج ثرواتنا من البحر، وأن ال يكون 

آنياً لتمرير مؤامرة أميركية جديدة نستفيق عليها بعد فوات األوان...!
*خبير عسكري واستراتيجي

 هل نحن في عام الت�سويات الكبرى؟

 اأميركا ـ ال�سين ـ رو�سيا ـ اإيران ـ ال�سعودية...

خفاياخفايا

تساءل مصدر حقوقي عن تبرير الحكومة اللبنانية لعدم 
اتخاذ قرار بكّف يد حاكم المصرف المركزي رياض سالمة 

وتركه في موقع القدرة على التصّرف بأموال الدولة واللبنانيين 
بعد ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل عليه، بموجب عدم 

األمانة وجرائم االختالس والتبييض وطلب توقيفه والحجز 
على أمواله. 

قال خبير في الشؤون األمنية والعسكرية إن قيادة جيش 
االحتالل ومخابراته تشّن حملة إعالمية لربط عملية مجدو بدور 

حزب الله لمنح الجيش والمخابرات أسباباً تخفيفية للفشل، 
باعتبار العدو جهة معترفاً بقدرتها وتفّوقها العسكري واألمني 

الفلسطينية. المقاومة  والتهوين مما بلغته عمليات 

كوالي�سكوالي�س

أعلن النائب فيصل كرامي  فكرة السلّة 
الرئاسي،  االستحقاق  في  المتكاملة 
بالدعوة  يبدأ  المشاكل  حّل  أّن  معتبراً 
التي وّجهها رئيس مجلس النّواب نبيه  

بّري  إلى الحوار.
رئيس  أمس،  لقائه  بعد  كرامي  وقال 
الثانية  ال��رئ��اس��ة  م��ق��ّر  ف��ي  المجلس 
الرئيس  لدولة  »زيارتي  التينة  بعين 
رمضان  بشهر  للمعايدة  هي  بّري  نبيه 
القانون  م��ش��روع  ول��ع��رض  ال��م��ب��ارك 
في  أم��س  م��ن(  )أول  عنه  أعلنت  ال��ذي 
مجلس  إلى  اليوم  به  وتقّدمت  طرابلس 
النّواب، وهذا القانون باختصار للتكافل 
وم��دروس  قانوني  إّن��م��ا  االجتماعي، 
وعلمي، وبالمختصر هو يأخذ من الذي 
ال  ال��ذي  وُيعطي  يستهلك  أن  يستطيع 
الظروف.  هذه  في  يعيش  أن  يستطيع 
عرض  الرئيس  دولة  من  طلبت  وطبعاً 
تشريعّية،  جلسة  أول  ف��ي  ال��ق��ان��ون 
والقيت منه الحماسة الكافية، ووعدني 
اللجان  على  ع��اج��ل  بشكل  بعرضه 
كاملة  تفاصيل  إلى  واستمع  المشتركة 

عنه«.
»أن  ال��ن��ّواب  على  ك��رام��ي  وت��م��ّن��ى 
الجّد  الموضوع على محمل  يأخذوا هذا 
لهم  »سندة«  وهو  للناس  خير  فيه  لما 

في ظّل هذه الظروف التي نمّر بها وهذا 
وشلل  منه  ُنعاني  الذي  العام  االنهيار 
الحكومة  ووج��ود  التنفيذّية  السلطة 
اللحظة  الشديد حتى هذه  التي لألسف 
ليس  »شغلتها«  وكأّن  شيئاً،  ُتعالج  ال 
الناس  تصريف  إّنما  األعمال  تصريف 

من لبنان«.
أضاف »شرحُت أيضاً لدولة الرئيس 
صعوبة الوضع االقتصادي والمعيشي 
واألم��ن��ّي��ة  االجتماعّية  وإنعكاساته 
طرابلس   وف��ي  عموماً  المجتمع  على 
أّن  على  توافق  هناك  وك��ان  خصوصاً 
العمل  انتظام  بإعادة  هو  الوحيد  الحّل 
انتخاب  عبر  والمؤّسسات  الدستوري 

رئيس للجمهورّية«.
ورأى أّنه »حّتى هذه اللحظة، ال توجد 
ثغرات في طريق الحّل لهذا الموضوع«، 
كل  لحّل  المنطلق  »ألّنه  حلّه  إلى  داعياً 
المشاكل«. واعتبر أّن الحّل يبدأ بإعادة 
إلى  بّري   الرئيس  وجهها  التي  الدعوة 
أن  ُيمكن  ال  ذل��ك  دون  »وم���ن  ال��ح��وار 
لبنان  على  يأتي  لكّي  الخارج  ننتظر 

بالحلول«.
لقاء  ج��ّو  في  وضعته  »كما  وتابع 
نحن  وال��ذي  اآلن  يتشّكل  الذي  النّواب 
ف��ي��ه ع��ل��ى ت��واص��ل، وأع��ط��ي��ت��ه رأي��ن��ا 

بموضوع رئاسة الجمهورّية وما ُيحكى 
فكرة  تطرح  غربّية  دوالً  هناك  أن  عن 
النواب  المتكاملة. ونحن كتجّمع  السلّة 
انتخاب  مع  ونحن  السلّة  هذه  نرفض 
رئيٍس للجمهورّية، ولتأخذ باقي األمور 
ذلك،  دون  من  ألّنه  الدستوري  مسارها 
دخوٌل في ثغرات دستورّية وإرهاصات 
خصوصاً  تنتهي،  كيف  نعرف  وال  تبدأ 
الدوحة  باتفاق  الشيء  هذا  جّربنا  أّننا 
ولم ينجح وجّربناه بالتسوية الرئاسّية 

عام 2016 وأيضاً لم تنجح«.
من  وف��د  م��ع  ب��ّري  الرئيس  وع��رض 
اإلسالمية«  الخيرّية  المقاصد  »جمعّية 

األوضاع  سنو،  فيصل  الدكتور  برئاسة 
العاّمة وشؤوناً إنمائّية.

من  ب��ّري  الرئيس  توّجه  ذل��ك،  إل��ى 
اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، 
بالتهنئة  رمضان  شهر  حلول  لمناسبة 
قائالً  »ليس من قبيل الُمصادفة ان يتالقى 
شهر رمضان المبارك، شهر الصيام لدى 
لدى  الصوم  مع  العام،  هذا  المسلمين 
الطوائف المسيحّية الكريمة... هو تالٍق 
للقيم اإليمانّية والرسالّية ودعوة دائمة 
سبيل  في  والتضامن  والتكافل  للوحدة 
األوطان  فحبُّ  لبنان،   وحفظ  اإلنسان 

من اإليمان«.

حال  ب�«إعالن  الخازن  وديع  السابق  الوزير  طالب 
طوارئ وطنّية مع التعّثر الحاصل في انتخاب رئيٍس 
جديٍد للجمهورّية، والمضّي في ارتكاب األخطاء المميتة 
بحّق المواطن الذي كفر بكّل شيء« ورأى أّنه »لم يُفْت 
بعد الوقت، لمبادرة جريئة ُيقدم عليها المسؤولون في 
ممكن  وقت  أسرع  في  المبذول  الدولي  للجهد  مالقاتهم 
النتخاب رئيٍس للجمهورّية، علماً بأّن الدفع الخارجي 
الحّض  ح��دود  عند  يقف  سريعاً،  حكومة  لتشكيل 
وتوجيه النصح، وال يتخّطى ذلك إلى محاولة التدّخل 

المباشر والضاغط«.
في  ماضون  أّننا  الغريب  »لكّن  بيان  في  وتابع 
ارتكاب األخطاء بحّق الوطن ونستنزف كّل المبادرات 
إلى  ل  التوصُّ تعوق  بزواريب  إدخالها  عبر  الخارجّية 

إمكان  على  الدولي  المجتمع  خالله  من  يراهن  حّل  أّي 
النهوض.  مرحلة  إلى  األزمة  حال  من  بلبنان  االنتقال 
بعض  ع��ن  نسمعه  م��ا  لالستغراب  م��دع��اة  واألك��ث��ر 
الدين  التي تزيد حجم  المالّية  االقتراحات واإلجراءات 
الخزينة، وكأّنه  العام، وُتفّرط بما تبّقى في احتياطي 
شفير  على  وطن  وال  وأسعار،  دوالر  جنون  وال  أزمة  ال 

االنهيار«.
يعني  عليه،  هو  ما  على  الحال  بقاء  »أّن  إلى  وأشار 
األمنّية  المستويات  على  المجهول  على  البلد  فتح 
يحن  »ألم  وسأل  والمعيشّية«  واالقتصادّية  والنقدّية 
إلى  وصلنا  بعدما  وطنّية  طوارئ  حال  إلعالن  الوقت 
قد  مستطير  بشّر  ُينذر  الذي  المأسوي  المستوى  هذا 

يحرق األخضر واليابس؟«.

حلول  لمناسبة  ال��خ��ازن،  وّج��ه  آخ��ر،  صعيد  على 
عموماً  اللبنانيين  إل��ى  التهاني  أح��ّر  رمضان  شهر 
المناسبة  هذه  »أهمّية  مؤّكداً  خصوصاً،  والمسلمين 
الروحّية والوطنّية ِلما ُتجّسد من القَيم اإلنسانّية التي 
توّحد ما بين األديان«. وسأل الله »أن يمّن على لبنان 
ُيلهم المسؤولين المحّبة واإللفة  بالخير والسالم، وأن 
جديٍد  رئيٍس  انتخاب  ُيعيق  ِمّما  للتخلّص  والتعاون 
المطلوبة  االستنهاض  بحالة  واالنطالق  للجمهورّية، 
المنطقة  دول  بين  ال��ص��دارة  تستحّق  دول��ة  فنعود 

والعالم«.
شهر  بحلول  للتهنئة  ات��ص��االت  ال��خ��ازن  وأج��رى 
وفاعلّيات  رؤساء  إلى  نفسها  للغاية  وأبرق  رمضان 

سياسّية وروحّية.

كرامي من عين التينة: حّل الم�ساكل يبداأ بالحوار

وتجربة ال�سّلة المتكاملة في اال�ستحقاق الرئا�سي لم تنجح

عندما نعي�س في وطن تعي�س!

{ بهيج حمدان

ما أكثر الحكي في لبنان، وأقل األفعال.
هؤالء الحكواتية الذين يثرثرون في اإلعالم، وال يقولون 
التي  كاإلصالحات  قدرتهم،  في  ليس  ما  ويّدعون  شيئاً! 
يطلبها البنك الدولي، أو تمكين المرأة من الوصول الى ما 
ُيسّمى حقوقها المهدورة، أو إنصاف عمال القطاع العام، 
وكبح جشع أكثرية التجار وما غير ذلك من المستحيالت 
في زمن تحليق سعر الدوالر في لبنان، او انتخاب رئيس 
الوقت  في  المستحيالت  من  ذل��ك  غير  او  للجمهورية، 

الراهن...
وال  وثرثراتهم  أكاذيبهم  ف��ي  يستمّرون  ذل��ك  وم��ع 
يحترمون عقول المواطنين، ولم يّطلعوا على ما قاله أمير 

الشعراء أحمد شوقي:
والمرء ليس بصادق في قوله

حتى يؤيد قوله بفعال
او كما قال القحطاني :

ودع الكذوب فال يكن لك صاحبا  
اّن الكذوب ليَس ِبخلٍّ ُيصحُب

نرى  أن  لبنان  في  التعيس  زمننا  في  إيالماً  واألكثر 
العفة والسيادة، ويشّرع ال بل يستدعي  من يحاضر في 
عميل  أنه  نعلم  ونحن  يعلم،  وهو  الخارجية،  التدخالت 
من  أصيالً،  عميالً  ليكون  يسعى  عميل  مشروع  او  معتمد 

غير العمالء المأجورين بالقطعة.
والكاذب الكذوب يستطيع أن يخدع كّل الناس بعض 
الوقت أو بعض الناس في كّل وقت، ولكنه ال يستطيع ان 

يخدع كّل الناس في كّل وقت.

الخازن: الإعالن حال طوارئ وطنّية

Fourteenth year / Thursday / 23 March 2023
 2023 آذار   23  / اخلميس   / عشرة  الرابعة  السنة 

بري مستقبالً كرامي في عين التينة



 bK��« dOB� ÒÊ√ ¨tK�«dB� s�� bÒO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« È√—
 WÒOIOI� WK�U� W ÒD�� W�U�� …dOK�«Ë l{u�« –UI�≈ ÒÊ√ d���«Ë „Ëd��
 v�≈ …u�b�« ÂbF� ‚ö�ù« vK� —Òd�� ô Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨œUF�_« …œÒbF��
 UNIK�√ w��«  «b�bN��« vK� Òœ—Ë ÆÍœUB��ô« l{u�« –UI�ù —«u� W�ËU�
 ¨åd���« jÒK� ÕË—ò t� ÎözU� åËbO��ò W�œU� bF� w�uONB�« ÊUOJ�«
 vK� b�«u�� ÊU��≈ ÒÍ√ vK� ¡«b��« ÒÍ√ vK�  Òœd�� W�ËUIL�« ÒÊ√ Î «b Ò�R�
ÆÎUF�d�Ë ÎUF�U� Î « Òœ— ¨WÒO�UM�� WIDM� vK� ¡«b��ô« Ë√ WÒO�UM�K�« w{«—_«

 …œU� b�_ wMO�Q� qH� ‰ö� ¨t� WLK� w� ¡U� tK�«dB� bÒO��« Âö�
 ÍœUB��ô«  l{u�«  w�ò  tÒ�√  UNO�  d���«Ë  w�UA�«  sO��  tK�«  »e�
 ô  UNÒ�≈  ‰uI�«  W�Ëb�«  lOD���  ô  ¨—ôËb�«  W�d�Ë  VFB�«  wAOFL�«Ë
 Ê√  lOD���Ë  c�Ò� Ô�  Ê√  V��  dO�«b�  „UM�  Î̈U�O�  qFH�  Ê√  lOD���
 Êu�uI� b�√ ÀÒb�� U� Òq�Ë „Ëd�� bK��« dOB�ò ÒÊ√ v�≈ ÎU��ô ¨ån=H�Ô�
 Òq�  WÒO�ËR��  Ác�Ë  r�U��«  bM�  Ÿu{uL�«Ë  nOK���«Ë  bIM�«  Êu�U�

ÆåbK��« w� WÒO�UO��« ÈuI�«

e�U� wMOB�«
 VK��  u�  œUB��ô«  W�uI�  »U��√  b??�√  ÒÊ√  ·ö??�  ôò  ·U??{√Ë
 ÊËœ s� l�—UAL� ¡b�K� ÒbF���Ë e�U� wMOB�« u� U�Ë  «—UL���ô«
  U�uFB�« Ë√ w�dO�_« s� ·u� ÊËœ s� ÌfK� ÒÍ√ w�UM�K�« l�b� Ê√
 vK� Î «œÒbA� ¨åÍœUB��ô« l{u�« s Ò��ÔO� bO�Q��U� «c�Ë WÒ�œUB��ô«
 ¨œUF�_« …œÒbF�� WÒOIOI� WK�U� W ÒD�� W�U�� …dOK�«Ë l{u�« –UI�≈ò ÒÊ√
 vK� —Òd�� ôË ¨Ãd��� v�� rK� ô w��« WD��« Ác� —UE��U� U�√ sJ�Ë

ÆåÍœUB��ô« l{u�« –UI�ù —«u� W�ËU� v�≈ …u�b�« ÂbF� ‚ö�ù«
 ÎU��U� w�UO��« ·ö��« l{Ë v�≈ bK��« w� U�u�œ UL�UD�ò l�U�Ë
 ÊËe�U�  rNÒK�  W�ËUIL�«  Õö�  q�_  ÆWÒ�œUB��«  —«u�  W�ËU�  W�U�≈Ë
 «cN� ÍœUB��ô«Ë wAOFL�« l{u�« –UI�ù —«u� W�ËU� sJ�Ë W�ËUD�
 t�Ò�� UNÒK� ZOK��« WIDM�ò ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨åÎö�√ ÁbM� nI� b�√ ô Âö�
 ÷U�d�« v�≈ wMOB�« fOzd�« X�œ b� W�œuF��« w� U�Ë ÎU�d� ÂuO�«
 sO�ö�  U�L�  «—UL���« s� ÂU�—_« Àb���Ë tK�_ rL� Àö� X�U�√Ë
 ·u�  „UM�  W�—b�«  Ác�  v�≈  ÊUM��  w�  «–UL�ò  ‰Q??�Ë  Æå «—ôËb???�«
 bM�Ë ÁbM� q� W�uJ��« fOz— bM� jI� fO� Ÿu{uL�« Ác� ø¡j�Ë
 …dO�� WL�{ WÒ�œUB��« W�Ëœ „UM�ò ÒÊ√ ÎU�{u� ¨åWÒO�UO��« ÈuI�«
 ÃU���  ô  «c�  ø…b�u�  »«u??�_«  «–UL�  ÊUM��  w�  —UL���ö�  …e�U�

ÆåWÒO�UO� W�U��Ë —«d� v�≈ q� wD�eO��« ‰b��« s�  «uM�
 ”√— iF� u� Êü« WÒO�dBL�«  «—UON�ô« w� Á«d� U�ò ÒÊ√ v�≈ —U�√Ë
 sO� b�U���«Ë r�«d��«Ë q�UJ��«Ë ÊËUF�K� …u�b�« Î «œÒb�� ¨åbOK��« q��

Æ”UM�«
 w�U�L�« ÒÊ√ ¨tK�« dB� bÒO��« b Ò�√ ¨WÒ�—uNL��« W�Uzd� oÒKF�� U� w�Ë
 ÍœuF��« w�«d�ù« ‚UH�ô«Ë wLOK�ù« ¡ËbN�« fJFM� Ê√ò Îö�¬ ¨…ÒdL���
 ÂUIL�U� bL�F� d�_« «c� sJ�Ë ‚UI���ô« «c� “U��≈ vK� …b�U�L�U�

Æåp�c� ÎU�UM� oK�� jI� uN� Ã—U��« U Ò�√ q�«b�« vK� ‰Ë_«

ÒËbF�« l� WÒO�H� WÒO�ö�≈ W�dF�
 XJ�—√ò UNÒ�√ v�≈ Î «dOA� ¨WK��L�« sOD�K� ‰UL� W�œU� v�≈ ‚ÒdD�Ë
 UMÔ�L�Ë tK�« »e� XL� vK� «uIÒK� d��Ë t�U�u��� nK��L� ÒËbF�«
 UM�O�ËR��  X�OK�  ÒËbF�«  l�  WÒO�HM�«  WÒO�ö�ù«  W�dFL�«  sL{  u�
 vK� UMIOKF� Âb� w� UM�«u� ÊuJ� ÎU�UO�√Ë ÒËbF�« p�dÔ� U� vK� W�U�ù«

ÆåW�œU��«
 WOKL�ò s� »e��« WO�ËR�� X��� «–≈ tÒ�Q� ÒËbF�«  «b�bN�ò l�U�Ë
 ·U{√Ë åd���« jÒK� ÕË—ò t� ‰u�√ U�√Ë «c�Ë «c� ÊuKFHO� åËbO��
 ÊU�  «–≈  tK�«  »e�  ÒÊ√  d�bI��U�  ÎU�O��  Î«d??�√  «u�U�  ÊuOKOz«d�ù«ò
 Î «dOA� ÆåW�dFL�« v�≈ »U�c�« s� ÎUHzU� fO� uN� WÒOKLF�« s� ÎôËR��
 V�UG�« ÊUOJ�« «c� a�—U� w� ÒdL� r�Ë ÂË“Q� wKOz«d�ù« ÂuO�«ò ÒÊ√ v�≈
 ”Q�Ë  wK�«œ  Ÿ«d�Ë  „U��—«Ë  W�“√Ë  ‚“Q�Ë  nF{Ë  s�Ë  XÒ�uL�«

ÆåÊü« Àb�� UL� WI� Âb�Ë

 ‰Ëb�«  l�  U�ö� ¡UM� b�d� W�uJ� w� d�“Ë „UM� q�ò ‰¡U��Ë
 ¨åø…—«u�  `��  b�d�  Ë√  wMOD�K�  VF�  „UM�  fO�  ‰uI�  WÒO�dF�«
 „—bÔ� Èu��L�« «cN� vIL� ËbF�« …œUO� w� `�B� U�bM�ò tÒ�√ Î «b Ò�R�

Æåt�«Ë“ V�� ÊuJ� b�  tO� ËbF�« U�œbNÔ� U�Ë X�d��« W�UNM�« ÒÊ√
 ÒÍ√ vK� ¡«b��« ÒÍ√ ÊQ� U�«—«d�Ë U�bN� bM� ÊUM�� w� W�ËUIL�«ò ‰U�Ë
 ÎUÒOMOD�K� Ë√ ÎUÒO�UM�� ÊU� ¡«u� WÒO�UM�K�« w{«—_« vK� b�«u�� ÊU��≈
 Î « Òœ— tOK� ÒœdM�Ë WÒO�UM�� WIDM� vK� ¡«b��ô« Ë√ Èd�√ WO�M� s� Ë√

ÆåÎU�uNH� ÊuJ� Ê√ V�� «c�Ë ÎUF�d�Ë ÎUF�U�
 ‰Ë_«  ÂuO�«  s�ò  tK�«  dB�  bÒO��«  ‰U�  sLO�«  vK�  »d��«  s�Ë
 d��H� n�u� «c�Ë wMLO�« VFA�« V�U� v�≈ UMH�Ë sLO�« vK� ÊË«bFK�
 U� «c�Ë Òq� v�≈ q�u��« r�� b� WOLOK�ù« q�«uF�« V��� ÂuO�«Ë t�
 Ê«ËbF�«  ¡UN�≈  —U�L�  sLO�«  w�  —u�_«  wAL�  Ê√ò  Îö�¬  ¨åtO�≈  u�b�

ÆåwMLO�« VFA�« v�≈ sLO�« …œu�Ë —UB��«Ë

w�dO�_« ŸËdAL�« qA�
 ‚«dFK�  w�dO�_«  ËeGK�  20?�«  Èd�c�«  ÂU�_«  Ác�  q��  w�ò  l�U�Ë
 UNM� Èd�√ ‰Ëœ 6  ËeG� W�ÒbI� ÊuJ� Ê√ ËeG�« «c� s� ÎU�uKD� ÊU�Ë
 ‚«dF�« —d̂��ò ÒÊ√ v�≈ ÎU��ô ¨åUO�O�Ë ‰U�uB�«Ë Ê«d�≈Ë ÊUM��Ë W�—u�
 sOÒK��L�«Ë …«eG�« q�UIÔ� X�U� w��« WK�U��« WÒO�«dF�« W�ËUIL�« W�d��
 ·«eM��U�   «uM�  8  bF�  «u�d�  ‚«dF�«  w�  «uI�O�  «ËƒU??�  s�c�«
 sO�dOHJ��« œuN�� fO�Ë w�dO�_« ‰ö��ô«  «uI� w�uO�« W�ËUIL�«
 W�ËUIL�«ò  ÒÊ√  b Ò�√Ë  Æå UF�U��«Ë  b�U�L�«  w�   uL�«  «u�—“  s�c�«
 w�  w�dO�_«  ŸËdAL�«  qA�  v�≈  ÈÒœ√  U�  u�  Ê«d�≈  œuL�Ë  WÒO�«dF�«
 w�  w�«dF�«  VFA�«  ÂU??�√  WLzU�  X??�«“  U�   U�b��  „UM�Ë  WIDML�«

 Æåw�dO�_« –uHM�« WN�«u�

lOL�K� ås Ó���« ÷dI�«ò
 Î«b Ò�R� ¨ås���« ÷dI�« W� Ò�R�ò W�Q�� tK�« dB� bÒO��« ‰ËUM�Ë
 eÒOLÔ�  ô  wN�  lOL�K�  W� Ò�RL�«  Ác�  ÊuJ�  Ê√  vK�  ÊuB�d�ò  UMÒ�√
 ÆåÈd??�√Ë  WIDM�  ôË  Èd??�√Ë  WHzU�  sO�  ô  d�¬Ë  w�UO�  Òj�  sO�
 ÊUJ� w� Î «e�d� `�H� Ê√ s���« ÷dI�« W� Ò�R� b�d� U�bM�ò  ‰U�Ë
 YO� b�«u�M� ¨rN� ‰uI� s�� ¨Êu{d�F�Ë ¡U�dH�« iF� Ãd�O� U�
 Ê√ b�dÔ� ô sJ�Ë ”UMK� ÎW�b� e�«dL�« ÕU���« U�—Òd� s��Ë ¨”UM�« b�d�
 UM� V =�d�Ë V�d� s� sO� ÊuJ� Ê√ b�dÔ� q� b�√ vK� UM�H�√ ÷dH�

Æå”UMK� „Ëd�� «c�Ë
 ÷dIK�  WN�UA�   U� Ò�R�  ¡UA�≈  vK�   UN��«  Òq??�ò  l Ò��Ë
 Î«Òb�  W��UM�  wN�  rN�  …d���«  qIM�  ÊËe�U�  s��ò  ‰U�Ë  ¨ås���«
 s���«  ÷dI�«  W� Ò�R�Ë  ”UM�«  UNN�«u�  w��«  W�FB�«  WK�dLK�
  U�b��«  Â=bIÔ�  q�  ”UM�«  s�  ÎU�U�—√  c�Q�  ôË  U??�—Ë  bz«u�  c�Q�  ô

Æå”UMK�
 ÒqJ�  „—U�  UL�  ÊUC�—  dN�  ‰uK��  ÎU�ÒMN�  tK�«  dB�  bÒO��«  r��Ë

Æ ÒÂ_« bOF�  UN Ò�_«

 Ê«d�≈ w� WÒO�—U��«  U�UO�K� w�O�«d��ù« fK�L�« fOz— œÒb�
 w�  WÒO�Uzd�«   U�U���ô«  ¡«d�≈  WÒOL�√  åvK�  Í“«d�  ‰UL�  —u��b�«

ÆåWÒO�—U�  ö�b� ÒÍ√ ÊËœ s� sOO�UM�K�« sO� o�«u��U� ÊUM��
 ÒdI� w� ÍÒd� tO�� »«ÒuM�«  fK�� fOz— l� ÷d� Í“«d� ÊU�Ë 
 dOH��«  —uC�  w�Ë  o�«dL�«  b�u�«Ë  WMO��«  sOF�  WO�U��«  W�Uzd�«
  U�öF�«Ë WIDML�«Ë ÊUM�� w� W Ò�UF�« ŸU{Ë_« ¨w�U�√ v���� w�«d�ù«

Æs�bK��« sO� WÒOzUM��«
 n�dB�  W�uJ�  w�  sO�d�GL�«Ë  WÒO�—U��«  d??�“Ë  q�I��«  UL�
 fK�L�«  Òd� sO�√  tI�«dÔ�  Í“«d� ¨VO��u� tK�«b�� —u��b�«  ‰UL�_«
 w�«d�ù«  ‚UH�ô«  w�  Y���«  Èd�Ë  Æw�U�√  dOH��«Ë  w��«d�  ”UÒ��

Æ WIDML�« w� ŸU{Ë_«Ë ÍËuM�« ÒnKL�« w�  «—uD��« d�¬Ë ÍœuF��«
 ÊUM��  w� WÒO�Uzd�«   U�U���ô«  ¡«d�≈  WÒOL�√  åvK� Í“«d� œÒb�Ë

ÆåWÒO�—U�  ö�b� ÒÍ√ ÊËœ s� sOO�UM�K�« sO� o�«u��U�
 Í“«d� œÒb� ¨w�U�√Ë w��«d� —uC�� ¨Âö�ù« qzU�Ë l� ¡UI� w�Ë
 ¨ÊUM��  Âö�Ë —«dI��« vK� …b�U�LK�  Î «bN� d�Òb�  s�  Ê«d�≈  ÒÊ√  vK�
 qJA� dÒ�RO� WÒ�œuF��«Ë Ê«d�≈ sO� »—UI��« ÒÊ√ s� r�d�U�ò tÒ�√ Î «b Ò�R�
 q�UAL�« lOL� Òq� sJLÔ� ô tÒ�√ Òô≈ ¨q�UAL�« iF� Òq� vK� wFO��
 Òq� qF� QD��« s� —UB��U� l�D�U�Ë U�U�{Ë WOA� sO� ‰Ëb�« sO�

ÆåWÒ�œuF��« WÒO�«d�ù«  U�öF�« w� ÊUM�� q�UA�
 l�   U�öF�«  b�b���  X� Ò�—  Ê«d�≈  X�U�  «–≈  U ÒL�  ‰«R�  vK�  Î« Òœ—Ë
 Ê«d�≈  ÒÊ√  sO�  w�ò  Í“«d??�  ‰U�  ¨åWHOF{  ·Ëd??�ò  w�  WÒ�œuF��«
 W�d� Òq� XÒKG��« bI� ¨s�bK��« sO�  U�öF�« lD� w� ÎU��� sJ� r�
 Ê«d�≈  ¨ÂuO�«  ÆWO{UL�«   «uM��«  ‰ö�  WÒOzUM��«   U�öF�«  b�b���
 l�D�U�Ë ¨wLOK�ù« —«b��ô«Ë WÒO�U�b�« WO�UM�« s� “U�L� Èu��� w�
 WÒ�œUB��ô« œUF�_« lOL� w� ’d� v�≈ WÒO�—U��«  «b�bN��« q�u��
  «b�bN��«Ë WÒO�—U��« ◊uGC�« q�u�� s� Ê«d�≈ XMÒJL� bI� ÆWÒOMI��«Ë

Æå «c�« vK� œUL��ö� W�d� v�≈  U�uIF�«Ë
 åg�«œò rOEM� Òb� w� ‚«dF�«Ë W�—u�� Ê«d�≈ …b�U�� v�≈ —U�√Ë

 VFA�«Ë WOMOD�KH�« W�ËUILK� Ê«d�≈ …b�U��Ë WÒ�dOHJ��«  U�UL��«Ë
 w� v�� WDAM�« Ê«d�≈ WÒO�O�«d��≈ u� ÷ËUH��«ò ÒÊ√ ÎU�{u� ¨wMLO�«

Æå¡«b�_« WN�«u�
 Ê«d�≈  tO�  XIÒI�  Íc�«  l{u�«  w�ò  tÒ�√  v�≈  XH�  ‰«R�  vK�  Î« Òœ—Ë
 W�L�«  w�  90  W��M�  VOB���«  ÒÊS�  ¨W�L�«  w�  60  W��M�  VOB��
 ”U�_« w� ÍuM� ô Ê«d�≈ò ÒÊ√ Î «b Ò�R� ¨å…bÒIFL�« WÒLNL�U� fO� ‚u� U�Ë
 Èu�� Î «dO�√Ë ¨Ÿu{uL�« «c� v�≈ ÃU��� ô UNÒ�≈ UL� ¨WÒ�—– q�UM� ÃU��≈

ÆåW�K�_« Ác� q�� ÃU��≈ Òb{ WÒOM�b�« …œUOI�«
 œu�u� ÎU�ö�Ë W�—u� w� Ê«d�≈ b�«u� ÒÊ√ò ‰«R� vK� Î« Òœ— `{Ë√Ë
 s�  …u�b�  w�Q�Ë  Í—UA��«  œu�Ë  u�  ¨bK��«  «c�  w�  UO�d�Ë  U�dO�√
 lC�� ŸU{Ë_« Ác� w� dOOG� ÒÍ√ò ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨åW�—u��« W�uJ��«

ÆåW�—u� ·ËdE�
 r�U�  bONA�«  WK�I�  oKF��  U�  w�ò  tÒ�√  v�≈  ‰«R�  vK�  Î« Òœ—  XH�Ë
 ¨åuO��u�Ë V�«d� q�� sO�d�� s� ÂUI��ô« u� œuBIL�« ÒÊS� ¨w�ULOK�
 fO� øÂUI��ô« Òr�O� qJ� ÒÍQ�Ë ÊU�“Ë WÒOHO� Òh�� U� w�ò tÒ�√ ÎUHOC�

ÆåwM�c�« jGC�« «c� X�� ÊuI�� sO�d�L�« «u�œ Î̈ «œ]b��
 ¨W�—u� w� ÎU�uB� ¨w�uONB�« ÊUOJ�« vK� Ê«d�≈ Òœ— WÒOHO� s�Ë
 X�O�  ¨U??�Òb??{  w�uONB�«  ÊUOJ�«  rz«d�  vK�  Ê«d??�≈  œËœ—ò  ‰U??�
 ÊUOJ�« q�� s� WL�d� ÒÍ√ sJ�Ë ÆVJ�dÔ� w��« rz«d��« q�� …—ËdC�U�
 qJA�U�  UNOK�  ÒœdÔO�  rz«d��«  Ác�Ë  Òœ—  ÊËœ  s�  vI��  s�  w�uONB�«

ÆåV�UML�«
 w�uONB�«  ÊUOJ�«Ë  WÒO�dO�_«  …b�Ò�L�«   U�ôu�«  X�U�  «–≈  U ÒL�Ë
 ÒÊ√  Í“«d�  b Ò�√  ¨ÍœuF��«  w�«d�ù«  ‚UH�ô«  ÊQA�  sO��U�  ÊUOI�O�
 ¨å…b�b��« WÒO�UH�ô« ÂU�√  «b�bN��«Ë ’dH�« s� WHK��� ÎU�«u�√ „UM�ò
 V�� ¨WÒOCI�« Ác� l� q�UF��« w�Ë WÒO�uL� d��√ W�O� w�ò ÒÊ√ Î «d��F�
 Ÿu�Ë  ¨WÒOLOK�ù«  U�UCI�«  q��  WHK���  q�«u�  —U���ô«  w�  c�R�  Ê√
 W�bM� w� WKL��L�«  «dOOG��« U�UC�Ë sOB�«Ë U�dO�√ sO� W�öF�«

Æå…ÒuI�«

 »U��√  ¨WÒOL�  wK�  —u��b�«  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  qIM�«Ë  W Ò�UF�«  ‰UG�_«  d�“Ë  Õd�
 bM��«Ë  w�Ëb�«   ËdO�  —UD�  w�  WÒO�UO��«Ë  W{—UF�«   ö�dK�Ë  »U Ò�dK�  b�b�  vM��  ¡UA�≈
 `�UB�  …U�u��L�«Ë  WFÒ�u�L�«  Âu�d�«Ë  …ÒbL�«  ¨q�uL��«  ¨bIF�«  Âd�Ô√  t�U�√  vK�  Íc�«  w�u�UI�«

¨ŸËdAL�« ·«b�√Ë WM�e��«
 ÍœU� ”bMNL�« w�bL�« Ê«dODK� ÂUF�« d�bL�« —uC� w� f�√ w�U�� dL�R�  w� WÒOL� `{Ë√Ë
 Íd�d��«  oO�—  —UD�  WF�u�Ë  d�uD��  ÂUF�«  wNO�u��«  jD�LK�  w�U�_«  ·bN�«ò  ÒÊ√  ¨s���«
 w�U��«  s�d�U�L�«  vM��  s�  ÒqI���  s�d�U�LK�  b�b�  vM��  ¡UM�  u�  —u�cL�«   ËdO�  ≠  w�Ëb�«
  U�dA�Ë  «dzUDK�Ë rN�  U�b��« lOL�Ë s�d�U�LK� WO�UO��« W�d� s Ò�R�Ë ©Terminal 1®
 s�d�U�LK� b�b� vM�� bOOA� ‰ö� s� ÊuJ� p�–Ë ¨w�U��« vM�L�« s� WKBHM� WI�dD� Ê«dOD�«

ÆåÎU Ò�uM� d�U�� ÊuOK� ©3¨5® v�«u�� —]bIÔ� WÒO�UFO��« W�UD� …—u�cL�« WIDML�« w�
∫UNM� ·«b�√Ë …Òb� bz«u� t�Ë WÒ�œUB��« WÒOL�√ ŸËdALK� Ê«ò b Ò�√Ë

 WIDML�«  «—UD� w� q�U��« — ÒuD��« V�«uO�  ËdO� ≠ w�Ëb�« Íd�d��« oO�— —UDL� ¡UI�—ô« ≠
 ÌÊU�� W�U{≈Ë  ©Fresh Foreign Funds® W�FB�« WKLF�U� WÒO�—U�  «—UL���« »UDI��« d��
  WM�e�K� W�U�L�« WÒO�UL�«  «—bI�« vK� dO�Q��« ÊËœ s� W�Ëb�« „ö�_ WÒLN�  «eON��Ë  «¡UA�≈Ë

Æ—UDL�« w� WÒO�UM�K�« W�Ëb�« ‰u�√ WLO� s� l�d� U� W Ò�UF�« 
  «dzUD�« v�≈ œuFB�«  U�«u�Ë  «—«u��uJ�«Ë gO�H��«  «ÒdL� vK� w�U��« ÂU�œ“ô« nOH�� ≠
 Ídz«“Ë  s�dL�FL�«Ë  ÃU Ò��K�  WK�UM�«Ë  WÒOL�uL�«Ë  W{—UF�«   ö�d�«   «dzU�  vK�  s�d�U�LK�

Æ©Low Cost Carries® WHKJ��« WCH�M� Ê«dOD�«  U�d�  «dzUD�Ë W�ÒbIL�« s�U�_«
 …d�U�� dO� qL� W�d�  2000Ë WLz«œË …d�U�� qL� W�d�  500 s� d��√ ŸËdAL�« «c� s Ò�R� ≠
 Ê«dOD�«  U�d� s� b�eL�« »UDI��« s� —UDL�« sÒJLO�Ë ¡U��√ WÒ�√ W�Ëb�« WM�e� bO�J� ÊËœ s�
 …¡UH� s Ò��Ô�Ë W�Ëb�L�«   ö�d�«  œb� …œU�“ s�Ë  ©Low Cost Carries® WHKJ��«  WCH�M�
 WM�e��«  «œ«d�≈ b�e�Ë WM��« —«b� vK� W�UO��« l Ò�AÔ� U�  ö�d�« pK�� W�ÒbIL�« W�b��« WÒO�u�Ë

ÆW�UO��U� WD��dL�« ‰UL�_« lOL� b�d�Ë W Ò�UF�«
 ◊uD��«  vK�  t�ö�—  œb�  …œU�“Ë  l�u�K�  wM�u�«  q�UMK�  W�dH�«  `O��  —UDL�«  WF�u�  ≠
 ÂÒbIL�« eÒOL�L�« W�b��« Èu��L� ÿUH��ô« l� Èd�√  «—UD� v�≈ dH��«  UN�Ë …œU�“Ë WÒO�U��«

ÆåtKÓ�� s�
 —ôËœ  ÊuOK�  120  VDI���Ë  W�ËbK�   œ«d�≈  s Ò�R�  ¨»U�dK�  b�b��«  vM�L�«ò  ÒÊ√  WOL�  b Ò�√Ë

åÆ`�d�« b�dÔ� dL���L�« ÒÊ√ b Ò�RL�« s�ò ÒÊ√ ÎU�{u� ¨åqL� ’d� s Ò�R�Ë w�dO�√

 ”UO�≈ »«ÒuM�« fK�� fOz— VzU� W�Uzd� w�UOM�« fK�L�« w� W�d�A� W�K� WÒO�UOM�« ÊU�K�«  bI�
 s� dO�� œb�Ë qOK��« n�u� ‰UL�« d�“ËË ¨w�UA�« …œUF� W�uJ��« fOz— VzU� —uC�Ë ¨VF� u�

 ÆÊUM�� ·dB� s� qÒ�L�Ë w�UL�«Ë ÍœUB��ô« sO�QA�U� WÒOMFL�«  «—«œù« s� ÊuK�L� dC�Ë Æ»«uM�«
 ¨—ôËb�«  dF� hH��Ë l�d� s�Ë ·dB�« dF� Ÿu{u� s� UMLÒKJ�ò VF� u� ‰U� W�K��«  d�≈Ë  
 w� gOF� s�� VKD�«Ë ÷dF�« u� U� ·dF� s� ÆUM�U�O�� Ê√ lOD��� ¨W�uJ��« ôË ÊUM�� ·dB� ô
 Ê√  rN�UJ�S�  s�c�UM�«  s�  Î «dO��  Î «œb�  ÒÊ√  sÒO��Ë  ÎUÒO�U�M��«  qB��   ö�u���«  Æ ÒnKL�«  «c�  w�  v{u�
 ·ÓdFÔ� U� w� ‰«u�_U� ·ÒdB�� w��« W�uEML�« Ác�Ë ÆW�“ô« Ác� Òq� w�Ë ÊUM�� Ã—U� v�≈ Îô«u�√ «uÒ�u��

 ÆåWIOLF�« W�Ëb�«ò?�
 Æo�UML�« w� ·—UBL�« ŸËd� ‰UH�S� j ÒD�L�« u� U�Ë ·—UBL�« »«d{≈ ‰u� ‰«R� „UM� ÊU�ò ·U{√Ë
 V��Ë ÎU�Ëd� Êu��H� …bÒO� ŸU{Ë_« X�U� U�bM� fO�Ë W��U�� ÊËœ s� ÒdL� ÒÊ√ “u�� ô ·ÒdB� «c�
 Ê√ W�uJ��« vK� vÒML��Ë ÆWÒ�bIM�« W�uO��« ‰u� W�K��« w� ‰«R� Õd Ô� UL� ÆŸu{uL�« «c� Z�UFÔ� Ê√
  d Ò���Ë XKH�Ô√ ø2019 ÂUF�« w� ·—UBL�« ‰UH�« r� «–UL� Î̈UC�√ WK��√ X�U� UL� ÆWK��_« Ác� vK�  Òœd�

Æå·—UBL�« WKJO� …œU�≈ ‰u� WK��√ „UM� Ælz«œu�«
 W�uJ��«  W ÒD�  ÒÊQ??�ò  ÊU�K�«  ŸUL��«  bF�  w�U����«  b�d�  VzUM�«  œUB��ô«  WM��  fOz—  Õd??�Ë
 ÒÊ_ sOO�UB��« q�� s� UN�A�UML� WÒO�UOM�« œUB��ù« WM�� v�≈ ‰]u�Ô� Ê√ V�� WÒ�–UI�ù« WÒ�œUB��ô«
 ÊUM�� ·dB� r�U� v�≈ sO�«R�� X�bI� b� XM�Ë ÆUNOK� »« ÒuM�« rEF� Ÿö�≈ r�� r� W�ËdDL�« W ÒD��«
 f�_« w� qB� Íc�« ÎU�uB�Ë ÎUÒO�u� qB�� Íc�« ÒÊ_ ·dB�« ‚u� w� q Ò�b��« w� Á—Ëœ ‰u� ‰Ë_«
 r Ò�C��« v�≈ ÍÒœR� Íc�« bIM�« —«b�S� Íe�dL�« ·dBL�« —Ëœ ‰u� w�U��« ‰«R��«Ë Æw�U���« q�b� u�
 n�—UB� l�b�  w�—U� q�uL� —bB� œu�Ë Âb� bM� ÎU�uB�Ë W�“«uL�«  w�  «d�� “Ëd� bM� p�–Ë

ÆåÂUF�« ŸUDI�«
 Òo�Ë W�ÒbI� ‰«u�_« Ác� ÒÊ_ ¨ŸœuL�« UNK ÒL��� dzU�� W�U�L� w� sO�œuL�« ‰«u�√ ÒÊ≈ò ‰uI�« i�— UL� 

ÆåW�ËR�L�« dO�Ë WÒOz«uAF�« WI�dD�« ÁcN� t�«u�√ n Ò�u� Ê√ d��� r� uN� ”ÒbI� ŸœuL�«

øWƒdG3

s���« t��U� v�≈Ë w�U�B�« ÁdL�R� ‰ö� WOL� f�√ t��ö�≈ ‰ö� ÎU�b��� tK�«dB� bO��«

QGƒM ádhÉW ≈dEG IƒYódG Ωó©d Q qôÑe ’ :ˆGô°üf 

äGQÉªãà°S’G Ö∏Lh Iô«∏dGh …OÉ°üàb’G ™°VƒdG PÉ≤fE’

:»fÉæÑ∏dG ΩÓYE’Gh Ö«ÑMƒHh … qôH ≈≤àdG …RGôN

 ø««fÉæÑ∏dG ø«H ≥aGƒàdÉH áq«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G AGôLE’

:QÉ£ªdG »a ÜÉ qcô∏d ójóédG ≈æÑªdG ó≤Y ìô°T áq«ªM

äGQ’hódG ø«jÓªH ádhó∏d äGOGôjEGh πªY ¢Uôa ø qeDƒj

±ô°üdG ô©°S »a áeƒµëdG â°ûbÉf ¿Éé∏dG

áHƒLCG ≈∏Y π°üëf ºd :Ö©°UƒH 

ÉæàeCG ΩÉeCG ìƒàØe ∫ÉéªdG :zá«∏gC’G á∏ªëdG{

iôÑµdG á«é«JGôà°S’G ÉæaGógCG ≥«≤ëàd

 ÊU�K�«  lL��  dI�  w�  w�u��_«  UN�UL��«  W�_«  U�UC�Ë  sOD�K�  …dBM�  WOK�_«  WKL��«    bI�
 w� vK�_« fK�L�« ”u�U� ¨—uA� sF� ÂUF�« UNI�M� —uC�� …b�b��« o�dD�« w� WO�FA�« j�«Ëd�«Ë
 WOMOD�KH�« qzUBH�«Ë WO�UM�K�« ÈuI�«Ë »«e�_« wK�L�Ë ÍbN� ÕUL� w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��«

 ÆWKL��« w� ¡UC�_«
 w��« W�—U��L�«  «—uD��« w� q Ò�Q� WH�Ë v�≈ U�b� —uA� sF� WKL��« o�ML� WLKJ� ŸUL��ô« ÒqN��«
 dOG� Ãd�b�� WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù«  ÈuI�«  s�“«u� ÒÊ«  b�R� w��«Ë ¨r�UF�«  U�bNA� UL� ¨WIDML�«  U�bNA�
 …œUH��ö� rOK�ù«Ë UM��√  ÂU�√  ‰U�L�«  `�H� UL� ¨WO�uON� Ë√ W�—ULF��« Èu� s� UM��√ ¡«b�√ `�U�
 q�UJ� ÂUO�Ë WK��L�« ÷—_« d�d�� U�“d�√Ë ¨UNIOI�� VFB�« s� ÒÊ√ ÊËdO�� Òs� ·«b�√ oOI��� UNM�
 UNMOB�� s� b� ô w��« WOLOK�ù«Ë WO�dF�« ‰Ëb�« sO�  UL�UH��« ‰ö� s� dNE� Á—œ«u�  √b� wLOK�≈ w�d�

Æ UNAOF� w��« …d Ò�bL�«  U�«dB�« Òq� s� rOK�ù«Ë W�_« Ã«d�≈Ë U�e�eF�Ë
 vK� —UB��« d�� W�dF� s� qBHM� ô UM{—_ t�ö��«Ë V�UG�« ÊUOJ�« W�ËUI� ÒÊ√ vK� —uA� b�√Ë
 Íd��  «uD� v�≈ Î «dOA� ¨r�UF�«Ë W�_« —«d�√ q� bM�Ë W�ËUIL�« WFK�  œuI� Èb� vK� XKJ� w��« W�—u�

ÆUNOK� W�œU�ü«  U�uIF�« ¡UN�≈Ë —UB��« d�J� UN��dF� w� W�—u� l� r�ö��« —U�≈ w� UN� œ«b�ù«
ÆqzUBH�«Ë ÈuI�«Ë »«e�_« wK�L� s� œbF�  ULK� X�U� UL�

Fourteenth year / Thursday / 23 March 2023
 2023  —«–¬  23  Ø  fOL)«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«



قّدم وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي 
ال��ت��ب��ري��ك��ات ل��ق��ي��ادة ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس���ام���ي في 
وضّم  األس��ود،  علي  المهندس  باستشهاد  دمشق، 

أحمد  الدكتور  الشعب  مجلس  عضو   � العميد  الوفد 
الداخلية  عميد  وكيل  األحمد،  طارق  العميد  مرعي، 
في الشام أسعد البحري، ومنفذ عام دمشق د. مجد 

األمين  الحزب  الوفد تعازي رئيس  نقل  كيالي. وقد 
أسعد حردان والقيادة المركزية.

وأك����د ال��ع��م��ي��د أح��م��د م��رع��ي ع��ل��ى ع��م��ق العاقة 

االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  بين  النضالية 
وح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس���ام���ي ال��م��رت��ك��زة ع��ل��ى نهج 

الصراع والمقاومة بمواجهة العدو الصهيوني.

رأى العميد في الحزب السوري القومي 
االجتماعي طارق األحمد أّن إمكانية نجاح 
أوكرانيا  ف��ي  الصينية  ال��س��ام  م��ب��ادرة 
يدعم  األميركي  الطرف  ألّن  وذلك  ضعيفة، 

الحرب بقوة. 
»فينيكس«  تلفزيون  م��ع  لقاء  وف��ي 
هذه  نجاح  فرص  األحمد  ربط  الصيني 
ال��م��ب��ادرة ب��ال��وص��ول إل��ى آل��ي��ات عمل 
الدول  أّي  المتضّررة  الدول  مع  للتنسيق 

األوروبية.
ال  المبادرة  ه��ذه  أّن  إل��ى  األحمد  ولفت 
يجب  بل  وُت��ت��رك،  المأل  على  ُتلقى  يجب 
هناك  البداية  في  كان  لو  حتى  متابعتها 
كما  األميركي،  الجانب  من  وعرقلة  تعّنت 
المؤثرة  األطراف  من  عدد  أكبر  جلب  يجب 

إلى جانب هذه المبادرة.
وتابع األحمد قائاً إّن الواليات المتحدة 
كونها  على  ال��م��ب��ادرة  ه��ذه  إل��ى  تنظر  ال 

أنها  إليها على  مبادرة سام بقدر ما تنظر 
تأكيداً  وُتعتبر  الصيني،  الطرف  ستقّوي 
عالمياً  الصين أصبحت قطباً  أّن  تاماً على 
وازناً يستطيع أن يحّل النزاعات التي تقوم 

الواليات المتحدة نفسها بإشعالها.
تقف  لن  أميركا  أّن  مؤكداً  األحمد  وختم 
ستحاول  ب��ل  ال��م��ب��ادرة  ه��ذه  ص��ف  ف��ي 
إفشالها ولكن على الصين أن تتابع في هذا 

المسار مع الدول المتضّررة.

الحزب  ف��ي  ال��ك��ورة  منفذية  م��ن  وف��د  زار 
الكورة  قائمقام  االجتماعي،  القومي  السوري 
من  عدداً  معها  وبحث  أنجول  الكفوري  كاترين 
الصعيد  على  المواطنين  تهّم  التي  المواضيع 
اإلنمائي، وأهمية دور البلديات في هذا المجال، 
خصوصاً في ظّل الظروف االقتصادية الصعبة 

التي تثقل كاهل الناس.
ضّم الوفد إلى جانب منفذ عام الكورة عبدالله 
دي��ب،  ج���ورج  األع��ل��ى  المجلس  عضو  دي���ب، 
قلحات(،  بلدية  )رئيس  وهبه  باخوس  األمين 
العمل  وناظر  البشواتي  طوني  التدريب  ناظر 

والشؤون اإلجتماعية محمد مهدي األيوبي.
السيدة  القائمقام  أك��دت  ال��زي��ارة  وخ��ال 
تمّر  التي  األوض��اع  صعوبة  رغم  أنه  أنجول: 
بين  وطنية  بروحية  التعاون  فإّن  الباد،  بها 

في  واألح���زاب  والبلديات  الرسمية  اإلدارات 
الكورة، يخفف من وطأة األزمات.

من جهته، أكد منفذ عام الكورة في »القومي« 
ع��ب��دال��ل��ه دي���ب، ال��ح��رص ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور 
تشكل  الكورة  أّن  إلى  الفتاً  العامة،  المؤسسات 
واحة لانتماء الوطني الاطائفي، ومسؤوليتنا 
جميعاً هي تحصين هذا النموذج الذي نرى فيه 

خاصاً لكّل البلد.
قوى  في  أميون  فصيلة  آم��ر  الوفد  زار  كما 
األمن  في  الكورة  مكتب  رئيس  الداخلي،  األمن 
الدولة  أم��ن  في  ال��ك��ورة  مكتب  رئيس  ال��ع��ام، 
الوفد  وأك��د  الجيش،  مخابرات  مكتب  ومدير 
األمنية  األجهزة  دور  أهمية  على  زياراته  خال 
المواطنين  أم��ن  على  السهر  في  والعسكرية 

وصون االستقرار.

أصدقاء  و«لجنة  والمحررين«  لألسرى  اللبنانية  »الجمعية  نظمت 
األسير في السجون اإلسرائيلية يحيى سكاف«، مهرجاناً سياسياً، تضامناً 
الغنى في  الخامسة واألربعين ألسره، في قاعة جنة  الذكرى  مع قضيته، 

المنية.
حضر المهرجان وفد من الحزب السوري القومي اإلجتماعي تقّدمه عضو 
»تيار  رئيس  ممثاً  سيف  محمد  اإلعامي  الشامي،  فادي  القومي  المجلس 
النائب أحمد الخير، وفد  الكرامة« النائب فيصل كرامي، جمال الخير ممثاً 
السابق  النائب  ناجي،  طه  النائب  ممثاً  اإلسامية  المشاريع  جمعية  من 
كاظم الخير، وممثلو أحزاب وقوى لبنانية ومسؤولو الفصائل الفلسطينية 

ورؤساء بلديات وحشد شعبي من المنية وشمال لبنان.
بداية، قّدمت اإلعامية غنوة سكاف االحتفال، ووقف الحضور للنشيدين 
اللبناني والفلسطيني ودقيقة صمت عن أرواح شهداء فلسطين  الوطنيين 

واألمة.
فيها  رحب  األسير،  أصدقاء  ولجنة  عائلة  كلمة  سكاف  جمال  وألقى 
بالحضور »في البلدة التي قّدمت خيرة شبابها في سبيل تحرير فلسطين 
وفي مقدمتهم عميد األسرى يحيى سكاف«. وقال: »نحن عائلة األسير لم 
ولن نراهن يوماً على المنظمات الدولية التي لم تقف إلى جانب قضيتنا رغم 
وجود شهادات تؤكد وجود يحيى سكاف حياً في السجون الصهيونية، بل 
نراهن على المقاومة وقائدها السيد حسن نصرالله الذي قال بأّن األمة التي 

تترك أسراها هي أمة با شرف وبا كرامة«.
واستنكر »تطبيع بعض األنظمة العربية مع العدو في ظّل المجازر التي 

يرتكبها بحق أهلنا في فلسطين«. وشكر كّل المشاركين في اللقاء.
السياسية  العاقات  مسؤول  ألقاها  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  كلمة 
»كّل  حيا  الذي  منور،  وسام  أبو  لبنان  في  اإلسامي«  الجهاد  »حركة  في 
العدو  بمواجهة  المشروع  نضاله  في  الفلسطيني  الشعب  يساندون  الذين 
الصهيوني وفي مقّدمتهم المناضل اللبناني يحيى سكاف الذي أبى إال أن 
بمسيرته  ونفتخر  نعتز  مناضل  سكاف  »يحيى  وقال:  التضحيات«.  يقّدم 
مع  إمكاناتنا  بكّل  نقف  أن  علينا  الواجب  ومن  طفولته،  منذ  بدأها  التي 
قضيته وإلى جانب عائلته الشريفة التي لم تتخّل يوماً عن دورها الوطني 

إلى جانب القضايا المحقة لألمة وفي مقدمتها قضية فلسطين«.
كلمة  صالح،  محمد  الله«  »حزب  في  السياسي  المجلس  عضو  وألقى 
نقل فيها »تحيات المقاومين إلى عائلة عميد األسرى يحيى سكاف التي لم 
تتوان يوماً عن إكمال المسيرة التي بدأها يحيى منذ 45 عاماً«. وقال: »ليس 
غريباً على ابن المنية أن يقف مع فلسطين ويدافع عنها، ألّن المنية قّدمت 
عدداً من أبنائها شهداء دفاعاً عن القضية الفلسطينية. ومن هنا من المنية، 

نؤكد أننا كما لم نترك االحتال على أرض وطننا لن نترك أبناء وطننا في 
هذه األزمات، وندعو إلى الحوار بين كّل القوى السياسية من أجل انتخاب 

رئيس للجمهورية وإنقاذ البلد من األزمة والحصار المفروض عليه«.
ورأى أّن »الحوار السعودي � اإليراني يصّب في مصلحة أمتنا وشعبنا 
وشهدائها  فلسطين  مع  »بالبقاء  وتعّهد  والصحيح«.  الحكيم  القرار  ألنه 

وأسراها حتى تحريرها كاملة«.
شمال  في  التحرير«  »منظمة  وفصائل  »فتح«  حركة  سر  أمين  وتحدث 
أمثال  الكبار  للمناضلين  »الوفاء  أّن  معتبراً  حرب،  أبو  مصطفى  لبنان 

يحيى سكاف هو بمتابعة مسيرتهم النضالية بمواجهة العدو الصهيوني 
وقطعان المستوطنين المغتصبين ألرض فلسطين«. وأكد أّن »حركة فتح 
على  د  وش��دّ االحتال«.  بمواجهة  التضحيات  تقديم  في  سباقة  ستبقى 
ويقاوم،  يناضل  وسيبقى  جبار  أنه  للعالم  أثبت  الفلسطيني  »الشعب  أّن 
أيدي  من  تحريرهم  حتى  واألس��رى  والمقدسات  األرض  عن  يتخلى  ولن 

الصهاينة«.
سكاف،  األسير  عن  قصيدة  الخطيب  شحادة  الشاعر  ألقى  الختام،  في 

وقّدم وفد رابطة آل غنيم درعاً تكريمية لعائلة األسير.

وفد من »القومي« يبارك لـ »الجهاد« با�ست�سهاد المهند�س علي الأ�سود وينقل تحيات حردان:

تاكيد عمق العالقة الن�سالية الم�ستركة المرتكزة على نهج ال�سراع ومقاومة العدو ال�سهيوني

 العميد في »القومي« طارق الأحمد لتلفزيون »فينيك�س« ال�سيني:

مبادرة ال�سالم ال�سينية في اأوكرانيا �ستواجه عرقلة اأميركية 

وفد من منفذية الكورة في »القومي« يجول على قائمقام الكورة وم�سوؤولي الأجهزة الع�سكرية الأمنية

تاأكيد اأهمية دور البلديات والأجهزة الأمنية والع�سكرية في حماية اأمن المواطنين و�سون ال�ستقرار

اإحياء الذكرى الـ 45 لأ�سر المنا�سل القومي يحيى �سكاف

والكلمات توؤكد التم�سك بخيار المقاومة حتى تحرير الأر�س والأ�سرى

العميد األحمد خال الحديث إلى التلفزيون الصيني

الوفد القومي مع قائمقام الكورة

الحضور في المنية
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{ د. علي أكرم زعيتر

)سيلفر   ،)SVB السيليكون  )وادي  الثالثة  األميركية  المصارف  انهيار  بعد  ماذا 
 Credit سويس  )كريديت  السويسري  وشقيقها  ريبابليك(  )فيرست  ك���ورب(، 
هل  وأوروبا؟  األميركية  الواليات  في  المصرفية  االنهيارات  سبحة  ستكّر  هل  Suiss(؟ 

من مصارف أخرى تجلس على مقاعد االنتظار، أم أّن األمر سيقف عند هذا الحّد؟ 
إذا امتدت رقعة االنهيارات المصرفية داخل الواليات المتحدة وخارجها، فهذا يعني 
 ،2008 1936 و  أّن العالم على أعتاب أزمة مالية غير مسبوقة، تفوق مثيالتها عاَمي 
أصالً؟  وارد  األمر  وهل  تأثيرها،  مدى  وما  الحجم؟  بهذا  كارثة  وقوع  احتمال  مدى  فما 
أم  عالمّياً،  قيمته  ستتراجع  هل  العالمية؟  األسواق  في  الدوالر  صرف  سعر  عن  وماذا 
سيبقى صامداً في وجه األزمة؟ وأخيراً، ما النصيحة التي يمكن أن نوجهها للبنانيين 
والعرب بهذا الخصوص؟ هل من الصائب أن يحتفظوا بدوالراتهم بعد اليوم، أم األجدى 
أونصات،  )ليرات،  ذهبية  ومقتنيات  عقارات  حتى  أو  أخرى  عمالت  بها  يشتروا  أن 

سبائك(؟

لمحة عامة
هذا ما سنحاول اإلجابة عليه في مقالنا، ولكن قبل ذلك علينا أن نعيد تذكير القارئ 

الكريم بما يلي:
أ � عرف العالم المعاصر نوعين من األنظمة االقتصادية � السياسية: النظام الليبرالي 

� الرأسمالي، والنظام االشتراكي � الشيوعي.
ب � بعد تفكك االتحاد السوفياتي، لم يعد للنظام االشتراكي تأثير يذكر. لقد أصبح 
الرأسمالي، لكي يسرح ويمرح على هواه. ما  للنظام  العالمي متروكاً  االقتصاد  مسرح 

يعني أّن االقتصاد العالمي حالّياً ُيساق بالعصا الرأسمالية الغليظة.
ج � ليس جديداً على النظام الرأسمالي ما يحصل حالّياً في أميركا، فالركود والكساد 
الدوام  على  عرضة  وهو  الرأسمالي.  النظام  سمات  من  أساسيتان  سمتان  االقتصادي 

لهذا النوع من األزمات.
 )SVB( د � قبل بضعة أيام استفاق العالم على خبر انهيار مصرف وادي السيليكون
في  الناشئة  للشركات  ميّسرة  قروض  بتقديم  يعنى  تجاري  مصرف  وهو  األميركي، 
مجال التكنولوجيا، ويصّنف من ضمن أكبر ستة عشر مصرفاً أميركّياً، من حيث قيمة 

األصول المالية.
علماء االقتصاد، منقسمون على أنفسهم حيال ما يجري!

حتى األمس، لم يكن بمقدور أحد التكّهن بما سيؤول إليه أمر االقتصاد العالمي، بعد 
انهيار المصارف األميركية الثالثة، ولكن يبدو أّن األمور باتت أكثر وضوحاً اليوم، بعدما 

رسى أرباب االقتصاد، والمتخّصصون في هذا الشأن على رأيين، أو احتمالين، هما:
للنظام  أقّل  بوتيرة  أو  مماثل  انهيار  يليه  األميركي،  المصرفي  للنظام  تام  انهيار   �  1
المصرفي العالمي، ما يضع العملة الخضراء في مهّب الريح، ويجعلها عرضة لتقلبات 

السوق العالمي.
2 � نجاح المعالجات التي شرع فيها الفيدرالي األميركي فور تعثر المصارف الثالثة، 

ما يعني تحجيم األزمة واقتصارها على ما هي عليه حالّياً.
أصحاب الرأي األول

يعتقد أصحاب الرأي األول أّن هناك الكثير من األسباب الموجبة التي حدت بهم إلى 
تبني هذا الرأي، منها:

� تمّدد رقعة االنهيارات المصرفية لتطال أنحاء أخرى من العالم الغربي )سويسرا(.
خاطئة  نقدية  سياسات  عن  ناجمة  هي  بل  الصدفة،  وليدة  ليست  الراهنة  األزمة   �
سنوات،  ثالث  نحو  قبل  المركزي(،  )البنك  األميركي  الفدرالي  االحتياطي  انتهجها 
تحديداً مع تفشي جائحة كورونا، حيث اضطر الفدرالي األميركي وقتذاك، إلى طباعة 
األمر  الصحية،  األعباء  تكاليف  تغطية  بغية  الخصراء،  النقدية  األوراق  من  المزيد 
الذي خلق فائضاً من العملة الخضراء في السوق األميركية، حاول الفدرالي األميركي 
بنتائج  جاءت  محاولته  لكن  الخزينة،  سندات  على  الفائدة  رفع  خالل  من  امتصاصه 

عكسية تماماً.
فاضطرار السلطات األميركية إلى تغطية تكاليف العالجات، دفعها إلى الطلب من 
في  هائلة  نقدية  كتلة  خلق  ما  النقدية،  األوراق  من  المزيد  طباعة  األميركي  الفدرالي 
ا كان من شأن ذلك أن يؤّدي إلى تضخم، نظراً لكون المعروض من الدوالر  السوق، ولمَّ

أكبر بكثير من المطلوب )قاعدة العرض والطلب(، فقد اضطر الفدرالي األميركي إلى رفع 
الفائدة على السندات، بغرض تشجيع المواطن األميركي على شرائها )يؤّدي اإلقبال 
على شراء السندات إلى انخفاض المعروض من الدوالر في أيدي الناس(، ولكن على 
ما يبدو، فإّن رياح سوق المال لم تأِت كما تشتهي سفن الفدرالي األميركي، فقد دفعت 
هذه الخطوة غير المدروسة المودعين األميركيين إلى التهافت على سحب ودائعهم من 

المصارف بغرض شراء سندات الخزينة. 
وادي  بنك  وأفقد  جهة،  من  هذا  أيديهم،  في  ال��دوالر  معروض  من  زاد  ال��ذي  األم��ر 
السيليكون وشقيقيه السيولة الالزمة، من جهة ثانية. وهكذا وجدت المصارف المذكورة 

نفسها على شفير اإلفالس، وهو ما حدث الحقاً بالفعل.
� من بين العوامل األخرى التي أّدت إلى حدوث األزمة الحالية هي الحرب األوكرانية. 
فقد أفضت هذه الحرب إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار الطاقة والغذاء، انعكس سلباً 
الحكومي  اإلنفاق  وعلى  جهة،  من  واألوروبي،  األميركي  للمواطن  الشرائية  القدرة  على 

من جهة أخرى. وهو ما ساهم بنحو أو بآخر في رفع معدالت التضخم.
أصحاب الرأي الثاني 

سبيل  على  منها  أيضاً،  الموجبة  أسبابهم  الثاني  الرأي  ألصحاب  فإّن  المقابل،  في 
المثال:

� أّن األزمة التي عصفت بالمصارف الثالثة سببها واضح، وما دامت األسباب واضحة 
فالمعالجة متاحة ويسيرة.

يعتقد أصحاب هذا الرأي أّن رفع الفائدة على السندات أّدى إلى تضخم مالي مشهود، 
ولكن ذلك ليس بالشيء الخطير كما يتوّهم أصحاب الرأي األول.

 كّل ما هو مطلوب بحسب هؤالء أن يعود الفدرالي األميركي عن قراره القاضي برفع 
الفائدة، واألمور ستعود إلى طبيعتها.

� أن عدداً من الناشطين على منصات التواصل االجتماعي، بعدما الحظوا تهافتاً غير 
في  الذعر  أثار  ما  ذلك،  مغبة  من  الناس  يحذرون  أخذوا  الودائع،  سحب  على  مسبوق 
نفوس المودعين األميركيين الذين سارعوا بدورهم إلى سحب ودائعهم دفعة واحدة، 

فحدث ما حدث. 
أو  المنصات،  تلك  إلى  الوصول  بتقييد  قراراً  األميركية  السلطات  اتخذت  إذا  وعليه، 
آثار  من  تحّد  أن  الممكن  فمن  الذعر،  دّب  في  تساهم  التي  الحسابات  إلى  األدنى  بالحّد 

األزمة، بل وتجهز عليها.

نصيحة أخيرة
ماذا بخصوص المواطنين اللبنانيين والعرب المتوّجسين من انعكاس هذه األزمة 

على قيمة دوالراتهم؟
لمن  األجدى  فمن  الصدد،  هذا  في  االقتصاد  علماء  وجهها  عديدة  نصائح  على  بناًء 
يساورهم القلق حيال قيمة العملة الخضراء، أن يسارعوا إلى التخلص من المبالغ التي 

بحوزتهم، وذلك عبر طرق ثالث:
اللبناني  االقتصادي  الخبير  بحسب  األمثالن  الحالن  وهما  وذهب  عقارات،  شراء   �

الدكتور عماد عكوش.
واليوان  كالِين  األخ��رى  األجنبية  العمالت  من  بسلة  الخضراء  العملة  استبدال   �

واليورو.
ويكاد يجمع علماء االقتصاد على أّن تدهور سعر صرف العملة الخضراء، لن يحدث 
دول  من  العديد  أّن  ذلك  سنوات،  وربما  شهوراً  يستغرق  قد  فاألمر  وضحاها،  ليلة  بين 
أعداء  فيهم  بمن  العملة،  تلك  صرف  سعر  على  المحافظة  اإلمكان  قدر  ستحاول  العالم 
وأخصام الواليات المتحدة التقليديون، نظراً لالرتباط العضوي القائم بين اقتصاديات 

تلك الدول والعملة الخضراء.
المتحدة،  للواليات  تقليدي  منافس  وهي  المثال،  سبيل  على  الصين،  أخذنا  فلو 
لوجدنا أّن جزءاً كبيراً من ديونها المستحقة على أميركا، هي في األساس سندات خزينة 
أميركية، ما يعني أّن أّي تدهور في سعر صرف الدوالر سينعكس سلباً على قيمة تلك 
السندات، وبالتالي سوف تخسر بكين جزءاً ال ُيستهان به من ثروتها، وهو ما ال يمكن أن 

تسمح بحدوثه، على األقّل في الوقت المنظور.
إّن حرص دولة بحجم الصين على استقرار سعر صرف الدوالر، من شأنه أن يحافظ 
على قيمته مدة أطول من الزمن، وبالتالي، فإننا ننصح كّل من يساوره القلق حيال هذا 

األمر، بالترّيث قليالً قبل الشروع في بيع ما لديه من دوالرات.

{ بشارة مرهج*
تاريخ  في  واقتصادية  مالية  أزمة  أكبر  انفجار  على  سنوات  ثالث  بعد  أّي  وأخيراً، 
لبنان والمنطقة، قّرر مجلس النواب االنتقال إلى العمل الجدي واستدعاء وزراء ومديرين 
أعمالهم  حول  لمساءلتهم  المركزي،  البنك  حاكم  مقّدمهم  وفي  ومقاولين،  وموظفين 
اليوم  ينعكس  الذي  االنفجار  بذلك  سواها،  مع  تسّببت،  التي  واستثماراتهم  وقراراتهم 
مأساة ال حدود لها، يدفع ثمنها اللبناني الذي وثق بالمصارف وأودع لديها جنى حياته 
تستمّر  بل  اليوم،  األوضاع  بتصحيح  تكترث  وال  باألمس  األمانة  ترع  لم  انها  ليكتشف 
مع الحاكم بأمره في استخدام التضخم، الذي ينزع اللقمة من فم الطفل والدواء من يد 
المريض، لتخفيض ديونها والفوز بكّل الفوائد العالية التي غنمتها عليها منذ منتصف 

تسعينيات القرن الماضي وأودعتها تباعاً في مالذات خارجية »آمنة«.
ليس  له  سيتصّدى  من  ألّن  بالمخاطر  محفوفاً  مساراً  يتخذ  هذا  بقراره  المجلس  إّن 
حفنة من المصرفيين او مواقع معزولة في اإلدارة، وإنما شبكة جهنمية متعددة الرؤوس 
واسعة النفوذ لها أتباع في كّل مكان، ومن بينها مجلس النواب نفسه واإلعالم ومختلف 

أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
والمجلس الذي استفاق على »المنهبة« التي تجري على رؤوس األشهاد سيكتشف 
وأّن  الدولة ال تعمل،  وأّن معظم مؤسسات  بها،  التي سّنها ال يؤخذ  القوانين  أّن معظم 
الحاجة تكمن في تنفيذ القوانين وتفعيل القضاء متابعًة للتحقيقات وإصداراً لألحكام، 
كما تكمن في إلزام الحكومة تبني اإلصالحات المطروحة والكّف عن خدمة األكثر فساداً 
في المجتمع والتوجه الى مراجعة الذات حتى يتوقف النهج المخزي الذي ال زلنا نشهد 

فصوله في أكثر من موقع.
وال يفوت المجلس الكريم، مترقباً توافق الخارج على اسم الرئيس العتيد، أن يحاول 
النهوض لمعالجة جوانب من المأساة فيبدأ في مراجعة الذات، شأنه شأن الحكومة، 
مفقودة،  المطلوبة  المبادرات  كانت  وكم  ثمينة،  الضائعة  الفرص  كانت  كم  ليكتشف 

فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالمساءلة ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم.
وحتى ال نضيع في صخب األحداث ومرويات األطراف وإنكار المعتمدين وضغوط 
الكواليس ال بأس من افتتاح المجمع المرتقب انعقاده بأسئلة يتلّهف الجمهور، لسماع 
ردود المسؤولين عنها إلسقاط الغموض وكشف الحقيقة بشأنها لما لذلك من أثر مهّم 

في معرفة ما جرى ومن المسؤول وكيفية النهوض من المستنقع الرهيب.
أن  دون  األساسية  األسئلة  من  العديد  العام  الرأي  طرح  الماضية  السنوات  وخالل 
هذه  ومن  الممكن.  مسارها  على  التائهة  العربة  ويضع  الغليل  يروي  بجواب  يحظى 

األسئلة المحورية أذّكر باآلتي وإْن كان سواها موجود وال يقّل أهمية عنها.
البنك  الجنائي لحسابات  المتعلق بالتحقيق  التقرير  أوالً: لماذا لم يصدر حتى اآلن 
المسؤول  أّن موعد الصدور قد تّم تخطيه عدة مرات، ومن هو  الرغم من  المركزي على 
عن عرقلة تسليم المعلومات التي تبلور الصورة وتكشف الحقيقة وتفتح الطريق أمام 

أتخاذ قرارات طال انتظارها في كّل االتجاهات القضائية واالقتصادية.
ومعه  لبنان  مصرف  حاكم  يكشف  ال  ولماذا  المالية  الهندسات  حقيقة  هي  ما  ثانياً: 

العام.  المال  على  الباهظة  وكلفتها  الهندسات  هذه  مالبسات  عن  المصارف  أصحاب 
وهنا أذّكر بموقف النائب جورج عدوان � رئيس لجنة العدل النيابية � الذي طالب عام 
2017 بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق بحسابات مصرف لبنان، ذلك الموقف 

الذي جرى إهماله قبل أن يجّف حبره.
سالمة  رجا  يملكها  التي  »فوري«  شركة  كانت  إذا  فيما  المالية  وزارة  لسؤال  ثالثاً: 
من  »أرباحاً«  دوالر  مليون  وعشرين  بثالثماية  »حظيت«  التي  سالمة  رياض  شقيق 
خزائن الدولة قد دفعت الضرائب المترتبة عليها الى مصلحة الضرائب أم ال. بعد ذلك 
ال بأس من توجيه السؤال حول شرعية هذه األرباح وهل تّم كسبها بالنفوذ أم بالحالل. 
بهذا  معلومات  لديها  يكون  ان  ينبغي  النيابية  والموازنة  المال  لجنة  فإّن  وبالمناسبة 
التي  األوروبية  التحقيقات  واستباق  الحقائق  واستخراج  المساءلة  يسّهل  مما  الشأن 
يمكن ان تستهلك الوقت نظراً النشغال المجتمع األوروبي بمشاكله المالية والسياسية 
طريق  على  سريعاً  لالنطالق  الحقيقة  لمعرفة  ماّسة  بحاجة  نحن  فيما  واألمنية 

المعالجة.
رابعاً: هل أنجزت المصارف مهمة الرسملة التي ندبت نفسها لها والتي أصّر عليها 

حاكم البنك المركزي في تعميماته األولى محّدداً لمهل تّم أهمالها. 
ومن  النقدية  الكتلة  حجم  عن  المالية  ووزير  المركزي  البنك  حاكم  لسؤال  خامساً: 
ورفع  األس��واق  ألهب  مما  قياسي  وقت  خالل  خيالية  مستويات  الى  بزيادتها  سمح 

األسعار وترك الناس فريسة الجوع والمرض.
سادساً: لسؤال بعض أصحاب المصارف فيما إذا كانوا في بداية األزمة عام 2019 
كانت  عندما  الخارج  الى  تحويلها  أو  ودائعهم  سحب  الرساميل  ألصحاب  سّهلوا  قد 

البنوك مقفلة بالتفاهم بينها وبين الحاكم والحكومة.
بالقرارات  يتعلق  ما  في  خاصة  طرحها  يمكن  الذهن  في  كثيرة  أسئلة  ثمة  وبعد 
16 مليار دوالر للدين العام، بدون أّي  الفردية للحاكم وآخرها القرار المفاجئ بإضافة 
مسوغ قانوني، علماً بأّن قراراً أسطورياً من هذا النوع يحتاج الى مناقشات ومداوالت 
أّن  سيما  ال  لجهله،  وإما  بالجميع  الستهتاره  إما  الحاكم،  بال  في  تخطر  لم  ومشاركات 
معرفته بالشؤون المالية والنقدية محدودة كما تبّين من التجارب المأساوية التي أدخل 

االقتصاد اللبناني في لّجتها بالتعاون مع أصحابه في المصارف ومؤسسات الدولة.
إلى ذلك، ثمة أسئلة كثيرة تخّص أعضاء المجلس المركزي ومفّوض الحكومة لدى 
البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة فضالً عن وزراء 
البنك  أعمال  على  الحكومية  الرقابة  حّق  يمارسوا  أن  فاتهم  الذين  المتعاقبين  المالية 

المركزي ونشاطاته.
مجلس  من  المعلنة  المبادرة  من  يريد  العام  الرأي  بأّن  القول  الضروري  من  يبقى 
التنفيذ مصحوبة بالحزم وااللتزام والشفافية في مقاربة  الى  أن تأخذ طريقها  النواب 
المسؤول  وحّولت  الرديئة  المستودعات  الى  اللبنانية  الليرة  حّولت  التي  الظواهر 
اللبناني الى متسّول للقروض والمساعدات والمواطن اللبناني الى كائن يعيش ما تبقى 

من حياته على صفيح حارق ال يرحم الصغير وال الكبير.
*نائب ووزير سابق

5اآراء
 من ن�صّدق...؟

{ سعادة مصطفى أرشيد*
كما هو متوقع، ُعقد لقاء شرم الشيخ )العقبة 2(، وفي حين 
له  سيكون  اللقاء  أّن  )اإلسرائيلي(  الطرف  باسم  الناطقون  أكد 
مواجهة  إلى  تهدف  أمنية  ووظيفة  طابع  وجوهره  مظهره  في 
العنف الذي يجري في شمال الضفة الغربية، وخاصة ما تقوم 
به كتائب مخيم جنين وقراها وعرين أسود نابلس، إال أّن رئيس 
الوفد الفلسطيني، وهو الرجل الثاني في الهرم القيادي باعتباره 
ذاهبون  إننا  قال:  فقد  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  سر  أمين 
لشرم الشيخ للدفاع عن حقوق شعبنا في الحرية واالستقالل، 
ومن أجل وقف العدوان )اإلسرائيلي( المتواصل الذي يستبيح 
الدم الفلسطيني؛ أما إثر انتهاء اللقاء فقد أشاد الفريقان بنتائجه، 
أو  اشتباك  شكل  على  جاء  أنه  على  وصفه  الفلسطيني  القيادي 
الثابت  بموقفنا  تمسكنا  لقد  فقال:  اإلسرائيلي،  الوفد  مع  معركة 
أو اقتصادي قبل الوصول  أّي مسار أمني  الرافض للخوض في 
األحادية،  اإلجراءات  بوقف  )إسرائيل(  يلزم  سياسي  اتفاق  إلى 
ولكن الطرف اإلسرائيلي أشاد أيضاً بنتائج اللقاء باعتباره حقق 

المطلوب منه )إسرائيلياً(، فمن نصّدق؟
قراءة  في  هي  التساؤل  هذا  على  لإلجابة  المثلى  الطريقة   
التي  المصرية  الخارجية  وزارة  عن  الصادر  الختامي  البيان 

نظمت اللقاء وسجلت محاضره وصاغت قراراته.
أّن الطرفين قد التزما بتعزيز األمن  جاء في البيان الختامي 
الحيلولة  وعلى  و)اإلسرائيليين(،  للفلسطينيين  واالستقرار 
دون مزيد من العنف وعلى فتح آفاق سياسية، ويمكن التساؤل: 
عليه؟  المعتدى  بالطرف  المعتدي  الطرف  مقارنة  يمكن  هل 
وبالتالي فإّن األمن واالستقرار هو للطرفين المعتدي والمعتدى 
التي  السياسية  اآلفاق  يسبقان  وتعزيزه  األمن  أّن  وكيف  عليه 

أتت بصيغة ضبابية.
وحدات  اّي  مناقشة  )إسرائيل(  توقف  أن  على  االتفاق  تّم 
استيطانية جديده لمدة أربعة شهور )نص غامض وضبابي( 
إْن  وهذا  شهور،  لستة  استيطانية  رخص  إصدار  عن  وتمتنع 
أو  إج��ازة  من  أكثر  يعني  ال  يصدق،  ولن  يصدق  لم  أو  صدق 
هدنة قصيرة في معركة مستمرة وغير متكافئة، أما بما يتعلق 
)اإلسرائيلية(  الحكومة  قامت  اللقاء  يوم  ففي  بالمصداقية 
تّم  مستوطنات  أرب��ع  إل��ى  بالعودة  للمستوطنين  بالسماح 
إخالؤها وتسليمها للسلطة الفلسطينية عام 2005، اثنتان منها 
تعتليان مدينة جنين وثالثة ورابعة قادرتان على قطع الطريق 

الرئيس بين جنين ونابلس.
أكد البيان على حق السلطة الفلسطينية في السيادة األمنية 
إن  ولكن  أوسلو،  اتفاق  خرائط  في  وردت  كما  )أ(  مناطق  على 
الجيش  كان  الله  رام  إلى  الوفد  يعود  أن  وقبل  ساعات  إال  هي 
مدينة  شرق  وفي  جنين  مدينة  داخ��ل  يتجّول  )اإلسرائيلي( 

نابلس، في قلب المنطقة )أ( وال يزال حتى طباعة هذا المقال.
أهّم ما جاء في البيان هو في أّن الطرفين اتفقا على استحداث 
والتصريحات  والتحريض  للعنف  للتصّدي  مشتركة  آلية 
عند  قليالً  التوقف  يجدر  وهنا  الموقف،  إشعال  إلى  تهدف  التي 
شرم  اتفاق  في  الشريكة  الحكومة  في  القوّي  الوزير  تصريحات 
حوارة  بلدة  بمحو  يطالب  الذي  سموترتش  بتسيئيل  الشيخ 
جنوب شرق نابلس، والذي ألقى خطاباً في باريس تزامن تقريباً 
مع لقاء شرم الشيخ، نقتبس منه القليل: »أن ليس هناك شعب 
فلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني أكذوبة تّم اختراعها قبل أقّل 
وللحيلولة  الصهيوني  للمشروع  التصّدي  بهدف  عام  مئة  من 
أرضهم  إلى  )اليهود(  الشرعيين  األرض  أصحاب  ع��ودة  دون 
وأرض آبائهم وأجدادهم«، وأضاف صارخاً: »أريد أن يسمع ذلك 
من في قصر األليزية ومن في البيت األبيض«، بهذا رّد سموترتش 
على آلية الحّد من العنف ومن التصريحات التي تهدف إلشعال 
قبل  من  عليه  الرّد  يأتي  أن  فأفضل  رّده  هذا  كان  وإذا  الموقف، 
األول  المشتركة(  الجلدة  هذه  مثل  توافرت  )إْن  جلدته  أبناء 
نظريته  نشر  الذي  كوستلر  آرثر  اليهودي  والفيلسوف  المفكر 
حول العرق اليهودي عام 1976 في كتاب القبيلة الثالثة عشرة، 
يرى كوستلر أّن اليهود األشكناز � الذين يعود سموترتش بنسبه 
لهم � ال عالقة لهم من قريب أو بعيد بيعقوب وأبنائه اإلثني عشر 
من  وأنهم  قبيلة،  عشرة  إثنتي  الحقاً  كّونوا  الذين  )األسباط( 
شعب وثني كان يعيش على ضفاف بحر قزوين )الخزر( وأنهم 

تحّولوا إلى اليهودية قبل حوالي أحد عشر قرناً.
شلومو ساند أحد أهّم المؤّرخين الجدد في )إسرائيل( يرى 
وإنما  لها،  أساس  وال  ملفقة  قومية  هي  اليهودية  القومية  أّن 
القومية  الوحدة  شاهدوا  الذين  ألمانيا  يهود  نظرياً  اخترعها 
القرن  في  بسمارك  ومستشارها  بروسيا  قادتها  التي  األلمانية 
التاسع عشر الذي ُعرف بعصر القوميات. يرى ساند أّن اليهود 
ال  مشترك،  موهوم  جّد  أو  ساللية  وحدة  تجمعهم  ال  الحاليين 
عاشوا  الذين  باليهود  أو  وأسباطه  بيعقوب  لهم  عالقة  وال  بل 
سابقاً على هذه األرض قبل ألفي سنة والذين تحّول قسم منهم 
في  لإلسالم  آخر  قسم  وتحّول  الروماني،  العهد  في  للمسيحية 
العصر اإلسالمي ولم يبق على يهوديته إال قليل منهم. شلومو 
ساند يرى أّن عملية تّمت على يد الصهيونية باختراع الشعب 
ثالثيته،  في  األول  كتابه  عنوان  هي  العبارة  وهذه  اليهودي 
التي يعنون جزءها الثاني: »اختراع أرض إسرائيل«، وجزءها 

الثالث: »كيف لم أعد يهودياً«.
ورابط  الصيام،  شهر  بدأ  قد  يكون  المقال  هذا  صدور  عند 
الفلسطينيون في باحات المسجد األقصى، الذي أكد البيان على 
احترامه وعلى دور األردن التاريخي ثم الخاص في هذا المكان 
الوضع  على  بالحفاظ  االلتزام  ضرورة  على  وأضاف  المقدس، 
وفعالً،  قوالً  تغيير  دون  المقدسة  األماكن  في  الراهن  التاريخي 
القدسي  الحرم  باحات  الى  اليومّي  المستوطنين  دخول  فهل 
راهن؟  لوضع  استمراراً  يمثل  التلمودية  شعائرهم  وأداؤه��م 
وال  المكان  يحترمون  ال  وبعده  االتفاق  قبل  من  المستوطنون 
يعترفون بحرمته ويقتحمونه بحماية شرطتهم ألداء شعائرهم 
التلمودية كّل يوم وبما ال يتفق مع شرم الشيخ وما تحقق به من 

إنجاز فلسطيني.
سجون  في  األس��رى  آالف  يعلن  الشهر  بداية  وم��ع  اليوم 
بجريمة  السجن  يدخلوا  لم  هؤالء  مفتوحاً،  إضراباً  االحتالل 
ضّد  نضالهم  بسبب  وإنما  مالّي،  احتيال  أعمال  أو  جنائية 
االحتالل وبموجب انتماءات تنظيمية شاركت قياداتها في شرم 

الشيخ، فماذا فعلت من أجلهم؟
من نصّدق...؟

*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير ـ جنين 
ـ فلسطين المحتلة.

العملة الخ�سراء: ما بين وادي ال�سيليكون والوادي ال�سحيق!
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الصرف  سوق  في  به  قامت  الذي  الضغط  خالل  من  لعبتها  المصارف  كشفت  قليلة  أيام  خالل 
بواسطة عدد من الصرافين الذين رفعوا الطلب على الدوالر بصورة مفاجئة وبكميات ضخمة، ما 
أدى إلى االرتفاع السريع والكبير في سعر الصرف. وهنا أعلن حاكم مصرف لبنان رفع سعر صيرفة 
وفتح الباب لبيع الدوالر بهذا السعر أمام المصارف التي كانت أبلغت أن أحد أسباب اإلضراب الذي 
لجأت إلى تجديده يعود لتمسكها بالنشاط الذي توفره لها منصة صيرفة باباً وحيداً للربح بعد 

تعطل األوجه األخرى للنشاط المصرفي.
ضخت  التي  المرتفعة  الفوائد  سياسة  منذ  بدأت  مخفية  قطبة  والمصارف  لبنان  مصرف  بين 
بواسطتها المصارف كل الودائع الى مصرف لبنان خالفاً لكل قواعد العمل المصرفي اآلمن، وخالفاً 
أو ديون لدى جهة واحدة،  المخاطرة بالودائع في استثمارات  الذي يلزمها بعدم  لموجب األمانة 
سعر  لتثبيت  األم��وال  هذه  يضخ  لبنان  مصرف  وكان  العالية.  مخاطرها  درجة  سلفاً  ومعلوم 
قرر  تدريجياً  يوقفها  أن  من  وبدالً  ترافقها،  االنفجارية  المؤشرات  بدأت  جهنمية  لعبة  في  الصرف 
مفهوم  أي  خارج  للمصارف  خيالية  أرباحاً  وفرت  التي  المالية  الهندسات  عبر  بالمقامرة  المضي 

لالستثمار، ولم تحقق االستقرار النقدي ألبعد من شهور قليلة قبل بدء االنهيار.
كانت  التي  الدعم،  كذبة  خالل  من  والمصارف  المركزي  المصرف  لعبة  استمرت  االنهيار  عند 
عملية وهمية لتشغيل المصارف بشراء الدوالر بسعر منخفض هو ال� 1500 ليرة للدوالر، لتمويل 
االستيراد لكل السلع، والبدء باالنسحاب منها تدريجياً، وحققت المصارف إضافة لألرباح الخيالية 

من هذه العملية، تأمين منفذ لتحويل األموال إلى الخارج تحت مسّمى االستيراد.
بحق  إجرامي  سعر  اعتماد  عبر  والمصارف  المركزي  للمصرف  المشتركة  اللعبة  تجسدت 
قيمة  نصف  من  أكثر  عبره  خسروا  وقد  أساسه،  على  ودائعهم  سحب  على  أجبروا  المودعين 
عبر  بالدوالر  الودائع  لتصفية  طريقاً  للمصارف  لبنان  مصرف  قّدم  الطريقة  هذه  وعبر  ودائعهم. 
اليوم  السوداء، والسعر  السعر في السوق  اللبنانية على أساس ما دون نصف  سحبها بالليرات 

مثالً هو 15 ألف ليرة بينما الدوالر يحلّق فوق المئة ألف ليرة.
منصة صيرفة كانت مسرح الربح الجديد للمصارف لشراء وبيع الدوالر، يتم شراؤه من مصرف 
لبنان بأقل %20 من سعر السوق السوداء ويباع في السوق السوداء عبر شبكة صرافين معتمدين 
دوالرات  يشتري  المركزي  والمصرف  ينزف،  البلد  بينما  عالية  أرباح  وتحقيق  الرائج  بالسعر 
التحويالت االغترابية بسعر السوق ويبيعها للمصارف بأقل من هذا السعر، مغطياً الفارق بأوراق 
الى  محطة  من  ارتفاعاً  الصرف  سعر  على  لتأثيرها  حساب  أي  بال  طباعتها  تّمت  لبنانية  نقدية 

محطة.
عادت المصارف الى االستفادة من أرباح صيرفة فعلقت اإلضراب، وال عالقة بشهر رمضان وال 

بأسباب أخرى بالموضوع.
لعبة المصرف المركزي والمصارف على حساب الليرة وعلى حساب المودعين وعلى حساب 

البلد، وليس هناك من يوقفها!

- كالم السيد نصرالله قد يكون بنظر البعض امتداداً وتأكيداً للسقوف التي رسمها سابقاً 
جمعنا  اذا  باألمس  نصرالله  السيد  قاله  ما  ألن  صحيح،  غير  هذا  ولكن  ال��ردع،  معادالت  في 
الفلسطينية  الفصائل  قامت  إذا  أنه  ببساطة،  هو  للرد،  السيد  معادلة  الى  االسرائيلية  الرواية 
بعملية عبر الحدود اللبنانية، وقّرر جيش االحتالل الرد عليها في لبنان، فإن المقاومة ستعتبر 
أن أي استهداف ألي بقعة أرض لبنانية او أي شخص فوق االرض اللبنانية، لبنانياً وفلسطينياً، 
عدواناً يستدعي الرد القوي والسريع، ولو كانت النتيجة أن تتدحرج األمور إلى الحرب، وهذا 
يعني أن على جيش االحتالل أن يعتبر أن قواعد االشتباك الجديدة تلزمه بتحمل تبعات فشله 
الحدود، ألنه سوف يكون  إذا عبر  التسلل  ينتج عن  ما  تقبل  الحدود، عبر  التسلل عبر  بمنع 

مجبراً على الصمت بعد ذلك تحت طائلة التعّرض لرد قوي وسريع يهدد بالذهاب الى حرب.
خط  على  المقاومة  دخول  منذ  المقاومة،  ترسمها  التي  الردع  معادالت  في  التراكم  هذا   -
طريق  وفتحت  ك��اري��ش،  منصة  استهدفت  التي  المسيّرات  عبر  البحرية  ال��ح��دود  ترسيم 
كيان  باستهداف  نصرالله  السيد  تهديد  باالعتبار  أخذنا  إذا  يقول  االت��ف��اق،  نحو  التفاوض 
االحتالل وصوالً للحرب اذا ما مضى األميركيون يدفعون لبنان نحو الفوضى، فإن المقاومة 
تستشعر لحظتها التاريخية المتمثلة بالتفوق االستراتيجي في كل المجاالت العسكرية على 
زمن  في  عسكرياً  االحتالل  جيش  وم��أزق  المتنامي  الكيان  م��أزق  مقابل  االح��ت��الل،  جيش 
الصعود الفلسطيني، والمقاومة تراكم معادالت الدرع بقواعد اشتباك جديدة، وهي بجهوزية 
لم  الترسيم، وما  اتفاق  ينل ما يعادله في  لم  القوة  بأن فائض  الترسيم، تعتقد  مستمرة منذ 
الغارات على سورية على  المعادلة ويترجمها بخطوة كبيرة، بحجم وقف  الكيان هذه  يفهم 
أين سوف  إلى  أحد  الى حرب ال يعرف  للتحّول  قابلة  أي حادثة  المثال، سوف تكون  سبيل 

تتدحرج؟
- رسالة السيد هي جاهزون للحرب، فاركبوا أعلى ما في خيلكم، أو تراجعوا، وفتشوا عن 

نقطة التراجع التي ترضي المقاومة لتفادي خطر الحرب!

تتمات 6
العالم الإ�سالمي ... )تتمة �ص1( 

ن�صر�هلل: �أعلى ... )تتمة �ص1( 

Fourteenth year / Thursday / 23 March 2023
 2023 آذار   23  / اخلميس   / عشرة  الرابعة  السنة 

التعليق ال�سيا�سي

القطبة المخفية بين اإ�صراب الم�صارف و�صيرفة 

تقّبل »رئيس حزب الوفاق الوطني األستاذ بالل تقي الدين« مع أفراد العائلة التعازي بوفاة والدته 
المرحومة ميساء نور الدين عليمي، وذلك في قاعة الجارودي � الباشورة.

وقّدم واجب العزاء وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ضّم، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، 
عميد اإلعالم معن حمية، عميد العالقات العامة فادي داغر، ناموس المجلس األعلى سماح مهدي وعضو 

المجلس األعلى بطرس سعادة.

وفد من »القومي« برئا�صة الح�صنية

يعّزي تقي الدين بوفاة والدته
إطاللة  كانت  المحلية  وال��ش��ؤون  اإلقليمي  ال��ش��أن  ف��ي 
مصدراً  نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين 
حادثة  »بشان  أّنه  أعلن  حيث  المواقف،  من  المزيد  إلعالن 
شمال فلسطين الكل يواكب، وأنا أريد أن أقف عند نقطتين، 
بأن الجميع وقف عند صمت حزب الله، وإن كان له عالقة 
أم ال، وإن كان الشهيد من داخل، هذا الصمت هو جزء من 
إدارة المعركة، وهذا يربك العدو، فهو ضائع، فهل المطلوب 
منّا أن نشرح له األمر من أجل أن ال يتهم؟ حزب الله ليس 
وأحياًنا  األم��ر  عن  ويبحث  العدو  ليذهب  ذل��ك،  من  بخائف 
تهديدات  ب��ش��أن  م��ش��دًدا  التعليق«،  ب��ع��دم  ي��ك��ون  التعليق 
ما  وافعل  البحر  بلّط  »روح  أّن��ه  على  اإلسرائيلي،  الجيش 
تريد«. وقال نصرالله، بأن »العدو يخشى بأن فتح حرٍب مع 
لبنان، يمكن أن يؤدي إلى حرب في كل المنطقة، فما تهددنا 
اختم  ح��ال،  ك��ل  وعلى  زوال���ك،  سبب  يكون  أن  يمكن  فيه 
اعتداء  المقاومة عند وعدها وعهدها، بأن أي  إن  أقول  بأن 
على أي إنسان متواجد على األراضي اللبنانية، سواء كان 
لبنانيًّا أو فلسطينيًّا أو من جنسية أخرى، أو االعتداء على 
ا قاطًعا وسريًعا، وهذا يجب  منطقة لبنانية، سنرّد عليه رًدّ

أن يكون مفهوًما«.
شمال  »م��ج��دو«  »عملية  أنَّ  إل��ى  الله  نصر  السيد  وأش��ار 
وقد  مستوياته.  بمختلف  العدو  »أربكت  المحتلة،  فلسطين 
علّق أكثر على صمت حزب الله. وصمتنا هو من ضمن المعركة 
على  اإلجابة  مسؤوليتنا  فليست  العدو،  مع  النفسية  اإلعالمية 
ما يربك العدو، وأحياًنا يكون جوابنا بالتمنُّع عن التعليق على 

الحادثة«.
الحزب عن  إذا ثبت مسؤولية  بأنه  العدو  وتابع: »تهديدات 
بلّط  »روح  له  أقول  وأنا  وكذا  كذا  سيفعلون  مجدو«  »عملية 

البحر«.
تاريخ  في  يمّر  ولم  »م��أزوم  اليوم  اإلسرائيلي  أنَّ  إلى  ولفت 
وأزمة،  وم��أزق،  وضعف،  وهن،  المؤقت  الغاصب  الكيان  هذا 
وارتباك، وصراع داخلي، ويأس، وعدم ثقة، كما يحدث اآلن«، 
د أن قيادة العدو حينما يتوالها »حمقى بهذا المستوى ندرك  وأكَّ
سبب  يكون  أن  يمكن  به  العدو  يهّددنا  وما  اقتربت.  النهاية  أن 

زواله«.
عهدها  عند  لبنان  في  »المقاومة  أنَّ  على  نصرالله  وش��دَّد 
األراضي  على  متواجد  إنسان  أي  على  اعتداء  أي  بأن  وقرارها، 
اللبنانية، سواء كان لبنانًيّا أو فلسطينًيّا أو من جنسية أخرى، 
ا قاطًعا وسريًعا،  أو االعتداء على منطقة لبنانية، سنرّد عليه رًدّ

وهذا يجب أن يكون مفهوًما«.
حماقة  أي  ال��ع��دو  ارت��ك��اب  عسكريون  خ��ب��راء  ويستبعد 
نصرالله،  السيد  تهديدات  بعد  سيما  ال  لبنان  على  بالعدوان 
والعسكرية  السياسية  »المعادالت  أن  على  ل�«البناء«  وشّددوا 
في لبنان والمنطقة وحتى على الساحة الدولية تغيرت لصالح 
محور المقاومة، ال سيما بعد التعثر األميركي في حرب روسيا 
كبير  وإرباك  بقلق  يعيش  اإلسرائيلي  أن  موضحين  وأوكرانيا، 
المحيطة  االستراتيجية  البيئة  في  القوى  موازين  تغير  ويقرأ 
المصالحة  الى  ولبنان  سورية  الى  الفلسطيني  الداخل  من  به 
العربي على سورية وانفتاح  االنفتاح  الى  اإليرانية السعودية 
أيضاً  ويشاهد  روسيا،  مع  واألخيرة  الصين  على  السعودية 
جعله  ما  المنطقة،  عن  واالنكفاء  أوكرانيا  في  األميركي  التعثر 
يفكر بشن حرب على لبنان أو على غزة لجر أميركا اليها لمحاولة 
تغيير المعادلة وانتزاع ضمانات أمنية تطيل بعمر كيانه وتفك 
ألف  سيفكر  نصرالله  السيد  تهديدات  بعد  لكن  الداخلي،  مأزقه 

مرة قبل خوض هذه المغامرة التي قد تكون نهايته«.
الى  ولفت  الداخلية،  الملفات  الى  نصرالله  السيد  وتطرق 
أن  ونأمل  مستمرة،  الجمهورية  رئاسة  ملف  في  »المساعي  أن 
إيجاًبا  السعودي  اإليراني  واالتفاق  اإلقليمي  الهدوء  ينعكس 
األمر  هذا  ولكن  االستحقاق،  هذا  إلنجاز  الرامية  الجهود  على 
يخلق  فقط  فهو  الخارج  أما  الداخل،  على  األول  بالمقام  يعتمد 

مناًخا لذلك«.
وها  شرًقا،  تتجه  »كلها  اليوم  الخليج  منطقة  أّن  إلى  وأشار 
وأقامت  للرياض،  الصيني  الرئيس  دعت  قد  السعودية  هي 
ثالث قمم ألجله، وتتحدث األرقام عن استثمارات بمئات ماليين 
في  الحاصل  والتباطؤ  الخوف  سبب  عن  وتساءل  الدوالرات«. 
لبنان بخصوص التوجه شرًقا. »هذا الموضوع ليس فقط عند 

رئيس الحكومة، بل عنده وعند القوى السياسية«.
أحد  ت��ط��رق  وكلما  م��ت��روك،  البلد  »مصير  أّن  إل��ى  ول��ف��ت 
ملقين  والتسليف،  النقد  قانون  بمعزوفة  عليه  خرجوا  لذلك، 
ليست  الحجم  بهذا  قضيًة  أن  علًما  الحاكم،  على  بالمسؤولية 
القوى  ك��ل  »مسؤولية  ه��ي  إنما  واح���د،  شخص  مسؤولية 
أحد  »أن  حول  خالف  من  ما  أنَّه  معتبًرا  البلد«،  في  السياسية 
أسباب تقوية االقتصاد هو جلب االستثمارات، وها هو الصينّي 
جاهز ومستعّد للبدء بمشاريع، دون أن يدفع اللبناني أي فلٍس، 
ودون خوف من األميركي«، وبال أي صعوبات اقتصادية، »وهذا 

بالتأكيد سيحّسن الوضع االقتصادي«.
شاملة  لخطة  بحاجة  والليرة  الوضع  »إنقاذ  أنَّ  وأوض��ح 
وضع  إلى  البلد  في  دعونا  ولطالما  األبعاد،  متعددة  حقيقية 
الخالف السياسي جانًبا وإقامة طاولة حوار اقتصادية، بغية 
المقاومة. كلهم جاهزون لطاولة السالح  معالجة قضية سالح 
واالقتصادي،  المعيشي  الوضع  إلنقاذ  حوار  طاولة  أما  هذه. 

فهذا كالم ال أحد يقف عنده أصاًل«.
وكان محيط السراي الحكومي ومجلس النواب شهد تظاهرة 
احتجاجاً على تردي األوضاع االقتصادية تحّولت الى مشاجرة 
رياض  في  بقوة  حضروا  الذين  المتقاعدين  العسكريين  بين 
الى  ودعوا  سبق  الذين  المدني  المجتمع  ممثلي  وبين  الصلح، 
المتقاعدون  العسكريون  وق��ام  نفسه،  المكان  في  االعتصام 
الحركة،  واص��ف  والناشط  صليبا  نجاة  النائب  ط��رح  على 
وحاولوا الدخول الى السراي الحكومي فاصطدموا مع عناصر 
مكافحة الشغب والحرس الحكومي ما أدى الى سقوط عدد من 
الجرحى في صفوف المتظاهرين واعتقال عدد آخر منهم، وبعد 
النائب  ضم  المتقاعدين  العسكريين  من  وفد  دخل  ومرج  هرج 
السابق شامل روكز والعميد جورج نادر الى السراي واجتمعا 
ووعد  مطالبهم.  عرض  وتّم  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  مع 
ميقاتي الوفد، بإدراج مطالبهم على الجلسة األولى التي يعقدها 

مجلس الوزراء األسبوع المقبل.
ظل  في  مقبلة  لتحركات  »بروفا«  األمس  تظاهرة  شكلت  وإذ 
تهديد العسكريين المتقاعدين بالعودة االثنين المقبل بتظاهرة 
وفق  أخ��رى  جهة  م��ن  كشفت  مطالبهم،  تحقيق  حتى  أكبر 
توجيه  رغم  المتظاهرين  حشد  عن  التغيير  قوى  عجز  مراقبين 
واضحاً  بدا  إذ  الشارع  الى  للنزول  للمواطنين  مسبقة  دعوات 
عكست  كما  ال��دع��وات،  لهذه  الناس  واستجابة  حماسة  عدم 
المدني  المجتمع  لمجموعات  – الغربي  األميركي  الدعم  تراجع 
الذي  األميركي  المشروع  أوز« وبالتالي تراجع وفشل  »أن جي 
انطلق في 17 تشرين 2017 بخلق الفوضى الشعبية واألمنية 
سياسية،  شروط  لفرض  االقتصادي  االنهيار  الى  البلد  وأخذ 
وبالتالي عجز األميركيين عن تحريك الشارع لتوظيفه سياسياً 
خدمة  المنطقة  في  الدائر  الصراع  وفي  الداخلية  الملفات  في 
نائبة  عنها  تحدثت  التي  الخطة  وفق  االسرائيلية،  للمصالح 

وزير الخارجية األميركية بابرا ليف منذ أشهر قليلة.
مجلس  في  تجتمع  المشتركة  اللجان  كانت  وبالتزامن، 
النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، لمساءلة 

الحكومة حول الوضع المالي.
وكشف بوصعب بعد الجلسة، أنه »في الشهرين الماضيين، 
يرسلون  لبنان  في  النافذين  من  كبيراً  ع��دداً  هناك  أن  تبين 
وهناك  أعمال،  ورجال  سياسيون  منهم  الخارج،  إلى  أموالهم 
البعض منهم ضباط وقضاة، وهذه المعطيات مؤكدة«، مشيراً 
إلى أنه »لحد اآلن، ال أحد يعلم من المسؤول عن التالعب بسعر 

الصرف، وال يوجد جواب حتى من مصرف لبنان«.
حاكم  »لماذا  وسأل  ُيطاق«،  يعد  لم  »الوضع  أن  إلى  وأشار 
مصرف لبنان رياض سالمة ال يأتي إلى مجلس النواب؟ كيف 
يذهب إلى السرايا والمحكمة، بحماية مين؟«، موضحاً أن »كان 
ما  نأخذ  ولم  سالمة،  حضور  على  الجلسة  خالل  إجماع  هناك 
واالقتصاد«.  بالنقد  تتعلق  كثيرة  أسئلة  على  أجوبة  من  نريد 
وسأل: »من لديه جواب عن سبب إقفال المصارف أبوابها بوجه 
إلى أن »ما تقوم به المصارف ال يمكن أن  المواطنين؟«، مشيراً 
يمّر بال محاسبة«. وأكد بو صعب، »اننا لن نقبل بشطب ودائع 
البناء  ويمكن  تجاوباً  النقد  صندوق  من  لمسنا  وقد  المودعين، 

عليه«.
جورج  النائب  والعدل  اإلدارة  لجنة  رئيس  أعلن  جانبه،  من 
اليوم كانت مخّيبة لآلمال ولم نحصل على  أن »جلسة  عدوان 
رياض  لبنان  مصرف  وحاكم  جهة  أي  من  واض��ح  ج��واب  أي 
شاٍف«.  جواب  أي  يعِط  لم  وممثله  الجلسة  يحضر  لم  سالمة 
الحكومة  وممثل  خليل  يوسف  المال  وزي��ر  »كذلك  وأض��اف: 
وتبين أّن الحكومة ليس لديها أي إلمام بما يحصل«. وتابع »لم 
يعد بيدنا سوى التحرك قضائياً والحكومة »شاهد ما شاف شي 

ويمكن ما بدو يشوف شي«.
تكون  »لن  كنعان:  ابراهيم  النائب  المال  لجنة  رئيس  وقال 
هناك فائدة من االجتماع إال عند االستماع إلى ما لدى المعنيين 
احترامها  في  بل  قوانين  إقرار  في  ليست  والقصة  أجوبة،  من 

وتنفيذها«.
النقاش  افتتحوا  »القوات«  نواب  فإن  إعالمية  مصادر  ووفق 
خالل الجلسة مع ممثلي الحكومة أي وزير المال يوسف الخليل 
سعر  تفلّت  بشأن  الشامي  سعادة  الحكومة  رئيس  ونائب 
التعافي  خطة  مصير  عن  فسألوا  الله  حزب  نواب  أما  الصرف. 
اإلضراب؟  للمصارف  يحق  »هل  وقالوا  اإلصالحية  والقوانين 
بعد  أي   ٢٠١٩ عام  ت1   ١٨ في  أبوابها  أقفلت  المصارف  لماذا 
أي  ووفق  اليوم  العملة  طباعة  تتم  كيف  الثورة؟  بدء  من  يوم 

سياسات؟ وما النتيجة التي تؤديها منصة صيرفة«؟. 
مجلس  ف��ي  النقد  ص��ن��دوق  وف��د  وع���دوان  كنعان  والتقى 
وليد  لبنان،  لدى  السعودي  السفير  استقبال  لفت  كما  النواب. 
حالياً  لبنان  يزور  الذي  الصندوق  وفد  اليرزة،  في  البخاري 
برئاسة ارنستو ريغو راميريز. وجرى خالل اللقاء التباحث في 
مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية واإلقليمية 
األزم��ة  من  ليخرج  لبنان  يحتاجها  التي  التعافي  وش��روط 
القضايا  إلى  باإلضافة  يعيشها  التي  واالقتصادية  السياسية 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.
مع  الماضية  األي��ام  اجتماعات  في  ش��ارك  مصدر  وكشف 
الحكومة  أبلغ  »الصندوق  أن  ل�«البناء«  النقد  صندق  وف��د 
والمرجعيات التي التقاها تأخر لبنان كثيراً عن اإليفاء بالوعود 
اإلصالحية  والقوانين  التشريعات  إق��رار  لجهة  قطعها  التي 
االنتقال  اللبنانية  السلطة  وصدق  جدية  تظهر  التي  المطلوبة 
ولجم  المالي  التعافي  خطة  بتطبيق  الثانية  المرحلة  ال��ى 
االنهيار ثم تحقيق النهوض االقتصادي«، وإذ لفت المصدر إلى 
أن وفد الصندوق عّبر عن تفهمه لتعثر إنجاز اإلصالحات بسبب 
تجميد العملية السياسية وعجز المجلس النيابي عن انتخاب 
تعطيل  الى  أدى  ما  السلطة  تشكيل  إلعادة  للجمهورية  رئيس 
ومجلس  الجمهورية  رئاسة  األساسية  الدستورية  المؤسسات 
استعداده  الصندوق  وفد  أب��دى  النيابي،  والمجلس  ال��وزراء 
لمساعدة لبنان في تنفيذ برنامج العمل للنهوض االقتصادي، 
وأكد المصدر ب�«أن ال نية إلعالن الصندوق وقف المفاوضات مع 
لبنان، لكنه حذر من مخاطر التأخير بإقرار اإلصالحات وتجميد 
الوفد األطراف كافة على  النقد، وحث  المفاوضات مع صندوق 

انتخاب رئيس الجمهورية بشكل فوري«.
مجلس  رئيس  لها  يعد  التي  التشريعية  الجلسة  أن  ويبدو 
القوات  كتلتي  موقف  بسبب  أيضاً  متعثرة  بري  نبيه  النواب 
الفراغ  بظل  التشريع  برفض  الحر  الوطني  والتيار  اللبنانية 
الرئاسي، وأفيد أمس عن إلغاء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب 
الذي كان مقّرراً االثنين المقبل وال موعد لجلسة تشريعية بعد. 
واتهم رئيس القوات سمير جعجع الداعين الى جلسة تشريعية 

بإجهاض االنتخابات البلدية والتمديد للمجالس الحالية.
واستقبل الرئيس بري في عين التينة رئيس مجلس العالقات 
خرازي  كمال  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  في  الخارجية 
اإلعالميين في  لقاء مع  المرافق. وكان خرازي أشار في  والوفد 
قنبلة  تصنيع  على  ق��ادرة  تقنياً  باتت  »إي��ران  أن  الى  بيروت 
60 يستطيع  نووية ومن وصل الى تخصيب يورانيوم بنسبة 
أن يصل الى 90 بالمئة، لكن فتوى المرشد أخالقياً تقول إننا لن 

ننتجها ولسنا بحاجة لذلك«.
حكومة  في  الخارجية  وزي��ر  لقائه  خالل  خ��رازي  شدد  كما 
إج��راء  »أهمية  على  بوحبيب،  عبدالله  األع��م��ال  تصريف 
من  اللبنانيين،  بين  بالتوافق  لبنان  في  الرئاسية  االنتخابات 

دون أي تدخالت خارجية«.



7ريا�ضة

منصور  سامي  القاضي  الكبيرين،  للراحلين  وف��اء 
والدكتور رامز عّمار، تنّظم بلدية برج البراجنة والوقف 
الرمضانية  ال���دورة  ال��ب��راج��ن��ة،  ب��رج  ف��ي  الجعفري 
الخامسة في كرة القدم لقدامى النجوم، وذلك على ملعب 
المبارك. على أن تسبق  أّيام شهر رمضان  الوقف طيلة 
للمنّظمين  الخميس، كلمات  اليوم  االفتتاح عصر  مباراة 
فريق  مع  البرج  قدامى  فريق  وسيلعب  هذا  والمكّرمين، 
والنصف  الرابعة  الساعة  تمام  في  الراسينغ  قدامى 
عصراً، على أن يستكمل األسبوع الحالي بمباراة العهد 

مع  والغبيري  الحالي(   24 )الجمعة  الساحل  وشباب 
مع  الساحل  وشباب  منه(   25 )السبت  الصفاء  قدامى 
فرق  سبعة  الدورة  في  يشارك  منه(.   26 )األحد  البرج 
هي: برج البراجنة، الغبيري، المريجة، شباب الساحل، 
طريقة  على  وستلعب  والراسينغ.  الصفاء  العهد، 
الدوري، ومع انتهاء الدور األول بعد 21 مباراة، يخوض 
الرابع  مع  )األول  النهائي  نصف  الدور  األوائل  األربعة 
الختامية في  المباراة  الثالث(، فيما ستقام  والثاني مع 

المقبل. 17 نيسان 

الرياضي  طرابلس  لنادي  اإلداري��ة  الهيئة  استهلّت  
زياراتها بلقاء رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس 
هاشم حيدر، ثم لقاء باألمين العام جهاد الشحف ورئيس 
لجنة الحكام محمود الربعة، حيث تّم التباحث في أمور 
أجل  من  للتعاون  والتطرق  عامة  اللبنانية  القدم   كرة 

زارت  كما  المستويات.  ألفضل  بها  والرقي  اللعبة  تطوير 
النجمة  ن��ادي  رئيس  الشمالي  للنادي  اإلداري��ة  الهيئة 
النائب  األنصار  نادي  ورئيس  الزعني  مازن  الرياضي 
والعمل  األندية  بين  التعاون  جسور  لمّد  وذلك  بدر  نبيل 

على رفع مستوى كرة القدم اللبنانية.

األربعاء،  أمس  القدم،  لكرة  اللبناني  االتحاد  أصدر 
سلسلة من المقررات التي تتعلق بإنهاء ملف التحقيقات 
وقت  في  نتائجها  علقت  قد  التي  بالمباريات  الخاصة 
سابق. وأكد االتحاد، في بيان له، أنه ال يوجد أي تالعب 
بنتيجة مباراة الحكمة والتضامن صور، ضمن سداسية 
الصفاء  مباراة  نتيجة  مقرراً تثبيت  األواخ��ر،  األندية 
السالم  هبوط  اعتمد  حيث   ،)1-1( زغرتا  وال��س��الم 
وقّرر  الثانية.  الدرجة  دوري  إلى  عاليه  األهلي  واإلخاء 
االتحاد رفع دعوى قضائية ضد مطلق النار خارج ملعب 
الصفاء، باإلضافة إلى منع لعب الصفاء 5 مباريات على 
أرضه، وتغريمه 25 مليون ليرة لبنانية، والسالم زغرتا 
مجدل  شباب  فريق  نتائج  شطب  قرر  كما  مليوناً.   15
واعتباره  الثالثة،  الدرجة  دوري  في  الناشط  عنجر 
أحمد  رئيسه  توقيف  إلى  باإلضافة  بالنتائج،  متالعباً 
مقرراته  االتحاد  واختتم  سنوات.   5 لمدة  حمزة  يونس 
باعتماد تأهل فريق اإلرشاد شحيم برفقة الوحدة سعد 
فاصلة  مباراة  وإقامة  الثانية،  الدرجة  دوري  إلى  نايل 

بينهما للفوز باللقب.

رئيس  بوفاة  اللبنانية،  القدم  ك��رة  عائلة  ُفجعت 
الراعي  وكان  الراعي.   نبيل  الدكتور  السابق  االتحاد 
 1986 ال��ع��ام  منذ  االت��ح��اد  رئ��اس��ة  منصب  شغل  ق��د 
عودة  في  أساسي  بشكل  وساهم   ،2001 العام  ولغاية 
بسبب   1975 ع��ام  منذ  توقفها  بعد  القدم  ك��رة  عجلة 
إقامة  في  الراعي  وساهم  اللبنانية.  األهلية  الحرب 
كالمعتاد،  القدم  كرة  اتحاد  نشاط  وعودة  لبنان  كأس 
ووض��ع  ال��رس��م��ي��ة  ال��ب��ط��والت  م��ن  ال��ع��دي��د  وتنظيم 
العالمية،  الخريطة  على  القدم  لكرة  اللبناني  االتحاد 
وفي   .2000 آسيا  كأس  تنظيم  خالل  من  وخصوصاً 
المعلومات أن الراعي فارق الحياة في احد مستشفيات 
بيروت  إلى  جثمانه  يصل  أن  المتوقع  ومن  ظبي،  أبو 
م��داف��ن صيدا. ف��ي  ال��ث��رى  ف��ي  ي���وارى  أن   ال��ي��وم، على 
الصبر  ومحبيه  عائلته  وألهم  نبيل،  الدكتور  الله  رحم 

والسلوان، مع تعازينا الصادقة للعائلة الكروية.

أطلقت »سبورتس مانيا« بطولة أهالي األكاديميات 
تجمع  حيث  نوعها  من  األول��ى  وهي  السلة،  كرة  في 
البطولة  هذه  من  والهدف  االكاديميات.  العبي  أهالي 
االوالد  يشجع  وأن  اللعب  فرصة  األه��ل  إع��ط��اء  ه��و 
ويشارك  السلة.  كرة  مباريات  خوضهم  خالل  ذويهم 
أم   – هوبس   - الرياضي  هم:  فريقاً،   12 البطولة  في 
عينطورة    -  pro camp  - بيروت   -  CMA  -   13
خريجي   -  14 أم   – اي  اس  ان   - هوكس  براينرز   -
ُتقام البطولة على أرض ملعب  الشانفيل - تشامبس. 

لكرة  اللبناني  االتحاد  وبموافقة  انطلياس  في    13 أم 
السلة.

فريق  فوز  البطولة  من  األول  األسبوع  وشهد  هذا، 
بيروت على حساب »أم 13« وفريق M14 على حساب 
الثاني فقد حقق فريق هوبس  اليوم  الرياضي. أما في 
الفوز على حساب تشامبس وفريق Pro Camp على 
الفوز  كان  األول،  األسبوع  ختام  وفي  عينطورة.  فريق 
وأخيراً  الشانفيل  خريجي  حساب  على   CMA حليف 

.NSA  فاز براينرز هوكس على حساب

خالل مؤتمر صحافي عقدته أمس، في الملعب البلدي، 
إطالق  اللبنانيين  الدوليين  الالعبين  قدامى  رابطة  أعلنت 
من  ابتداء  ال�17  بنسختها  الرمضانية  طالب«  أبو  »دورة 
الالعب  وتحدث  المذكور.  الملعب  على  الجمعة  غٍد  يوم 
الدولي السابق عدنان بليق عن الدورة التي سيطلق عليها 
اسم المدرب التاريخي الراحل عدنان الشرقي والتي سيتم 
وعميد  طالب«  »أبو  برجاوي  محمود  تكريم  جنباتها  على 
الصحافيين يوسف برجاوي، موضحاً أن الهدف من إقامة 
الرياضي  الصرح  هذا  إحياء  البلدي  الملعب  على  الدورة 
التاريخّي المنسي، وضرورة لفت النظر إلى إعادة تشغيله 

كافة  من  والفرق  للرياضيين  ملتقى  ليكون  واستخدامه 
أنحاء الوطن. من الناحية التنظيمّية، سيشارك في الدورة 
المباريات  وستقام  مجموعة(  كل  في  فرق   5( فريقاً   20
والنصف  الثامنة  الساعة  عند  الكاشفة  األض��واء  تحت 
ليالً، على أن يتألف كل فريق من 7 العبين وحارس مرمى.

 

المشاركة  للفرق  التوفيق  طالب  أب��و  تمنى  جهته،  من 
معتبراً أن هذه الدورة تحمل رمزية خاصة لكونها ستقام 
تحت اسم رفيق دربه الراحل عدنان الشرقي، إضافة إلى 
يحصل  كان  كما  الصاعدة  المواهب  الكتشاف  فرصة  أنها 

في الدورات الماضية.

دورة »البرج« الرم�ضانية للقدامى

البرج يواجه الرا�ضينغ في االفتتاح

ال�ضالم اإلى الثانية وترفيع االر�ضاد �ضحيم

تغريم وتثبيت نتائج في مقررات االتحاد

وداعًا دكتور نبيل

بطولة اأهالي االأكاديمّيات في كرة ال�ضلة

دورة اأبو طالب على البلدي وفاء لل�ضرقي

20 فريقًا �ضتتناف�س طيلة ال�ضهر الف�ضيل
اإدارة طرابل�س ت�ضتهّل زياراتها عند حيدر

Fourteenth year / Thursday / 23 March 2023
 2023 آذار   23  / اخلميس   / عشرة  الرابعة  السنة 
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 r�dKK� ¨UN�«Ëœ√ UNM� >qJ�Ë ¨ÊuMH�« œÒbF�� 
 X�MK�Ë ¨ U�UI�≈Ë  ULK� dFAK�Ë ¨Ê«u�√Ë ◊uD�

ÆqO�“≈Ë d��
 —U�� ‰uI� UL� sJLL�« Òs� w� W�UO��« X�U� «–≈Ë

 UN�«œ√ u� qIF�« ÊuJ� Ê√ wFO�D�« sL� ¨WH�öH�«
 X�d��« d�UAL�«Ë n�«uF�« XK�«b� ÚÊS� ¨…bO�u�«

Æ UO�uB��« w� X�d�Ë ¨U�—U�� s�
 Ê√ oH�«Ë ¨v{u� w� ÊUM�� ‚d� œuI� q��
 w� X�ÒuÔ� ‰uK�� W�—u�Ë W�œuF��« X�ÒbI�

∫”U�_« Ê«uMF�« ÊU�Ë ¨nzUD�«
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ÆsJLL�« Òs� w� ÎöF� W�UO��« X�U� «–≈ UN�«–
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á°TOQO
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