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املحروقات... إســــــتحقاق خطر اجتماعيــــــاً قد يُطيح فعالية حكومة ميقاتــــــي التي تأخذ الثقة اليوم
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جاسم عجاقة

عىل الرغم من رفع الدعم عن املازوت وتســعريه بالدوالر 
األمرييك )خالًفــا للقوانني(، ما تزال األزمة تعصف باملواطن 
اللبنــاين الذي أصبــح رهينة عصابات تفــرض عليه الدفع 
بالدوالر األمرييك بحّجة وجود دوالرات يف منازل املواطنني. 
األمر نفســه ينطبق عىل البنزين الذي أصبح ســعره اليوم 
رهينة ثالثة عوامل: ســعر النفط العاملي، ســعر الدوالر يف 
السوق السوداء، وجعالة التجار )املُسّعرة بالدوالر األمرييك(. 
وعىل الرغم من رفع الدعم عن البنزين )شــبه كلًيا(، ال تزال 
طوابري الســيارات ممتّدة أمام محطات الوقود يف مشهد ذّل 
تعّوده املواطن اللبناين، ال بل أكرث من ذلك فقد أصبح الحصول 

عىل كمية من البنزين يُشكل تعويًضا لهذا الذّل!
اإلســتحقاقات القادمة يف ما يخــّص املحروقات عديدة 
وعىل رأســها بدء فصل الشــتاء الذي يزيد من الطلب عىل 
املحروقات للتدفئة، ووســائل النقل للمدارس، واملستشفيات 
واملرافــق العامة مثــل محطات ضخ امليــاه ومحطات البث 
التلفوين )ســنرتاالت( واملعامل واملولدات الكهربائية يف ظل 

غياب الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان.
رفع الدعم يف ظل استمرار االحتكار والتهريب هو خيار بني 
اثنني أحدهام أمّر من اآلخر. فعدم رفع الدعم يؤدي إىل هروب 
الدوالرات إىل الخــارج وحرمان اللبنانيني من املحروقات، يف 
حني أن رفــع الدعم يرفع الكلفة عــىل املواطن من دون حّل 
مشكلة التهريب )تضّخم ضمني سيشمل كل السلع والبضائع 
والخدمات(. وباعتقادنا، حتى ولو تم رفع الدعم بالكامل، فإن 

مشكلة االحتكار والتهريب ستســتمر نظًرا إىل أن لبنان هو 
منصة لوجيستية السترياد املحروقات للسوق السوري بحكم 
فرض عقوبات عىل املصارف الســورية، وهو ما مينعها من 
القدرة عىل فتح اعتامدات. وللتذكري، فإن الفارق بني التجارة 
مع سوريا والتهريب إىل سوريا يقف عند مصدر الدوالر، فإذا 
كان مصدر الدوالرات هو ســوريا، يُسمى تصدير املحروقات 
إىل ســوريا تجارة. أما إذا كان املصدر مرصف لبنان، فيسّمى 

يف هذه الحالة بالتهريب.
ويبقى الســؤال الجوهري: ما هو الحّل لهذه املشــكلة؟ 
الجواب أصبح معروًفا لدى الجميــع، لكن الظاهر أن اإلرادة 
السياسية ألخذ القرارات املناسبة ليست موجودة! فاملطلوب 
رضب السوق السوداء خصوًصا الســوق االفرتايض للدوالر 
الذي حّوله التّجار إىل ســوق فعيل )باملامرسة(، ومكافحة 
االحتكار والتهريب. وعىل هذا الصعيد أظهرت املداهامت التي 
قام بها الجيش اللبناين والقوى األمنية أن الكميات املحتكرة 

هي كميات هائلة كافية لسد حاجة السوق املحيّل.
هذا القرار، مع تشــابك املصالح الكبــري بني القيمني عىل 
القطاع وأصحاب النفوذ، هو قرار صعب وليس من الســهل 
أخــذه، والدليل عىل ذلك أنــه مل يؤخذ حتى الســاعة عىل 
الرغم من املآيس التي مــّر بها املواطن. من هذا املنطلق، نرى 
أن حكومــة الرئيس ميقايت موضوعة أمــام امتحان كبري. 
وبالتايل ويف ظّل غياب حلــول أخرى فّعالة )حل رفع الدعم 
وحده ليس بحٍل فعال، إذ ال بــد أن يكون مصحوبًا بإجراءات

 )تتمة املانشيت ص12(

يعقد مجلس النواب اليوم اجتامعاً إلعطاء الثقة للحكومة الجديدة، ووفق املعلومات، 
فإن الحكومة ستنال الثقة برقم عال.

لذلك، عىل هــذه الحكومة، وبعد نيلها الثقة أن تنــرصف للعمل بجدية ورسعة لحل 
األزمات يف كل املجاالت، من كهرباء وماء وبنزين ومازوت ودواء ومستشفيات لتخفف 

من عذابات الشعب اللبناين.
عىل هذه الحكومة أال تضّيع الوقت، وعىل الوزراء أن ينرصفوا لعملهم كل يف وزارته، 
لينشــلوا املواطنني من ازماتهم. صحيح انهم ال ينتظرون منهــا العجائب، وهي أصالً 
ال تحمل عصا ســحرية للحلول، إال أنها، إذا عملت برسعــة وجدية، قد تخفف من آالم 

املواطنني، وتضمد جراحاتهم ولو بالحّد األدىن.
وهكذا تنال الحكومة ثقة الناس، كام ان املجتمع الدويل يعود ويثق بلبنان الذي كان 

منارة الرشق...
إذاً، عىل الحكومة أن تعيد كسب ثقة املجتمع الدويل بأفعالها، وبإيجاد الحلول برسعة 

فائقة لألزمات التي يتخبط فيها لبنان.

عىل طريق الديار

»الديار«

بطولة لبنان في كرة القدم :
والتضامن  النجمـــــة  تعادل 
والبرج طرابلـــــس  مع  صور 

وفــــاة ــاالت  ــ ــ حـ  4  : »كــــــورونــــــا« 
جـــــديـــــدة إصــــــــابــــــــة  و616 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 616 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 618278».
وأوضحت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 591 إصابة بني 
املقيمــني و25 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تسجيل 4 وفّيات جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 8236».
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الجمر« االسبانية »تحت  الجزيرة  بركان »كمبر فيجا«... سكان  انفجار 

بعد فشل استمر 13 يوما، 
االحتالل  قــوات  اعتقلــت 
أمس،  فجــر  الصهيــوين، 
األســريين اللذين متكنا من 
التحرر من سجن جلبوع يف 
الحايل  الشهر  من  السادس 
ومناضل  كممجــي  أيهــم 
نفيعــات، يف الحي الرشقي 

ملدينة جنني املحتلة.
صحيفة  كشــفت  وقــد 
عن  أمس،  النقــاب،  عربية 
تفاصيــل جديــدة بشــأن 
الستة  الفلسطينيني  األرسى 
سجن  من  هروبهم  وعملية 
من  الســادس  يف  جلبوع، 

الشهر الجاري. 
يديعوت  صحيفة  وأكدت 
يف  العربيــة،  أحرونــوت 
أن  ظهراً،  لها،  مطول  تقرير 
ألقي  الذين  األربعة  األرسى 
القبــض عليهم قبل أيام من 
إلقاء القبض عىل أســريين 
آخرين، فجــراً، أفادوا خالل 
موا  قدَّ بأنهم  اســتجوابهم 

بينيت : فرارهــــــم يعكس خلالً جســــــيماً إســــــتخباراتياً وتنظيمياً»اســــــرائيل« تعتقل آخــــــر بطلين مــــــن عملية »نفــــــق الحرية«

قوات االحتالل تعتقل الفلسطيني أيهم كممجي

لفــت املتحــّدث باســم 
وزارة الخارجّيــة اال يرانّية، 
ســعيد خطيب زادة، إىل أّن 
ريكية   األم املتحدة  »الواليات 
تفرّد  وال األحاديّة  مارســت 
يف محادثات  فيينا  بشــأن  

االتفــاق النووي  مع إيران«، 
أنّــه »إذا تخلّت  مركّزًا عىل 
ة،  ديّ األحا أمريكا عن هــذه 
فإّن مســار محادثات فيينا 

سيّتجه نحو األحسن«.
وأوضــح، يف مؤمتــره 
أّن  وعي،  ب ـ األسـ الصحايف 
»أمريكا الّتــي نقضت القرار 
األممــي 2231 ومارســت 
الضغــوط الظاملــة عــىل 
الشــعب اإليراين من جانب 
واحد، هي املسؤول األّول عن 
اإليرانّيني«، منتقًدا  معانــاة 
األمريكّيــة  »االنتهــاكات 
واصًفا   ،« اإلنســان  لحقوق 
»أكرب  بأنّها  دة  املّتح الواليات 
يف  إلنسان  ا لحقوق  منتهك 
تفرض  حيث   ، األُخرى الدول 
أنــواع الحظــر والعقوبات

ايران : نرصد تحركات العدو.. وال يجرؤ أحد على االقتراب من حدودنا
إذا تخلت أميركا عن أحاديتها فمسار محادثات فيينا سيتجه نحو األحسن

الجيش االيراين عىل الحدود مع العراق

حذر رئيــس هيئــة األركان العامــة يف 
الجيش اإليــراين اللواء محمــد باقري، من 
املعادية  اإلرهابيــة  الجامعات  »مغامــرات 
للثــورة« يف شــــامل العراق، مــــشددا 
أنه عــىل املــــسؤولني العراقيني يف إقليم 
كردستان وشامل العراق مواجهة الجامعات 

اإلرهابية.
وحــذر باقــري األمريكيني »من حشــد 
كمركز  واســتخدامها  املنطقة  يف  قاعدتهم 
املعادية  اإلرهابيــة  »الجامعــات  لتجمــع 
للثــورة«، موضحــا أن »الجيــش اإليراين 
املعادية  الجامعات  مواجهة  يف  سيســتمر 
للثورة ولن يتســامح مع أي أذى داخل هذه 

الحدود«.
وأكد أن »من حق الشعب اإليراين، وخاصة 
ســكان املناطــق الحدودية العيــش بأمان 
واســتقرار، مطالبا العــراق وحكومة إقليم 
كردستان بعدم السامح لعمالء أمريكا والكيان 

الصهيــوين والجامعــات املعاديــة للثورة 
اإلسالمية أن يتخذوا معسكرات للتدريب يف 
لإلذاعة  ومحطات  مخيامت  وإنشاء  اإلقليم، 
أن  املؤمترات«، مشددا عىل  وتنظيم  والتلفزة 

بالده لن تقبل بذلك.
ورد عضو لجنة األمن والدفاع يف مجلس 
العزاوي، عىل  الخالق  العراقي، عبــد  النواب 
ترصيحات باقري. ووصــف العزاوي، خالل 
لقاءه مع »شبكة رووداو« الكردية العراقية، 
منوها  إعالمي«،  »تصعيد  بأنها  الترصيحات 
العراقية غــري قادرة عىل  بأن »الحكومــة 
إقليم  الرد عىل االعتــداءات اإليرانيــة عىل 

كوردستان.«
وأكــد العــزاوي، أن »إقليم كردســتان ال 
يحتاج إىل حامية القوات اإليرانية ولديه من 
أن  اإليراين يزعم  »الجانب  أن  يحميه«، مبينا 
لديه أهدافا داخل حــدود اإلقليم وهذا األمر 

غري صحيح«.

حـــــول عـــــــراقـــــــي   - ايـــــــــرانـــــــــي  ســــــجــــــال 
ــراق ــ ــع ــ ــال ال ــ ــم ــرار الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي شــ ــ ــم ــ ــت ــ اس

قال الرئيــس الرتيك رجب طيب أردوغان، 
لبناء  الخطوات  إن حكومته ســتتخذ بعض 
مفاعالت جديــدة للطاقة النووية يف والية 

سينوب ومنطقة تراقيا بشامل غرب البالد.
ويف كلمة له، أكد أردوغان أن »مشــاريع 
الطاقــة النووية يف ســينوب وتراقيا من 
شأنها أن تعزز قوة الطاقة املتجددة وتساهم 
يف تخفيض األسعار، وأن محطة »آق قويو« 
النووية التي يجري بناؤها يف مرسني حاليا، 
ستشــكل منوذجا يف هذا اإلطار، وسيكون 

لها دور مهم يف تأمني العاملني«.
بالده  أن  اىل  الــرتيك  الرئيــس  ولفــت 
ألــف مهنــدس متخصص   13 »اكتســبت 
بالطاقــة النووية، وأن هذا العدد ســيزداد 
أكرث، وهذا يعني إعــداد العاملني للمحطات 
الثانيــة والثالثة مبكرا«، مبيناً أن »حكومته 
تخطط الفتتاح الوحدة األوىل من »آق قويو« 
2023، وستســعى  األول من  النصــف  يف 
جاهدة إلنهاء الوحــدات الثالث األخرى يف 

أقرب وقت«.

ـــوات ــ ـــط ــ ــخ ــ ــض الـ ــ ــعـ ــ ــذ بـ ــ ــخ ــ ــت ــ ــن ــ ــا: س ــ ــ ــي ــ ــ ــرك ــ ــ ت
لـــــبـــــنـــــاء مــــــفــــــاعــــــالت نــــــــوويــــــــة جـــــديـــــدة

حذر األمني العــام لألمم املتحدة،  أنطونيو 
تصاعدة  امل الخالفات  خطورة  من   ، غوترييس 
بني  الواليات املتحدة  و الصني  للعامل، ودعا ملنع 
نشوب حرب باردة جديدة، معتربا أنها ستكون 
أخطر من سابقتها. وأوضح يف حديث لقناة 
»CNN«، »أنني أعتقد أن األوضاع املتشــكلة، 
التي نتجه فيها إىل وجود دولتني متجابهتني 

متاماً، خطرة بالنسبة إىل العامل«.
وأشار إىل أن املخاطر متعددة وتتنوع من 
احتامل »إزدواج«  االقتصــاد العاملي  وظهور 

»عقيدتني عســكريتني متصارعتني« وصوال 
إىل اسرتاتيجيات لتطوير الذكاء االصطناعي.

وشدد غوترييس، عىل أنه »من الرضوري 
منــع وقوع حرب باردة جديــدة، ألن  الحرب 
الباردة  الســابقة كانت أبســط يف اإلدارة. 

واليوم األمور تتميز بعقد أكرب«.
ويأيت هذا التحذير الجديد يف الوقت الذي 
تزداد فيه مخــاوف من تصاعــد املواجهة 
بني الواليــات املتحدة والصــني، وهام أكرب 

اقتصادين يف العامل.

غــــوتــــيــــريــــس حــــــــذر مــــــن خــــــطــــــورة حــــرب 
ــدة والـــصـــيـــن ــ ــح ــ ــت ــ بـــــــــاردة بـــيـــن الــــــواليــــــات امل

)ص12(

)التتمة ص12( 



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

ابتسام شديد 

بغض النظــر عن تداعياته ومفاعيلــه الالحقة، فان قرار 
حزب الله احضار النفط االيراين كان له دوي داخيل واقليمي 
كبري، فحزب الله اســتطاع ان يسّجل خرقا يف احدى األزمات 
اإلقتصاديــة الحادة، ويســّجل هدفا يف مرمــى خصومه 
ومنتقديه، أكرث من ذلك وضع حزب الله واشــنطن أمام أمر 
واقع جديد ازاء ملفات داخلية كثرية مام طرح تســاؤالت ال 
تزال مســتمرة، حول املغزى والتحول يف املوقف األمرييك يف 
مقاربة امللف اللبناين، فهل ما حصل انكفاء وتراجع يف سياق 
النه الجديد الذي تنتهجه يف املنطقة بدءا يف أفغانســتان 

ويشمل محاور أخرى منها لبنان؟
ال يخفي ديبلوماســيون قريبون من واشنطن حصول تبدل 
أمــرييك يف التعاطي مع امللف اللبناين بنــاء عىل متغريات 
وقراءة مغايرة للواقع اللبناين الجديد،  ويشري الديبلوماسيون 
اىل انعقاد  ورشة  نقا سيايس أطلقتها مجموعات أمريكية 
ولبنانية قبل فرتة تناولت  البحث يف وقائع وتفاصيل السياسة 
األمريكية  املتبعة، من ملف الخروج من أفغانستان وتسليمها 

اىل طالبان مرورا اىل فشــل  الحرب الســورية، ووصوال اىل 
لبنان مع ما جرى حكوميا يف تأليف حكومة عاد اليها وزراء 
حزب الله اىل تسلم حقائب وازنة )األشغال(، وحصول الثنا 
عىل »املالية«،  اضافة اىل اعطــاء فريق املامنعة ثلثا معطال 

مخفيا وكرس »قانون قيرص«.
ما متت مناقشته يف الورشــة يحايك املتغريات، ويتحدث 
املطلعون عىل املوقف األمرييك عن تبدل يف األولويات وتوجه 
الرئيس األمــرييك اىل صياغة عالقــات مختلفة بني بالده 

واآلخرين.
لبنانيا، معامل التحول  بدأت قبل تأليف الحكومة  مع زيارة 
وفــد الكونغرس األمــرييك اىل لبنان قبل التأليف برئاســة 
ات كثرية بانتقال  السيناتور كريس موريف التي حملت  مؤ
وتبــدل االســرتاتيجية األمريكية يف التعامــل مع األحداث 
اللبنانية، حيث أكد الوفد ان »ال داعي السترياد النفط اإليراين«، 
املوقف الذي أثار يف حينه تســاؤالت حول دوافع واشــنطن 
مع اقرتاب وصــول الباخرة اإليرانية ليطلق األمريكيون بعدها 

مسار استجرار الغاز والكهرباء.
يتحدث  املحللون االسرتاتيجيون عن مرحلة ضياع والتباس 

يف املوقف  االمرييك وســط 
الباط«  »قبة  ان  هل  تساؤالت 
لزيارة وفــد وزاري لبناين اىل 
اإليراين  النفط  سوريا ودخول 
الوضع  إراحــة  اجل   من  هو 
حلفائهم  نــة  وط الداخيل 
الدويل  التنافــس  اطار  ويف 
عىل الرقعــة اللبنانية وضمن 
قــرار واشــنطن االنتقال اىل 
مع  التعاطي  يف  »ب«  الخطة 

امللف اللبناين، ام انه يأيت بعد ســقوط رهانات واشنطن عىل 
إضعاف حــزب الله وتطويعه؟ وهل حــان وقت إعادة النظر 
وتخفيف إجراءات »معاقبة« لبنان، ومــا هي املوجبات التي 

تدفع  اىل هذا الخيار؟
يؤكد حلفاء واشنطن  ان ليس هنا قرار أمرييك بعد بإخالء 
الســاحة اللبنانية، وان الواليات املتحــدة األمريكية  تحاول 
الحفا  عىل مصالحها يف املنطقة والســعي إلقامة توازن 
ة   اسرتاتيجي مع خصومها، ووفق مقاربة أصدقاء أمريكا، 

معطيات خاصة حول عدم جــدوى العقوبات والحصار عىل 

حزب الله  الذي أقام شــبكة أمان اقتصادية ومالية وصحية 

ومل يتأثر بتداعيات االنهيار  كام حصل لدى الطوائف األخرى.

يتوقف املراقبون للسياســة الدولية عند مســألتني انطلق 

منهام التحول يف املوقف األمرييك، فشل »ثورة 17ترشين«  

يف ان تكون بديال عن املنظومة الفاســدة  وعدم قدرتها عىل 

احداث تغيــريات جوهرية، عىل الرغم من النقمة الشــعبية 

العارمة ضد السلطة، وفشل الضغوط التي مارستها واشنطن 

عىل فريق املامنعة إلجباره عىل الرتاجعات السياسية.

خلفيــــــات غامضة الســــــتراتيجية تخفيف إجــــــراءات »معاقبــــــة« لبنان 
حلفــــــاء واشــــــنطن : مقاربــــــة أميركيــــــة جديــــــدة تبعــــــاً للمتغّيرات

ــيــة ــان ــن ــب ــل ال ــة  ــاحـ ــسـ الـ خــــــالء  نـــّيـــة  وال   ...

عي بو عي

يكشــف ضابط ســابق كبري 
أنه يف االيــام االخرية قبل والدة 
الحكومــة الحاليــة برئاســة 
نجيب ميقــايت، تحكّم به القلق 
بشــكل كبري عىل ما ســتؤول 
جوانبها  كافة  من  االوضاع  اليه 
عىل  منها  االمنيــة  خصوصــا 
التي  االجتامعية  الكارثة  خلفية 
تعصف بالبالد، ليقول بعد خروج 
الحكومة للعلن أن نسبة إرتياحه 
اىل هذه الخطــوة كبرية للغاية، 
معتربا ان هذه املســألة ما كانت 
تحتمل املزيد مــن املامطلة، ألن 
االمور كانت ستخرج من عقالها 

خالل أسبوع عىل أبعد تقدير.
»أننا  اىل  الضابــط  ويلفــت 
كنا متخوفني بشــكل جدي بأن 

الوضع االمني عىل وشــك التفلت الواسع مام ينبىء 
ات والدالالت واضحة  بالرش الكبــري، ألن كافة املؤ
إبتداء من الســالح الذي إنترش بشــكل رسيع، حتى 
ان االســلحة الثقيلة بدأت بالظهور دون خشــية أو 
رادع، بحيث بدت  أن هيبة الســلطة إنكرست اىل حد 
كبري وتراجعت بســبب الرتاخي الذي أصاب املنظومة 
السياســية واالستســالم الذي ظهر عــىل االحزاب 

والتيارات، كل ذلك دون وجود رادع محيل أو اقليمي.
والدالئل حســب هذا الضابط ما شاهده اللبنانيون 
من معــار حية بني بلدات مجاورة أســتعملت فيها 
االســلحة الثقيلة املحمولة والقذائــف الصاروخية 
خصوصا يف عكار، يف الوقت الذي ترزح فيه القوى 
االمنية تحت وطأة الضغوطــات االقتصادية والتعب 
ها طوال ثالث ســنوات من  الذي تســلل اىل عنا

الجهوزية واالســتنفار، حتى جاءت أزمة املحروقات 
والرسقات والقتــل، وهذه االمــور مجتمعة يلزمها 

حضور عسكري حتى عند كل محطة محروقات!!
حدثت هــذه االمور مجتمعة أمــام ناظر الضابط 
الكبــري، اىل حني صعود الدخــان االبيض من القرص 
الجمهوري، حيث عرّب عن ارتياحه بشكل كبري للناحية 
االمنية، أما الحلــول الكبرية لالزمة يف البالد يلزمها 
، أما لو اســتمر  املال والوقت واملســاعدات والربام
الفرا الحكومي لكانت البالد وفق أجندات محلية أو  
إقليميــة أو من دونها يف مكان آخــر، وال يخفي أنه 
مجرد االعالن عن الحكومة شكل سببا إلضفاء عنرص 
تهدئة واســع عىل الوضع الداخيل، ما سمح بإعطاء 
الناس جرعة تهدئة كام سمح ألجهزة الدولة بإلتقاط 
بعض النفس والقدرة عىل برمجة عملها، ومع أن كل 
هــذا مطلوب إال أنه غــري كاف يك تتمكن الحكومة 

الزاوية  البالد من هذه  إخراج  من 
القاتلة والصعبة يف تاريخها .

ال شك يضيف الضابط السابق، 
الحكومة  تشــكيل  جــرد  أنه 
أعطى رسالة للعامل بأن اللبنانيني 
بطريقة أو أخرى قرروا الســلو 
عىل حافة الدرب القويم أقله منذ 
االّن وحتى تكوين حكومة جديدة 
وإجــراء االنتخابات النيابية، وما 
حصــل كان أكرث مــن رضوري 

وملّح لألسباب التالية:
 تهدئــة الســوق املالية التي 
تحكّم بهــا الجنــون يف الفرتة 
السابقة وأرخت بكامل ثقلها عىل 

رقاب اللبنانيني ولقمة عيشهم.
الذي  الدويل  املجتمع  نة  ط  
ضاق ذرعــاً باالزمــة يف لبنان 
البالد يف  وبات عىل وشــك تر 
فم التنــني، خصوصــا أن الدول 
الكربى واالقليمية لديها مشاكل داخلية وأزمات مالية 

وإقتصادية. 
 هذا التحول، أي تشــكيل الحكومة، سيسمح لها 
بإعادة التواصل مع صندوق النقد واجراء االصالحات 
الالزمة ويف مقدمها الكهربــاء واملحروقات وتنفيذ 

البطاقة التمويلية.
هل االمور ستسري وتتم حلحلة االزمات يف حدها 
االدىن؟ ال يبــدو أن لبنان مقبل عىل إســتقرار مايل 
أو نقدي مهام كانت االصالحــات رسيعة، ما دامت 
البنية التحتية والفو االدارية وإفالس املؤسسات 
ة، والوقــت وحده كفيل  والهجــرة الجامعيــة قا
باإلجابة عن هذا الســؤال  من خــالل توحيد الرؤية 
بني االفرقاء السياســيني يك يبقى شــعب يف البالد 

بإستطاعته التولية عليه!؟

ــــــكيل الحكومة مــــــدة أســــــبو فق  بيــــــن الفوضــــــى الكاملــــــة  وت

االثنني 20  أيلول 2021

الســابق عبد  الجزائري  الرئيس  تويف 
العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عاما.

ويف الســياق، أبرق رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون اىل رئيس الجمهورية 
عبد  الشــعبية  الدميوقراطية  الجزائرية 
الجزائري  بالرئيس  تبون، معزيــا  املجيد 
العامل  ضمري  يف  تــر  »الذي  بوتفليقة 
العــر واإلســالمي بصمــة رصانة 
اكســبتها خربته الطويلة قــوة االقناع 

ووضوح الرؤيا والنه القويم«.
كان  بانه  بوتفليقــة  عــون  ووصف 
»الداعم للبنان ولوحدة أبنائه وســالمة 

ارضه ما حقق له مكانة خاصة يف ذاكرة 
اللبنانيني«.

التقدمي اإلشرتايك  نعى رئيس الحزب 
وليد جنبالط عرب حســابه عىل »تويرت« 
بوتفليقة، وكتب: »مّثــل  بوتفليقة يف 
الجزائر يف مواجهة  مرحلة معينة ثورة 
حركات  قيادة  ويف  الغر  اإلســتعامر 
أفريقيا.  جنوب  اىل  فلسطني  من  التحرر 
كانت حقبة نضالية مرشقة  من تاريخنا 
العر واإلسالمي. كم نفتقد تلك املرحلة 
من نضال الشــعب العر التي يطويها 

النسيان والحرمان والتسلط«.

ــــــة ــــــر الســــــابق بوتفليق ــــــس الجزائ ــــــاة الرئي ــــــا بوف عزي
عــــــون : كان داعمــــــاً للبنــــــان ولوحدة شــــــعبه
جنبال : نفتقد تلــــــ املرحلة من النضال العربي

رأى املفتــي الجعفري املمتاز الشــيخ 
النيابية  أحمد قبالن يف بيان، أن »الثقة 
بالحكومة رضورة ماســة، إال أن الثقة 
الشعبية أهم، وســط مستنقع معي 
ال ســابق له يف تاريخ لبنان، فيام عالج 
أزمات البلد يحتاج إىل صدمة بل صدمات 
إنعاشــية«. وقال: »كام تحتاج الرضورة 
اإلنقاذيــة للبلد إىل ســفن الحياة، فإن 
قوة  تعزيز  تفــرتض  الوطنية  الرضورة 
الــردع الثالثية يف وجه تــل أبيب، ملنع 
أي اعتداء عــىل الحقوق النفطية للبنان، 
وبخاصــة أنها إكســري حياته وميكنها 

تحويله قوة اقتصادية نوعية«.
وشــدد عىل أن »الحل يبــدأ بالتنقيب 
نعه مــع إطالق يد تــل أبيب لنهب  ال 
إطار  ودفن  للبنــان  البحرية  الحقــوق 
ملجلس  »الشــكوى  أن  واعترب  االتفاق«. 
عادلة  األمن رضورة شكلية إال أن الحل 
وطنية وفق مبدأ العني بالعني: حقل متار 
ولفيتان مقابــل أي اعتداء عىل الحقوق 

النفطية للبنان«.
يتنازل  أن  أكرب من  اليوم  »لبنان  وختم 
الدماء واالنتصارات،  عن حقوق تصونها 

وتحميها قوة الردع الثالثية«.

ــهــا : ــي ــن املــنــطــقــة املـــتـــنـــاز عــل ــ ــالن ع ــبـ قـ
ــن بـــالـــعـــيـــن ــ ــي ــ ــع ــ ــدأ ال ــ ــبـ ــ الـــــحـــــّل وفـــــــق مـ

توقع وزير الزراعة عباس الحاج حســن، 
املجلس  امــام  للحكومة  الثقة  »أن تكــون 
النيا اليوم االثنني بـ94 صوتا«، معترباً أن 
»هذا األمل سيؤدي اىل دفعة جديدة إيجابية 

يف الشارع اللبناين«.
وعقب تقدميه التعازي بالشيخ عبد األمري 
بعلبك،  اإلســالمية يف  الجامعة  قبالن يف 
لفت الحاج حســن إىل أنه »ال شك أن العمل 
الحكومي شــهد من خالل جلسات صياغة 
لقوى  الحقيقي  التفاعــل  الــوزاري  البيان 
النفق،  للخــروج من هذا  وطنية تعمل بجد 
وأعتقد جازما ان العمــل يف وزارة الزراعة 
وباقــي الوزارات سيــــكون نحــو الدفع 
 ، اشــتبا بإيجابيــة وااليجابية فقط، وال 
الذين  املواطنني  مســاعدة  هو  واالســاس 
االجتامعية  املســتويات  شتى  عىل  يعانون 

واالقتصادية«. والسياسية 
من جهة ثانية، استقبل وزير الزراعة يف 
دارته يف بلدة شعث، وفودا رسمية وشعبية 
النائب  تقدمهم  ودينيــة ونقابية مهنئــة، 
العســكرية  املحكمة  رئيــس  املقداد،  عيل 
العميــد الركن منــري شــحادة، املدير العام 
الركن  اللواء  الدفاع  العامة يف وزارة  لالدارة 
قام راشيا نبيل املرصي،  مالك شــمص، قا
قــام البقاع الغر وســام نســبية،  قا
راعي أبرشــية بعلبك الهرمل للروم امللكيني 
الياس رحال، مفتي بعلبك  املطران  الكاثوليك 
الهرمل السابق الشــيخ بكر الرفاعي، كاهن 
حدث بعلبــك األب الياس معلوف، رؤســاء 
ووفود  ومخاتري،  بلديــة  واتحادات  بلديات 
وعشــائر وعائالت من مختلف أنحاء البقاع 

ومحافظة بعلبك الهرمل.

ــقـــة ــثـ الـ أن  ــد  ــ ــق ــ ــت ــ أع  : الــــــــزراعــــــــة  صـــــوتـــــاًوزيـــــــــر   4 بــــــــ  ســـــتـــــكـــــون  ــة  ــ ــوم ــكــ ــ ـــح ـــلـ لـ

ت هن  دا ال ا الح حس مستق

لفت نائــب رئيس تيار املســتقبل النائب 
الســابق مصطفى علو يف حديث إذاعي، 
إىل ان »االنهيار يف البلــد بحاجة إىل ادارة، 
وهنا بعض التفاهامت املســبقة بني رئيس 
الحكومة نجيب ميقايت والحريري بخصوص 

ادارة االمور قد تصح أو ال تصح«.
اننا »بحاجة إىل حكومة تدير  وشدد عىل 
الكارثة، وأنا ال أرى انتخابات أو اســتقرار إال 
متوســط األمد ومضطرب عىل مدى االشهر 

املقبلة.«

واســـــتـــــقـــــرار إنـــــتـــــخـــــابـــــات  ال   : ــو  ــ ــ ــل ــ ــ ع
ــة ــ ــل ــ ــب ــ ــق ــ ُمـــــــضـــــــّطـــــــرب فــــــــي األشــــــــهــــــــر امل

املاروين  البطريــر  ترأس 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
يف  احتفاليا  قداســا  الراعي، 
كنسية ســيدة ايلي سلطانة 
القطارة  ميفوق   الشــهداء 
قضاء جبيل، بدعوة من رابطة 
، بعنوان »ال تسكتوا  سيدة ايلي
عن نســيان الشهداء« تكرميا 
اللبنانية،  املقاومة  لشــهداء 
عىل  سنة   25 مرور  وملناسبة 
تأســيس الرابطة، عاونه فيه 
راعي أبرشــية جبيل املارونية 
املطران ميشال عون الذي ألقى 
كلمة رحــب فيها بالراعي يف 
االبرشية التي خدمها لسنوات 
طوال، مثمنا الشهادة من أجل 

حرية واستقالل وســيادة الوطن، وأمل أن »تحمل 
االيام املقبلة الحلول للمشــاكل التــي يرزح تحت 
وطأتها الشــعب اللبناين«، مؤكدا »أهمية أن تبقى 

ثقتنا بوطننا كبرية«.
بعد االنجيــل املقدس، ألقى الراعي عظة قال فيها 
»شــهداء املقاومة اللبنانية الذيــن نحيي ذكراهم 
السنوية الخامســة والعرشين، يف هذه الليتورجيا 
ــا تحملوا من آالم  بــوا كأس الوطن  اإللهية، 
عمودية  يف أجســادهم ونفوســهم، واعتمدوا 
الوطــن باستشــهادهم من أجل حاميتــه وبقائه 
وكرامته وســيادته. نلتمس لهم من الله إكليل املجد 
يف السامء، ولعائالتهم العزاء، ولرفاقهم العزم عىل 
مواصلــة املقاومة اللبنانية الحضارية الســلمية، 
والصمود بقوة اإلميان والرجاء، عىل مثال بطاركتنا 
القديســني الذين قادوا هذه املســرية يف إيلي كام 
يف يانــوح وهابيل وكفرحي وعمشــيت وقنوبني 
والدميان وبكريك ويف املقار البطريركية التي كانوا 
يلجأون إليها بحسب ظروف العهود، وعروشهم عىل 

ظهورهم.
ولفت الراعــي اىل أن »كل ما ترونه اليوم مرحلة 
، بالصالة والصمود، بحســن الخيار  صعبة ومت
والتمســك بالثوابت، بوحدة الصف والعمل الوطني 
الدميوقراطية،  بالوســائل  الواقع  بتغيري  الدؤوب، 
برفض الهيمنة. إن مســرية التغيــري التي بدأت مع 
االنتفاضة الشعبية مســتمرة. منذ اتفاق الطائف، 
عالجة  يف بداية التسعينات، والدولة تعد الشعب 
الوطني والحروب،  بالرصاع  التي تســببت  األزمات 

لكــن األزمــات ازدادت، والــرصاع الوطني تعمق، 
والــوالء للبنان انحرف حتى دخلنــا عتبة االنهيار. 
عالجة واقع االنهيار يهدف إىل  لذلك، إن مطالبتنا 
املحافظة عىل وحدة لبنان وهويته ألن تفاقم الوضع 
صار يشــكل خطرا عليهام«، مضيفا »أمام أرضحة 
شهدائنا، نتذكر أن ما حققه آباؤنا وأجدادنا والجيل 
املقاوم، كان بعرق الجبني ودم الشــهداء، بالصمود 
واملقاومة، بالعلم واإلبداع. مل يقاتل أحد عنا. العاملة 
التاريخية املسيحية  ليست من مكونات الشخصية 
يف لبنان. من يقاوم ويستشــهد يف سبيل قضية 
ال يتقبل العاملة وتعددية الوالءات. ومن يســرتجع 
التاريخ، القديم والحديث، يكتشــف أن املســيحيني 
يف لبنان، وبخاصة املوارنة، مــا تعرضوا للحروب 
واالضطهاد إال ألنهم رفضوا العاملة والخضوع وآثروا 
الصداقة والتحالف عىل أســس الكرامة الشخصية 

والسيادة الوطنية«.
وتابع »لقد شــكرنا الله عىل خــروج لبنان من 
أزمة الحكومة التي اســتمرت ثالثة عرش شــهرا، 
وعىل تشــكيل حكومة جديدة اتخذت شعار: »معا 
لالنقاذ«. إننا إذ نجدد لهــا متنياتنا بالنجاح، نأمل 
أن تعمل كفريق وطني واحــد يعكس وحدة الدولة 
لوقف التدهور، والتصدي للعمليات املتواصلة لرضب 
الدولة ككل واملس بنظامها  هيبة الرشعية وكرامة 
الدميوقراطي الليربايل. فال ميكن أن تستقيم الدولة 
اللبنانية مع مامرســات أو مواقف تتنا وكيانها 
ومؤسساتها، ويسمونها بكل بساطة نقاطا خالفية، 
وكأن حلها غري رضوري، من مثل حياد لبنان وعدم 
انحيازه، وتصحيح املامرســات املنافية للدســتور 

واتفــاق الطائــف، والطريقة 
التي تم فيهــا إدخال صهاري 
القريب،  باألمــس  املحروقات 
التحقيق يف جرمية  وإعاقــة 
والتشكيك  بريوت  مرفأ  انفجار 
كأن  التحقيق،  بقايض  املمنه 
يف  التحقيق  إيقــاف  املطلوب 

أكرب جرمية«.
يعزز  »مــا  الراعي:  وختــم 
أملنا هــو أن الظروف الداخلية 
واإلقليميــة والدوليــة التــي 
استولدت هذه الحكومة تسمح 
لها بالقيام بامللح الذي يحتاجه 
الشعب منها، وهو عىل األخص:

اإلصالحــات يف  إجــراء   
والقطاعــات،  الهيكليــات 

واستنهاض الحركة املالية واالقتصادية واملرصفية.
 تأمني العــام الدرايس، بكل مــا يلزمه، ودعم 
املدرســة الخاصة عىل غرار الرســمية فال يدفع 

املواطن رضيبتني.
 حل أزمــة املحروقات والكهرباء، وإغالق معابر 
التهريب عىل الحدود، ومكافحة اإلحتكار والتالعب 

باألسعار.
 معالجة قضية برادات التفاح منعا من إتالفه.

 إنتشــال لبنان من سياســة املحاور إىل رحاب 
الحياد يف إطار لبنان الواحد، والالمركزية املوسعة.

 دعم القضاء اللبناين لينجز التحقيق يف جرمية 
تفجري مرفأ بريوت.

، لتتمكن   إننا نبتهل إىل الله، بشفاعة سيدة إيلي
هذه الحكومة من أن تشق طريقها وتعال القضايا 
امللحة، وأن تعيد الحيــاة إىل عالقات لبنان العربية 
والدولية، وتقدم موحدة عــىل التفاوض مع الدول 
واملؤسســات املانحة، إذ يصعب أن يســتعيد لبنان 
الحياتية واالقتصاديــة واملرصفية، ويخرج  دورته 
الشــعب مــن اإلذالل اليومي من دون مســاعدات 

خارجية سخية«.
ثم قلد الراعي ميدالية ســيدة ايليــ اىل أهايل 
بل ونجيب  شهداء قرطبا يف تفجري مرفأ بريوت 

بل كرم. حتي و
بعد ذلك، بار الراعي يرافقــه املطارنة والكهنة 
لوحة إميان وعهــد عىل مدخل مدافن الشــهداء، 
ورفعت صالة البخور يف مدافن شــهداء املقاومة 

اللبنانية. 

ـــهـــداء ــي كـــنـــيـــســـة ســــيــــدة إيـــلـــيـــ تـــكـــريـــمـــاً لـــلـــ ــ ــاً فـ ــ ــ ــداس ــ ــ تــــــــرأ ق
ـــــــال وانـــــــتـــــــ االصــــــــــــــالحــــــــــــــات  الجـــــــــــــــــــــراء   : الــــــــــــراعــــــــــــي 
لـــــبـــــنـــــان مـــــــن ســـــيـــــاســـــة املـــــــــحـــــــــاور الــــــــــى رحــــــــــــاب الــــحــــيــــاد

الل القدا االحتف



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
االثنني 20  أيلول 2021

ــّنـــى لــه ــمـ ــي وتـ ــات ــق ــي ــم ــل ب ــصـ ــالم اتـ ــ سـ
ــة ــ ــق ــ ــث ــ ــق بــــجــــلــــســــة ال ــ ــ ــي ــ ــ ــوف ــ ــ ــت ــ ــ ال

أجرى الرئيس متام ســالم، املوجود خــارج لبنان، اتصاال 

هاتفيا برئيس مجلــس الوزراء نجيب ميقــايت، متمنيا له 
التوفيق يف جلســة الثقــة اليوم »للمــ يف التصدي ملا 
يحتاجــه لبنان واللبنانيــون من حلول ومخــارج لالزمات 
املرتاكمة ولوضع االمور يف نصابها الصحيح ماليا، اقتصاديا، 

اجتامعيا، سياسيا ووطنياً«.

لــلــوزيــر حـــســـاب  ال   : حـــجـــار  مــكــتــ 
ــمــاعــي ــتـــواصـــل االجــت ــل الـ ــائـ ــى وسـ عــل

صدر عن املكتب االعالمي لوزير الشؤون االجتامعية هكتور 
حجار، البيان االيت: »إنترشت يف اآلونة األخرية مجموعة من 
التغريدات املركبة واملسيئة لوزير الشؤون اإلجتامعية الدكتور 
هكتور حجار من حسابات وهمية عىل تويرت تستخدم إسمه. 
لذلك، يهم الدكتور حجار التأكيد عىل عدم وجود أي حســاب 
خاص به عىل تويرت حتى الساعة أو عىل أي وسيلة أخرى من 

وسائل التواصل اإلجتامعي«.

أنـــــــســـــــتـــــــمـــــــّر  : وهـــــــــــــــــــــــاب 
فــــــي الـــــــرهـــــــان عــــلــــى ســــــــــراب ؟

« وئام وهاب عرب »تويرت«  غرّد رئيس حزب »التوحيد العر
وكتــــب: »هل نتعــــلم؟ بعد الطعنة األمريكية لفرنســا 
هل يقتنع بعــض التافهني عندنا بعدم الرهــان عىل اإلدارة 

األمريكية؟
وعربياً هل يعود العرب إىل ســوريا لبناء مرشوع جدي؟ 
وهل يتعاطون مع إيران كجار لدينا مصالح مشرتكة معه؟ أم 

سنستمر يف الرهان عىل رساب«.

صونيا رزق

عادت العالقة اللبنانية  السورية الرسمية 
اىل الظهور، بعــد إنفتاح خــط التعاون بني 
الدول األربعة املعنيــة بخط الغاز املرصي، أي 
لبنان وســوريا ومرص واألردن، عرب تســهيل 
حركة العبورعىل الحــدود بني تلك الدول، وقد 
استهلت بزيارة وفد وزاري من حكومة الرئيس 
حسان دياب املستقيلة، لتسهيل املهمة بهدف 
ة  لكن  للبنان،  واملحروقــات  الطاقة  تأمني 
وما  الكواليس،  اســتطلعت  سياسية  مصادر 
يدور يف جدران الغرف املغلقة،فرأت بأّن االمر 
املحروقات عرب  تأمــني  لن يقترص فقط عىل 
االرايض الســورية، بل هنالك تحضري لبعض 
الزيارات الربوتوكولية املرتقبة، من قبل وفود 
لبنانية اىل ســوريا، عىل ان يليها ما يشــابه 

»معاهدة التعاون واإلخوة والتنســيق« بني لبنان وســوريا، 
التي تم توقيعها يف العام 1991، والتي انتجت املجلس االعىل 
ّ جمهورية البلدين،  اللبناين السوري، الذي يتألف من رئي
ومن رئيس مجلس النواب اللبناين ومجلس الشــعب السوري، 
ّ حكومة البلدين ونائبيهــام، ويبحث يف كيفية  ومن رئي
التعاون يف مجاالت عدة، خصوصاً يف السياســة واالقتصاد 

ويرشف عىل تنفيذها.
 كام ينطلق املجلس مــن رضورة إقامة عالقات مميزة مع 
سوريا، تســتمد قوتها من جذور القر والتاريخ واملصالح 
املشرتكة، ما يســتدعي التعاون بني البلدين من خالل اتفاقات 
بينهام، تضع السياسة العامة وتعتمد الخطط والقرارات، التي 
تتخذها هيئة املتابعة والتنســيق ولجان الشــؤون الخارجية 

واالقتصادية واالجتامعية والدفاع واألمن. مع االشــارة اىل 
ان قرارات املجلس األعىل كانــت تعترب حينها إلزامية، ونافذة 

املفعول يف إطار النظم الدستورية يف كل من لبنان وسوريا.
لكن ما جرى قبل فرتة وجيزة، وتحديداً بعد تشكيل الحكومة 
الجديدة  وإطــالق الترصيحات االيجابية املتبادلة بني البلدين، 
وتواصل وزيــر الخارجية عبدالله بــو حبيب ورئيس املجلس 
االعىل اللبناين  الســوري نرصي خوري، يشري اىل إمكانية 
صادر سياسية متابعة،  عودة نشاط املجلس املذكور، ما دفع 
للتشديد عىل رضورة وضع ملف عودة النازحني السوريني عىل 
طاولة هذا املجلس، بهدف إيجاد حل له بني بريوت ودمشق، رداً 
عىل راف التعاون السيايس مع الحكومة السورية، مذكّرة 
بأن األمانة العامة للمجلــس املذكور وضعت يف العام 2013 

خطة مشرتكة إلعادة النازحني، لكنها مل تصل اىل خواتيمها.

يف غضون ذلك، ســألت مصادر سياســية 
معارضة عــن توقيــت معاودة نشــاط هذا 
املجلس؟ وملاذا اليوم؟ مستبعدة ان يكون السبب 
الوصاية  النازحني، امنا عودة  بحث ملف عودة 
السورية اىل لبنان، خصوصاً بعد معلومات عن 
موافقة اقليمية ودوليــة لعودة تلك الوصاية، 
نافذة، وإنطلقت  بدول  تتعلق  إلهداف شخصية 
تلك املصادر من مشــهد توكيل دمشــق للسّيد 
نرصي خــوري، اإلعالن عن قرارهــا املوافقة 
عىل طلب لبنان الســامح بتمرير الغاز املرصي 
والكهربــاء األردنية، عرب األرايض الســورية 
اىل لبنان. ورأت املصادر نفســها بأّن دمشــق 
تحاول من جديــد تثبيت دورهــا عندنا، فيام 
للمجلس االعىل  هنالك صعوبة يف إعطاء دور 
اللبناين السوري، يف هذه الظروف املأساوية 

التي يعيشها البلدان.
وعن إمكانية قبول املعارضة اللبنانية بالتدخل السوري، يف 
حال كانت النتيجة حل ازمــة النازحني وعودتهم اىل ديارهم، 
لفتت املصادر املذكورة، اىل اّن دمشق ال تريد ضمنياً عودة هؤالء 
تحت حج واهية، كام ان ّ املجتمع الدويل ال يبدو متحمّســاً 
ايضاً، مام يعني اّن الضــوء االخرض االقليمي والدويل مل يأت 
بعد، أي بقاء االزمة عىل حالها، فيام من االجدى مطالبة لبنان 
الرســمي للمجتمع الدويل، بعودة النازحني اىل بالدهم النه 
الحل االنسب، وليس جمع االموال إلبقائهم يف لبنان، مشّددة 
عىل رضورة ان يّوحد املســؤولون اللبنانيون كلمتهم يف هذا 
االطار،الن كل واحد منهم يعطي موقفاً مغايراً، واملطلوب إنقاذ 
النازحني من املأســاة التي يعيشونها، ومســاعدة لبنان ايضاً 

إلنهاء هذه االزمة، التي انتجت له تداعيات عىل الصعد كافة.

تقارب لبناني - ســــــور ُمرتق تحت ســــــقف ُمعاهدة »التعاون واالخوة والتنســــــيق«
؟ ... هــــــل يعود املجلس االعلى اللبناني - الســــــور تواصل بيــــــن بو حبي وخور

تــرأس مرتوبوليت بــريوت وتوابعهــا للروم 
األورثوذكس املطــران الياس عوده، قداس األحد 

جاورجيوس. القديس  كاتدرائية  يف 
بعد اإلنجيل، قــال يف عظته: »مجتمعنا يعاين 
العائلة  إذ يكــون صليب  العائلة،  كثريا من جهة 
ثقيال عىل البعض فال يســتطيعون حمله، ألنهم 
يكونــون مجربين عــىل نبذ األنــا، ويختارون 
تركه وهــدم الرشكة العائلية بحثــا عن الراحة 
الشــخصية. كل إنسان هو شخص فريد ال يتكرر 
أراد  إذا  الخــاص وتراثه.  تاريخه  وجوده، ولديه 
أبناؤهــم فاضلــني، عليهم أن  األهــل أن يكون 
املحبة  حياتهم.  بسرية  يتمثلون  األوالد  أن  يدركوا 
الذي  والصليب  الرتبية،  يف  أساســيان  والصدق 
يحملــه األهل يف الرتبية هــو التضحية وإقران 
القول بالفعل، عىل حســب قــول الرب: من عمل 
وعلم يدعى عظيام يف ملكوت الســاموات. عىل 

األهل أن يعرفوا أن األوالد ليسوا ملكا لهم، بل هم أشخاص 
الشخصية  ينموا عالقتهم  أن  الله، وينبغي  أحرار، يخصون 
به، كام أنهم يخصون املجتمع والكنيسة، واألهل مؤمتنون 
املحافظة  لذا، مهمة األهل هي مساعدة األوالد يف  عليهم. 
عىل صــورة الله فيهم طاهرة، ويف التقدم إىل ما هو عىل 
مثــال الله. أيضا، عــىل األهل أن يعطــوا األوالد إمكانية 
اكتســاب عالقات صحيحة بالكنيســة، وهــذا يحصل إن 
عاشــوا هم أوال يف الكنيسة بشــكل صحيح. اليوم، جل 
ما يســمعه األوالد يف املنــازل هو الــكالم البطال النابع 
من خربات قد ال تكــون إيجابية، ومــن الكربياء والحقد 
الفضائل،  العيش بعيدا من  والحسد وما شــابه. فبدال من 
التواضع ويصلوا بخشــوع  أن يحملوا صليب  ميكن لألهل 
جاعلني من بيتهم كنيســة صغرية. األوالد ليســوا أصناما 
أو ملكا ألحد. البعــض يجعلون من أبنائهم مركزا لحياتهم، 
إىل درجة اإلحاطة بهم بشــكل مبال به، األمر الذي مينع 
. مرارا كثرية يأيت هذا نتيجة  نضوجهم الروحــي والنف
مللء  األوالد  نحو  فيتحوالن  الزوجني يف عالقتهام،  فشــل 
إذا،  فراغهام العاطفي، وهذا يؤذي صحة األوالد النفسية. 
العائلة يجــب أن تكون محال للشــهادة الطوعية، وصلبا 
الذات، وعيشا إلنجيل الســالم. حينئذ تصبح مسكنا  لحب 
للمحبــة والحريــة والرحمة والتفاين والنمــو الطبيعي. 
أن تكون طريقا إىل املشــاركة يف صليب املســيح  عليها 

الذي منــه ينبع الغفران والقيامة للعامل أجمع«.
وتابع »مثلام هي العائلة، كذلك هو الوطن. ما نشــهده 
يف بلدنا هو طغيان حب األنا، إذ إن كل طرف يريد مصلحته 
الشخصية فقط، عىل حســاب عائلة الوطن. هذا ما جعل 
الشــعب واملســؤولني عالقة  العائلية، بني  العالقــة  من 
فاشــلة، فاقدة للمحبــة، ممتلئة بالكراهيــة والنزاعات. 
كل مــا ينطبق عىل العائلة الصغــرية ينطبق عىل الكبرية، 
والحرية  العالقات،  اللــه يف  وخصوصا من جهة حضور 
التي يجب أن يتحىل بها أبناء الشــعب الذي ال يعيش حاليا 
ســوى اإلحباط، والشــعور بفقد الكرامــة. عندما يكون 
الله حــارضا يف حياة جميع مكونــات الوطن من زعامء 
ومســؤولني ومواطنني، وعندما تســود املحبة والتواضع 
البلد  والصــدق والوفاء للوطن، وتعــم الفضائــل يصبح 
فردوســا أرضيا. لذا، ندعو الجميــع إىل العودة إىل الله، 

عندئذ يســتقيم عمل الجميع وننجو جميعا«. 
وختم عــوده: »يف النهايــة، عىل املســيحي أن يكون 
جاهزا دوما لحمــل الصليب، يف كل أعامله، جاهزا للموت 
املحيي الذي يدفع اإلنســان إىل الكرامة املمنوحة من الله، 
وأال يخجل من أن يعيش مســيحيته أينام حل، ألن الشهادة 
للرب وإنجيله تحتاج إىل جرأة عىل مثال األنبياء والرســل 
والشــهداء واملعرتفني، الذين مل يهابــوا موتا وال أحدا أو 
شــيئا، بل كان جل هدفهم أن يخلصوا البرش من الشيطان 

بهم«. املرتبص 

فاطمة شكر

أذنت اإلدارة األمريكية بعد أكرث من سنة ونصف بتشكيل 
حكومــٍة، بعد التدهور الذي وصل اليه لبنان يف ظل الدعم 
األمرييك لجهاٍت سياســيٍة لبنانيٍة قــررت التواطؤ معها 
والرهــان عليها يك تكــرس هيبــة املقاومة التي هزمت 
التكفرييني يف سوريا  العدو اإلرسائييل من جهة وحاربت 

ثانية. جهٍة  من  عليهم  وانترصت 
تعــرُف اإلدارة األمريكية أن الوضع الســيايس عاملياً قد 
تغري وأن التحالفات قد تبدلــت، هي التي خرست معركتها 
يف أفغانستان ومل تحقق ما حلُمت به يف العراق وسوريا، 
مع  للتفاوض  وذهبت  اإلرهابية،  املنظامت  مّولت  أنها  رغم 
إيران رغــم الحصار املفروض عىل األخــرية منذ أكرث من 
أربعني عاماً، وأدركــت إدارة بايدن أن الحل بأن تبدأ بتغيري 
أو تعديل قراراتها وسياســاتها التي مــا نجحت يوماً يف 

بلد. أي 
مصدر أكادميي أمرييك خاص أكــد أن الواليات املتحدة 
األمريكيــة مل تكن لتــــبدي هذه املرونة لوال التــــقدم 
أن  ، واشــار  إيــران وأمريكا  املفاوضات بني  الكبــري يف 
الواليــات املتحدة مل تعــد متلك ترف الوقــت لتضيعه يف 
ملفــاٍت متعددة بالتزامن مع متــدد العمالق الصيني الذي 
استســلمت له أوروبا وبدأ بالوصول اىل أوسرتاليا أي اىل 

البحار. وراء  ما 
أخذت  أمريكا  أن  األمــرييك  األكادميي  املصــدر  ويُتابُع 
ضامناٍت مؤكدة من جهاٍت دولية وعىل رأســها إيران بأن 
ال حرب ســتقُع بني لبنان و«إرسائيل«، وأن ملف ترســيم 
آليٍة  القادمة ضمن  املرحلة  الحدود ســوف يســتأنف يف 
كــة »هاليربتــون« قد فــازت بعقد  محــددة، وكانت 
املتنازع عليها بني  النفط والغــاز يف املنطقة  للتنقيب عن 
لبنان و«إرسائيل« ، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري 
للطلب من وزارة الخارجية اللبنانية التحر بشــكٍل عاجٍل 
بإتجــاه مجلس األمن واملجتمع الدويل للتحقق من إحتامل 

اللبنانية. الحقوق  عىل  إعتداء  حصول 
النفوذ  ويُضيُف املصــدر أن أمريكا انزعجت مــن عودة 
الفرنــ اىل لبنان  خــالل هذه الفرتة، ومن سياســة 
اللقاءات  التــي اعتمدهــا من خــالل  الرئيــس ماكرون 
ن  والتشــاورات مع كل األقطاب السياســية يف لبنان، 
فيــه حزب الله، ملناقشــة كل امللفات مــام يفتُح الطريق 

للبنان. حنون  كأٍم  بقوة  بعودتها  لفرنسا 
ويُشــريُ املصدر نفســه اىل أن أمريكا بدأت تنزع من 
التمدد الفرن يف منطقة الرشق األوســط، مشــرياً اىل 
كة النفط الفرنســية »توتال«  اإلتفاقيــة التي أبرمتها  
مع الحكومــة العراقية يف بغداد، لبناء أربعة مشــاريع 
 27 قدرها  بتكلفــة  البــالد  للطاقــة يف جنوب  عمالقة 
مليار دوالر، مــا دفع الواليات املتحــدة اىل الضغط عىل 
إلغاء صفقة كبــريٍة لرشاء غواصاٍت  أوســرتاليا من أجل 
تعمُل بوقود نووي لفرنســا، واعتربت فرنســا عىل لسان 
اإلدارة االمريكية غري  بأن سلو  لو دريان  وزير خارجيتها 
الصفقة،  عن  بالرتاجــع  أوســرتاليا  قرار  منتقداً  مقبول، 
مضيفاً  أن ما جرى طعنــة يف الظهر، وأن أمريكا الزالت 

العامل. يف  األوىل  يعتربُها  قرار  وجب  وتترصف  تتحر 
كل هذا يُؤكد أن الواليات املتحدة تبــدو منزعجة للغاية 
وتعمــُل جاهدًة  للتصدي لقوة ونفــوذ الصني املتنامية، ال 
ســيام تحركاتها للحشد العســكري والضغط عىل تايوان 
وعمليات اإلنتشــار يف بحر جنوب الصــني املتنازع عليه، 
إضافًة اىل اتخاذ قراٍر لإلتحــاد األورو يضمن الحفا 

ومصالحه. وقراراته  سيادته  عىل 
قوة العمالق الصينــي ومتدد النفوذ الفرن والرويس 
يف منطقة الرشق األوســط شــكلت عوامل ضغط تجاه 
الواليــات املتحدة مــا يجعلها تُعيُد قــراءة وترتيب جدول 
أعاملهــا يف املنطقة والعامل، وهذا مــا دفع بها اىل اتباع 
سياسة »رفع اليد«  قليالً عن الرشق األوسط واإلنتقال اىل 
عقد تحالفات جديدة خارج نطــاق هذه البقعة الجغرافية 

املنطقة. أدواتها يف  إبقاء  مع 

بـــــلـــــدنـــــا فـــــــــــي  ــــــــهــــــــد  نــــــــ مـــــــــــا   : عـــــــــــــــــــود 
هـــــــــــــــــــو طـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــان حـــــــــــــــــــ األنـــــــــــــــــــا

ــقـــة ــطـ ــنـ املـ فــــــي  تـــــتـــــراجـــــع   ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ دارة  ا
ــا ــ ــس ــ ــرن ــ لــــــتــــــواجــــــه تــــــــمــــــــّدد الـــــصـــــيـــــن ونــــــــفــــــــوذ ف

ت عود يلقي ع

قاســم  النائــب  أعــرب 
هاشــم، عن أمله أن »تكون 
الثقــة للحكومة واملحكومة 
الدســتوريّة  باألصــول 
للوصول  مقّدمة  والقانونّية، 
لثقــة النــاس، مــن خالل 
ســتحمله  وما  اإلنجــازات 
خطّة  مــن  املقبلة  األيّــام 
الحكومة  تطرحها  إنقاذيّــة 
األزمات  ملعالجة  بها،  وتعمل 
للناس  اليوميــة  الحياتّيــة 
األولويّات،  أولويّة  هي  الّتي 
إلبعــاد كأس الــّذل والقهر 
اللبنانّيون  يتجّرعهــا  الّتــي 

فرتة«. منذ 
أكّــد، يف ترصيــح بعــد 
لقــاءات لــه يف منزله يف 
لزاًما  »أصبــح  أنّه  شــبعا، 
عىل هــذه الحكومة أن تبدأ 
والخطوات  القرارات  باتخاذ 

الّتــي تعيد بنــاء الثقة بــني الدولة والداخــل والخارج، 
من أجل االســتقرار االجتامعي، وهو أســاس االستقرار 
لدينا  أصبح  »اليــوم،  أّن  إىل  الســيايس واألمني«. ولفت 
حكومة ، بعد طــول انتظار وبعد أن تركت مرحلة التعطيل 
الكثري مــن املآيس والتداعيــات، فاللبنانّيون يعّولون عىل 
وجود حكومــة لتكون أكــرث فعالّية وجديّــة، لتعويض 
ســلبّيات املرحلة املنرصمة، وأن تتفّر الحكومة للقضايا 
األساســّية الّتي تتعلّــق باألمور املعيشــّية الحياتّية، من 

واالحتكار«. الغالء  ومواجهة  ومحروقات  كهرباء 
النيابية إعطاء  الكتل  أّن »املطلوب من  وشّدد هاشم عىل 
فرصــة للحكومة، وأن ال نحّول جلســة الثقة إىل مرسح 
انتخابّيــة عرب بعض  النــاس بلغة  للمزايــدات ومحاكاة 

املطــّوالت، واألفضل أن تكون مرحلــة أفعال ال أقوال، ألّن 
هنــا الكثري من املشــاكل الطارئة الّتــي تتطلّب تفاهاًم 

وطنيا«. وتوافًقا 
أّن »ما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري  وأشار إىل 
املتنازع  املنطقة  تلزيــم  اإلرسائييل عىل  العدو  إقدام  حول 
عليهــا من مياهنا، لالســتيالء عــىل ثروتنــا النفطّية، 
يســتحّق التعاطي معه مــن منطلق العــدوان الصهيوين 
الجديد عــىل وطننا، وهو ما يفــرض التفاًفا وطنيا حول 
الســبل  االعتداء والقرصنة، وفق كّل  ُســبل مواجهة هذا 
أّن »هذه  الّتي تحف حقوقنا وســيادتنا«، مبّيًنا  واآللّيات 
واحدة من الكثــري من التعقيدات الّتــي تواجه الحكومة، 
وتتطلّــب التفاًفا وطنيا حولهــا لتكون قادرة عىل حامية 

وتحصينه«. الوطن 

ــدات ــمــزاي ــل ــاً ل ــرح ــس ــقــة م ــث هــاشــم : لــعــدم تــحــويــل جــلــســة ال
ــة ــّر لــلــقــضــايــا املــتــعــلــقــة بــاملــعــيــ ــفـ ــتـ ــة الـ ــوم ــحــك وعـــلـــى ال

وا ال  م مستق

أشار الوزير الســابق زياد بارود إىل ان »املحقق العديل 
بقضية انفجار مرفأ بريوت طارق البيطار ال يزال ممســكاً 
ه، وهو مل يرفع يــده عنه وال ميكن أن  بامللــف بكل عنا

جرد ان تكون هنا دفوع شــكلية«. ترفع يده عن امللف 
وأوضــح أنــه »إذا كان املدعى عليه مســافرا ميكن ان 
يصدر البيطــار مذكرة توقيف غيابية ضــده، ويتم رفعها 
حني يحرض املدعــى عليه، ولكن املامنعة بالسياســة، وال 
ميكن كلام يريد القــايض أن يحقق مع أحد، أال يحرض ألن 

سيايس«. استهدافا  هنا 
ولفت، خالل حديث تلفزيوين، إىل أنه »هل ســنصل ألن 
يكون هنا مذكرة الســتحضار رئيس الحكومة الســابق 
حســان دياب املوجود حاليــا يف أمريكا مــع االنرتبول! 
بالقضــاء رأينا أن دورية ذهبت اىل منزل دياب وســطرت 
محرضاً عىل أنــه غري موجود، بالتايل اإلجراءات القضائية 
مســتمرة، واملحقق العديل ليس لديه هامش وقت النتظار 
سنوات إلصدار القرار الظني الذي ال يُعترب إدانة، وأظن أنه 

يجب أن يكون أرسع من ذلك«.

واعترب أن »القرار الظني يكــون منطقياً أن يصدر نهاية 
العــام اذا اكتملت املعطيات لديه، وهــذا القرار ليس نهاية 
بــل بداية املطاف«، موضحاً أن »االتهــام أبعد من اإلخالل 
الوظيفــي وهو ذاهب اىل جناية، وهــذا اإلدعاء بدأ كذلك 
ولكن إىل أين يصل هو رهن باالســتجواب والشــهود وما 
يصل إليــه القايض«. وأفاد بأن »هنــا قرار مبد صدر 
عــن محكمة التمييز يف العــام 2000، أفاد بأن كل ما هو 
»ذات طابع ســيايس«، يؤخذ عىل املجلس األعىل ملحاكمة 
عرض  الرؤساء والوزراء ولكن الجرائم العادية ولو كانت 
مامرسة املسؤول ملهامه ال داعي ليذهب للمجلس األعىل«.
ورأى أن »الحصانــة بالواقــع تــؤدي اىل اإلفالت من 
املالحقة، بالتايل انا مع اســقاط كل الحصانات، خصوصا 
يف هــذا النوع مــن الجرائــم التي خربت بلــد وعائالت، 
والحصانــة الوحيــدة التي يجــب ان نحافــ عليها هي 
حصانة النائب ألفــكاره ومعتقداته«. ولفت إىل أن »هنا 
الغاء  انا مع  امتيازات قضائية للرؤســاء والوزراء بالتايل 

املجلس األعىل ألنه ال مربر لوجوده«.

الــــحــــصــــانــــات كـــــــــّل  إســـــــقـــــــا  مـــــــع  أنـــــــــا   : بـــــــــــــارود 
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االثنني 20  أيلول 2021

عــــــكار تســــــتعيد هويّتهــــــا العربية والعالقــــــة الطبيعية مع ســــــوريا
ا  لحلفاء املقاومة... وُمساعدات حزب الله عّرت غياب »املستقبل« ن

عيل ضاحي

مل تكن عــكار العتيقة او 
تصالحاً  اكرث  عكار،  ســهل 
والطبيعي  العر  البعد  مع 
والجغــرايف  والتاريخــي 
والذي متثله الدولة السورية 
وشــعب،  وجيش  كنظــام 
اكرث مــن هذه االيــام التي 
تعيشــها منذ عــام ونّيف . 
الرئيس رفيق  فمنذ اغتيــال 
 2005 العــام  يف  الحريري 
لبنان  من  ســوريا  وخروج 
العــام نفســه وصوالً  يف 

اىل مجزرة حلبا يف العام 2008، شــهدت املنطقة 
تراجعاً وانكفاء لالحزاب القومية والبعثية وحلفاء 
ســوريا واملقاومة، وتعززت »عزلة« هذه االحزاب 
مع االحداث يف ســوريا يف العام 2011، وصوالً 
اىل حوادث كثرية دخل عليها االرهاب والتكفري يف 
املنطقة  ابناء هذه  البعض من  املنطقة، ومشاركة 
االرهابيني يف سوريا، فكانت واقعة  املضللني مع 
تلكلخ وغريها من االحداث التي تركت بصمة سيئة 

يف املنطقة وابنائها. 
ومع انتصار املقاومة يف لبنان عىل التكفرييني 
يف العام 2013 و2014 وإحكام الدولة الســورية 
املقاومة  قبضتها عــىل حدودها، وطردها مــع 
لـ«داعش«  الســوري  والجيش  اللبناين  والجيش 
والصمود  االنتصــارات  اىل  وصــوالً  و«النرصة« 
ابنــاء املنطقة وعشــائرها  الســوريني، دفــع 
الحسابات  مراجعة  اىل  وحساباتها  وشخصياتها 
وتغليب املصلحة الوطنية والشــخصية والفردية 
والجغرافية واســتعادة العمــق االخوي والعر 

والطبيعي مع سوريا.
ينطلــق  قيادي كبري يف تحالــف 8 آذار وحزب 
الله من هذه االجواء، ليشري اىل ان هنا مطالبات 
اليــوم بتعزيز حضور ونشــاط »لقــاء االحزاب 

فبعد  والشامل.  عكار  يف  الوطنية«  والشخصيات 
احيــاء اكرث من احتفال الحــزاب 8 آذار بذكرى 7 
نيسان اي ميالد حزب البعث وصوالً اىل االحتفال 
املنطقة  تشهد  الســورية،  الرئاسية  باالنتخابات 
حركة انتســاب واســعة لكل من حز »البعث« 
والحزب الســوري القومي االجتامعي يف ســهل 
عكار، وكذلك تعزيز حضور »التيار الوطني الحر« 
يف عكار، وهذا يؤكد عــودة املنطقة اىل التحالف 

الطبيعي مع سوريا واملقاومة.
ويشــري القيادي اىل ان هذه االجواء االيجابية 
والتي تؤكد رجوع املنطقة اىل اصالتها وانتامئها، 
كشــفت وعرّت مراهنات الطــرف اآلخر، وكل من 
يناصب ســوريا واملقاومة، عىل هزمية مرشوع 
املقاومــة، ليتحول املشــهد اىل هزمية املرشوع 
التكفريي يف لبنان وســوريا واملنطقة. كام ا 
ليؤكد خروج االمرييك من املنطقة بهزمية مدوية 
من افغانســتان، اىل العراق وسوريا ولبنان، وهو 
يف حالة تراجع اليوم ويعيــد مللملة ملفاته قبل 
دخول الرئيس االمرييك جو بايدن ســنته الثانية 

يف البيت االبيض.
يف املقابل، يكشــف القيــادي ان حضور حزب 
، ا ليكشف تخيل »تيار  الله االنســاين واالغا
املستقبل« والســعودية عن البيئة العكارية، كام 

كشفت مجزرة التليل حجم الفقر واملأساة واالهامل 
مــن الدولة والقيمني عىل املنطقة والشــامل من 
نــواب ووزراء، فرت النــاس لقدرهم بال مازوت 
وبنزين ومحروقــات وكهرباء، كام تركوا ميوتون 
عىل خزان بنزيــن، ومن نجا منهــم تر يواجه 
مصريه املحتــوم، فأتت املناشــدات لالمني العام 
لحزب الله السيد حسن نرصالله من اهايل الشهداء 
والجرحى اللبنانيني والسوريني ولتكون تلبية النداء 
عىل قدر النداء واكرث، عرب تقديم مساعدات مالية 
لذوي الشــهداء وللجرحى من سوريني ولبنانيني، 
وهي خطوة غري مســبوقة من حزب الله يف اي 
منطقة وبهذا الحجم الكبــري وحتى يف املنطقة 
الله ان توزع املساعدات  نفسها، كام حرص حزب 

وتكون عرب اصدقاء وحلفاء له.
ويف هذا االطــار يرى القيــادي، ان ما قام به 
حزب الله مهم وجيد للغاية، ولكن املطلوب اكامل 
هذه الخطوات االنفتاحية لتعزيز االحزاب والقوى 
الحليفــة لســوريا وللمقاومة، ولتنشــيط لقاء 
االحــزاب يف املنطقة، وليكون هــو الجامع لكل 
حلفاء ســوريا واملقاومة، وان يكون له مرشوع 
لكل املنطقــة، وان يخوض االنتخابــات النيابية 
لتأكيد حضوره الن املزاج الشعبي العكاري عاد اىل 

اصالته املعهودة.            

« زار ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن »حمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفـ
ــدا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي صيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــه فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزب اللـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قيـ

الل الجول
لحركة  السياســية  القيادة  اســتكملت 
منطقة  يف  »حامس«  اإلسالمية  املقاومة 
الفصائــل واألحزاب  صيــدا، جولتها عىل 
وفد  زار  حيــث  والفلســطينية،  اللبنانية 
يف  الوطنية  العالقــات  مســؤول  تقدمه 
الحركة ومســؤولها السيايس يف منطقة 
مكتب  شــناعة،  أمين  ومخيامتها  صيــدا 
قيــادة حزب اللــه يف صيــدا، وكان يف 
منطقة  يف  الحزب  مسؤول  الوفد  استقبال 

القيادة. وأعضاء  ضاهر  زيد  الشيخ  صيدا 
بيان،  يف  »حــامس«،  حركــة  وأعلنت 
الله بوفاة  التعــازي لحزب  »الوفد قدم  أن 
مستشــهدين  قبالن،  األمري  عبــد  املفتي 
القضيــة  تجــاه  املرشفــة  واقفــه 
قيادة  باركت  جهتهــا  من  الفلســطينية. 
حزب اللــه العملية البطوليــة التي نفذها 
كرس  اســتطاعوا  فلسطينيني  أرسى  ستة 
تعقيدا  الســجون  الكرث  االمنية  املنظومة 

سجانيهم«. عىل  االنتصار  وحققوا 
وحول وضــع الالجئــني يف لبنان، أكد 
أمن  عــىل  الحفــا  »رضورة  الطرفــان 
املخيــامت الفلســطينية واســتقرارها«، 

مشــددين عــىل أن »املخيامت لــن تكون 
إال قالعــا للعــودة واملقاومــة، وحامية 
وديني،  وطني  واجــب  وصونها  املخيامت 
واملخيــامت ســتبقى بوصلتها فلســطني 
الفلســطيني،  وحامية املــرشوع الوطني 
يف  الداخلية  التجاذبات  يف  الدخول  وعدم 

لبنان«.
عىل  الحفا  »رضورة  عىل  الوفد  وشدد 
شعبنا  معاناة  من  والتخفيف  األهيل  السلم 
الفلســطينية  والتجمعات  املخيــامت  يف 
خصوصا بعــد تفاقم األوضاع االقتصادية 

لبنان«. يف  واالجتامعية 
كام دعا اىل »التنبه والوعي للمخططات 
التي  األمريكية  الصهيونيــة  واملشــاريع 
تســعى الســتهداف الســاحتني اللبنانية 
الصهيوين  املرشوع  ملصلحة  والفلسطينية 
تفعيل  عىل  والحرص  املنطقة،  يف  وأدواته 
العالقــة األخويــة التي تجمع الشــعبني 
املســار  ووحدة  والفلســطيني  اللبنــاين 
التحديات  جميــع  مواجهة  يف  والخيــار 
اللبنانيــة  الســاحتني  تســتهدف  التــي 

لفلسطينية«. وا

املدني الــدفــا  فــي  ببنين  ملركز  تدريبية  ــنــاورة  ُم

ي ي و التد ن الل ا
املدين  للدفاع  العبــدة  ببنني  مركز  أقام 
إحدى  يف  عمالنيــة  تدريبيــة  منــاورة 
املركز،  الخردة ضمن نطاق عمل  ســاحات 
بهــدف تنمية قــدرات فريــق املتطوعني 
املهنية  مهاراتهــم  وتطويــر  والعاملــني 
لخدمــة مجتمعهــم، والتي تنفذ حســب 
اف  الخطة الســنوية للمركــز، وذلك بإ
املديــر االقليمــي للدفاع املــدين يف حلبا 
خرض طالب ورئيــس مركز خريبة الجندي 

املرافق. والفريق  نافع  حسن 

ولفــت رئيس املركز هــالل حصني اىل 
أن »التمرينات تركزت عىل ســبل استخدام 
اثناء  الهيدروليكيــة  القــص  مجموعــة 
املواطنني  انقــاذ  وكيفية  الســري  حوادث 

مركباتهم«. من  وإجالئهم  وانتشالهم 
وشــكر ملالــك الســاحة، حيــث متت 
التدريبــات، بالل ســلمى، »انجاح املهمة 
وتعاونــه وتقدميــه ما نحتــاج اليه من 
للتدريب  واالستخدام  للقص  خردة  سيارات 

عمليا«.

غري املنظومة الحاكمة أوصلت البلد
الى ما نحن فيه وهي مصدر الفساد

إعتــرب أمني عام الحزب الشــيوعي اللبناين حنــا غريب، أن 
»املنظومة الحاكمة هي مصدر الفساد وهي التي أوصلت البلد إىل 
ما نحن فيه، ال بل هذه املنظومة هي عدوة املقاومة الوطنية، وحيا 
غريب »شهداء املقاومة الوطنية يف مواجهتهم للعدو اإلرسائييل 

إبان اإلحتالل«.
كالم غريب جاء خالل مسرية سيارة نظمتها منظمة »الحزب 
الشيوعي« يف منطقة مرجعيون حاصبيا، إنطالقاً من أبل السقي 
وحتى بلدة شــويا يف قضاء حاصبيا برفقة حشد من املحازبني 
ين، تقدمهم إىل غريب مسؤول الحزب يف املنطقة إلياس  واملنا
ناسبة الذكرى الـ39 إلنطالقة املقاومة الوطنية  اللقيس، وذلك 
اللبنانية. ووضع غريب إكليال من الزهر عىل أرضحة شهداء الحزب 

يف أبل السقي ويف شويا.

أحـــســـد ال  الـــبـــعـــريـــنـــي:  ولــــيــــد 
ُمهماتهم عــلــى  الـــجـــدد  الــــــوزراء 

توجه عضو كتلة »املستقبل« النائب وليد البعريني برسالة اىل 
الحكومة قال فيها: »لن أتلهى بالكالم الســيايس وال بالتنظري 
االقتصادي، بل أرغب بأن تكون الرسالة واضحة لتجسد هم كل 
لبناين... فالناس اليوم ليس همها عدد صفحات البيان الوزاري 
وتعابريه ومفرداته، وال عدد أصوات الثقة التي تنالها الحكومة، 
اساسا فان غالبية الناس فقدت الثقة بالسياسيني وبالدولة كلها 

ؤسساتها إن وجدت«. و
أضاف: »الناس منذ شهور طويلة تعيش بال كهرباء وال مولدات، 
همها كيف تؤمن التدفئة الطفالها يف الشتاء من دون مازوت... 
الناس تعيش دون دواء، وال حليب لالطفال، وهي غري قادرة عىل 
ارسال اوالدها اىل املدارس، هي تذل وتهان ليل نهار ضمن الطوابري 

من أجل تأمني حاجاتها ويف كل شرب من هذا الوطن«.
وتابع متوجها للحكومة: »هل تستطيعون ايجاد حلول لهم؟ هل 
تستطيعون تحسني وضعهم؟ وكيف ستعملون يف هذه الحكومة 
بال عرقلة وال تعطيل وبال تكرب، والنامذج يف الحكومات السابقة 
ة من يهوى تكسري الرؤوس ولو عىل حساب  ماثلة أمامنا، إذ 
الوطن، ومن يخوض معار مصالحه ومكاســبه متلطيا خلف 
خطاب طائفي وحقوق طوائف، غري آبه بحقوق املواطنني جميعا«.
وختم البعريني »ال اتكلم بهدف السلبية وال أحسد الوزراء الجدد 
عىل مهامتهــم، وال اريد أن اضغط عليهم ظلام، لكن من واجبنا 
يح... ان كان الكالم ما زال  التنبيه ومصارحتهم بكالم شفاف و

نافعا ومفيدا«.

ــة: نـــتـــفـــهـــم قـــلـــق الـــنـــا  ــ ــاع ــ ــن ــصــ ــ وزيــــــــر ال
ــوقــت  ــة ال ــاعـ ضـ ونــحــن آتــــون لــلــعــمــل ولــيــس 

ت هن  دا ال ا ي مستق و

واصل وزير الصناعة جورج بوشــكيان 
تقبل التهــاين بتعيينه وزيرا يف دارته يف 
كســارة. واســتقبل الوفود والشخصيات 
املطالب  معــه  عرضت  التي  والفاعليــات 
االجتامعيــة  واالهتاممــات  البقاعيــة 

والصناعية. االقتصادية  واملشاكل 
وزاره مهنئا وفد من هيئة مخاتري زحلة 
رئيس  يوســف،  عيل  برئاســة  وقضائها 
زياد  املهندس  زحلة  تجار  جمعية  وأعضاء 
يف  البلدي  املجلس  وأعضاء  رئيس  سعادة، 
مجدل عنجر ســعيد ياســني، سفري لبنان 
يف  لبنان  قنصل  دياب،  حسام  نيجرييا  يف 
كندا حســني رحال وفاعليات وشخصيات 

واجتامعية. وأهلية  اقتصادية 
»أهمية  الوفــود  أمام  بوشــكيان  وأكد 
وتضامن  املشرت  وعيشــه  بتنوعه  البقاع 
يف  بعضهم  جانــب  إىل  ووقوفهم  أهلــه 
أحلــك الظــروف«. وقــال: »إن الظروف 
كافة،  املســتويات  للغاية عــىل  صعبــة 
»ال  ليس مجهــوال«، مضيفا  األمــر  وهذا 

الوطنية  االرادة  أمام  أمر مســتحيل  يوجد 
بأرضهم،  اللبنانيــني  ومتســك  الجامعة، 
بالدولة  وثقتهم  بعضهــم  بني  وتضامنهم 
»اللبنانيني  أن  إىل  مشــريا  ومؤسساتها«، 
متكنوا عرب الســنني املاضيــة من تجاوز 
نواجهه  مــام  أكرب  وتحديات  صعوبــات 

اليوم«.
برئيســها  الجديدة  »الحكومــة  وقال: 
وأعضائهــا، وبثقة املجلــس النيا التي 
نتطلع إىل نيلها، ســتعمل بكل جدية عىل 
معالجة امللفات الشــائكة واملعقدة. ونحن 
آملــني يف نيل ثقتهم  الناس  نتفهم قلــق 

الوقت«. الضاعة  وليس  للعمل  آتون  ألننا 
سينصب  واالهتامم  »الرتكيز  أن  وأوضح 
االهمية وعىل  الصناعي  القطاع  إيالء  عىل 
رؤوس  وأصحاب  املســتثمرين  تشــجيع 
اقامة مصانع  التوظيــف يف  األموال عىل 
وكبرية  ومتوسطة  صغرية  وحديثة  جديدة 
املنشــود  االمناء  معهم  فنحقــق  الحجم، 

. » ملنطقتنا

ملــــاذا  :  » »الـــــدســـــتـــــور ــس  ــيـ ــرئـ لـ ــة  ــّيـ ــلـ ــعـ الـ
ــوزراء ــ ال مجلس  مـــال  إلـــى  ونــقــلــي  إستثنائي 

هنــأ املديــر العــام الدارة املناقصات يف 
بيان،  العليــة، يف  املركــزي جان  التفتيش 
الرشاء  قانون  ب«تحصني  اللبناين  الشــعب 
الذي  القانــون اإلصالحي األول  العام، وهو 
حاول أصحــاب نه القفز فــوق القوانني 
خنقــه بالطعن باملواد التي تشــكل املحاور 

اإلصالحية فيه«.
املجلس  وأعضــاء  رئيــس  إىل  وتوجــه 
وجــب قراركم امللزم  الدســتوري، قائال: »
للســلطات كافة، تــم نقل موظفــي إدارة 
املناقصات والعاملــني فيها كافة، إىل املال 
االداري العام لهيئة الرشاء العام، كل بحسب 
فئته ورتبته وراتبه، وهــذا من باب حامية 
التهنئة عليه،  ايضا  املكتسبة، ولكم  الحقوق 
إمنا الســؤال الذي تفرض األخالقية املهنية 
اإلجابة عليه للرأي العام: ملاذا استثناء املدير 
العام الدارة املناقصــات  املوظف يف املال 
االداري العــام  إدارة املناقصات  التفتيش 
املركزي  فئة أوىل  من هذا التدبري، ونقله 
جلس الوزراء  إىل املال السيايس الخاص 

بوظيفة رئيس موقت لهيئة الرشاء العام إىل 
حني ينهي مجلس الــوزراء حياته الوظيفية 
بتوافق ســيايس، مــا هي صلة مــا تقدم 

بالدستور؟«.
ملزمني قانونا  لســتم  أنكم  »نعلم  أضاف 
باد  اإلجابة، إمنا أخالقيا ومعنويا وعمال 
الشــفافية وقواعد التعليل والوضوح، وهي 
، نسأل ملاذا  يف صلب حوكمة العمل القضا
هذا االســتثناء القصاص عىل مبدأ املساواة، 
وأيــن النص عىل هذا العقــاب غري التأديبي 

الذي لفظتم به«.
وختــم العليــة: »صحيــح أن املوضوع 
شــخ باعتبار أن قراركــم خالف قواعد 
الخصومــة املوضوعيــة، ومل يختصم نصا 
مخالفا للدســتور، بل أصــاب يف الصميم 
دون  محــدد  ملوظف  املكتســبة  الحقــوق 
ســواه، مســتهدف من نهــ زرع االزالم 
يف املؤسســات، لكــن مقاربتــي لــه لن 
تكــون إال من قاعدة املصلحــة العامة التي 
املرشوعة«. األفــراد  مصالح  تحقق   وحدها 

للحكومة ــقــة  ــث ال ســيــمــنــح  ــار  ــي ــت ال رمـــيـــا:  أبـــي 
ــوزار ال البيان  وببنود  نتاجّية  با االلتزام  ر  ب

مي الل اللق  دا أ 
أ رميا، يف لقاء  النائب ســيمون  جمع 
، منسقي وأعضاء  حاشد يف دارته يف إهم
الهيئات املحليــة ل«التيار الوطني الحر« يف 
قضاء جبيل، وألقى كلمة قــال فيها: »كلنا 
أمل بعهد الرئيس العامد ميشــال عون الذي 
امتص بحكمته ومسؤوليته االنهيار املربم 

واملحرض له منذ 17 ترشين االول 2019«.
وأشــار أ رميا إىل أن »كثريين من الذين 
شــاركوا بحرا 17 ترشين، هم أشــخاص 
عفويون ووطنيون ويعانون مثلنا من طوابري 
الفقــر والجوع،  املحطــات ومن  الذل عىل 
وهمهــم مكافحة الفســاد وبنــاء الدولة، 
والتيــار الوطنــي الحر يتكامــل مع هؤالء 
نطمح  أساسها  عىل  التي  والركائز  باألهداف 
ان نبني لبنــان الجديد، فيــام حور آخرون 
أهداف الثورة يف محاولة لعزل التيار الوطني 
الحر عن الســاحة السياســية، فعمدوا إىل 
النضايل من خالل  وتاريخه  تشويه صورته 
حملــة مربمجة عىل الرئيس عــون والتيار 
الوطني الحر عــرب تحميلهام وزر ما وصلت 
اليه األوضاع املتأتية من السياســات املالية 

واالقتصادية املعتمدة منذ العام 1990«.
انه »بالرغم  أ رميا  أما حكوميا، فاعترب 
من املالحظات الكثرية عىل الحكومة، اال انه 

بعد املامطلة 13 شــهرا، ومن ورائها الرهان 
عىل نهاية عهد الرئيس ميشــال عون بدون 
ملؤسسات  كامل  وبانهيار  تنفيذية  ســلطة 
الدولة، وبالتايل الذهاب إىل االرتطام الكبري، 
وعليه تكون مقولــة الرئيس القوي واملمثل 
انتهت  قد  الدستورية،  الرشاكة  لبيئته بحكم 
وتم القضاء عليها. ولكن صالبة الرئيس عون 
أفشلت كل املحاوالت لرضب صالحيات رئيس 
الجمهورية وتحويله اىل با كاتب، وعليه 
فإن الحكومة تألفــت كام أراد الرئيس عون 
برشاكة تامة مع رئيس الحكومة، وبناء عىل 
البيان الوزاري الذي يعتزم مكافحة الفســاد 
، فإن التيار الوطني  وامل بالتدقيق الجنا
االلتزام  بــرشط  للحكومة  الثقة  ســيمنح 
باالنتاجيــة وبالبنود املنصــوص عليها يف 

البيان الوزاري كافة«.
التيار الوطني  ا رميا: »اننــا يف  وختم 
لبناء دولة املؤسســات  ماضون يف نضالنا 
كل  لخــوض  ومســتعدون  والقانــون 
االستحقاقات املقبلة، ومكملني وما يف  
بوقفنا. فاليوم بدأت تنجيل الغيوم وتتقشع 
الحقيقــة والــرأي العام يعلم مــن يحاول 
الحر  الوطني  التيار  ان  أيضا  طمسها، ويعلم 

حامل لواء مكافحة الفساد وبناء الدولة«.
زارت ــا  ــ ــك ســ األســــيــــر  لـــجـــنـــة 

»فــــتــــح« فــــي مـــخـــيـــم الــــبــــداو

و حر و أ  ي
هنأ أمــني رس لجنة أصدقاء عميد األرسى يف الســجون 
اإلرسائيلية يحيى سكاف جامل سكاف، أمني رس حركة »فتح« 
يف الشامل مصطفى ابو حرب، يف مكتبه يف مخيم البداوي، 

ملناسبة تعيينه أمينا للرس ملنطقة الشامل يف الحركة.
بداية، هنأ ســكاف القيــادة الجديدة لحركــة »فتح« يف 
الشــامل، مشــيدا بـ »الدور الوطني الذي تلعبــه الفصائل 
الفلسطينية عىل الســاحة اللبنانية«، ومشددا عىل »أهمية 
الوقوف اىل جانب الشعب الفلســطيني وقضيته يف نضاله 

واجهة اإلحتالل«. املرشوع 
بدوره، رحب أبو حرب بشقيق األسري يحيى سكاف، معتربا 
أن »قضية يحيى سكاف هي قضية وطنية تعني كل الرشفاء، 
ألنه قدم حياته يف ســبيل الدفاع عن القضية الفلســطينية 

وشعبها املظلوم«.
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1 تعقيبا عىل رســالة الدكتور عيل حمية ومن معه، 
والتي يناشــد فيها، من عىل صفحات » الديار »، الرئيس 
بشار االسد للمســاعدة  يف توحيد »الحزب القومي«. يا 
رفقاء وقفة العّز، يف أي فرع من فروع املدرســة كنتم، 
ويف أي شتات، أما آن لكم، لنا جميعا، بعد تجارب امتدت، 
وحــدة متألقة وتصدعــات مخزية، عىل مــدى يقارب 
التسعني عاما، اما آن لنا ان نعي حقيقة ساطعة، ناصعة 
وصافعة، ومؤداها ان الذين ال توحدهم مفاهيم عقيدتهم 
فعلتهم يف داخلهم، يف خلل بفهمهم عقيدتهم. وهم يف 
هذه الحال، يبقون أهل فرقة حتى ولو توحدوا  بواسطة 
من غيور عليهم، او بضغط من ظروف محلية او اقليمية 

او دولية معينة.
وليكف كل الذين يكفكفون دموعا، أكرثهم مل يذرفوها، 
... فالطريق اىل الوحدة  فليكفوا عن املناشــدة هنا وهنا
املرتجاة هــي يف العمل عىل ان يســتعيد الحزب هويته 
النضالية، ال بدال عن ضائع لها عند حليف أو صديق. هوية 
الحزب يف حقيقته ال يتوقف عن الرصاع عىل الجبهتني : 
جبهة اعداء الخارج وجبهة الفســاد داخل كيانات االمة. 
اما اذا متت لنا وحدة ما عىل غري هذا االســاس فلن تعدو 
كونها وحدة الطراف يف حزب ســيايس، هو كأي حزب 

سيايس من االحزاب السائدة واملسودة يف البالد.
، لن تتعدى السياسة فيه، بكثري، حدود سياسة  واذ ذا

الثعلبة والنفاق، واالنتظار املتواصل لوحدة وانشقاق.
2 خائبون ومعرثون بأوهامهــم اولئك املعتقدون ان 
احتفالهم بذكرى مجاهدين رحلوا يعفيهم من مسؤولية 
تخليهم عن الجهاد التخــيل عن الهوية هوان، ال يحجبه 

، مهرجان. احتفال من هنا أو من هنا
« املازوت االيراين  3 الذيــن واللوايت هالهم »انتهــا
ي يف  ســيادة لبنان، يصح فيهم ما قاله يســوع النا
معرقيل مســريته من الناموسيني وفري زمانه، حيث 
جاء يف االية : »هوذا جيل يشبه اوالدا جالسني يف السوق 
يخاطبــون بعضهم بعضا قائلني : غنينا لكم فلم تطربوا. 

زمرنا لكم فلم ترقصوا. ونحنا امامكم فلم تبكوا«.
اقة الشــمس ان مل  4 أي معنى لطلوع الفجر او ال

اقة النور يف عينيك، يا بعيديت. تقابلهام ا

ــاوب مــــع املــــبــــادرة ــ ــجـ ــ ــي بـــــاملـــــازوت االيـــــــرانـــــــي... وتـ ــالـ ــمـ ــ شـ ــيـ ــرحـ تـ
ــال بـــرفـــضـــه ؟ ــ ــم ــ ــ ــ ــي ال ــ ــل أوعـــــــز »املـــســـتـــقـــبـــل« الــــــى انـــــصـــــار فـ ــ هـ

ــات ُمـــخـــزنـــة ــيـ ــمـ ــن فــــي طـــــرابـــــلـــــس... وُمـــــصـــــادرة كـ ــزيـ ــنـ ــبـ ــا« الـ ــ ــي ــ ــاف ــ »م
ــار الــســلــع ــعـ ــة اسـ ــبـ ــراقـ ــا... وُمـ ــ ــه ــ ــواب ــ ــح اب ــت لـــزام املــحــطــات ف ُمــطــالــبــة  بـــ

جهاد نافع

باهتامم بال تابع اللبنانيون مشهد قوافل صهاري املازوت 
التي عربت الحدود السورية  اللبنانية، منهم من حزن واعرب 
عن هذا الحزن معتربا انه انتها للســيادة اللبنانية، ومنهم 
من فرح واعرب عن هذا الفرح كاشــفا انــه خرق للحصار 
االمرييك عىل لبنان وانتصار للسيادة. ويف الشامل، خاصة 
يف طرابلس وعكار واملنية والضنية، انقسمت املواقف بحدة، 
كأنقســام الرأي والفكــر واملوقف حول كثري مــن القضايا 

الحساسة والحيوية.
واالنقسام تراوح بني حزين وسعيد حيال مادة اسرتاتيجية 

يانها. تشكل عصب الحياة و
فالشامل برمته يعاين من شح املازوت، ومن غالء سعره، 
حيث ميكن تأمينه عرب الســوق الســوداء بسعر يرتاوح بني 
الـ250 الــف اىل 300 الف للغالون الواحد منه، مام تســبب 
بارتفاع فاتورة االشــرتا بالكهرباء اىل مليــون لرية للـ 5 

أمبري، وكانت حجة لرفع سلع استهالكية عديدة.
شــح او فقدان املازوت وفق السعر الرســمي، وتوفره يف 
السوق السوداء بالكميات التي يحتاجها اي أمرىء يرت عالمات 
استفهام كبرية. فمستشفيات الشامل شكت من شح املازوت، 
وبعضها كشــف عن توفر كميات كبرية يف منشــآت مصفاة 
البداوي وميتنعون عن التســليم، االفران عىل شــفري التوقف، 
ومولدات االشــرتا بعضها اطفأت انوارها اىل غري رجعة، او 
لجأت اىل التقنني القايس مع رفع سقف الفاتورة، وغرقت بلدات 

وقرى يف عكار واملنية والضنية واحياء طرابلسية بالعتمة.
حني وصلت قوافل الصهاري االيرانية اىل لبنان، استبرشت 
ائح شعبية شاملية خريا بها،وعّولت عليها لخفض فاتورة 
االشــرتا باملولدات التــي خنقت عائالت محــدودة الدخل، 
فاضطرت مؤخرا اىل قطع االشرتا واللجوء اىل الشمع، كام 
عّول اصحاب مؤسســات ومصالح حيوية عىل هذا املازوت 

لتأمني استمرارية العمل.
مل يخف الكثري من ابناء طرابلس وعكار ترحيبهم بوصول 
املازوت االيراين، فقد الحت بالنسبة اليهم تباشري االنفراجات، 
وهذا ما أشــار اليها اعضاء يف نقابة اصحاب افران الشامل 
الذين اعتربوا ان وصــول املازوت االيراين خطــوة انقاذية 
لقطاع حيوي يف طرابلس والشــامل كان مهــددا بالتوقف 
عن العمل،وان الوفاء يقت التوجه بالشــكر لقيادة حزب 
ا يف كرس الحصــار عىل بالدنا،  الله واليران الســباقة دا
مســتذكرين بواخر النفط التي وصلت اىل ميناء طرابلس يف 
انينيات القرن املايض التي كــرست »الحصار االرسائييل« 

إبان االجتياح الصهيوين للبنان.
انني فرنا تقدموا  وتشري مصادر النقابة اىل ان اكرث من 

بطلبات املازوت االيراين.
مل يقترص االمــر عىل االفران، فدور العجــزة وااليتام يف 
طرابلس وعكار تقدمت بدورها بطلبات للحصول عىل املازوت 
ا  االيراين، كام رحب صيادو االســام يف طرابلس وعكار 
وصفوه خطوة جبارة شــاكرين » ســيد الوعد الصادق الذي 

أقدم حني أحجم اآلخرون«.

اما اصحاب املولدات، فيتابعون آلية الحصول عىل حاجاتهم 
من املازوت االيراين النارة البلــدات والقرى ولخفض فواتري 

االشرتا الخانقة.
ففي بلــدة فنيدق، وهي مــن كربيات البلــدات العكارية، 
تداعــت البلدية واصحاب املولدات واملســتوصفات واملصالح  
واملشايخ واملخاتري والفاعليات اىل اجتامع تدارسوا فيه وضع 
االشرتاكات املتوقفة عن العمل منذ اكرث من خمسة عرش يوما 
بســبب فقدان مادة املازوت وصعوبة الحصول عليها الرتفاع 
اسعارها واحتكارها، وبسبب اعامل التشبيح التي تحصل عىل 

صهاري املحروقات عىل الطرقات بني طرابلس وعكار.
وناقش املجتمعون آلية االستفادة من املبادرة التي اطلقها 
أالمني العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله،  فيام يتعلق 
ادة املــازوت وتقدميه اىل كافة املناطق اللبنانية، وتم رفع 
طلب بهذا الخصوص وتعبئة االســتامرة عرب املوقع الخاص 

بإسم بلدية فنيدق.
وعقب االجتامع تحدث رئيس بلدية فنيدق الشــيخ سميح 
عبد الحي عن ازمة املازوت وانعكاســها الســلبي عىل كافة 
القطاعات الحيويــة يف البلدة وعن انقطاع التيار الكهربا 
، ال ســيام  وما يخلفــه من رضر كبري عىل االهايل واملر
املســتوصفات والصيدليات وبــرادات الخضــار والفواكه، 
واملصالح املهمة التي تعترب الرشيان الحيوي يف البلدة، فضال 
عن الخطر الذي يُحــدق بالرثوة الحرجية، خصوصا اننا عىل 

ابواب فصل الشتاء وحاجة الناس اىل التدفئة.
ا يتناســب مع وضع  ودعا اىل توحيد تســعرية املازوت 

األهايل معيشيا وعدم تركهم لوحدهم يف هذه املواجهة.
ايضا بادرت بلديات يف قرى وبلدات ســهل عكار والدريب 
والجومة والشفت يف عكار اىل تقديم طلبات للحصول عىل 

املازوت والحقا عىل مادة البنزين االيراين.
هذا التجاوب غري املسبوق والالفت مع مبادرة السيد حسن 

نرص الله، اثار قلق اوســاط  تيارات وقوى سياســية ال تزال 
تراهن عىل ادوات خارجية الحباط املبادرة االنقاذية. وكشفت 
مصــادر اهلية محليــة يف طرابلس وعــكار ان بيئة تيار 
املســتقبل هي اكرث املحبطني جراء هذه املبادرة التي أحيطت 
بالتجاوب الرسيــع، ولفتت هذه املصــادر اىل ان توجيهات 
تبلغتها منســقيات  التيار االزرق، وبلغتها بدورها النصارهم 
قضت برفض املازوت والبنزيــن االيراين، والعمل عىل عرقلة 
مبادرة السيد حسن نرص الله ومنع االهايل، خاصة اصحاب 

املولدات، من التجاوب مع املبادرة.
وذكرت مصــادر موثوقة ان اهايل بلــدات عكارية دعوا 
اصحاب مولدات، ودعوا بلديات ُمرشفة عىل مولدات متوقفة 
عن العمل او متارس تقنني شديد بانارة لساعتني فقط من 24 
ســاعة اىل االتصال باالرقام التي اعلنها حزب الله للحصول 
عىل املازوت، فكان الجواب الصادم: ال نريد مازوت حزب الله.

وشــكلت هذه املواقف  وهي نســبة ضئيلــة يف عكار 
وطرابلس  انعكاسا ألمرين ال ثالث لهام: 

اوال: التــزام بيئة »املســتقبل« بتوجيهات قيــادة »التيار 
االزرق« الذي ال ميلك بديال ســوى االستمرار باغراق الشامل 

بالعتمة واذالل الناس.
ثانيا: التزام قوى ظالمية وتكفريية وقوى متطرفة رفض 

مبادرة السيد حسن نرص الله.
ويف كل االحوال تقول املصــادر، ان هؤالء باتوا ال ميثلون 
اال نسبة ضئيلة ال تتجاوز الواحد باملئة، بعد الرتاجع الشعبي 
لـ »التيار االزرق«، الن الناس كشــفت هشاشة الوعود التي 
اطلقــت يف املواســم االنتخابية وذهبت مــع الرياح، والن 
الشــامليني، وخاصة يف طرابلس وعــكار، ترضروا من تلك 
الوعود ومل يحظوا برعاية من ركضوا امامهم وتســابقوا اىل 
مهرجاناتهم وتضامنوا معهم فلم يحصدوا اال الرياح العاتية 

التي اوصلت البالد اىل حافة الجحيم.

االسمر دموع 

امس االول صــادر جهاز أمن الدولــة كمية كبرية من 
غالونــات البنزين مخبأة يف منــزل  مدير احدى محطات 
الوقود يف طرابلس،وهي معدة للبيع يف السوق السوداء.
باالهتامم،  جديرة  مهمة  خطوة  الكمية  هذه  اكتشــاف 
وجديرة بــان تلقى اهتاممــا ومتابعة مــن كل االجهزة 
الســوداء، ليس  الســوق  االمنيــة يف طرابلس ملكافحة 
عىل صعيد املحروقات وحســب، بل عــىل صعيد مختلف 
الغذائية واالستهالكية  القطاعات ، ال ســيام قطاع املواد 
الذي ال يزال دوالره مســّعرا عىل اساس سعر الدوالر 23 
ألف لرية او 25 ألــف لرية، فيام الــدوالر يواصل هبوطه 

ليرتنح ما بني الـ15 ألف لرية و14 ألف لرية.
من  مدينتهم،  ان  الطرابلســية  االوساط  لدى  واملالح 
الرسمية  الرقابة  التي تعاين من غياب  اللبنانية  املدن  اكرث 
واملحاســبة، مام يســمح بتواصل الفلتان والفو يف 

واالدوية. الغذائية  والسلع  واملازوت  البنزين  اسواق 
اللثام عن  الدولة ليميــط  ا تحر جهــاز امن  ولذلك 
ازمة  التي تتســبب باســتمرار  البنزين  تجارة غالونــات 
املواطنني  معانــاة  واســتمرار  طرابلس  يف  املحروقــات 
ار اصحاب املحطات عــىل اقفالها ، واعتامد  يف ظــل ا
اصحابها الغالونات، عرب ســامرسة، وسيلة لجني االرباح 
الطائلة باســتغالل فاضح للظروف التــي متر بها البالد، 
وقد كــرش البعض عــن انيابه لينهــش يف لحم املواطن 
الفقري غــري مكرتثني ملا يصيب املجتمع مــن وهن نتيجة 

والحسيب... الرقيب  وبغياب  وفلتان  فو 
ابن مدينتهم  آمالهم عىل  الطرابلســيون  املواطنون  علق 
الرئيــس ميقايت، وســاد اعتقاد لديهم انه ســوف يبادر 
لاليعاز اىل االجهــزة االمنية والرقابية الســتعادة االمن 
واالســتقرار االقتصــادي واالجتامعــي اىل املدينة، وان 
ابوابها  املحطات فتــح  ان يفرض عــىل  اوىل خطواتــه 
وتزويد الجميــع بالوقود من مخزوناتهم الوافرة، وان يتم 
نعها مــن تهريب الكميات  التشــدد عىل هذه املحطات 
املخزنة لديهم اىل تجار الســوق الســوداء، وقد تبني بعد 
البحــث والتدقيق ان اكرث من محطة يف طرابلس تشــكل 
رأس »املافيــا« يف تجارة الغالونات، وترددت معلومات ان 
ما متــت مصادرته غيض من فيض، ولعــل كميات اخرى 
موجودة يف اماكن اخرى ال يســتطيع كشفها اال االجهزة 
الســيايس عنهــا، وانه من  الغطاء  ط رفع  االمنيــة 
امام محطات شاملية  الناس  اذالل  الرضوري وقف مهزلة 

البرتون. اىل  القلمون وصوال  يف منطقة 
ويطــرح طرابلســيون عالمــات اســتفهام حول رس 
اســتمرار هذا االقفال للمحطات تحت ذرائع واهية مل تعد 

تجوز عىل أحد، وتعتقد اوســاط يف طرابلس ان اصحاب 
املحطــات املقفلة هم محميون من سياســيني، ويغضون 
الطرف عنها لجني االرباح، ورأت االوســاط ان حل االزمة 
يف طرابلس بســيط وممكن بســهولة عندما تلزم جميع 
املحطــات فتح ابوابها عــىل مدار الســاعة دون توقف، 
التعبئة برعاية الجيــش واالجهزة االمنية، حينئذ  وتنظيم 
املحروقات  يزول االزدحــام تدريجيا مــا دامت كميــات 

متوافرة.
غــري ان احد الفاعليات يرى ان خلــف االكمة ما يخفي 
لعبة سياســية، وان املطلوب ان يبقى الطرابل منهوكا 
ومذلوال، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ان تبقى الســوق 
الســوداء ناشطة الن املســتفيدين منها هم من محاسيب 

السياسية. الطبقة 
والالفت هــو ان تجار الســوق الســوداء ينامون يف 
ســياراتهم امام محطات شــاملية يف القلمون وشــكا 
والبــرتون بانتظار موعد فتح هــذه املحطات ابوابها مللء 
خزانات ســياراتهم والتوجــه بها اىل تفريغهــا وبيعها 
غالونات، والحال نفســها يف محطات طرابلســية تفتح 
الليل  بعد منتصــف  االوىل  الفجــر  ابوابها يف ســاعات 

لســاعات قليلة مخصصة فقط لتجار السوق السوداء.
وما يصــح يف البنزين يصح ايضــا يف املازوت، املادة 
التجار وحســب املشرتي   متوافرة، لكنها مقننة حســب 
وباســعار الدوالر، فهل املطلوب ان تبقــى طرابلس تحت 
رحمــة املافيات؟ وملاذا طرابلس بالــذات تعاين ما تعانيه 

املناطق؟ دون غريها من 
لســان حال الكثري من الطرابلســيني ان طرابلس تفتقد 
انتزاع حقوق  ذات وزن وثقل تستطيع  قيادات ومرجعيات 
االقتصادي  واالمــن  النظام  فــرض  وتســتطيع  املدينة، 
ماذا يسّمى فشل  وإال  املواطنني،  اذالل  واالجتامعي ومتنع 
مجلس االمن الفرعــي يف تطبيق وتنفيــذ مقرراته التي 
اتخذها يف اكرث من جلســة؟ وهل استطاع تأمني الحامية 
للمحطــات والزامها فتح ابوابها؟ او هل اســتطاع ضبط 
اسعار الســلع الغذائية وفرض تسعرية جديدة وفق السعر 
املستهلك  الرسيع؟ ومن يحمي  بعد هبوطه  للدوالر  الجديد 

التجار؟  جشع  من 
اسئلة عديدة وتساؤالت تطرح يف االوساط الطرابلسية 
الحد  امليقاتية علها تســتطيع  الحكومة  التي تراقب بحذر 
ء آخر، خاصة ان نسبة الفقر  من اذالل الناس قبل اي 
والجوع يف طرابلس والشــامل تشــكل اعىل نســبة بني 
املناطــق، والن الخوف من انفجــار اجتامعي يف املدينة 
بات وشيكا نظرا الشكاليات شــبه يومية تقع عند ابواب 
مستشــفيات ضاعفت اســعار االستشــفاء لديها بشكل 
مريع يكاد عندها اســتحالة الطبابــة، او مريض مل يعد 
املليون  او مواطن مدخوله ال يتجاوز  اء دواء،  يستطيع 

لرية ال يكفيــه لرشاء ربطة خبز وصفيحتي بنزين. 
فهل تضــع الحكومة امليقاتية هذه القضايا الحيوية يف 
الجواب  االزمات وتتضاعف؟؟  او ستستمر  اولوياتها،  سلم 

القادمة... القليلة  االيام  برسم 

ـــوداء ــ ــسـ ــ ــ ــوق ال ــ ــ ــس ــ ــ ــع ال ــ ــري ــ ــ ــ ــم ت ــ ــ ـــادة: ت ــ ــ ــع ــ ــ سـ
املـــــــازوت تـــمـــتـــلـــ  ــق ال  ــاطــ ــ ــن ــ امل ــن  ــ والـــكـــثـــيـــر مـ

مــــــــــاريــــــــــو عـــــــــــــون اســــــتــــــنــــــكــــــر إســـــــــــــاءة
ــة ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ رئــــيــــس  بـــحـــق  ســـركـــيـــس  األب 

املولدات  أصحــاب  تجمع  رئيس  أشــار 

عبدو ســعادة، إىل أنه »مع رفع الدعم عن 

السوق  تم ترشيع  بالدوالر،  وبيعه  املازوت 

املناطــق ال متتلك  والكثري من  الســوداء، 

ليســت من  »الكهرباء  أن  املادة«، موضحاً 

مسؤوليتنا«.

»أســعار  أن  تلفزيوين،  حديث  يف  وأكد 

املولدات تضعهــا وزارة الطاقة«، الفتاً إىل 

أنه »مع وصول املــازوت العراقي يجب أن 

التغذية«. ساعات  ترتفع 

أعرب عضو تكتــل »لبنان القوي« النائب 
ماريو عون، عن استنكاره »أشّد اإلستنكار، 
ما جاء عىل لسان األب أنطوان رسكيس من 
الجمهوريّة، خالل عظة  إساءة بحّق رئيس 

هذا الصباح يف الدامور«.
مواقع  عــرب  ترصيح  يف  منــه،  وطلب 

التواصــل االجتامعــي، »الرتاجع عن هذه 
اإلســاءة فــوًرا، واإلعتذار عــن مضمون 
إســاءته الّذي ال يليق بشخصه ككاهن وال 
ذبح الرب«، مشــّدًدا عىل »أنّنا  يليق أيًضا 
البالد  أّي تطــاول عىل رئيس  طبًعا نرفض 

من أّي كان«.

جفا مفاج لنبع الصفا
ــف ــة أوعــــــز بــالــكــ ــاقـ ــطـ وزيــــــر الـ
علـــــى أســـــباب غـــــور وســـــبل املعالجـــــة

قّدم مساهمة اولى باسم »االشتراكي« 
لدعم ــاً  ــدوق ــق صــن ــو فــاعــور أطــل أبـ
ــا ــي ــة فـــي راش ــي ــرســم املـــــــدار ال

لفــت املكتب اإلعالمي لوزير الطاقة واملياه وليد فياض، 
البيان الصادر عــن رئيس بلدية وادي  أّن »فور ورود  إىل 
وضوع غور  خالــد إىل وزارة الطاقة وامليــاه، واملتعلّق 
منبع نهــر الصفا، أوعز فّيــاض إىل الدوائر املختّصة يف 
املديرية العامــة للموارد املائيــة والكهربائية وإىل مدير 
للتحّر  عبيد،  الشــاميل« خالد  لبنان  مياه  عام »مؤسسة 
ســاعدة أحد االستشــارينّي املعتمدين لدى الوزارة  فوًرا 
واملؤّسســة، والكشف عىل النبع لتحديد األسباب التي أدت 

اىل غوره وأبعاد هذا الحدث والســبل اآليلة للمعالجة«.
وأشار يف بيان، إىل أّن »فياض طلب من املعنّيني أعاله، 
بالعمل  للقيــام  )االثنني(،  اليوم  إرســال فريق مشــرت 
امليــداين، وإفادته بتقريــر مفّصل عن الوضــع، متهيًدا 

املناسبة«. العالجّية  التدابري  التخاذ 
وكان ناشــد رئيس رابطة مختــاري وداي خالد مروان 
الوريدي، باســم ابنــاء املنطقة، وزارة الطاقــة واملياه، 
ارسال خرباء للكشــف عىل نبع الصفا الذي يعترب من أهم 
الينابيع التي تشــكل مصدرا اساســياً ملياه الرشب والري 
جفافه  مسببات  لتحديد  البقيعة،  وســهل  املنطقة  لبلدات 

املفاجىء.

أطلق عضو »اللقاء الدميوقراطي« النائب وائل ابو فاعور، 
صنــدوق دعم العام الدرايس للتعليم الرســمي يف ثانويات 
املؤسسات  راشيا ومعاهدها ومدارسها، يف حضور مديري 

الرسمية. الرتبوية 
وبعد مداخالت لالســاتذة، قال أبو فاعور: »نحن مقبلون 
عىل عام درايس صعــب، هنا إجراءات مســاعدة نحاول 
القيام بها عىل مســتوى املنطقة، وهذا هو اإلجتامع الثاين 
الذي نعقده إلطــالق صندوق دعم العام الــدرايس للتعليم 
الرسمي يف منقطة راشيا خالل العام الدرايس الحايل، نحن 
هنا نتكلم عن 18 مدرســة، 3 معاهــد تقنية و4 ثانويات«، 
الدعم هي بــأن نطلق الصنــدوق ونطلق  مضيفاً »فكــرة 
ساهمة أوىل  التربعات له، وسنســاهم كحزب إشرتايك 
بل 50 مليــون لرية، عىل أن يتم وضعهــا بعهدة اللجنة 
التي ســتدير هذا الصندوق، وأوجه نداء لكل املغرتبني وكل 
املقتدرين من أبناء املنطقة أو مــن خارجها بأن يعلموا بأن 
هنا اســتحالة إلطالق العام الدرايس، إذا مل تتم املساعدة 

من الناحية املادية«.

خالل االجتامع
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االثنني 20  أيلول 2021

ــت ســيــارة ــة ســرق ــواطــن ــورة م ــ تــعــمــيــم ص
ــخــور ــارة ال بــطــريــقــة احــتــيــالــيــة مــن بــ

ــ ــديـ ــف شــخــصــيــن فــــي جــــل الـ ــيـ ــوقـ تـ
بـــــــحـــــــوزتـــــــهـــــــمـــــــا مــــــــــخــــــــــدرات

اعلنــت املديريــة العامة 
لقوى األمن الداخيل ـ شعبة 
العالقات العامة يف بال لها 
االستقصاءات  »بنتيجة  انه: 
متكنت  املكثفة،  والتحريات 
قوى  يف  املعلومات  شــعبة 
األمــن الداخيل مــن تحديد 
مخدرات  مروجــي  هويــة 
ينشطان يف عدد من املناطق 
لبنان،  جبل  محافظة  ضمن 
. س. )من مواليد  وهام: هـ 
العــام 1975، لبناين(، و. أ. 
)مــن مواليد العــام 1974، 

لبناين(.
 ،2021-9-10 بتاريــخ 

متكنت إحدى دوريات الشــعبة من رصد املذكورين يف محلة 
الديب، حيث يروجان املخدرات، فأوقفتهام. بتفتيشهام،  جل 
ضبطت يف حوزتهام ظرفا يحتوي عىل مادة الهريوين زنته 
. ومبلغا ماليا وهاتفني خلويني وإجازة سوق مزورة.  3 5

بتفتيش مــكان إقامة األول يف غرفــة داخل منتجع يف 
 498 . من الهريويني و   392 أنطلياس، تم ضبط كمية 
. من حشيشة الكيف، وكمية من الحبوب املخدرة، من أنواع 
مختلفة، إضافة إىل ضبط أكياس مــن النايلون ودفرت ورق 
لف سجائر، وأدوات وزجاجيات تستخدم يف عملية توضيب 
املخدرات. كذلك تم ضبط ســيارة نوع كيا ريو لون جردوين. 
ا نســب إليهام لجهة ترويجهام  بالتحقيق معهام، اعرتفا 

مادة الهريويني عىل عدد كبري من الزبائن.
القانوين بحقهام، وأودعا مع املضبوطات  املقت  أجري 

املرجع املعني، بناء عىل إشارة القضاء املختص«.

ــة االســـــــــــا تـــســـتـــقـــّل ــمـ ــكـ ــحـ مـ
فــــــــي تـــــقـــــديـــــر الــــتــــعــــويــــض
ــل االثـــبـــات ــ ــائ ــ وفـــــي تـــقـــديـــر وس

املحامي نارض كسبار

اعتربت محكمة التمييز العليا الناظرة يف قضايا العمل 
واملؤلفة من القضاة الرئيس شــبيب مقلد واملستشارين 
اليس شــبطيني العم وبرنا الشويري ان املحكمة ال تأخذ 
ا يديل بــه املميز االول مرة امامها والذي يكون خليطا 
من الواقع والقانون، وان محكمة االســاس تستقل يف 

ه كافة. تقدير التعويض عن الرصف التعسفي بعنا
كام اعتربت الشق من الحكم الذي اعترب املميز متعسفا 
ف املميــز ضده الســباب اقتصادية دون مراعاة  يف 
االصــول املنصوص عنها قانونا، قــد انربم الن املميز مل 

يطعن بهذا الشق من الحكم.
واعتــربت املحكمة ان محكمة االســاس التي اتاحت 
للمميز تســمية شهوده واســتمعت اليهم، تستقل يف 
تقدير وســائل االثبات املتوافرة يف امللف دون ان يخضع 

تقديرها لرقابة محكمة التمييز.
وقضت برد التمييز برمته.
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حيث ان املميز ضده عمل، وفقا لبيانات الحكم املطعون 
فيه، مدة ســنة وعرشين ســنة لدى املميز الذي ابلغه 
1998 رغبه بوقف العمل، فتقدم بدعوى  12 بتاريخ 28
يطلب فيها الحكم له بالتعويض عن الرصف التعســفي، 
وبتعويض نهايــة الخدمة، ببدل اشــهر االنذار وببدل 
اجازات ســنوية وبتعويضات عائليــة، فق مجلس 
ف املميز ضده من الخدمة  العمل التحكيمي باعتبار ان 
يتســم بطابع التعسف وبالزام املميز بأن يدفع التعويض 
عن هذا الترصف وببدل اشــهر االنذار وبقسم من بدالت 
االجازات الســنوية، وباعتبار تعويــض نهاية الخدمة 
متوجبا للمميز ضده بذمة الصنــدوق الوطني للضامن 

االجتامعي، وبرد الطلب املتعلق بالتعويضات العائلية.
وحيث ان املميز يطعن يف الحكم لالسباب التالية:
1 ملخالفته احكام املادة 74 عمل بنديها )2( )7( 

2 ملخالفته نص املادة 132 اصول مدنية
3 لفقدانه االساس القانوين ومخالفته املادة 50 عمل 

فقرتها االوىل
قدار راتب  4 لتشويهه للحقيقة وللوقائع املتعلقة 

املميز ضده
5 لالخذ فقط بافادات شــهود املميــز ضده الصدار 

الحكم فعن السببني االول والثالث مجتمعني
حيــث ان املميز يعيب عىل الحكــم املطعون فيه انه، 
ف املميز ضده من  اذ ق باعتبــاره متعســفا يف 

الخدمة.
يف حني كان يتعــني عليه ان يعتــربه محقا يف هذا 
واعيده  الرصف، الن املميز ضده اهمل عمله ومل يتقيد 
ومل يســتمع اىل اوامره، من ناحيــة اوىل، والنه هدد 
زوجته املريضة من ناحية ثانية، والنه قدرالتعويض عن 

، من ناحية ثالثة. الرصف بحده االق
فقد خالف احكام املادة 74 عمل بنديها )2( و)4( كام 

خالف احكام املادة 50 من القانون ذاته بنداها )أ(
لكن، ومن ناحية اوىل،

حيــث ان الحكم املطعون فيه تضمــن ان تذرع املميز 
ســؤولية املميز ضده عن فسخ عقد العمل واجب الرد، 
الن املميز اقر بأنــه مل يكن يوجه اي انذار خطي لالجري 
الذي كان يتابــع عمله لديه بعد كل غيــاب، فيكون قد 

احسن تطبيق احكام املادة 74 عمل بندها )5(
ومن ناحية ثانية:

حيث ان املميز مل يدل امام مجلــس العمل التحكيمي 
ف املميز ضــده من خدمته النه اقدم عىل تهديد  بانه 
زوجته املريضة، هــذا التهديد الذي حصل وفقا الدالءات 
ف االجري مــن الخدمة فيكون ما  املميز بالذات، بعد 

ادىل به الول مرة متييزا خليطا من الواقع والقانون.
ومن ناحية ثالثة:

حيث ان محكمة االساس تستقل يف تقدير التعويض 
ه كافة. عن الرصف التعسفي بعنا

وحيث ان الســببني االول والثالث يكونان مستوجبي 
الرد

وحيث ان املميز مل يطعن يف الشــق من الحكم الذي 
ف املميز ضده السباب اقتصادية  اعتربه متعسفا يف 
دون مراعاة االصول املنصــوص عليها يف املادة 50 من 
قانون العمــل بندها )و( فيكون الحكــم قد انربم لهذه 

الجهة.
وعن السببني الثاين والخامس مجتمعني:

حيث ان املميز يعيب عــىل الحكم املطعون فيه، انه اذ 
ف املميز ضده باالستناد  ق باعتباره متعسفا يف 
اىل شهود هذا االخري ودون االستامع اىل شهوده ودون 
ان يتسنى له االدالء باسامء شهوده ليصار اىل االستامع 
اليهــم، من ناحية اوىل، ودون ان يرتب النتائ عىل عدم 
فه من  متكن املميز ضده عن اقامة البينة عىل »عدم 
العمل واعادته اليه )كام وعىل( اثبات استمرار عقد عمله 
بصورة مســتمرة )..( واثبات تاريخ دخوله العمل وحتى 
مقــدار راتبه االخري« يف حني كان يتعني عليه ان يق 
بخالف ما تقــدم، فقد خالف احكام املــادة 132 اصول 

مدنية.
لكن، حيث ان محكمة االســاس التــي اتاحت للميز 
تسمية شهوده واستـــمعت اليهم، تســتقل يف تقدير 
االثبــات املتوافــرة يف امللف دون ان يخضــع تقديرها 
لرقابة محكمة التمييز ويكون السببان الثاين والخامس 

مستوجبي الرد.

صيفي  طقــس  يســيطر 
مســتقر وحار نســبيا عىل 
للمتوســط  الرشقي  الحوض 
حتى مساء يوم األربعاء حيث 
متقلب  خريفــي  اىل  يتحول 
بســبب تأثري منخفض جوي 

متمركز فوق البحر األسود. 

 مصلحة

األرصاد الجوية 

التقديرات يف  دائرة  توقعت 
يف  الجوية  األرصاد  مصلحة 
اليوم  الطقس  يكون  أن  لبنان 
اإلثنني صافيا اىل قليل الغيوم 
بدرجات  إضــايف  ارتفاع  مع 
ويف  الجبــال  عىل  الحــرارة 
الداخل، بينام تبقى دون تعديل 

عىل الساحل.
الثالثاء: قليل الغيوم اجامال مع اســتمرار درجات الحرارة 
باالرتفاع خاصة يف املناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى 

معدالتها املوسمية.
اما األربعــاء: قليل الغيوم اىل غائــم جزئيا مع انخفاض 
تدريجــي وملحو بدرجــات الحرارة خاصــة يف املناطق 
الداخلية والجبلية حيث تعود اىل معدالتها املوسمية، يتحول 
ليال اىل غائم ويتكون ضباب كثيف عىل املرتفعات وتتساقط 
أمطار متفرقة أحيانا خاصة يف املناطق الجنوبية والداخلية 

كام تنشط الرياح أحيانا.

 يف املناطق 
إندلع  حريــق يف أحراج وادي عمري عند تخوم نبع الربغش 
يف منطقة وادي جهنم الفاصلة بني منطقتي عكار والضنية.
وناشد االهايل  الجيش إرســال طوافة عسكرية الخامده، 
نظراً لوعرة املنطقة وإنعدام الطرق، حيث هنا صعوبة كبرية 
يف وصول سيارات االطفاء التابعة للدفاع املدين. وبذل األهايل 
ما ميكنهم من مجهود يف مواجهة النريان التي تتوســع يف 
األرايض الحرجية. يشــار اىل أنه الحريق الرابع الذي يحصل 
يف وادي جهنم خالل هذا املوسم. وتتوسع دائرة الشكو لدى 

أبناء املنطقة بأن هذا الحريق مفتعل.

ارتـــــــــفـــــــــا اضــــــــافــــــــي بـــــــــدرجـــــــــات الــــــــــــحــــــــــــرارة...
ــر ــيـ ــمـ عـ واد  أحـــــــــــــــراج  فــــــــي  حــــــريــــــق  خـــــــــمـــــــــاد  وا

هنم  منطق واد 

تقرير: جويل عرموين

أقيم احتفال توزيع جوائــز »موريكس دور« يف دورته الـ 
20، تحت شعار اختاره مؤسســا الجائزة الدكتوران زاهي و 

فادي الحلو »األمــل رغم األمل« عنواناً لهــذه الدورة تكرمياً 
لبريوت« »أيقونة الصمود«، بهدف بلســمة جراح هذه املدينة 
التــي نزفت كل ما لديها من دماء ودمــوع يوم الرابع من آب 
وما زالت حتى اللحظة تلملم أشالء ابنائها الثائرين والسائرين 

عىل طريق املعاناة بهدف الوصول اىل الحقيقة والعدالة.
عىل أمل أن يكون هذا االحتفال خامتة األحزان وبداية عهد 
جديد من األمان والبحبوحة والفرح واالستقرار عىل األصعدة 

كافة.
ظهرت النجامت بإطالالت رائعة عىل الســجادة الحمراء، 
أبرزهن نادين نســيب نجيم، ماغي بو غصن، دمية قندلفت، 
دانييــال رحمة، رحمة رياض، أروى، بويس شــلبي، ونادية 

الجندي وغريهّن.

 كواليس االحتفال 
»الديار« أجرى مقابلة رسيعة مع الدكتور فادي الحلو الذي 
كشف ألّول مرّة، يف هذا اللقاء، تفاصيل عن كواليس االحتفال 
واألصداء، فلفت اىل أن العمــل والتحضري للموريكس يتاّمن 
حبة وتقدير للفن. وقال:«منذ صغرنا ونحن نتابع الشؤون 
الفنية وأصبحنــا ملّمني بتفاصيلها، مــن الدراما، واملرسح، 
واملوسيقى، والســينام. كام أن الهدف منها ليس تجارياً، بل 
نقوم بها كهواية انطالقاً من شغفنا بالفن. فنحن نبحث عن 
كل عمل جميل أو كل لوحة فنيــة مميزة أو كل فكرة مبتكرة 
وجديدة، ليكون االحتفال متجدداً ويالمس مشاعر الجمهور. 
ولو مل يكن كذلك ملا استمر املوريكس ألكرث من عرشين سنة 
حتى اآلن«. وتابع: »الناس ال تزال تنتظر هذا الحدث طوال هذه 

الفرتة ألنه دخل اىل قلوبهم«.
ولدى ســؤاله عن االنتقادات التي يتعرّضــان لها، أجاب: 
»بالنســبة لالنتقادات، ال مشــكلة لدينا بســامعها وقراءة 
املقــاالت الناقدة، بل هذا أمر صحي وطبيعــي. إال أننا عندما 
نالح العنــوان العريض وتفاصيل بعض املقــاالت، فإنها 
حافلة بالتهجم وســلبية. وهذا يعني أنها ليست موضوعية. 
فالطبيعي أن يــرسد الناقد النقاط الســلبية وااليجابية. أما 
ء ســلبي، فهذا يدل أن هدفه هو فقط  عندما يرى أن كل 
التهجم، حتى ولو مل يتابــع االحتفال. وأكمل: »هكذا مقاالت 
ال تســتحق الرد، بل ما يهمنا هو رأي النــاس الذين غمرونا 
باآلراء اإليجابية. فبالرغم مــن كل الصعوبات التي واجهتنا، 

من كهرباء ومازوت ومشــاكل مادية وغياب الرعاية، متكّنا 
باملجهود الجامعي من تنفيذ االحتفال بالتقنيات واملســتوى 
ا قمنا به، متكن االحتفال من  الذي عودنا إيــاه الجمهور. و
الوصول اىل قلوب املشاهدين واستطعنا تقديم التحية لبريوت 
بعــد كل معاناتها. أما من ينتقدون، فنتمنى عليهم أن يقوموا 

بأفضل مام قمنا به لنفرح جميعاً لنجاحهم«.
يذكر أن األخوين الحلو حازا تكرميا خاصا يف مرص ضمن 
احتفال »دير جيســت 2021«، تقديراً لــدور الجائزة يف نقل 

الصورة الجميلة عن بريوت.
هذا وقد حصــل عىل جوائز، هذه الســنة، كل من النجوم 
والنجامت اآلتني: ماغي بو غصن، باسم مغنية، ق خويل، 
دميا قندلفت، دانييال رحمة، جاد شــويري، عا الحالين، 
جورج خباز، جامل ســنان، وليد توفيق، نادين نسيب نجيم، 
بويس شــلبي، زياد برجي، املنت صــادق الصباح، النجمة 
املرصية ناديــة الجندي، الفنان القدير أحمــد الزين، وفرقة 

مّياس وغريهم.

 غسان صليبا...«لن نتوّحد يوماً«؟ 
وقبل بــدء االحتفال، أجرينا مقابــالت حرصية مع بعض 
النجوم املشــاركني الذين عربّوا عن حّبهم لـ »بريوت أيقونة 

الصمود«، وتضامنهم مع لبنان وشعبه يف ظروفه الصعبة.
أعرب الفنان الكبري غسان صليبا عن سعادته  باملشاركة يف 
هذا االحتفال الضخم، قائالً: »شاركت ألنني أقّدر هذا االحتفال 
والجهــود التي بذلت إلقامته، وإظهار هــذه الصورة املفعمة 
باألمــل والتي متثل حقيقة وجه لبنان الــذي نعرفه ويعرفه 
اللبنانيون والعرب«. وتابع:« قّدمت أغنية »معقول  نهار« 
لألستاذ جاد الرحباين موجهة لـ »بريوت«. وشّدد: »وسنعود 
ط أن نكون موحدين  طبعاً كام كنا ما دامت اإلرادة موجودة 
بعيداً عن الرشذمة، فإن مل نتوحد يف هذا الظرف، فمعناه أننا 

لن نتوحد يوماً!«
وعن رأيه بالحكومة الجديدة، رأى غســان »أنه بالرغم من 
فقدان األمل والثقة، علينا أن نعطي فرصة عىل أمل أن تتحسن 
األوضاع. وبالرغم من اضطرار البعض اىل الهجرة، إال أنني ال 

أشجع أوالدي عىل الهجرة، بل عىل التمسك بلبنان«.

 أروى: لوقف األمل وعودة األمل اىل لبنان! 
ومتّنت الفنانة أروى أن يكون هــذا االحتفال بداية لوقف 
األمل وعودة األمل اىل لبنان. وأكّدت:« إّن ليلة املوريكس مؤ 
اىل أن اللبنانيني لن ييأسوا وسيعيدون لبنان اىل سابق عهده 
وأكرث«. وتألّقت املطربة أروى بفســتان من الرتتر بتدرجات 
جوهرات من  اللــون األحمر من توقيع نجا ســعادة زيّنته 

الذهب األبيض واملاس ومرّصعة بأحجار الياقوت الحمراء.

 نادر خوري: ال ميكننا تقديم
ما يعاكس مشاعر الناس 

 وأبدى الفنان نادر خوري فرحته بهذه املناســبة الجميلة 
التي ترفع اسم لبنان عالياً يف ظّل ما ميّر به لبنان من مشاكل 
ومصاعب. وكرّم نادر خوري مع الســيدتني الجميلتني إليانا 
مبار وغيتا حرب الفنان الكبري الياس الرحباين بلوحة فنيّة 
ف عظيم  راقية ضّمت باقة من أروع ما لّحنه. وقال:«هذا 
لنا أن نؤّدي بعضاً من أغنياته ألن األســتاذ الياس قيمة فنية 

كبرية«.
وعن املشــاريع يف املرحلة املقبلة، أكد خوري وجود أفكار 
بانتظار تبلور تطورات وباء كورونا. فـ »يف هذا الزمن، حيث 
الناس تعبوا، ال ميكننا تقديم ما يعاكس مشاعر الناس. لذلك، 
ســنحاول تقديم ما يعطي األمل للناس دون أن نزعجهم يف 

هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها«.

: لنعط فسحة أمل  جان دكا

لكل متأمل وموجوع 
وأكّد املمثل جان دكا يف حديثه أن هذا االحتفال الضخم 

أعاد الحياة إىل املشهد الثقايف املتوقف يف لبنان بعد األحداث 
ف يل أن أشار يف  األخرية التي شهدتها بريوت. وأضاف: »
هذا االحتفال الكبري، ال سيام مع الرسالة التي يوجهها عنوان 
االحتفال، ليزرع األمل رغم األمل. وهذا هو الدور الذي علينا أن 
نؤديه كفنانني. فنحــن العنرص الداعم لكل املتأملني، وعلينا أن 

نخلق فسحة أمل لكل متأمل وموجوع والوقوف اىل جانبه«.

 ملن أهدى وليد توفيق جائزته؟ 
ّ جائزة »املوركس دور«  شكر الفنان وليد توفيق مؤســ
الدكتورين زاهي وفــادي الحلو عىل هذا التكريم، حيث »أحيا 
رافقة صّناع السالم والبهجة  األمل يف قلوب أبناء وطنهام 
، ال سّيام مع العنوان املميز، حيث انه  من نجوم الوطن العر
ء«. وأهدى وليد توفيق جائزته  لوال األمل فإننا نفقــد كل 
لكل جمهوره، مع وجود »أمل كبري بداخيل عىل ضحايا تفجريي 
بريوت وعكار. رحم الله الضحايا وشفى الجرحى، وعىل أمل 
أن تحمل األيام املقبلة ما يحقق العدالة يف هذا املجال«. ومتنى 
أن تنتهي هذه األزمات ل نتمكن من استئناف النشاط، حيث 
يقــوم بتصوير أغنية جديدة بعنوان »يا قلب حاجي تعّن« من 

ألحانه ومع املخرج فادي حداد ومن كلامت د. نادين أسعد.

 رحمة رياض: لبنان

هو الداعم االول للفن العر 
وعرّبت النجمة رحمة رياض عن دعمها لجائزة املوريكس 
ســنويا منذ انطالقتها وانه »مهام حصل، ســتبقى بريوت 
عاصمة الجامل والبلد الذي يفتح قلبه لإلبداع من كل العامل«.
من جديد، رفعت رحمة رياض رايــة النجاحات املتواصلة 
زيد من  التي أهدت جائزتهــا اىل جمهورها الحبيب، واعدة 
تابعيها ومحبيها يف العامل  االعامل الفنية الراقية التي تليق 

. العر
ووّجهت تحيــة من القلب اىل بلدها العــراق واىل مانحي 
ارة انطالقتها  الجائزة واىل بلدها الثاين لبنان الذي شكل لها 
، متمنية ان  اىل عــامل النجومية والداعم االول للفــن العر

يعود وينبض بالفرح والحب والسالم.
وقــد تألقت نجمة العــراق االوىل الفنانــة رحمة رياض 
عىل الســجادة الحمراء ضمن فعاليات الجائــزة التكرميية 
العربية »موريكس دور« بإطاللة ســاحرة وفســتان ذهبي 
ملويك من تصميم العاملي زهري مراد، استحوذت عىل اعجاب 
النقاد والحضور واملشــاهدين واملتابعني عرب مواقع التواصل 

االجتامعي.
وكانت قدمت رحمة اغنيتها »الكوكب« التي حققت نجاحا 
كبريا عىل امتداد العامل العر وحققت نسبة مشاهدة خيالية 
عرب يوتيوب بلغت 26 مليون مشاهدة يف أقل من شهرين عىل 
إطالقها، وهي من كلامت ماهــر العزاوي والحان عيل صابر 

ومن توزيع محب الراوي.

 فادي حرب: هؤالء الفنانون

يقفون اىل جانبي! 
ويف لقاء مع الفنان فادي حرب، قال: »أتيت ألنني أحب أن 
. والفنان اللبناين عليه أن يدعم زميله الفنان أو  أدعم زمــال
املمثل والوقوف اىل جانبــه وأن يفرح معه لنجاحه. وهذا ما 
يفعله معي العديد من الزمالء، كالفنان ناجي األسطا والفنان 

.» رامي عيا
وعن التمســك باألمل بالرغم من األمل، أكد فادي أن الشعب 
اللبناين شــعب عنيد ولن يستسلم ولن يفقد األمل، ولبنان لن 

ميوت وسنحاف عىل وجهه الجميل والحضاري«.
ويف ما يتعلّــق بأعامله الجديدة، أعلن أنــه بصدد اصدار 
أغنية جديدة بعنوان »مش عادي« من كلامت عبد رضا وألحان 
إليان ديب وتوزيع vox studio، حيث »سيشــاركني فيها فنان 
Rapper ميثل موهبة جديدة مميزة، عىل أمل أن تنال اعجاب 

الجمهور، ال سيام أنها جديدة من نوعها«.

دور«... »مــــوريــــكــــس  الـــــــ  ــس  ــ ــي ــ ــوال ــ ك فـــــي  »الـــــــديـــــــار« 
ـــــــاركـــــــون  ــوم املـــــــ ــ ــ ــج ــ ــ ــن ــ ــ ــا ال ــ ــه ــ ــف ــ ــ ــ ــك ــ حـــــقـــــائـــــق وتـــــصـــــريـــــحـــــات ي

أعلنــت املديريــة العامة 
لقوى األمن الداخيل  شعبة 
العالقات العاّمة، أّن »بتاريخ 
18-09-2021، اّدعــى لدى 
فصيلة البســطة يف وحدة 
)م.  املواطن  بريوت،  طة 
م. مواليد عام 1994، لبناين 
س.  املدعّوة:  أّن  الجنسّية(، 
 ،1979 عــام  )مواليــد  ج. 
أقدمت  الجنســّية(  لبنانّية 
رسقة  عىل  نفسه  بالتاريخ 

ســّيارته نوع »هيونداي« من محلّة بشارة الخوري، بطريقة 
احتيالّية مســتغلًّة رغبته ببيعها، وتوارت عن األنظار بعد أن 
، إىل أّن »لذلك، وبناًء  طلبت تجربة قيادتها«. وأشارت يف بال
عىل إشارة القضاء املختص، تُعّمم املديريّة العاّمة لقوى األمن 
الداخــيل، صورة )س. ج(، وتطلب مــن الّذين وقعوا ضحّية 
أعاملها أو شــاهدوها وتعرفوا إليهــا، الحضور إىل فصيلة 
طة بريوت، أو االتصــال عىل الرقم   البســطة يف وحدة 

01633808 متهيًدا التخاذ اإلجراءات القانونّية الالزمة«.
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كة »محطــات األمانــة« يف بعلبك، مرشوع   أطلقــت 
توزيــع 220000 ليرت من مادة املــازوت اإليراين مجانا عىل 
املستشفيات الحكومية واملؤسســات الرعائية واالجتامعية 
واإلنســانية، التي حددها األمني العام لـ »حزب الله« السيد 
حســن نرصالله خالل إطاللته املتلفزة مساء االثنني املايض، 

لتلقي هبة تكفيها شهرا.
وقال مديــر مكتب املحروقات يف البقاع مالك محمد ياغي: 
»أطلقنا اليوم مرشوع توزيع هبات املازوت التي تســتهدف 
الجهــات والهيئات التي أعلنها األمني العام الســيد حســن 
نرصالله، وهي املستشفيات الحكومية، دور العجزة، املسنني، 
دور األيتام، مراكز ذوي الحاجات الخاصة، مؤسســات املياه 
الرســمية يف املحافظــات، البلديات الفقــرية التي تتوىل 
استخراج مياه الشفة من اآلبار وضخها ضمن نطاقها، أفواج 

اإلطفاء يف الدفاع املدين والصليب األحمر اللبناين«.
وشــدد عىل أن »عملية التوزيع تتم بعيدا من أي اعتبارات 
مناطقية أو طائفية ومذهبية أو سياسية، فكل من يتواصل 
معنا من الفئات املستهدفة ويرغب باالستفادة من هذه الهبة 
املجانية املقدمة من الجمهورية اإلســالمية اإليرانية وحزب 
الله، سنكون يف خدمته. البداية كانت اليوم من بلدية حو 
تل صفية، حيث مرشوع ضخ وتكرير مياه الشفة ألهايل هذه 
البلدة التي هي أحد مناذج العيش املشرت اإلسالمي  املسيحي 
يتم دير راهبات ســيدة الخدمة الصالحة  يف البقاع، مرورا 
للروم الكاثوليك يف بلدة جبولة، وصوال إىل مستشفى الهرمل 
الحكومي، وغدا االنطالقة بالتوزيع ستكون من مؤسسة دير 

الصليب للمسنني والعجزة يف بلدة شليفا«.
وعن آلية التوزيع والكميات، قال: »هنا أســقف شهرية 
بحســب جدول محدد، 30 ألــف ليرت مازوت للمستشــفى 
الحكومي شهريا وتقسم الكمية عىل حصص أسبوعية، آلبار 
املياه 7500 ليرت شهريا، ألفواج إطفاء الدفاع املدين 600 ليرت 
شهريا لكل ســيارة، ولكل من دور األيتام والعجزة واملسنني 
حواىل 2400 ليرت مازوت شــهريا«. وختم: »ســنبدأ اعتبارا 
من الثلثاء املقبل توزيع املازوت لقــاء بدل بالعملة اللبنانية، 
بأقل من الكلفة، بعد تحديد التســعرية، لكل من: املستشفيات 

واملراكز الصحية الخاصة، معامل األدوية واألمصال، املطاحن، 
األفران، الســوبرماركت والتعاونيات االستهالكية التي تبيع 
املواد الغذائية، معامل الصناعات الغذائية ومؤسسات مولدات 
الكهربــاء. ويف املرحلة املقبلة خالل ترشيــن األول املقبل، 
سيشمل املرشوع التدفئة املنزلية التي ســيحدد أميننا العام 

املؤمتن السيد حسن نرصالله آلياتها وتفاصيلها«.
بدوره قال رئيس بلدية حو تــل صفية عباس معاوية: 
ساحتها، وضعيفة بإمكاناتها املادية، لكنها  »بلدتنا صغرية 
غنية بناســها الطيبني، وهي مثل غالبية البلدات يف منطقة 

بعلبك الهرمل، متتاز بالعيش املشرت اإلسالمي  املسيحي«.
وختم: »هذه الهبة املجانية من املــازوت، والتي قدمها لنا 
حزب الله مشكورا، أدخلت بالطبع الفرحة إىل قلوب األهايل، 
ين ارتوازيتني تصب  ألنها سوف تستخدم لتشغيل مضخات ب
مياههام يف الخزان الرئي للبلدة، إضافة إىل جهاز تكرير 

مياه الرشب«.

 الخارجية االيرانية 
وكان اكد املتحدث باســم الخارجية االيرانية سعيد خطيب 
ساعدة الدول الصديقة،  زاده ان الجمهورية االسالمية تلتزم 
الفتا اىل ان »شحنة الوقود املرســلة اىل لبنان كانت حسب 
اء النفط  الطلب اللبناين«. وشــدد عىل انه »اذا أراد لبنان 

والوقود االيراين مرة اخرى فنحن جاهزون«.

ـــــــرو تـــــــوزيـــــــع هــــــبــــــات املــــــــــــازوت إطــــــــــــالق مـــــــ
ــدون ــيـ ــفـ ــتـ ــسـ الء املـ .. وهــــــــــ ــ ــ ــب ــ ــل ــ ــع ــ يـــــــرانـــــــي فـــــي ب ا

أشار االمني العام التحاد املصارف العربية 
وســام فتوح اىل أن »اجــاميل التدفقات 
بلغت  لبنان  اىل  املغرتبني  لتحويالت  املالية 
6 مليــار دوالر خالل عــام 2020، وهو  3
11 من مجمل التحويالت اىل  ما ميثــل 5

املنطقة العربية بأكملها.
وقــد احتل لبنــان املرتبــة األوىل بني 
الدول العربية من حيــث نصيب الفرد من 

للفرد.  دوالر   923 بلغــت  التي  التحويالت 
وقد شكلت التحويالت اىل لبنان نسبة 37 
من النات املحيل االجاميل بحســب سعر 
اخريا، يحتل  املوازي.  الســوق  الرصف يف 
لبنان املرتبــة االوىل بني الدول العربية من 
حيث التنوع يف مصادر تحويالت املغرتبني 
بسبب االنتشار الواسع للمغرتبني اللبنانيني 

حول العامل«.

ــة األولــــــى   ــ ــب ــ ــرت ــ امل يـــحـــتـــل  ــان  ــنـ ــبـ لـ  : ــو  ــ ــت ــ ف
ــالت ــويـ ــحـ ــة مـــــن تـ ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ ــن الــــــــــدول ال ــ ــي ــ ب

نقيب  درويــش  عيل  النائب  اســتقبل 
بالرتانزيت  العاملــة  الشــاحنات  مال 
للنقل الخارجي الســيد احمــد الخري يف 

مكتبه يف طرابلس  جبل محسن.
وتم البحث يف املشاكل التي يعاين منها 
السائق  منافسة  من  الحيوي،  القطاع  هذا 
اجــازة قانونية إضافة اىل  األجنبي دون 
اغالق بعــض املعابر واالســواق العربية 
يستوجب  مام  اللبنانية  الشــاحنات  أمام 
إجراء  العامة  واالشــغال  النقل  وزارة  من 
االتفاقيات الالزمة التي تؤمن خط ســري 
آمن ومستدام ألسطول الشاحنات اللبناين 
وفتح  التنافســية  قدرته  عىل  واملحافظة 

األسواق أمامه.
كام متنى درويش »اســتعادة الحاضنة 
العربية للبنان والثقة به مام يشكل خطوة 
أساســية العادة انتعا هــذا القطاع«، 
مؤكدا »دور لبنان املحب لجميع األشــقاء 
العرب باعتباره لن يكون اال منصة للتوافق 

.» العر والتكامل 
من جهته، شكر الخري، لدرويش جهوده 
وكتلة الوســط املستقل عىل تقديم قانون 
اعفاء شــاحنات النقل الخارجي من أعباء 
امليكانيك ملدة ســنة، »ما خفف األعباء عن 
أبناؤها يف هذا  التي يعمل  العائالت  مئات 

القطاع«.

ــل ــاكـ ـ ــ درويــــــــــــــ  والـــــخـــــيـــــر تــــابــــعــــا مـ
ــات الــــنــــقــــل الــــخــــارجــــي ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ قـــــطـــــا شـ

ــي  ــ ــ ــّدع ــ ــ ــى مل ــ ــسـ ــ ــنـ ــ مـ
ــة : ــ ــي ــ ــال ــ ــرة امل ــ ــب ــ ــخ ــ ال
إتّــــــــــــقــــــــــــوا الـــــلـــــه

رجال  تجمــع  رئيــس  كتب 
الفرنســيني  اللبنانيني  األعامل 
يطالعنــا   : منــ أنطــوان 
املــر  واإلعــالم  بالصحــف 
واملســموع، وكذلك عىل وسائل 
التواصــل االجتامعي، من يّدعي 
ويســترشف  املاليــة  الخــربة 
املســتقبل القريــب بالتكهنات 
الفلكية والرضب باملندل  من اجل 

استجداء االنتباه .
باللــه عليكم إرحمــوا البالد 
والعباد من نرجسيتكم  ولهفكم 
للظهــور االعالمــي ، وليكــن 
خطابكم علميا يشيع اإليجابيات 
والتفاؤل ، علّنــا نخطي خطوًة 

بالخروج من النفق املظلم .
هنا ال بد من اإلشارة اىل أن من 
املرشوعة  غري  املضاربة  يشّجع 
بطريقة  الوطنيــة،  بالعملــة 
يقرتف  ة،  مبا غري  او  ة  مبا
جرمــا يعاقب عليــه القانون ، 
وطبعاً يصبــح مالحقاً من قبل 
القضاء  دعونــا نّتق الله يف 
قضاء حوائجنا وأمورنا الحياتية 
أزماتنا  مــن  لنخرج  اليوميــة 

ساملني .

كتلــة  عضــو  اعتــرب   
النائب  والتحريــر«  »التنمية 
يف  هاشــم  قاســم  الدكتور 
ترصيــح، إن »خطــوة العدو 
االرسائيــيل تلزيــم إحــدى 
كات التنقيــب يف املنطقة 
جديد  اعتداء  عليهــا  املتنازع 
وانتهــا للســيادة الوطنية 
الوطنية،  ورسقــة لرثوتنــا 
اللبنانية  الحكومة  كانت  واذا 
اإلجراءات  كل  باتخاذ  مطالبة 
لوضع  الرسيعة  والخطــوات 

حد للغطرسة الصهيونية«.
اللبنانيــني  »إن  وتابــع: 
وطني  وقــف  مطالبــون 
العدوانية  ملواجهــة  موحــد 
ومساندة  الجديدة  االرسائيلية 
الحكومــة للحفــا عــىل 

الســيادة والحقوق، الن القضية وطنية وال يجوز التخيل عن 
القيام بكل ما تتطلبه سبل املواجهة بخاصة وانه مل يعد امام 
اللبنانيني اال هــذه الرثوة للرهان عليهــا للخروج من االزمة 

املالية االقتصادية يف املستقبل القريب او البعيد«.
 كام شــدد عضو كتلــة »اللقاء الدميوقراطــي« النائب  

بالل عبداللــه  يف ترصيح عىل مواقــع التواصل االجتامعي 
عىل ان »الفريق اللبناين املفاوض لرتســيم الحدود  البحرية، 
مع  العــدو االرسائييل ، ميتلك الخربة والكفــاءة والقدرة عىل 
ط تحصينه سياســيا، باملراسيم  حامية حقوقنا وثروتنا، 
والقرارات والنشــاط الدبلومايس املطلوب«. ورأى انه »بسبب 
ا أكرث، تروة األجيال النفطية و الغازية ، أصبحت  التقاعس ور

مستباحة للعدو )وللشقيق(«.
 كذلك، لفت املنسق العام الوطني للتحالف اللبناين للحوكمة 
الرشيدة يف الصناعات االستخراجية مارون الخويل يف بيان، 
أن »تلزيم ارسائيل لرشكة هاليربتون لحفر آبار استكشــافية 
عن الطاقة يف حقل بحري يقع يف منطقة متنازع عليها مع 
لبنان يشكل اعتداء عىل السيادة اللبنانية وعملية نهب لرثوات 

اللبنانيني يف املياه االقتصادية الخاصة للبنان«.
ورأى بــأن »مترير الحكومة االرسائيليــة لعقد حفر االبار 
يف حقل كاريش البلو رقم 12 املتنــازع عليه مع لبنان يف 
هذا الوقت هدفه استغالل ازمة لبنان السياسية واالقتصادية 
واالجتامعيــة واعتبارها بأن لبنان الضعيــف لن يقوى عىل 
مواجهتها وبالتايل ستســتطيع ان تثبت هذا االحتالل الجديد 
ملياهــه االقليمية دون مقاومة او اقلــه دون مواقف جامعة 
ملكوناته السياســية خصوصا بعد التخبط يف تعديل املرسوم 

6433 والذي مينح لبنان مساحة تبل 2290 كيلومرتا«.
واعترب أن الرد عىل االنتها االرسائييل لســيادة لبنان يجب 
ان يكون عرب اجتامع فوري ملجلس الوزراء لتعديل املرســوم 
6433 وارســاله اىل االمم املتحدة اوال لتثبيت حق لبنان وثانيا 
إليقاف اتجــاه إرسائيل لحفر آبار استكشــافية عن الطاقة 

يف حقل بحري يقع يف منطقــة متنازع عليها مع لبنان يف 
البحر املتوسط، داعيا مجلس الوزراء اىل »تكليف وزير الطاقة 
كات توتــال ونوفتا وايني  وامليــاه بدعوة مديري تحالف 
ومســاءلتهم عن التأخري يف حفر االبــار يف البلو الرقم 9 

ودعوتهم اىل تنفيذ العقد فورا تحت طائلة فسخه«.
وقال الخويل: »إن ارسائيل تراهن عىل انقسام اللبنانيني بني 
سلطة ومعارضة وانتفاضة شعبية لتمرير انتهاكها للسيادة 
اللبنانية وهذا رهان خاطىء، النه رغم كل املشــاكل العميقة 
اال ان هذا االنتها كفيل بوحدة اللبنانيني يف ســبيل مواجهة 
ارسائيل«، واكد أن »عدم تدخل الوسيط االمرييك واالمم املتحدة 
يف لجم خيار ارسائيل العدواين والتوسعي بشكل رسيع يعني 
أننا ذاهبون اىل حرب وشــيكة مع ارسائيــل بقيادة الجيش، 
وبالتايل لن يعود لالحجام العســكرية وال لحسابات الربح او 
الخسارة اي تأثري أمام هذا االنتها لسيادتنا ولرثوتنا، بحيث 
لن تنعم ارسائيل بعد اليوم بالســلم وخيــار الحرب هذه املرة 

سيقرره الشعب وحده«.

 شكوى لبنان 
وكانــت وزارة الخارجية اللبنانية وجهت شــكوى ملجلس 
األمن  اثــر ورود أنباء عن منح  إرسائيل  هذا األســبوع عقود 
لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، يف البحر لرشكة  
Halliburton، يف ما يســمى »حقــل كاريش« يف املنطقة و 
الحدود البحرية  املتنازع عليها، طالبة من املجلس يف الرسالة 
التأكــد من أن أعامل تقييم  التنقيب  ال تقع يف منطقة متنازع 
عليها بــني لبنان وإرسائيل، بغية تجنب اي اعتداء عىل حقوق 

وسيادة لبنان.
كام طالبت بـ«منع اي أعامل تنقيب مستقبلية يف املناطق 
املتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم واألمن 
ا تصل إليه  الدوليني«. نرجو من مجلسكم املوقر إعالم لبنان 
نتائ تحققكم من حصول التنقيب يف منطقة متنازع عليها 

أو العكس«.

ــــــــاز تلزيــــــــم »اســــــــرائيل« عمليــــــــات التنقيــــــــ فــــــــي املنطقــــــــة املتن
ــا ونـــهـــ لــــثــــروات لـــبـــنـــان االقـــتـــصـــاديـــة ــهـ ــتـ ــا انـ ــه ــي عــل

مســتحقات لبنــان مــن 
صندوق النقــد الدويل ُحّولت 
إىل حســاب وزارة املــال يف 
مرصف لبنان، والبالغة مليار 
و139 مليونــاً و951 دوالراً 
أمريكياً... تطّور يُضفي نفحة 
تفــاؤل يف إيجابية مســار 
األمور عقب تشكيل حكومة 
الرئيــس نجيــب ميقــايت، 
خصوصاً أن البيــان الوزاري 
للحكومة ينّص عىل »معاودة 
املفاوضــات مــع الدائنــني 
لالتفــاق عىل آليــة إلعادة 
ا يخدم  هيكلة  الديــن العام  

مصلحة  لبنان«.
ومــا تظّهــر يف األيــام 

األخرية، ي بوجود توّجه لخطة جديدة شبه جاهزة تنطلق 
من تغرّيات كثرية حصلت أخرياً ال بد من أخذها يف االعتبار... 
فالتفاوض مع صنــدوق النقد ينطلق مــن معطيات جديدة 
وليس من حيث توقفت حكومة الرئيس حّسان دياب بعد 17 
جولة من التفاوض، بحســب ما أوضحت مصادر اقتصادية 
متابعة لـ«املركزية«، الفتة إىل أن »مقاربة ميقايت مختلفة 
عــن مقاربة ديــاب... إذ هنا موقف واضح لــدى الرئيس 
ميقايت والفريق الوزاري اللصيق من موضوع الخســائر وما 
حّل بســمعة لبنان يف العامل بعدمــا أعلنت حكومة دياب أن 
لبنان دولة مفلســة وبالتايل رفض أن يدفع ديون الدولة من 

دون التفاوض مع الدائنني األجانب«.
لكن اليوم »لدى الحكومــة الجديدة رؤية موّحدة وموقف 
واحد من الحلول واالقرتاحات« بحسب املصادر، عىل أن يتوىل 
اف عىل إدارة هذه املفاوضات واستعجال  ميقايت شخصياً اإل

االتفاق نظراً إىل انعدام وجود الوقت لرتف املامطلة«.

ومتهيداً لجــوالت جديدة من املفاوضات مع صندوق النقد، 
كان لقاء الفــت بني رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور ســليم صفري، عرض 
للواقع املرصيف يف لبنان ودور املصارف يف مرحلة إعادة بناء 
االقتصاد، خصوصاً أن »املصارف عىل استعداد للمشاركة يف 
الخطوات التي من شــأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، 
بعد األزمة التي شهدها لبنان« وفق ما أعلن صفري إثر اللقاء.

املحامي صخر الهاشم الذي حرض االجتامع يف قرص بعبدا، 
كشف لـ«املركزية« أن »اللقاء تطرّق إىل كيفية تصحيح مسار 
املصارف وإعادة تنظيمها، مــن دون الدخول يف التفاصيل«، 
ومن عناوين هذا املســار »زيادة رأس املــال، والتفاوض مع 

صندوق النقد الدويل...«. 
ونقل الهاشــم دعم رئيــس الجمهوريــة الكامل للقطاع 
املرصيف وقال »لديه تصّور حيال هذا املوضوع«، كاشــفاً عن 
العنوان األبرز لهذا التصّور وهو »كيفية توزيع الخســائر بني 

مرصف لبنان والدولة واملصارف«.

النقد« ــدوق  صــن مــفــاوضــات  مــع  مــوعــد  عــلــى  ميقاتي  ــومــة  ك »حــ
ــول ــ ــاشـــــم  : الــــرئــــيــــس عـــــــون لــــديــــه تـــــصـــــّور ح ــ ــهـ ــ الـ

« والــــدولــــة واملـــصـــار ــز ــ ــركـ ــ تـــوزيـــع الــخــســائــر بــيــن »املـ

رغم تحذيرات املستشــفيات االســتباقية من خطورة 
رفع الدعم عن املازوت املســلم لها، حصل ذلك من دون أن 
يأبه املســؤولون لرصخات القيمني عىل القطاع وال حتى 
ألوضاع املر وســائر املواطنني املعرضني يف أي لحظة 
للدخول إىل املستشــفى. لتضاف أمس مشكلة جديدة إىل 
مشاكل القطاع االستشــفا املتعددة األوجه. فام وضع 
املستشــفيات؟ وهل تســعى إىل إيجاد حــل مريض مع 

الحكومة الجديدة؟
نقيب أصحاب املستشــفيات الخاصة سليامن هارون 
أوضح لـ »املركزية« أن »عىل غرار ســائر القطاعات، مل 
تخّص املستشفيات بدعم اســتثنا يف املازوت. وحتى 
من دون دعــم، نواجه صعوبة يف إيجاد املادة بالســعر 
الرسمي، وأبلغتني مستشفيات عدة أنها اضطرت أمس إىل 

اللجوء إىل الســوق السوداء. وكان بعضها عىل وشك اإلقفال 
لو مل ندخل وساطات لتســليمها أربعة آالف ليرت مازوت يف 
اللحظات األخرية«، ســائالً »كيف نجد املحروقات يف السوق 
الســوداء وهي غري متوافرة بالسعر الرسمي؟ من أين يحصل 

تجار هذه السوق عىل املازوت؟«.
ونبه من أن »رفع سعر املازوت بالشكل هذا ومن دون دعمه 
ًة عىل املريض  سيزيد الكلفة عىل املستشفيات وينعكس مبا
حيث ستصبح كلفة توليد الطاقة اليومية التي يتكبدها األخري 
700 ألف لرية لبنانية. هذا الرقم خيايل وال ميكن االســتمرار 

به«، مطالباً بـ »رضورة توفري املازوت املدعوم للمستشفيات 
ومعامل األمصال واألوكسيجني، ألن أسعارهام سرتتفع أيضاً 

وتزيد بدورها من تكاليف االستشفاء«.
وكشــف هارون أن »بعــد اإلعالن عن إفــرا املازوت يف 
املنشآت، اتجهنا إليها لتســلم املادة ليكون الجواب: األولوية 

ليست للمستشفيات«، متسائالً »ملن تكون؟«.
وختم »مل نجتمع بوزير الصحة العامة الجديد فراس األبيض 
بعد، يف انتظار نيل الحكومــة الثقة. عىل أمل أن نتمكن من 
تحديد مواعيد مع الوزراء املعنيني ابتداًء من منتصف األسبوع 

املقبل«.

مسدود حــائــ  ــام  امـ فيات  املست  : ــازوت  ــ امل عــن  الــدعــم  رفــع 
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أعلنــت خلية اإلعالم األمنــي يف العراق، 
أمنيــة يف منطقة حاوي  انطالق عمليــة 
حافظــة دياىل، ملطــاردة بقايا  العظيــم 

عصابات » داعش« اإلرهابية.
القبض  إلقــاء  التمكن من  وكشــف، عن 
عىل قيادي مهــم يف »داعش«، وعرثت عىل 
أوكار لهــم، وضبطت اعتــدة وذخائر للعدو 

وتجهيزات، ومازالت العملية مستمرة.
اىل ذلك، أعلنت خلية اإلعالم األمني التابعة 
االستخبارات  »وكالة  العراقية،  الدفاع  لوزارة 
والتحقيقات االتحاديــة يف وزارة الداخلية، 
متكنت من خالل عمليــة نوعية من إحباط 
اإلمام  أربعينية  زوار  اســتهداف  محاولــة 

الحسني شاميل محافظة بابل وسط البالد«.
ولفتت الخليــة، يف بيــان، إىل أنه »بعد 
تكثيف العمــل واملتابعة املســتمرة والجهد 
الفني متكن رجال الوكالة من ضبط حزامني 
ناســفني وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجري 
الستهداف مســرية الزوار إىل مدينة كربالء 
االستخبارات  »وكالة  أن  وأكدت  املقدســة«. 

تواصل جهودها لتأمني طريق الزوار«.
الذي  العهد  »الوكالة تجدد  ان  وأشارت إىل 
ا العني  قطعته عىل نفسها يف أن تكون دا
الســاهرة واليد الضاربة التي تطال عصابات 
»داعــش« اإلرهابية يف أي وقــت ويف أي 

مكان«.

املتواجدة  األمريكيــة  القــوات  قامــت 
يف ســوريا، أمــس، بنقل العــرشات من 
إرهابيــي تنظيم »داعش« )املحظور عامليا( 
ســوريا  قوات  ســجون  يف  املحتجزيــن 
لواشنطن  املوالية  »قســد«  الدميوقراطية 
يف منطقة القامشــيل إىل إحدى قواعدها 

الحسكة. جنوب  الشدادي  يف 
وذكــرت وكالــة األنباء الســورية، أن 
لنقل  مخصصتــني  أمريكيتــني  طائرتــني 
األمرييك  الجيش  قاعدة  يف  هبطتا  الجنود 
يف مدينــة الشــدادي بريــف الحســكة 

. الجنو
متنهام  عىل  كان  أنــه  الوكالة  وأضافت 

نحــو 60 إرهابيا من تنظيــم »داعش« تم 
دينة  جلبهم من ســجن ما يسمى نافكر 
باللقاحات  تطعيمهــم  بعــد  القامشــيل 

كورونا. لفريوس  املضادة 
ووفقــا للوكالة، فإن أغلــب اإلرهابيني 
العراقية  الجنسية  يحملون  نقلهم  تم  الذين 

وتونسية. سعودية  وجنسيات 
وأوضحت الوكالــة أن الجيش األمرييك 
»داعش«  تنظيــم  عنا  نقــل  إىل  يعمد 
ميلشيا  ســجون  يف  املحتجزين   ، اإلرها
وتقديم  لتدريبهــم  قواعدها  إىل  »قســد« 
إرهابية  عمليات  لتنفيذ  اللوجســتي  الدعم 

السوري. الجيش  مواقع  ومهاجمة 

إحبا محاولة استهدا زوار األربعينية شمال بابل 
ــة  ــي ــن ــق عــمــلــيــة أم ــ ــل ــ ــي أط ــ ــراق ــ ــع ــ ــ ال ــيـ ــجـ الـ
 » ــ ـــ »داعـ ــهــّم ب ــاد ُم ــي ــالــى.. وقــبــض عــلــى ق ــدي ب

الــــــقــــــوات األمــــيــــركــــيــــة تـــنـــقـــل مـــجـــمـــوعـــة
ــا ــســوري ــا ب ــدهـ ــواعـ « الــــى إحـــــد قـ مـــن »داعـــــــ

وجه وزير الري املرصي محمد عبد العاطي، 
برفــع حالة اإلســتنفار العام بــكل أجهزة 
وقطاعات الوزارة حتى نهاية شهر أيلول، من 
خالل خطة شاملة ملتابعة حالة األمطار، مع 

إرتفاع معدالت سقوطها عىل منابع النيل.
جــاء ذلك خالل اإلجتامع الــدوري للجنة 
ة لتنظيــم إيراد نهر النيــل الذي عقد  الدا
برئاســة وزير املوارد املائية والري املرصي، 
وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة واملركز 
املتابعة  إطــار  يف  املياه،  لبحــوث  القومي 
املســتمرة ملوقف إيراد نهر النيل للعام املا 
الحــايل، ومتابعة موقف األمطــار الغزيرة 

والسيول.
اإلجتامع  خــالل  العاطــي  واســتعرض 
اإلجراءات املتبعة ملواجهــة األمطار الغزيرة 

والســيول، موجها »برضورة املرور واملتابعة 
املستمرة ملنشآت الحامية من أخطار السيول 
ة، ومتابعــة موقف تنفيذ مرشوعات  القا
الحامية الجــاري تنفيذها حاليا، ورفع حالة 
االستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة 
من خالل خطة تشــمل التنســيق التام بني 
األجهزة املعنية ملتابعة حالة األمطار بشــكل 
دائم«. وشــدد عىل »رضورة املرور واملتابعة 
املســتمرة للتأكد مــن جاهزيــة قطاعات 
 ، طار أي  ملجابهة  واملصارف  الرتع  وجسور 
وجاهزية كافة املحطــات وخطوط التغذية 
الطوار  ووحدات  لهــا،  املغذية  الكهربائية 
النقالة عند املواقع الساخنة، مع الحفا عىل 
املناسيب اآلمنة بالرتع واملصارف ملواجهة أية 

إزدحامات  املجاري املائية«.

قال وزير الدفــاع التابع لجامعة »أنصار 
نا  الركن محمد  اللــواء  اليمن،  الله« يف 
العاطفــي، إن »االنتصارات كرست شــوكة 
العــدو الذي أصبــح يتهــاوى ويعيش آخر 
مراحله«، مشــيدا ببطوالت الجيش واللجان 

التابعة ألنصار الله ومواقفهم اإلنسانية.
وأوضــح العاطفــي، خــالل زيارته إىل 
القوات التابعــة ألنصار الله يف جبهة العلم 
املحققة  »االنتصارات  أن  الجوف،  حافظة 
ار اإلعــداد الدقيق خالل  رة من  كانــت 
مراحــل التجهيز للمعركــة الهجومية التي 

أصابــت العدو بالذعر والهــوان«، مؤكدا أن 
الحق  وأصحاب  ضعيــف،  موقف  يف  الغزاة 
األقوياء عىل تراب وطنهم، وذلك حسب  هم 

»قناة املسرية« اليمنية.
اليمنيني  عىل  املســتحيل  »من  أنه  أضاف 
بتاريخهم النضــايل، والحضاري، أن يقبلوا 
بالغزاة واملحتلني، مهام كانت قدرات العدو«، 
مشريا »إىل أن االنتصارات يف مأرب، تجسد 
اليمني الذي قــّدم وما يزال  إرادة الشــعب 
التضحيات حتى تحرير كل مناطق اليمن من 

املستعمرين«. الغزاة 

ــفــار ــن ســت ــر : لـــرفـــع حـــالـــة ا ــصـ ّ املـ ــر الـــــر ــ وزيـ
ــول ــي ــس ــة األمــــطــــار وأخــــطــــار ال ــالـ ومـــتـــابـــعـــة حـ : االنـــتـــصـــارات كسرت الــلــه«  ــا »أنـــصـــار  ــ ــر دف ــ وزي

ــر مــراحــلــه ــح يــعــيــ آخـ ــذ أصــب ــ ــة الــعــدو ال شــوك

قوات  أن  اإلندونيســية،  الرشطة  أعلنت 
قتلت زعيــم جامعــة »مجاهدي  األمــن 
التي لها صالت  إندونيسيا املتشــددة  ق 

»داعش«. بتنظيم 
ُقتل  أن عيل كالورا،  بيان للرشطة،  وذكر 
والرشطة،  للجيــش  مشــرتكة  عملية  يف 
النار يف قرية بجزيرة  تبادل إلطالق  خالل 

السبت. ظهر  بعد  سوالويزي 
يُدعى  آخر  شخصاً  أن  الرشطة،  وكشفت 
»عكرمة«  باســم  واملعروف  رمضان  جاكا 

بالرصاص. حتفه  لقي 
أربعة  تتــم مطــاردة  أنــه  وأضافــت 
ق  أعضاء آخريــن يف جامعة مجاهدي 

إندونيسيا.
 53 الشــهر املايض  واعتقلــت الرشطة 
متشدداً لالشــتباه بتخطيطهم لشّن هجوم 

إندونيسيا. استقالل  عيد  يف 
البالد يف جزيرة  أعنف هجوم يف  ووقع 
ضحيته  راح   ،2002 عام  الســياحية  بايل 
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ـــلـــنـــت الـــقـــضـــاء نـــدونـــيـــســـيـــة أع ــة ا ــرطــ ــ ــ ــ ال
 » ــ ــة لـــــ »داعـــــ ــعـ ــابـ ــة تـ ــاعـ ــمـ ــم جـ ــ ــي ــى زعــ ــلـ عـ

أعلن موقع راديو »دالســان« الصومايل، 
طري  بشكل  إثنني  وإصابة  شخص  »مقتل 
إثر قيام »حركة الشــباب« املتشددة بتدمري 
مطار »بولو بوريت« يف منطقة هريان يف 

جنوب وسط البالد«.
ويف وقت سابق من الشهر الحايل، قتل 
جندي أوغندي وأصيب عدد آخر، يف إنفجار 

لغم أريض اســتهدف قافلة من قوات بعثة 
اإلتحاد اإلفريقي يف الصومال )أميســوم( 
يف منطقة شــبييل السفىل، بجنوب غرب 

الصومال.
عديدة،  سنوات  منذ  الصومال،  ويشــهد 
تتبنى  التي  »الشــباب«،  حركة  بني  اعاً 
الحكومة  وقوات  »القاعــدة«،  تنظيم  فكر 

إىل  الحركة  الصومال. وتهدف  املركزية يف 
الســيطرة عىل الدولة الواقعة يف منطقة 
القرن اإلفريقي، وحكمها وفقاً لتفســريها 
املتشــدد للرشيعــة اإلســالمية. ويقوم 
الجيش الصومــايل، إىل جانب قوات والية 
»الشباب«،  ضد  عسكرية  بعمليات   ، غلمد

منذ أكرث من شهرين.

ــاب« ــ ــبـ ــ ـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــام »حـ ــ ــ ــي ــ ــ ــى جـــــــــــراء ق ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــل وجـ ــ ــي ــ ــت ــ ق
بــــــــتــــــــدمــــــــيــــــــر مـــــــــــطـــــــــــار وســــــــــــــــــ الـــــــــصـــــــــومـــــــــال

األعــىل  املجلــس  تبنــى 
للدولــة الليبــي املتمخــض 
الصخــريات،  اتفــاق  عــن 
اســم  تحمل  وثيقة  أمــس، 
للسلطة  الدستورية  »القاعدة 

الترشيعية والتنفيذية«.
التي  الوثيقة،  هذه  وتتألف 
أعدتها لجنــة صياغة قانون 
املجلس، من  االنتخابــات يف 
63 مادة، تنــص األوىل منها 
عىل تشــكيل مجلــس األمة 
املكون من عرفتني هام مجلس 
، وهو  النواب ومجلس الشيو
الترشيعية  السلطة  سيتوىل 

يف البالد.
كام تضــم هــذه الوثيقة 
رئيس  ملنصب  الرتشح  وط 
الدولة، ومنها أن يكون املرشح 

مسجال يف ســجل الناخبني، وأن يكون يف سن ال 
يقل عن 40 ســنة يوم الرتشح، وأن يكون مسلام 
ليبي الجنســية لوالدين مسلمني ليبيني، وال يحمل 
أي جنسية أخرى، وأن يكون حامال ملؤهل جامعي 
أو مــا يعادله، وأال يكون متزوجــا من غري ليبية، 
وأن يكــون متمتعا بحقوقه املدنية والسياســية، 
وأال يكون حكم عليــه يف جناية أو جنحة مخلة 

بالرشف أو األمانة، ولو رد إليه اعتباره.

 تحطم مروحيتني 

تحطمــت مروحيتان تابعتــان للجيش العر 
الليبــي، إثر تصادمهام، ونت عــن الحادث مقتل 
طاقم إحدى املروحيتني أثناء مشاركتهام يف مهمة 

عسكرية، وفقا ملا تم اإلعالن عنه.
جــاء ذلــك يف بيــان نرشته صفحــة العميد 

باســم  املتحدث  الزوي،  ميالد 
القــوات الخاصة الليبية، عىل 

«، أمس . »فيسبو
صفحته،  عىل  الزوي،  وقال 
غــري املوثقــة، إن ســقوط 
املروحيتني نت عن تصادمهام.
ســقوط  »أدى  وتابــع 
الطائرتني العموديتني إىل مقتل 
 ، لربع بوزيد  طيــار  عميد 
األصيبعى،  ميالد  فنى  وعريف 
املروحية  طاقــم  متكن  بينام 

األخرى من النجاة«.
أن  »إىل  الــزوي  ولفــت 
املروحيــة األوىل تنتمــي إىل 
قاعدة بنينا الجوية«، مشــريا 
»إىل أن التصــادم وقــع أثناء 

تنفيذهام مهمة عسكرية.«
ورغم التقدم التقني الخاص 
بوســائل املالحة الجوية املتطورة الخاصة بتوفري 
أعىل قدر من األمــان للطائــرات الحربية، إال أن 
أو يف  بالتصادم  الطائرات ســواء  عمليات تحطم 

حوادث فردية، أصبح متكررا.
وبينام يكون الســبب أخطاء برشية يف بعض 
األحيان، يكون الســبب يف أحيان أخرى هو وجود 

مشاكل فنية تتعلق بالطائرة.

ــال الــــجــــو ــ ــ ــسـ ــ ــ ــن تــــابــــعــــتــــيــــن لـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ ــم مـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ تـ
املــــــجــــــلــــــس األعـــــــــلـــــــــى لـــــــلـــــــدولـــــــة الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة يــــتــــبــــّنــــى
ــة« و»الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة« ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ـ ــ ــ ــتـ ــ قـــــــاعـــــــدة دســــــتــــــوريــــــة لــــــــ »الـ

ــ ــ ــي ــ ــص ــ ــخ ــ ــت ــ األســـــــــــــــــد أمــــــــــــــر ب
ــى ــ ــرحـ ــ ــجـ ــ ــة مـــــــالـــــــيـــــــة لـ ــ ــ ــح ــ ــ ــن ــ ــ م
ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــرب ــ ــ ــح ــ ــ الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات ال

أصدر الرئيس الســوري بشار األسد، أمراً بتخصيص منحة 
مالية تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من قوات الجيش 
وقوى األمن الداخيل وقوات الدفاع الشعبي ممن لديهم نسبة 

. عجز بني 40 لـ100
وقررت اللجنة املشرتكة ملرشوع »جريح الوطن« تخصيص 
املنحة بحيث تكــون 200 ألف لرية ســورية لكل جريح من 
، و150 ألف لرية ســورية لكل  يحة العجز 70 حتى 100
يحة العجــز 40 حتى 69 وتعطى هذه املنحة  جريح من 
ملرة واحدة عىل أن ترصف هذه املنحة من صندوق الشــهداء 
والجرحى. وتشــمل هذه املنحة حــوايل عرشين ألف جريح 
عمليات حربية تختلف نســب عجزهم مــا بني عجز جز 

وعجز كيل.
جديــر بالذكر أن جرحــى العمليات الحربية ممن نســب 
عجزهم دون 40 هم جرحى إصابات شافية أي أن إصاباتهم 
ال تؤثر عىل قدرتهم الجســدية و ال متنعهم من مامرســة 
حياتهم اليومية حتى أنها مل تســتلزم ترسيحهم من الخدمة 
العسكرية وفق القانون ولذلك مل يستهدفهم مرشوع »جريح 
يحة العجز الكيل وانتقل  الوطــن«، الذي توجه بداية نحو 

. يحة العجز الجز منها إىل 

شــــــــكــــــــر اتــــــــصــــــــل بــــــالبــــــيــــــد :
حـــــــــيـــــــــاء مــــــــســــــــار تـــــفـــــاوضـــــي
ــن ــي ــي ــل ــي ــرائ س بــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن وا

أجــرى وزير الخارجية املرصي ســامح شــكري، مكاملة 
هاتفية مع نظريه اإلرسائييل يائري البيد، أوضح فيها »موقف 

القاهرة إزاء تسوية النزاع يف الرشق األوسط«.
، يف  وأكد املتحدث باســم الخارجية املرصية أحمد حاف
بيــان صدر عنه أمس، أن شــكري خــالل املكاملة »أكد عىل 
التفاوض بني الجانبني الفلســطيني  رضورة إحياء مســار 
واإلرسائييل، وخلق أفق ســيايس بالتوازي مع منا مستقر 
يضمن ذلك، وعىل نحو يرســخ ركائز االستقرار يف املنطقة 

ويجنبها موجات التصعيد والتوتر«.
وشــــدد وزير الخارجيــة املــــرصي، حــسب البيان، 
عىل أن القاهرة »مســــتمرة يف جــهودها الحثيثة يف هذا 

الشأن«.
وذكر البيان أن املكاملة تطرقــت أيضا إىل الجهود املبذولة 
يف إطار إعادة اإلعامر وتقديم املســاعدات والدعم التنموي 
لسائر األرايض الفلســطينية املحتلة، بالتنسيق مع السلطة 
الفلســطينية، وما يتطلبه ذلك من »تنسيق الجهود، تخفيفا 

عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق«.
بدورها، أعلنت الخارجية اإلرسائيلية يف بيان لها، أن البيد 
وشــكري اتفقا عىل مواصلة حوارهام يف املستقبل القريب، 
وأعربــا عن رغبــة دولتيهام يف مواصلــة تعزيز العالقات 

وإقامة روابط ثنائية جديدة.
وناقش الطرفان، حسب البيان اإلرسائييل، رغبتهام املتبادلة 
يف تعزيــز الروابط االقتصادية بــني إرسائيل ومرص، وأفق 
تكثيف األنشــطة الثنائية يف مجال املال واألعامل والتجارة، 
باإلضافة إىل خطة »االقتصاد مقابل األمن« التي طرحها البيد 

األسبوع املايض بشأن قطاع غزة.
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الســــــــودان أعلــــــــن رســــــــمياً موقفــــــــه مــــــــن وســــــــاطة
إثيوبيــــــــا الحدوديــــــــة مــــــــع  تركيــــــــا لحــــــــّل األزمــــــــة 

أعلنت الحكومة السودانية، 
بــادرة تقدمت  ترحيبهــا 
بهــا تركيا لتجــاوز األزمة 
بني  السياسية  العســكرية 

السودان وإثيوبيا.
وأصدرت وزارة الخارجية 
»تقريــرا  الســودانية 
للــرأي العــام« تلته وزيرة 
الصادق  مريم  الخارجيــة، 
املهدي، جاء فيه: »نعمل عىل 
التاريخية  العالقات  تقوية 
مــع تركيا، وتوســيع آفاق 
التعــاون. زيــارة رئيــس 
مجلس السيادة )عبد الفتاح 
الربهــان( لرتكيــا كانــت 
العالقات  ووضعت  ناجحة، 
يف إطارهــا الصحيح، وتم 
عدد  التوقيــع خاللها عىل 
ومذكرات  االتفاقيــات  من 

التفاهم«.
وأضاف التقرير: »ورحب الســودان بوساطة تركيا إليجاد 

حل ألزمة الحدود بني السودان وإثيوبيا«.
وشددت الخارجية الســودانية عىل أن العالقات الثنائية 
بني السودان وإثيوبيا »تشهد حاليا توترا عىل خلفية قضيتي 
االدعاءات اإلثيوبية يف أرايض منطقة الفشقة السودانية، 
وكذلك بســبب تعنتها بشــأن إبرام اتفاق ملزم قانونا حول 
عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة«، وأردفت: »يف كال هذين 

املوضوعني، فإن الســودان مطم لسالمة موقفه«.
وأكد الرئيس الرتيك، رجب طيب أردوغان، الشهر املايض، 
اســتعداد بالده للعب دور الوســاطة يف تســوية األزمة 
الحدودية بني الســودان وإثيوبيا، وذلك بعد أن وجهت أديس 

أبابا طلبا لذلك إىل أنقرة منذ شــباط.

وتنقســم أرايض التنازع الحدودية بني السودان وإثيوبيا 
إىل 3 مناطــق وهي الفشــقة الصغرى والفشــقة الكربى 
واملناطق الجنوبية، وتبل مساحتها نحو مليوين فدان وتقع 
بني 3 أنهر هي ســتيت وعطربة وباسالم ما يجعلها خصبة 

كبرية. لدرجة 
ومتتد الفشقة ملسافة 168 كيلومرتا مع الحدود اإلثيوبية 
من مجمل املســافة الحدوديــة لوالية القضارف مع إثيوبيا 

265 كيلومرتا. والبالغة حوايل 
واســتعاد السودان نتيجة عمليات عسكرية 92 من هذه 
األرايض الخصبة، قبل أشــهر، وذلك ألول مرة منذ 25 عاما 
بعد انســحاب الجيش السوداين منها عقب محاولة اغتيال 
، يف أديس أبابا عام 1995،  الرئيس املرصي حســني مبــار

بارتكابها. السودان  اتهم  والتي 

اعتقــال 4 اشــخا خــالل تجّمع طال
بالعدالــة ملقتحمــي مبنــى »الكابيتــول«

حيط   أعلنت  الســلطات األمريكية، اعتقال 4 أشخاص 
مبنــى الكابيتول  يف العاصمة األمريكية واشــنطن، خالل 
تجمــع طالــب بالعدالة ملقتحمي املبنى يف الســادس من 

املايض. الثاين  كانون 
وشــهد محيط املبنــى بعض لحظات التوتــر قبل وبعد 
انتهاء املســرية الذي تراوح أعداد املشــاركني فيها بني 400 

طة الكابيتول. و450 شــخصا بحسب تقديرات 
ويف الســياق ذاته، أوقفت الرشطة ســيارة يف شارع  
لويزيانــا وألقــت القبض عىل شــخصني بداخلها، صدرت 
بحقهــام مذكــرات جنائية معلقة يف تكســاس، أحدهام 
بتهمة حيازة  أســلحة  ناريــة واآلخر مدان بارتكاب أعامل 

عنف.

الجمــــــــار الهولنديــــــــة ضبطــــــــت
4 أطنــان مــن الكوكاييــن فــي روتــردام

أعلــن مكتــب املدعي العــام يف  هولندا بــأن  الجامر  
الهولندية ضبطت 4 أطنان من  الكوكايني يف مرفأ روتردام، 
يف إحدى أكرب عمليات  ضبط مخدرات  تّم تنفيذها يف البلد، 
وكشــف عن هذه  املخدرات  املهربة واملقدرة قيمتها بحواىل 
301 مليــون يورو أي ما يســاوي 353 مليون  دوالر ، يف 
كــة يف  بولندا وتّم  حاويــة موجهة من ســورينام إىل 

الكوكايني. إتالف 
وأوضــح ناطق باســم الحكومة أن«هذه ليســت أكرب 
مضبوطات لكنها واحدة من أكرب عمليات ضبط املخدرات«.
هذا وباتت هولندا مدخال رئيســيا للمخدرات املهربة إىل  
أوروبــا، وخصوصا الكوكايني، عرب مرفــأ روتردام، أكرب 
املوانــ األوروبيــة. ويكون الجزء األكرب مــن الكوكايني 

يف  كولومبيا. منتجا  املهرب 

ــــالب  ــراء انقـ ــ ــخا جـ ــ 1 أشـ ــل  ــ مقتـ
ــن ــرب الصي ــوب غ ســفينة ركاب بجن

قتل 10 أشــخاص  أفــاد التلفزيون املركزي  الصيني، 
جراء حادث إنقالب ســفينة ركاب وقع يف والية قويتشو 

الصني. غرب  بجنوب 
وأوضحت القناة، أنه تم حتى اآلن إنقاذ 40 شخصاً، فيام 
ال يــزال 5 آخرين يف عداد  املفقودين . ويشــار يف عملية 
اإلنقــاذ نحو 50 قارب إنقاذ ومروحيات. ووقع الحادث يف 
نهر زانكيه بالقرب من مدينة ليوبانشــوي. وتدل املعلومات 
األولية أن  الســفينة مخصصــة لنقل ال أكرث من 40 راكباً، 

لكنها كانــت مزدحمة بالركاب لحظة وقوع الكارثة.

قتلــــــــى وجرحــــــــى نتيجــــــــة هجــــــــوم ملعارضــــــــي 
مــن حكــم العســكر فــي ميانمــار علــى قافلــة ل

ــل ــ ــ ــ ــ ــة تحتف ــ ــ ــ ــ ــة األميركي ــ ــ ــ ــ ــادة الجوي ــ ــ ــ ــ القي
ــة« ــ ــ ــ ــ ــوة »قاتل ــ ــ ــ ــ ــها بهف ــ ــ ــ ــ ــر تأسيس ــ ــ ــ ــ بذك

أســفر هجوم شــنه معارضو الحكومة 
العسكرية يف ميامنار عىل قافلة لقوات األمن 
بجنــوب البالد، عن ســقوط قتىل وجرحى، 

حسبام أفادت وسائل إعالم أمس.
ونقلــت قنــاة Channel NewsAsia التي 
مقرها سنغافورة، أن مجموعة من معاريض 
الحكومة العســكرية قامــت بتفجري قنبلة 
يدوية الصنع عىل طريق ســري قافلة لقوات 
األمن يف ضواحــي مدينة يانغون )عاصمة 
ميامنــار الســابقة(، قبــل أن تشــتبك مع 

العسكريني.
وذكــرت القناة أن الحــادث الذي وقع يوم 
الجمعة املايض أســفر عن جرح أحد عنا 
األمن ووقوع قتىل وجريح واحد يف صفوف 
املهاجمــني، إضافة إىل مصــادرة كمية من 

األسلحة واملعدات منهم بعد املعركة.
وذكــرتChannel NewsAsia  أن فرقا من 
قوات الدفاع الشعبي الذايت تم تشكيلها يف عدد 
من بلدات ميامنار بعد االنقالب العسكري يف 

العسكرية،  الحكومة  املايض ملحاربة  فرباير 
غري أن معظم التقارير عن اشتباكات مسلحة 

تأيت من املناطق الريفية من البالد.
وقامت املعارضة بتشكيل »حكومة وحدة 
وطنيــة« تتألف بشــكل أســايس من نواب 
ستشــارة الدولة )رئيسة  الربملان املتصلني 
الوزراء( أون ســان سو ت املعتقلة من قبل 

العسكريني.
كام دعــا املعارضون الشــعب إىل »حرب 
دفاعيــة« واســتهداف املواقــع التابعــة 

للعسكريني.
ويف 1 شــباط  املــايض وقع يف ميامنار 
انقالب عســكري أوصــل إىل الحكم القائد 
ال مني  العام للقوات املســلحة الوطنية، الج
، الذي جمع يف يده الســلطات  أونــ هالين

الترشيعية والتنفيذية والقضائية.
وأثــارت ترصفات العســكريني موجة من 
االحتجاجــات الشــعبية التي قــام النظام 

العسكري بقمعها بقسوة.

نرشت القيادة الجويــة الجنوبية التابعة 
لســالح الجو األمرييك منشورا عىل منصة 
»تويرت«، هنأت فيه قواتها بعيد التأسيس مع 
هفوة متثلت بوضع صور ملقاتالت »سو 27« 

الروسية يف اإلعالن.
وقالت القيادة الجويــة الجنوبية التابعة 
لســالح الجو األمرييك يف منشورها: »عيد 
ميالد سعيد، للسالح الجو األمرييك!« وظهرت 
يف اإلعالن صور لثالث مقاتالت »ســو 27« 
روسية تحلق يف السامء عىل أعمدة متعددة 

األلوان.
وتم تشــكيل سالح الجو األمرييك يف 18 
يلــول 1947، حيث احتفلــت القوات الجوية 
األمريكية أمس االول بالذكرى السنوية الثالثة 

والسبعني لتأسيسها.
27 رسمًيا يف عام 1985،  وتم تقديم ســو
ما جعلهــا واحدة من آخــر مقاتالت الجيل 
الرابع الكبرية يف الحرب الباردة، لكن استغرق 

إنتاجها بكميات كبرية عدة سنوات أخرى.
هذه املقاتلة لديها قدرة رفع تصل إىل 6000 
. إنها متتلك صواريخ R-27 متوســطة  كــ
املــدى وصواريخ R-73 قصرية املدى، والتي، 
باإلضافــة إىل قدرتها عــىل املناورة، تجعل 
27  قوة يخ منهــا يف القتال  من ســو
 27 الجوي. عىل عكس F-15 تم تصنيف سو
عــىل أنها مقاتلة تفوق جوي، لكنها متعددة 
ا يكفي ملهام الرضبة. تحمل  االستخدامات 

قنابل جوية وصواريخ غري موجهة.

ــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واألخيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم الثالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اليـ
مـــــن انتخابـــــات مجلـــــس الدومـــــا فـــــي روســـــيا

1 دولــــة فقــــ فــــي إفريقيــــا  : الصحــــة العامليــــة
1 مــــن ســــكانها نجحــــت فــــي تطعيــــم أكثــــر مــــن 

لليــوم الثالث واألخــري، بدأت أمس يف 
روســيا، االنتخابات الترشيعية التي يختار 
فيهــا الناخبون الروس نوابا ملجلس الدوما 
)النواب( و9 رؤســاء للمناطق وممثيل 39 

ومحليا. إقليميا  برملانا 
ويتنافــس عىل املقاعد يف مجلس الدوما 

الجديــد يف العام الجاري 14 حزبا.
بأن  املركزية  االنتخابــات  لجنة  وأفادت 
نسبة املشــاركة يف االنتخابات الترشيعية 
يف روســيا بلغت وفق نتائ اليوم الثاين 
، وذلك دون األخذ  31 مــن االنتخابات، 51
بعــني االعتبــار عدد املشــاركني فيها عرب 

اإلنرتنت.
وحصــل ســكان 7 مناطــق روســية 
)موســكو، وسيفاســتوبل، ومقاطعات: 

كورسك، ومورمانسك، ونيجني نوفغورود، 
وياروســالفل، وروســتوف( عىل فرصة 
اإلدالء بأصواتهــم يف االنتخابات الجارية 
التصويت اإللكرتوين، أي عرب  باســتخدام 

اإلنرتنت.
التصويــت  يف  للمشــاركة  وســجل 
2 مليون ناخب،  اإللكــرتوين أكرث مــن 8
2 مليون ناخب  فيــام تم إدراج أكرث مــن 6
)وأكرث من مليوين شخص منهم هم سكان 
للمشاركة  النهائية  القوائم  موســكو( يف 

اإللكرتوين. التصويت  يف 
فالدميــري  الــرويس  الرئيــس  وكان 
الــوزراء الرويس ميخائيل  بوتني، ورئيس 
ميشوســتني، قد صوتا يف االنتخابات عرب 

أيضا. اإلنرتنت 

أعلنــت  منظمة الصحــة العاملية ، أن 13 

دولة فقــط من دول  أفريقيــا ، نجحت يف 

تنفيــذ املهمة املطروحة مــن قبل املنظمة 

وهــي  تطعيم  10 من ســكان كل من هذه 

الدول ضــد  فريوس كورونا  حتى نهاية هذا 

الشهر.

وّحــرت املنظمة يف بيان أصدرته، من أن 

»النقص الراهن يف  اللقاحات ، يشكل حاجزا 

جديــا أمام تنفيذ برنام التطعيم يف العديد 

القارة«. من مناطق 

وذكر البيــان، أن الدولة اإلفريقية األكرث 

تقدما من حيث نسبة املحصنني ضد كورونا 

هي سيشــيل )72 من مجموع السكان(، 

 ،) (، واملغرب )44 وتليها موريشيوس )55

(، وجزر القمر والرأس األخرض  وتونس )21

)18 يف كل منهــام(. ويف الجزء الجنو 

من القارة تعــود الريادة يف هذا املجال إىل 

.) ( وجنوب أفريقيا )12 زميبابوي )13



حســمت الربازيل مواجهتها مع لبنان بفوزها عليه )0-4) 
ضمن نها املجموعة العاملية األوىل ملســابقة كأس ديفيس 
والذي استضافه االتحاد اللبناين للتنس عىل امللعب األول للنادي 

اللبناين للسيارات والسياحة بالكسليك عىل مدى يومني.
وبعدما تقّدمت الربازيل )2-0( يف اليوم األول السبت بفوزها 
يف اللقاءين األول والثاين بفئة فردي الرجال، فازت يف اليوم 
الثاين األحد يف فئة زوجي الرجال لتحسم مواجهتها مع لبنان 
الذي مل يكن العبوه لقمة ســائغة امام الربازيليني خاصة يف 
تناول يده اذ خرس  مباراة الزوجي حيث فرّط لبنان بفوز كان 
بـ«التاي بريك« ويف الوقت القاتل املجموعة الثالثة والحاسمة 

بعد أداء رجويل من الالعبني بنجامن حسن وهادي حبيب.
ويف التفاصيل، اقيمــت يف اليوم الثاين املباراة األوىل يف 
زوجي الرجال وجمعت الثنا اللبناين بنجامن حسن )مصنف 
735 يف الزوجي( وهادي حبيب )مصنف 1505 يف الزوجي( 
ضد الثنا الربازييل رافاييل ماتوس )مصنف 78 يف الزوجي( 
ومرسيللو دميوليني )مصنف 51 يف الزوجي( بحضور جمهور 
غفــري تقّدمه رئيس اللجنــة األوملبية بيار جلخ ورئيس اتحاد 
التنس أوليفر فيصل ونائبه ســريج زوين واألمني العام رميون 
كتــورة وأعضاء االتحاد ورئيس اتحاد املبارزة جهاد ســالمة 
ونائب رئيس النادي املضيف نبيل كرم وامني املال املحامي اييل 
آصاف وعدد من اعضاء مجلس االدارة واعضاء اتحادات واندية.

يف املجموعة األوىل، بسط الثنا الربازييل السيطرة عليها 
وانهياهــا )6-2(. واعتقد الكثــريون ان الربازيل تّتجه لفوز 
رسيع عىل لبنان يف الزوجي لكن حســن وحبيب تقّدما )3-

0( يف املجموعة الثانية ثم )4-1( ليحســام املجموعة الثانية 
ملصلحتهام )6-3( امام التشــجيع املتواصل للجمهور اللبناين 

املحتشد عىل املدرج ولتتعادل األرقام )1-1( يف املجموعات.

ويف املجموعة الثالثة والحاسمة، تقّدم لبنان )4-2( و)5-

4( لتتعــادل األرقام )5-5(. ثم تقّدمت الربازيل )6-5( وعادل 

لبنــان )6-6( ليلجأ الفريقان اىل الـ »تاي بريك« ليتقّدم لبنان 

و)5-5)  للبنــان  و)4-5(  و)4-4(  و)3-4(  و)2-4(   )0-3)

و)6-5( للربازيل )7-5( للثنا الربازييل الذي يحســم اللقاء 

ملصلحتــه بجموعتني لواحــدة )6-2) (3-6) (7-6( ولتفوز 

واجهتها مع لبنان بتقّدمها)3-0(  من اصل خمس  الربازيل 

مباريات ممكنة وليبقــى لبنان يف املجموعة العاملية األوىل 

وتتأهل الربازيل.

وجمعت املباراة الرابعة الربازييل ماتيوس دي امليدا )املصنف 

334 يف العامل والحائز عىل لقب دورة روالن غاروس الفرنسية 

لفئة الناشــئني يف العام 2019( واللبناين روي تابت وانتهت 

جموعتني لصفر )6-0( و)1-6). ملصلحة الربازييل 

1
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االثنني 20  أيلول 2021

ــــس ــ ــابقة كأ ديفيـ ــ ــ ــى ملسـ ــ ــ ــة األولـ ــ ــ ــة العامليـ ــ ــ املجموعـ
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــع لبن ــ ــ ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــ ــ ــم مواجهته ــ ــ ــ ــ ــ ــل تحس ــ ــ ــ ــ ــ البرازي

ــدم : ــ ــ ــ ــ ــ ــرة الق ــ ــ ــ ــ ــ ــي ك ــ ــ ــ ــ ــ ــان ف ــ ــ ــ ــ ــ ــة لبن ــ ــ ــ ــ ــ بطول
تعـــــادل النجمـــــة والتضامـــــن صـــــور مـــــع طرابلـــــس والبـــــرج

: القــدم  كــرة  فــي  ســيو  ا االتحــاد  كأ  نهائــي  نصــف 
اليــوم البحرينــي  املحــرق  علــى  ضيفــاً  اللبنانــي  العهــد 

: القـــــدم  كـــــرة  فـــــي  املحليـــــة  األوروبيـــــة  البطـــــوالت 
ســتر يونايتد على وســت هام فوز دراماتيكي هوليوود ملان

ســباعية بايــرن ميونيــ ُتدخــل ناغلســمان تاريــ البوندســليغا

وليني تو ود ي م ا ن ال ال

ا  الل ا عل  ل يتف ي د التن أوليفر  ي اتح

وير و الطويل ت و ت            ين  ن الل

ي ا رح الفري ال

ي ين حس وح ن ن الل ســقط النجمة مجــددا يف فخ التعادل الســلبي، وذلك  وال

واجهــة طرابلس، أمس االحد، عىل ملعب طرابلس البلدي، 

ضمن منافســات الجولة الثانية من الدوري اللبناين.

وشهدت املباراة شــوطني سلبيني، وسط ضغط نجاموي 

من أجل تســجيل هــدف أول يف البطولــة، ولكن دفاعات 

طرابلــس املحكمة كانت لها الكلمة الفصل يف النهاية.

وتعتــرب النتيجة إيجابية لكتيبة املدرب أســامة الصقر، 

البحري. املدرب ماهر  لفريق  وسلبية 

ورفع النجمة رصيده إىل نقطتني من تعادلني سلبيني، يف 

حــني خطف طرابلس نقطة من مواجهتني.

وتصدر شــباب الســاحل للجولة الثانية برصيد 4 نقاط، 

وذلك بعد فوزه عىل حســاب الصفاء باألمس بنتيجة 0-5، 

يف حني حل اإلخاء األهيل عاليه والربج باملركز الثاين بفارق 

األهداف.

وتعادل التضامن صور مع الربج 1-1 عىل ملعب أمني عبد 

النور يف بحمدون.

وشهدت املباراة بداية قوية من التضامن، حيث سجل عيل 

بيطــار هدفا رسيعا بعد ركنية نفذها رباح مذبوح، وحولها 

بيطار برأســية عىل ميني الحارس عبد الكريم صالح.

وعادل الربج النتيجة يف الدقيقة 44، عرب أبو بكر املل من 

عالمة الجزاء، بعد شــد عيل بيطار لحسن مهنى.

ومع انطالق الشــوط الثاين، أجرى مدرب التضامن محمد 

زهري تبديالت يف وســط امللعب، استحوذ بها عىل مجريات 

اللقاء، دون التمكن من تســجيل هدف الفوز.

ورفــع الربج رصيــده إىل 4 نقاط، يف حني رفع التضامن 

صور رصيده إىل نقطتني.

تتجــه األنظــار اليــوم 
اإلثنني، نحو ستاد املحرق يف 
املنامة،  البحرينية  العاصمة 
الــذي يحتضــن قمة نصف 
نها كأس االتحاد اآلسيوي 
البحريني والعهد  املحرق  بني 
اللبنــاين، يف ملحمة كرس 
العظــام بحثا عن التأهل إىل 

املباراة النهائية.
إىل  منهام  الفائز  ويتأهل 
املبــاراة النهائيــة ملواجهة 
الفائــز من اللقاء اآلخر الذي 
األردين  السلط  بني  سيجمع 

والكويت الكويتي.
قمة املحرق والعهد، تفوح 
والندية،  اإلثارة  رائحة  منها 
حيث وصل الجانبان إىل قمة 
املستويات والجاهزية التامة 
لخوض املباراة التي سيديرها 

. طاقم تحكيم أوزب

 رغبة العهد 
يف املقابــل، لدى العهد رغبة كبرية يف الوصول إىل املباراة 

النهائية عرب الفوز عىل املحرق.
يــرشف عىل تدريب العهد املدرب باســم مرمر الذي ميتلك 
نجومــا بارزة مثل محمد حيدر وحســني دقيق ومحمد قدوح 

واملحرتفني السوري عزي الدين عويض والبوسني هاريس.
ويفتقد العهد لعدة عنا مثل الحارس مهدي خليل والالعب 

عيل الحاج بسبب إصابتهام بالرباط الصليبي.

 املحرق 
يف املقابل، يأمل املحرق أن يستغل عاميل األرض والجمهور 
يف الوصول إىل املباراة النهائية والحصول عىل اللقب التاريخي 
الذي حققه مرة واحدة يف تاريخه 2008، حيث ســيكون أمام 

امتحان صعب بقيادة مدربه البحريني عي السعدون.
ويــربز يف صفوف املحرق عــدة العبني يأيت يف مقدمتهم 
الحارس األمني محمد السيد جعفر ووليد الحيام ومحمد البناء 
وعبــد الوهاب عيل وعبد الوهاب املالود وفالفيو وعيل مفتاح 

وغريهم من النجوم.
ويســعى املحرق لتحقيق الفوز والتأهل إىل املباراة النهائية، 

خصوصا أنه سيخوض املواجهة عىل أرضه وبني جامهريه.

وكان عقــد ظهر أمس االحد االجتــامع الفني للمباراة يف 
مقر االتحــاد البحريني لكرة القدم برئاســة مراقب املباراة، 
العراقي جوفاند عبد الخالق، وحرضه مقّيم الحكام، السعودي 
عبد الرحمن الزيد، واملنســق الطبــي، اإلمارايت الدكتور أحمد 
إبراهيم، واملنسق العام للمباراة، البحريني وليد أحمد، ومندو 

الفريقني.
وقــد حرض يف بداية االجتامع ممثل االتحاد البحريني لكرة 
القدم حســن إســامعيل، الذي رّحب بالعهــد يف بيته الثاين 
يف البحرين، ومتنــى للفريقني أداًء طّيًبا ورياضيا بني ناديني 

شقيقني.
مّثل العهد يف اللقاء رئيس البعثة واملنسق اإلعالمي يوسف 
ي وحســني عيا مســؤول  يونس ومدير الفريق محمد 

التجهيزات، وتقرر ما ييل:
 يلعب العهد بطاقمه األســايس األصفر الكامل مع حارس 

باللون األسود الكامل.
 يلعب املحرق بطاقمه األسايس األحمر الكامل مع حارس 

باللون األخرض الكامل.
وافقة االتحاد اآلســيوي عىل حضور   إبــال الفريقني 
الجمهــور مع التزام إجــراءات وزارة الصحة البحرينية فيام 

يختص بجائحة كورونا.
يذكر أن املباراة ستجرى مساء اليوم اإلثنني عىل ستاد الشيخ 

عيل بن محمد آل خليفة.

خطف مانشســرت يونايتد انتصــارا يف الوقت القاتل أمام 
مضيفه وســت هام، وتغلب عليه بنتيجة )2-1( أمس األحد، 
يف املبــاراة التي احتضنهــا ملعب لندن األوملبي ضمن لقاءات 

الجولة الخامسة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وافتتح وست هام التسجيل عرب سعيد بن رحمة يف الدقيقة 
(30(، وعــدل اليوناتيد النتيجة عرب كريســتيانو رونالدو يف 
الدقيقة )35(، قبل أن يخطف جي لينغارد االنتصار بالهدف 

الثاين يف الدقيقة )89).
وبتلك النتيجة رفع مانشســرت يونايتد رصيده إىل 13 نقطة 
يف املركز الثاين، بينام تجمد رصيد وست هام عند 8 نقاط يف 

املركز الثامن.
وتألق الحارس اإلسباين ديفيد دي خيا وتصدى لركلة جزاء 
يف الوقت املحتســب بدال مــن الضائع ليحاف لليونايتد عىل 

الفوز الثمني.

 اسبانيا 
ســقط ريال مايــوركا يف فخ التعادل الســلبي مع ضيفه 
فياريال أمس األحد ضمن منافســات الجولة الخامســة من 

الدوري اإلسباين.
عىل ملعب ســون موا معقل مايوركا، عجز أي من الفريقني 
عن هز شبا املنافس ولو مرة واحدة طوال زمن املباراة لريت 

الجانبان نتيجة التعادل.
بالتايل يحصل كل فريق عىل نقطة ترفع رصيد مايوركا إىل 

ان نقاط يف املركز السابع من جدول الليغا، ورصيد فياريال 
إىل أربع نقاط يف املركز الـ14، وذلك مؤقتا لحني إقامة باقي 

مباريات األسبوع.

 أملانيا 
تحــدى بايــر ليفركوزن النقــص العددي أمــام مضيفه 
شــتوتغارت، واســتعاد نغمة االنتصارات التي غابت عنه يف 
املرحلة املاضية بالدوري األملاين )بوندســليغا(، بعدما تغلب 
3-1 عىل منافسه أمس األحد يف املرحلة الخامسة للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفركوزن، الذي خرس أمام بوروسيا دورمتوند 
يف املرحلة املاضية، إىل 10 نقاط يف املركز الثالث مؤقتا، لحني 

انتهاء باقي مباريات الجولة.
وتوقف رصيد شــتوتغارت، الذي حصــد نقطة وحيدة يف 
مبارياته األربع األخرية باملســابقة، عنــد 4 نقاط يف املركز 

الرابع عرش.
وتقــدم ليفركــوزن مبكرا عن طريق روبــرت أندريش يف 
الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله باتريك ستشــيك الهدف 
الثــاين يف الدقيقة 19، لكن الفريق الضيف اضطر للعب بـ10 

العبني عقب طرد أندريش يف الدقيقة 32.
واستغل شــتوتغارت النقص العددي يف صفوف منافسه، 
بعدما ســجل أوريل مانغاال هدفا ألصحاب األرض يف الدقيقة 
39، غري أن فلوريان فريتز أضاف الهدف الثالث لليفركوزن يف 

الدقيقة 70.

نجــح بايــرن ميونيــخ يف مواصلة 
انتصاراتــه تحت قيادة مدربه الشــاب 
جوليان ناغلســامن، وذلك بعدما اكتسح 
ضيفــه بوخــوم )7-0(، أول من أمس 
الســبت، يف خامــس جــوالت الدوري 

األملاين.
أوبتا« لإلحصائيات،  وبحسب شبكة« 
فإن ناغلســامن عادل رقام قياســيا يف 
البوندسليغا بتسجيل فريقه 20 هدفا يف 

أول 5 جوالت بالبوندسليغا.
وبات ناغلســامن ثالــث مدرب ينجح 
مــع فريقه الجديد يف بلــو هذا املعدل 
التهديفي يف مستهل مسريته بعد الثنا 
أودو التيك عــام 1970 وأدرايس جونكر 

عام 2011.
يذكر أن سباعية الفريق البافاري جاءت 
عــن طريق لريوي ســاين بالدقيقة 17، 
جوشــوا كيميتش )2) (27، 65(، سريج 
  (61( غنابري )32(، روبرت ليفاندوفس

وتشــوبو موتين )79(، فيام سجل فيسيليس المربوبولوس 
مدافع بوخوم هدفا بالخطأ يف مرمى فريقه )43).

وأصبــح بايرن ميونيــخ، فريقاً مخيفــا بدرجة ال تصدق 
حينام يواجه أي منافس مهام كان اســمه أو تاريخه، ســواء 

يف املسابقات املحلية أو األوروبية.
اســة، مع ناغلسامن، بعد رحيل  وازداد الفريق البافاري 

صاحب اإلنجازات هانز فليك لتدريب املنتخب األملاين.
ويتصــدر بايرن ميونيخ ترتيب الــدوري األملاين حتى هذه 
اللحظة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، فاز يف 4 مواجهات 
وتعادل مرة وحيدة، وســجل 20 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف 

فقط.
كام يرتبع نجمه روبرت ليفاندوفســ عىل عر صدارة 

الهدافني، بتسجيله 7 أهداف.
ولكن ما يثري الدهشة، هو الرقم املرعب الذي حققه بايرن يف 
آخر 5 مباريات بجميع املسابقات، فالعمالق البافاري سجل 31 

هدفا يف آخر 5 مباريات، وتلقت شباكه هدفا واحدا.
بدأت هذه السلسلة من االنتصارات الكبرية بالفوز عىل فريق 
برمير املتواضع يف كأس أملانيا 12-0، ثم اكتساح هريتا برلني 
واليبزي يف البوندســليغا بنتيجتي 5-0 و4-1، وبعدها رضب 
البافــاري برشــلونة يف دوري األبطال بثالثية نظيفة، وعاد 

للدوري بسحق بوخوم بسباعية.
وسجل الفريق البافاري 3 أهداف يف غضون ربع ساعة فقط 
بني الدقيقتني 17 و32، قبل أن يستفيد من هدف بنريان صديقة.

ووفقا لشبكة »سكواكا« لإلحصائيات، فإن البايرن متكن 
من تســجيل 3 أهداف أو أكرث خالل الشوط األول ملباراة يف 

البوندســليغا، للمرة السابعة منذ بداية املوسم املايض.
اىل ذلك، أشــارت شــبكة »ســكواكا« لإلحصائيات، إىل 
نجاح الدويل البولندي روبرت ليفاندوفســ يف تســجيل 
هــدف عىل األقل يف آخر 19 مباراة خاضها بقميص الفريق 

البافاري.

ل الري را ا النجم و م م

ري العهد

ــب املضــارب ســليم ابــو رجيلــي املحّضــر التاريخــي ل
انينيات القرن  مّرت اجيال وستمر يف لعبة التنس منذ 
الفائت وحتى ايامنا هذه وســليم ابو رجييل محرّض شبك 
املضارب يف النادي اللبناين للسيارات والسياحة منذ العام 

1983 اي منذ 38 سنة وما زال.
وابــو رجييل خبري يف لعبة التنس ويف تجهيز شــبك 
املضارب والتي اكتســبها من عمله يف الكرة الصفراء فهو 
ملجأ لالعبني والالعبات  يف تحضري شــبك املضارب.وابو 
رجيــيل بشــو للجميع وال يرفــض اي طلب وتراه يف 
خدمــة الالعبني من جميع الفئــات العمرية.ولو اراد ابو 
رجيــيل تعداد املضارب التي جهزها خالل عقود من الزمن 
لكان ومن املؤكد دخل اىل كتاب غينيس لألرقام القياسية 

القيايس يف عمله. الرقم  كحامل 
وابــو رجييل عايــش الكثريين من الالعبــني املحليني 
والعرب واألجانب  الذين مروا يف تاريخ اللعبة منذ اربعني 

عامــاً وما زال يقوم بواجبه عىل أكمل وجه. 
ويجمع كل من يحط رحاله يف النادي اللبناين للسيارات 

ينوالسياحة عىل عمل ابو رجييل االحرتايف. وير م قليع ت ي يح أحد ا   و  ليم ا

لس  ولي 



11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  سيدين بواتييه 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينــة يف الواليات 
املتحدة. 

2ـ صحيفة خليجية. 
موســيقية،  نوتة  3ـ 

حرف جر. 
4ـ مغنية لبنانية.

5ـ أقوال سائرة.

كـــرة  فــــريق  1ـ 

إيطايل.

2ـ أمري بريطاين.

3ـ ال يُباح به، باٍل.

4ـ بلدة يف البقاع. 

5ـ دولة آسيوية.

شــاعر غنا مرصي مشــهور. يعترب أحد أشهر 

كتاب االغنية املرصيــة يف النصف الثاين من القرن 

العرشيــن. لــه العديد من األغاين ملعظــم املطربني 

العرب. واملطربات 

 إســمه مؤلف من 13 حرفا. إذا جمعت:

إسبانية. مدينة    6+8+2+5+9

8+5+1+7+13  فريق كرة لبناين.

11+12+8+7  مدينة سورية.

2+4+9+5  برج مشهور. 

12+3+8+13  حرب. 

1+10+3  قصد فعل. 

10+7  رفق باإلبل.

1ـ ما إســم الدولة التي فــازت بامليدالية الذهبية يف 

مسابقة كرة القدم بدورة األلعاب األوملبية الصيفية التي 

أقيمت يف لندن سنة 1948؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم الطائر الذي يعترب صاحب أعىل مقدرة عىل 

السمع، إذ ان سمعه أقوى من سمع االنسان سبع مرات؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أيــة ســنة طّبــق يف لبنان قانــون األحزاب 

السياسية؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم العاصمة االفريقية التي أسسها الهولنديون 

سنة 1652؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اســم الشعب الذي أول من استعمل االسمنت يف 

البناء؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو الشــاعر والفارس الجاهــيل الذي لّقب بـ 

الفلحاء؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية ســنة اجتاز القائد القرطاجي هنيبعل جبال 

االلب؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم املمثلة املرصية املعتزلة التي هي شقيقة 

ممثلة وإسمها األصيل قدرية قدري؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إسم األديب العبايس املشهور يف زمانه الذي له 

الحيوان، والبخالء؟ 

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(2  20  1 22)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

أفضل لك أن تتقبل الوضع الراهن وال تحاول 
التهرب منه. حاذر الترسع يف القطاع العاطفي 

واال النتائ ستكون مربكة وغري سارة. 

انك تريد الحركة الرسيعة والتقدم، والعمل 
ســيوفر لك االنســجام والثقة يف محيطك. 
املتباعدون  واألصدقــاء  واألقربــاء  املحبون 

يحلمون بلقائك. 

خطّط ملشاريعك الجديدة ولكن ال تتخذ قرارا 
حاســام اال إذا كنت مضطــرا اىل ذلك. زيارة 

قصرية ستعود عليك بالفائدة واالرتياح. 

عدم االستقرار يف األوضاع الكوكبية يجعل 
مواقفــك يف املرحلة الحالية غري ثابتة متاما. 
ة مصاريف رضورية عليك  تابــع حذر ألن 

أن تدفعها.

بامكانك أن تتغلب عىل صعوبات كثرية يف 
هذه املرحلــة الحرجة. قد تتوىل اليوم قضية 
مهمة أو مسؤولية كبرية، فال تتأفف بل تقّبل 

األمر بارتياح.  

التنقــالت والزيارات التي تقوم بها يف هذه 
الفرتة ميكن أن تفيد يف نشــاطاتك الجارية. 
إستفد من الفرصة وحاول الكسب حتى أق 

الحدود.

 نشــاطاتك املهنية مدعومة. بامكانك فهم 
الدقيقة  املشاكل بوضوح ومواجهة األوضاع 
جــدا. ال تدع اللوم يؤثر عليك فام قمت به هو 

الصواب عينه.

ســتعيش فرتة أحالم جميلة، ولكن قد تجد 
نفسك انك لست يف وضع ميكنك من االستجابة 

لكل ما يطلبه الغري يف هذه املرحلة الدقيقة.

تعــاين من بعض القلــق والخوف من دون 
سبب واضح وظاهر. اقرتاح ممتاز للعمل من 

قتضاه.  صديق مخلص، اقبل به واعمل 

دع مخيلتك الثاقبة تنقلك عىل أجنحتها اىل 
أرض األحــالم الســعيدة. ان من تحبه يبادلك 
عاطفتك النبيلة، والتناســق معه يعّم جّوكام 

العاطفي.

احتفــ بذهنك صافيا. املشــاكل املهنية 
تتطلــب أكرث انتباها وحركة، وســتجد الحل 
. ال تلجأ اىل املعارضة، واعتمد  املناسب ألمور

الحوار الرصيح. 

لديك القوة واالقنــاع يف تحركاتك الكثرية. 
معلومــات مهمة تتلقاها قد تحســن حياتك 
تدريجيا. عليك القيام باملبادرة الحسنة النجاح 

حياتك العاطفية. 

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

(24 متوز  23 آب(

امليزان

(24 أيلول  22 ت1)

القوس

(1 (22ت2  21 

الدلو

2  19 شباط(  21)

الثقة
أحاديث
انتظار
إقرتاب
امنوذج
بودوان
برمانا

بهاء
تدابري

تالميذ
تايلور

جامهري
حبوب
حنطة
خطة

دهر
ديكارت

دائرة
ذهب

ذم
رونق

رياضة
زامبيز

سنديان
سهاد
شص

شكسبري
صك

صافيتا
طرابلس

طوافة
طرب
عذر

عدالة
فندق

فنكوفر
فخ

فلوران

قمة
قائد

كتيبة
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املحروقات... إســــــتحقاق خطر اجتماعيــــــاً قد يُطيح فعالية حكومة ميقاتــــــي التي تأخذ الثقة اليوم
»إســــــرائيل« تختار شــــــركة أميركية للقيام بحملة حفر فــــــي البحر... ولبنان غــــــارق في أزماته
هــــــل من تداعيــــــات ُمباشــــــرة على الوضــــــع اللبناني جــــــّراء ملــــــف الغواصات األوســــــترالية؟

أخرى وأن يكون ضمن خطة شاملة ال عىل طريقة  بالحبة 
 (، ستجد حكومة الرئيس ميقايت، التي ستأخذ ثقة املجلس 
اليوم مع توّقعات بأكرث من 90 صوتًا، نفســها أمام مأزق قد 

يحّد من فعاليتها اإلصالحية.
والســؤال الذي بدأ يطرح نفسه بقوة منذ 17 ترشين: هل 
يكفي الحكومة ثقة مجلس النواب للنجاح، وال ســيام أنها 
منبثقة من رحم هذا املجلــس؟ أم باتت بحاجة إىل مقاربة 
أخرى لكســب ثقة من قــد تطرق أبوابهم بحجة مســاعدة 

وتأمني حاجيات من ال يثقون بها؟
ماذا عن النفط اإليراين؟ هذا املوضوع بالطبع هو موضوع 
أكرب مــن الحكومة التي من املســتبعد أن يُطرح عىل جدول 
أعاملها نظًرا إىل النتائ الكارثية عليها بغض النظر عن القرار 
الذي قد يُتخذ. من هذا املنطلق، أخــذ الرئيس ميقايت موقًفا 
يُريض جميع األطراف وهو استنكار دخول النفط بحجة خرق 
السيادة من دون انغامس الحكومة يف هذا املستنقع املمتىلء 
باأللغــام. هذا يف الداخل قد يكــون مفهوًما، ولكن ما نظرة 

الخارج لحكومة تستنكر أمراً واقعاً؟
الجدير ذكره أن أي موافقة رســمية عىل دخول هذا النفط 
إىل لبنان ســُيعرّض املســؤولني الذين أعطوا املوافقات إىل 
عقوبات أمريكية. وإذا اســتمر اإلمعان يف إعطاء املوافقات، 
فإن الحكومة برّمتها ســتكون عرضــة للعقوبات. وبالتايل 
من املتوّقع أن تتبع الحكومة اسرتاتيجية النعامة خوًفا عىل 
نفسها وعىل الوضع يف لبنان. وهذا أمر ال تحسد عليه، أقله 

يف االنطالقة األوىل لعملها.
عمليا، الوترية التي يأيت فيهــا النفط اإليراين تجعله يحّل 
مشكلة بعض املؤسسات مثل املستشفيات واملدارس وغريها، 
لكن هــذه الوترية غري كافية لســّد حاجة الســوق املحيل. 
وبالتــايل إذا ارتفعت الوترية إىل مســتوى باخرة يف النهار، 
فإنها ســتكون أكرث من كافية لســّد حاجة السوق وحتى 

القضاء عىل السوق التقليدية ، أي عرب الرشكات.

التســليط اإلعالمي عىل تداعيات دخــول النفط اإليراين 
إىل لبنان، طغى عىل حدٍث أخطر وأكــرب وهو اختيار العدو 
اإلرسائييل لرشكة Halliburton األمريكية التي بدورها طلبت 
كة بريطانيــة اســمها Stena Ltd وذلك للقيام  خدمات 
بحّملة تنقيب عــن الغاز يف املنطقة املتنازع عليها بني لبنان 

والعدو اإلرسائييل.
ويشــمل نطاق العمل تطوير ب كارديش الشاملية والذي 
من املتوقع أن يســمح للدولة العربية بتسويق 33 مليار مرت 
1 تريليون قدم مكعب( من الغاز باإلضافة إىل 31  مكعب )2
مليون برميل من احتياطيات الســوائل بإجاميل 243 مليون 
. وبحســب املهمة، من املتوقع أن تســلم  برميل نفط مكاف

الكمية األوىل من الغاز يف النصف الثاين من عام 2023.
ويشــمل نطاق العمل أيًضا ب التقييم كارديش 4 التي تعد 
بكميات إضافيــة يف بلو كارديش )إجــاميل 166 مليون 
( غري معرضة للمخاطر وقابلة لالسرتداد. برميل نفط مكاف
وُوضع يف نطاق العقد أيًضا، اإلستكشافات داخل ب أثينا 
الواقعة يف بلو 12 بني كارديش وتانني. وبحسب التقديرات،  
0 تريليون قدم  تحوي ب أثينا عــىل 20 مليار مرت مكعب )7
مكعب( من الغاز باإلضافة إىل 4 ماليني برميل من الســوائل 
قابلة لالســرتداد وغري معرضة للمخاطر مع احتامل نجاح 

. بنسبة أكرب من 70
هذا يعني أن السباق عىل اســتخراج الغاز من البحر قد تّم 
حسمه ملصلحة »إرسائيل« يف وقت وصلت الرسالة بوضوح 
إىل لبنان: »لن يكون هنا اســتخراج للغاز اللبناين من دون 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية«. كل هذا يف ظل استنزاف 
املســؤولني اللبنانيني للوقت وتلهيهم يف سفاســف األمور 
يف ملٍف يبقى فيه الوقت أهــم عنرص! فمثال، ال نعرف حتى 
الساعة أســباب عدم إرسال مرســوم تعديل الحدود طبًقا 

لخرائط الجيش اللبناين إىل األمم املتحدة!
املشــكلة الكبرية التي ميكن أن يقع فيها لبنان هوعملية 
تأهيل اآلبار التي ســيتم اكتشافها والتي من املفروض أنها  
أي اآلبار   مشــرتكة مع لبنان. وبالتايل فإن عملية التأهيل 
ســتصب يف مصلحة الدولة العربية عىل حساب لبنان يف 

منطقة تحوي عىل أهم وأكــرب الخزانات يف منطقة الرشق 
ئــات املليارات من  األوســط، والتي تُقّدر بأســوأ األحوال 

الدوالرات يف املنطقة املتنازع عليها فقط!
ويف خضّم األزمة االقتصادية التي يعيشها لبنان وحاجته 
القصوى إىل املحروقات، تبقى أسباب عدم التنقيب عن النفط 
عىل الربّ اللبناين مجهولة خصوًصا أن املعطيات »السيسمية« 
كات كثرية أثبتت وجود كميات يف منطقة  التي قامت بها 
ا  نهر إبراهيم، ويف منطقة حاصبيا ويف منطقة البقاع. و
أن هذه الكميات موجودة عىل أعامق ليســت بكبرية، لذا فإن 
الوقت املطلوب الســتخراج النفط منها قــد يكون أقّل بكثري 
من الوقت املطلوب الســتخراج الغاز من املنطقة االقتصادية 

الخالصة التابعة للبنان.
عىل صعيد آخر، نشــبت أزمة ديبلوماســية مفتوحة بني 
فرنســا من جهة، والواليات املتحدة األمريكيــة وبريطانيا 
وإســرتاليا من جهة أخرى. ونشــبت هذه األزمة بعد تعرض 
فرنسا ملا سّمته بـ »اإلذالل والطعن بالظهر«، عىل خلفية إلغاء 
كانربا )عاصمة إسرتاليا( عقد توريد غواصات فرنسية موّقع 
كة اســرتاتيجية بني واشــنطن  يف العام 2019 ملصلحة 
ولندن وإسرتاليا. هذا األمر دفع بباريس إىل إستدعاء سفرائها 
يف كل من الواليات املتحدة وإسرتاليا وذلك إلجراء مشاورات.

الجديــر ذكره، أنــه ويف إطار الرصاع االســرتاتيجي بني 
كة  الدول الكربى، قامت فرنســا وإســرتاليا ببناء عالقة 
واجهة النفوذ الصيني يف  اسرتاتيجية تسمح إلســرتاليا 
املنطقة يف وقت وصــل التوتري بني اســرتاليا والصني إىل 
ذروته يف املحيط الهادي. وال يخفى عىل أحد االســرتاتيجية 
الفرنســية التي تســعى لتوســيع نفوذها يف املنطقة يف 
مواجهة الصني، وكذلك بالنســبة للواليات املتحدة األمريكية 
وبريطانيــا. لكن إلغــاء عقد بيع 12 غواصة فرنســية إىل 
إســرتاليا والذي تصــل قيمته إىل 56  مليــار دوالر أمرييك 
والرضبة القوية لالسرتاتيجية الفرنسية، عّقد األمور بشكٍل 
غري مسبوق بني فرنسا والواليات املتحدة األمريكية، وهو ما 
سيكون له تداعيات عىل الساحة اللبنانية من دون أدىن شك.
من الســيناريوهات املطروحــة بقوة توثيــق العالقات 

الفرنســية  اإليرانية يف ظل تعقيــدات يف ملف التفاوض 
غري املبا بني إيران والواليات املُتحدة األمريكية والذي كان 
من املفروض أن يُســتأنف يف األسابيع املُقبلة. وبالتايل فإن 
الوضع الحكومي اللبناين الذي نشــأ نتيجة تقاطع املصالح 
بني الواليات املُتحدة األمريكية وفرنســا وإيران، قد يتعرّث من 
جديد وهو ما يُنــذر بتعقيدات أكرب عىل الســاحة اللبنانية 
يف وقــت تطمح فيه الحكومة اللبنانية إىل اســتئنأف ملف 
التفاوض مع صندوق النقد الدويل باإلضافة إىل اســتجرار 
باركة أمريكية. فهل يُصبح لبنان  الكهرباء والغاز من األردن 
ساحة تجاذب بني الفرنسني واإليرانيني من جهة واألمريكيني 
من جهة ثانية؟ وهل تســتطيع فرنســا أن تحمي لبنان من 

العقوبات األمريكية يف حال حدوث أي تجاوزات؟
باملطلق املصالح األمريكية  الفرنســية عميقة وواسعة، 
ومن الصعب التباعد بســهولة. لكن كلنا نستذكر أن التباعد 
بني البلدين حصل عىل أيام الرئيس الفرن جا شريا الذي 
رفض املشاركة يف الحرب عىل العراق نظًرا إىل حجم املصالح 
الفرنســية أنذا يف العراق. فامذا ســتكون رّدة فعل فرنسا 
خصوًصا بعد شــعورها باإلذالل والطعــن بالظهر؟ التاريخ 

كفيل بالجواب عن السؤال. لكن األمور مقلقة!
تعميق عالقة ثالثية  أيضاً  املطروحة  السيناريوهات  ومن 
بني روسيا  أملانيا  وفرنسا وذلك بهدف إمتام مرشوع السيل 
الشــاميل 2 الذي قد يُساعد بنسبة كبرية يف ّحل أزمة أوروبا 
من الغاز عرب تخطّي الخالفات الروسية  األوكرانية يف وقت 
س لدرجة هددت  تعارض واشنطن هذا املرشوع بشــكل 
الرشكات التي تدخل يف متويــل هذا املرشوع )كلفة 8 مليار 

دوالر أمرييك( بالعقوبات.
ة، فإن التداعيات عىل لبنان  وبالعــودة إىل ما يعنينا مبا
ميكــن ترجمتها من خالل الرصاع عىل الغــاز اللبناين، وهو 
ما قد يُعّقد بشــكل كبري هذا امللف إذا مــا احتدمت املواجهة 
الديبلوماســية بني الدول الكربى كفرنسا والواليات املتحدة 
األمريكية، وبقي لبنان كام عادته ساحة للرصاعات العقيمة 
بدالً من أن يكون منــارة ووجهة لالزدهار والتقدم واالنفتاح 
عىل كل من يساهم يف نهضة البلد من كبوته وأزمته املميتة.

1
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ثار بــركان »كمرب فيجا« يف جزيرة ال باملا اإلســبانية، 
وهي إحدى جزر الكنــاري، واندلعت نوافــري من الحمم 
الربكانية يف الجو، األمر الذي جعل السلطات توجه تحذيرا 

بإخالء بعض املناطق.
واندفعت الحمم الربكانية وأعمدة الدخان والغبار والرماد 
يف الهواء من حديقة كومرب فيجــا الوطنية يف جنو 
البالد. وقد أجلت الســلطات نحو 40 شخصا يعانون من 
مشاكل يف الحركة وبعض املاشــية إىل مناطق أكرث أمنا 
يف الجزيرة بعد تحذير علامء من تزايد خطر ثوران بركان.

وقال املعهد الجغــرايف الوطني اإلســباين إن العلامء 
3 يف متنزه  سجلوا سلسلة من الزالزل تصل شدتها إىل 8

كومربيه فيخا الوطني يف جنوب الجزيرة.
إنها نــرشت جنودا  الدفاع اإلســبانية  وقالــت وزارة 
للمســاعدة يف اإلجالء، بحسب ما ذكرت وكالة »رويرتز« 

لألنباء.

ومل تأمر السلطات باإلجالء الشامل ملا يصل إىل 33 ألفا 
يعيشون بالقرب من الربكان.

وقال متحدث باســم معهد جزر الكناري لعلم الرباكني 
»تتزايد شــدة الزالزل وتندفع الحمم باطراد نحو السطح. 
تتزايد فرصة وقوع انفجار، األمر الذي جعل الحكومة تقرر 

إجالء بعض الناس«.
وفور ثوران الربكان حثت البلدية يف بيان لها الســكان 
عىل »توخي الحذر الشديد« واالبتعاد عن املنطقة بالكامل 

واالبتعاد عن الطرق.
وطــُلب من سكان القرى املجاورة االبتعاد عن املناطق 
التــي طلب إخالؤها، وتــم نرش جنود الجيش ملســاعدة 

املواطنني.
وترش الصور املنشورة  »إل باس« اإلسبانية، إىل أن مركز 
انفجار الربكان يهدد بشكل حقيقي املواطنني حيث يتمركز 

إىل جانب مناطق سكنية واسعة.

ــا«... ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــار بــــــركــــــان »كــــمــــبــــر فـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـ
ســـكـــان الـــجـــزيـــرة االســبــانــيــة »تـــحـــت الــجــمــر«

الــــــعــــــدو»اســــــرائيل« تعتقل آخر بطلين من عمليــــــة »نفق الحرية« تـــــــحـــــــركـــــــات  نــــــــرصــــــــد   : ايــــــــــــــــــران 
ــن حـــدودنـــا ــ م االقـــــتـــــراب  ــلـــى  أحـــــد عـ يـــجـــرؤ  وال 

موعد هروبهم يوما واحدا عن املوعد املحدد.
وأوضحت الصحيفة أن »حراس سجن جلبوع مل يلحظوا أي 
ء مختلف داخل السجن قبل القيام بعملية الهروب من قبل 
األرسى الفلسطينيني الســتة، يف وقت أوضح بعض األرسى 
خالل االستجواب أنه كان من املفرتض حصولهم عىل مساعدة 
ة، لكنهم قّدموا خطتهم بيوم  من الخارج بعد الهروب مبــا

واحد عن موعدها«.
ونقلت الصحيفة العربية عن املحامي أفيغدور فيلدمان، وكيل 
األسري الفلســطيني زكريا الزبيدي، أن األخري أكد يف شهادته 
زحفه يف النفق ملدة نصف ساعة ويزيد، وكان من الصعب عىل 
األرسى رفع غطاء فتحة النفق، مشــريا »إىل أنه مل يكن أحد 

ينتظرهم يف الخارج«.
ولفــت املحامي »إىل أن الزبيدي اقــرتح عىل بقية األرسى، 
ة، لكن  فور خروجهم من النفق، الذهاب إىل مدينة جنني مبا
بعض األرسى مل يكونوا ميلكون القــوة لذلك، وبخاصة أنهم 

كانوا يأكلون من األشجار ويرشبون املاء من الصنابري«.
وأكد جيش االحتــالل اإلرسائييل أن عمليــة القبض عىل 
األسريين أيهم كاممجي ومناضل نفيعات، قد أديرت بالتنسيق 
بني الشابا و«لواء مناشيه« )منطقة جنني(، بحضور جميع 
قادة املنطقة الوسطى اإلرسائيلية يف غرفة العمليات الخاصة 

بالعملية.
وقالت صحيفة »جريوزاليم بوست« اإلرسائيلية إن قوات من 
ت منزال يف مدينة جنني، وطالبت  »الجيش اإلرسائييل« حا
ســكانه بالخروج منــه قبل وقت قصري مــن ورود أنباء عن 

االعتقاالت.
وكان جيش االحتالل يواصل، لليوم الرابع عرش عىل التوايل، 
عمليات البحث والتق وراء األسريين، بعد متكنه من إعادة 
اعتقال أربعة مــن األرسى الفارين من جلبوع من خالل حفر 

نفق إىل خارج أسوار السجن.
أما املتحدث باسم جيش االحتالل فقال يف ترصيح مقتضب 
»يف عملية مشرتكة للجيش والشابا ووحدة اليامم الخاصة، 
تم اعتقال األسريين اللذين هربا من سجن جلبوع يف منطقة 

مدينة جنني، وهام عىل قيد الحياة واقتيدا للتحقيق«.
ويف تفاصيل االعتقال قال املتحدث باســم جيش االحتالل 
»األســريان الفلســطينيان كممجي ونفيعات استسلام دون 

ة املنزل الذي وجدا فيه«. مقاومة بعد محا
وبهذا تنتهي فصول عملية نفق الحرية، ليسلب العدو مجدًدا 
ستة من األرسى الفلسطينيني حريتهم، بعد أن انتزعوها بعملية 
غري مسبوقة عرب فرارهم الفرار من أحد أكرث السجون تحصيًنا 
لدى الكيان وهو سجن جلبوع، ويضعوا كامل املنظومة األمنية 

للعدو أمام عالمات استفهام كبرية.

 بينيت يهنىء 

ويف هذا اإلطار، هنــأ رئيس الوزراء  نفتايل بينيت  األجهزة 
األمنية عىل »اعتقال اإلرهابيــني الباقيني«، مؤكداً أن »األمر 
انتهى. تم القاء القبض عىل جميع اإلرهابيني وهم سيعودون 
إىل الســجن، نتيجة عملية مثرية لإلعجاب وذكية ورسيعة 

نفذتها قوات  الشابا  والرشطة وجيش الدفاع«.
وأوضح أن »القوات اعتقلــت باالضافة اىل اإلرهابيني ايهم 
كامجي ومناضل نفيعات، كذلك تم اعتقال شخصني آخرين كانا 

يساعدانهام. وتم إحالة جميع املعتقلني للتحقيق«.
ولفت بينيت إىل أن »ما حدث هذا الصباح، عندما استكملت 
أجهزة األمن القاء القبض عىل اإلرهابيني الستة الذين فروا من  

سجن جلبوع  يشــكل مثاالً رائًعا، مع أنه بسيط، عىل الظاهرة 
التي تطرقت إليها للتو، حيث يعكس الفرار خلالً جسيام سواء 
من الناحية االســتخباراتية، أو العملياتية أو التنظيمية. لكن 
جرد حدوث خلل ما، فإن الجميع يبادرون إىل إصالحه قبل  و
ء. يف املرحلة األوىل  أمام العدو، من أجل استعادة قوة  كل 

الردع، ثم للقيام بإصالح داخيل لكل ما يجب إصالحه«.
هيئة األرسى الفلســطينية: األســري أيهم كممجي تعرض 

ملحاولتي اغتيال 
من جهته، قال محامي هيئة شؤون األرسى واملحررين منذر 
أبو أحمد، إن األســري كممجي تعرض ملحاولتي اغتيال من قبل 
االحتالل خالل انتقاله إىل جنني بعد أن انتزع حريته من سجن 
»جلبوع«، كام تعرض ورفيقه األسري مناضل انفيعات للرضب 

دينة جنني. املربح أثناء اعتقالهام فجراً من الحي الرشقي 
وقــال املحامي أبو أحمــد، عقب متكنه من زيارة األســري 
كممجي، »تم االعتداء عىل األســريين كممجي وانفيعات من 
قبل الوحدات الخاصة التي اعتقلتهام«، مضيفا أنه جرى فحص 
كممجي طبيا من قبل »مضمد« لحظة وصوله للسجن وليس 

من قبل طبيب مختص، ومل يقدم له العالج الالزم.
وتابع ان »األسري أيهم طلب منه إجبار مصلحة السجون عىل 
عرضه عــىل طبيب مختص من أجل فحص أمل يف صدره ويف 

أكتافه ورقبته«.
وأشار أبو أحمد إىل »أن أيهم كان يتمنى أن يزور قرب والدته 
يف جنــني، ولكن مل تتحقق هذه األمنية«. وبني أنه »مل يتمكن 
من زيارة األســري مناضل إنفيعات لضيق الوقت«، مشريا إىل 

»أنه سيتمكن من رؤيته يف محكمة االحتالل«.

 والد األسري كممجي:
املقاومة تقف اىل جانبنا 

بدوره، قال والد األســري أيهم كممجي »ابني اتصل  أثناء 
حصار االحتالل للمنزل، وقال يل يف مكاملة أخرية اســتمرت 
لثواٍن: سأســلم نف حرصاً عىل أهل املنــزل ومن معي«، 
مضيفاً »املقاومــة هي الجهة الوحيدة التــي تقف بجانبنا، 

وبإذن الله سأزوج ابني وأفرح بأوالده«.
ويف إشارة إىل حس املســؤولية العايل ومشاعر اإلنسانية 
لدى األسريين، سلّم كممجي ونفيعات نفسيهام لقوات العدو 
بعد أن استقدمت تعزيزات عسكرية كبرية وهددت بقصف املنزل 

الذي يتواجدان بداخله.

 »الجهاد االسالمي: جنني وأرساها
ستبقى شوكة يف حلق املحتلني 

يف املقابل، عقب الشــيخ خرض عدنان القيادي يف حركة 
الجهــاد اإلســالمي، أمس، عىل إعــادة اعتقــال االحتالل 
»اإلرسائييل« األرسى، وقال يف ترصيح صحفي إنه »إذا انتهت 
مطاردة أقامر فلسطني الســتة فنورهم وانتصارهم لن تحده 
قيود وال سجون«، مشــدداً عىل أن إعادة اعتقال كتيبة جنني 
لن ميحو هزمية االحتالل بعملية إنتزاع الحرية من »جلبوع«.
وأضاف »أن جنني وأرساها ستبقى شوكة يف حلق املحتلني 

وكل يوم سنقول لهم علم عليكم محمود«.

 عرشات األرسى يعانون
من آثار الّتنكيل وعمليات القمع 

اىل ذلك، قال »نادي األسري الفلسطيني«، »إّن العرشات من 
األرسى يف ســجون االحتالل يعانون من آثار عمليات القمع 
التي تعرضوا لها بعد عمليــة نفق الحّرية، وتحديًدا من جرى 
نقلهم من سجن »جلبوع«، عالوة عىل األرسى الذين تم نقلهم 
وعزلهم وتوزيعهم عىل بقية الغــرف، وغالبيتهم من أرسى 

حركة الجهاد اإلسالمي«.
وأوضح »نادي األســري« »أّن عدًدا مــن األرسى يواجهون 
الّتحقيق حّتى اليوم، وهنا قلق كبري عىل مصريهم، كام أنّه، 
ووفًقا للمتابعة، فإّن األرسى الذين تم نقلهم من قســم 3 يف 
ســجن »جلبوع« إىل سجن »شــطه«، تعرضوا لعمليات قمع 
عنيفة، وهنا إصابات يف صفوفهم، وهم بحاجة إىل متابعة 

قانونية وصحية عاجلة«.
ويف الســياق، ودعا »نادي األســري« كافة املؤسســات 
تابعة الجرائم  الحقوقية الدولية، وعىل رأسها األمم املتحدة 
واالنتهــاكات التي نفّذتهــا إدارة ســجون االحتالل مؤخرا، 
والتي تُشكّل امتداًدا لجملة االنتهاكات اليومية التي يواجهها 
األرسى يف ســجون االحتالل. كام طالب برضورة االستمرار 
يف مساندة ودعم األرسى يف سجون االحتالل بكافة الطرق 

والوسائل املتاحة.

 ومتنع بعض الدول حّتى من املاء والغذاء، واملؤسف أّن الجرائم 
األمريكّية ما زالت دون عقاب«. وأشــار خطيب زادة، إىل أّن 
»ما ينتظــره  املجتمع الدويل  من منظّامت حقوق اإلنســان، 
مل يتحّقــق حّتى اآلن«، مشــّدًدا عــىل أّن »جرائم أمريكا يف  

أفغانستان وقتلها للمدنّيني، مل يلقيا الجزاء العادل«.
من جهته، قال قائــد مقر عمليات القوة الربية يف الجيش 
اإليراين يف غرب البالد العميد ســليامن طاهري ، »أن بالده 

ترصد تحركات العدو يوميا«، بحسب وكالة »فارس«.
وأكد طاهري خالل مراســم تقديم قائد اللواء »الشــهيد 
حافظة همدان، »أن العدو ال يجرأ حتى عىل  البطــل« املدرع 

االقرتاب من حــدود بالده«، الفتا »إىل أن الجيش اإليراين قدم 
خدمات قيمة يف ضامن أمن بالده يف انتصار الثورة اإليرانية 

وبقائها وتقدمها.
واعترب »أن الجيش اإليراين متكــن من أن يؤدي دورا عىل 

الساحة اإلقليمية وكذلك عىل الساحة الدولية«.
وقال إنه يجــب أن »نفتخر بالخدمة يف نظام اســتطاع 
الوقوف ضد غطرســة أمريكا وتحطيــم هيمنتها يف العامل، 
وهذا األمر معنها اقتدار الجمهورية اإلسالمية«، مؤكدا »أنه 
ال يجرؤ التكفرييون، والدواعش والقوى املعادية عىل االقرتاب 

من الحدود الغربية لبالده«.
واعترب »أن الجيش بذل قصارى جهــده لتقديم الخدمات، 
ومتكن مــن إقامة 6 مستشــفيات لعالج أمــراض الجهاز 

التنف يف 6 محافظات«.
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