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االنتخابــــــــات تزيــــــــد االنقســــــــام السياســــــــي.. هــــــــل ســــــــيكون بمقــــــــدور حكومــــــــة ميقاتــــــــي القيــــــــام بإصالحــــــــات؟
ــــــــلطات؟ ــــــــل الس ــــــــف ســــــــتكون رّدة فع ــــــــة.. كي ــــــــد  جوهري ــــــــدوق النق ــــــــل صن ــــــــن قب ــــــــة م ــــــــات املطلوب اإلصالح
توازيــــــــاً مــــــــع رفــــــــع الدعــــــــم.. مــــــــا هــــــــي الوســــــــائل املطروحــــــــة أمــــــــام الحكومــــــــة لحــــــــل األزمــــــــة املعيشــــــــية؟
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»كورونـــــــــــا«: 9 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة 
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و500 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل500 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 622235».
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 474 إصابة بني 
املقيمــني و26 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 9 وفّيات جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 8286 ».

بطولـــــــــــة لبنـــــــــــان فـــــــــــي كـــــــــــرة 
القـــــــــــدم - املرحلـــــــــــة الثالثـــــــــــة :

النجمـــــــــــة يســـــــــــتعرض عضالتـــــــــــه 
والصفـــــــــــاء يســـــــــــتعيد توازنـــــــــــه

ص 10ص 10

 مهامت الحكومة الجديدة...

خالل تشييع الشهداء امس

ايرانية تأخذ صورا لولديها امام مجسامت عسكرية مبناسبة »اسبوع الدفاع« أمس الجيش السوري يُواصل انتشاره بريف درعا الغريب

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

جاسم عجاقة

من أزمة أغذية إىل أزمة محروقات ُمروًرا بأزمة أدوية، يُعاين 
اللبناين يومًيا من الذل ما ال يُحمل! لكن متالزمة ســتوكهومل 
متنعــه من أية رّدة فعــل كانت ألطاحت بالنظام يف أكرب دول 

العامل، إال أن االصطفاف الطائفي حمى أهل الفساد.
بقي الشــعب اللبناين ثالثة عرش شــهًرا من دون حكومة، 
وواجه اإلحتكار والتهريب واملضاربة يف ســوق العملة ودفع 
مثن كل هذا من حسابه من خالل رضب اللرية اللبنانية مبشهد 
غريب لخرق للسيادة الوطنية مع ما مُتثله العملة الوطنية من 

هوية املواطن وثروته. 
مع تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقايت، يتوّقع اللبنانيون 
أن تقــوم هذه الحكومة بإصالحات وإجــراءات تُخرج لبنان 
والشــعب اللبناين من أزمة وصفها البنك الدويل عىل أنها من 
أقىس ثالث أزمات يف العامل خالل املئة وخمسني عام املاضية. 
هذه الحكومة التي أتت بتقاطع مصالح غريب – رشقي – محّل 
)أو أمــرييك – فرنــي – إيراين – محّل( متتلك من الدعم ما 
يكفي لقيامها بإصالحات عجزت عن القيام بها كل الحكومات 
الســابقة، ويفرضها – أي اإلصالحات – إطار إقتصادي ومايل 
ونقدي أســود. ويبقى الســؤال األســايس الذي يطرحه كل 
مواطن: هل ُيكن لحكومة الرئيس ميقايت القيام باإلصالحات 
املطلوبة؟ ســؤال مرشوع والجواب عليه يتطلّب بحث عدد من 

النقاط.
نظريًا تحمل حكومة ميقايت دعامً أمريكياً وفرنســياً وحتى 

أورويب عامة، باإلضافة إىل دعم الجمهورية اإلســالمية يف 
إيران والقوى واألحزاب األساســية يف لبنان )إذا ما إحتسبنا 
أصــوات األحزاب التي أعطت الثقــة للحكومة(. وبالتايل إنها 
مســألة وقت قبل أن تبدأ الحكومة إجتامعاتها هذا األســبوع 
لتعيــني اللجنة املولجة التفاوض مع صندوق النقد الدويل مع 
إحتفاظ الحكومة بصالحياتها يف القرار النهايئ عن كل إتفاق 

تصل إليه اللجنة باإلضافة إىل موافقة املجلس النيايب.
لن نستبق الوقت للتكهن مبا ستقوم به هذه الحكومة ولكن 
كمراقبني، يكن طرح عدد من النقاط )عىل سبيل الذكر وليس 

الحرص( التي قد تكون محّط تساؤالت يف املرحلة املقبلة:
أوالً – من املعروف أن اإلنتخابات النيابية هي عىل بعد أشهر 
من اآلن. هــذه اإلنتخابات بدأت ترفع من منســوب الخطاب 
الســيايس بني خطاب طائفي ومذهبي وسيايس، وهو ما قد 
يُشــكّل ظاهرياً ماّدة خالفيــة يف املرحلة املقبلة، ولكنها قد 
تُعطّــل عمل الحكومة اإلصالحي وذلك عىل العديد من امللفات 

إال إذا تدارك املعنيون حراجة املوقف.
ثانًيا – األفق الســيايس الدخــل والخارجي غامض حتى 
الســاعة وهو ما يطرح أســئلة عن  نظرة الحكومة املهنية 
املســتقبلية وقدرتها عىل إيجاد حلول رسيعة ملُعالجة األزمة 
املعيشــية التي قد تدخل يف مســتوى أصعب يف األســابيع 

القادمة.
ثالًثا – مشكلة العالقة اللبنانية – السعودية والتي قد متثل 

5 شهداء في اشتباكات بين املقاومين واالحتالل في القدس وجنين
خطيرة بــجــراح  وجــنــدي  ضــابــط  بــاصــابــة  يعترف  الــعــدو  جيش 

خمســة  استشــهد 
امس،  صباح  فلســطينيني، 
برصــاص قــوات االحتالل 
اإلرسائيل، التي شنت عملية 
مداهامت واعتقاالت واسعة 
يف شــامل الضفة الغربية 

والقدس املحتلتني.
منهم  ثالثة  واستشــهد 
جــراء اســتهداف قــوات 
االحتــالل اإلرسائيل، منزالً 
زراعيــاً يف قرية بيت عنان، 
شامل غرب القدس، يف حني 
ارتقــى اثنان آخــران خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل 
برقــني وكفردان  بلديت  يف 

غرب جنني.
االحتالل  قوات  وحارصت 
منــزال زراعيــا يف منطقة 
خلة العني بقرية بيت عنان، 
واطلقــت النــار والقذائف، 
باتجاهــه. وفرضت حصاًرا 

ــخــذ قــــــرار عــودتــهــا ــت ــران ســت ــ ــه ــ عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان : ط
لالتفـــــاق النـــــووي وفقـــــاً للســـــلوك العملـــــي لالميركييـــــن

الجيـــــش الســـــوري يُواصـــــل انتشـــــاره بريـــــف درعـــــا الغربـــــي
ـــــب ـــــن ســـــيبحث مـــــع اردوغـــــان الوضـــــع فـــــي ادل ـــــن : بوتي الكرملي

أعلــن وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد اللهيان أن 

طهران ســتتخذ قرار عودتها لالتفاق النووي وفق الســلوك 

العمل لالمريكيني، وليس عىل أساس رسائلهم املتناقضة التي 

يبعثونها إليران.

ويف ترصيــح لوكالة »إرنا« قبيــل مغادرته نيويورك عائدا 

إىل طهران، قال عبد اللهيان: »خالل زياريت إىل نيويورك عىل 

مدى 5 أيام توفرت الفرصة للقاء حوايل 50 شخصية سياسية، 

كام كان يل لقاءان مهامن مع وســائل اإلعالم ومراكز فكرية 

ودراسات وأساتذة جامعة امريكية”.

وعــن عودة إيران لالتفاق النووي ومفاوضات فيينا، أضاف 

أن »القضية التي كانت ضمن النقاشات الجادة خالل اللقاءات 

مع أمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوترييس وعدد من وزراء 

الخارجيــة ومنهم الفرني واألملــاين والربيطاين واملندوب 

األعىل للسياســة الخارجية لالتحاد األورويب جوزيب بوريل، 

Hنترشت وحدات من الجيش السوري امس يف عدد من قرى 
وبلــدات حوض الريموك بريف درعا الغريب بعد ســاعات من 
إمتام تسوية أوضاع عرشات املسلحني واملطلوبني والفارين من 
الخدمة العســكرية يف مركز تسوية أقامته الجهات املختصة 
يف قرية سحم الجوالن. وذكرت وكالة »سانا« السورية لالنباء 
أن »قوات من الجيش السوري انترشت امس يف مواقعها داخل 
األرايض اإلدارية لقرى حيط وجلني واملزيرعة وسحم الجوالن 

يف منطقة حوض الريموك بريف درعا الغريب«.
ولفتت الوكالة اىل انه »تم الســبت تسوية أوضاع العرشات 

من أبناء قرى حيط وجلني واملزيرعة وســحم الجوالن وتسليم 
السالح الخفيف واملتوسط الذى كان بحوزة بعضهم إىل الجيش 
العريب الســوري تنفيذاً التفاق التسوية الذي طرحته الدولة 

ومتهيداً إلعادة املؤسسات الخدمية يف خدمة املواطنني«.

{ القوات االمريكية قتلت 3 اشخاص {
عىل صعيد آخر، افادت وكالة »سانا« ان القوات االمريكية قتلت 

مع مطلع هذا االســبوع، كل االنظار 

مصّوبة نحو الحكومة التي ستبدأ باوىل 

اجتامعاتهــا، واملجتمع اللبناين والدويل 

ينتظران منها خطــوات فّعالة ورسيعة 

يف بــدء محادثاتها مع صنــدوق النقد 

الــدويل، وداخليا تخفيــف االعباء عىل 

اللبنانيــني والبدء بعمليــة انقاذهم من 

املنهار. الوضع 

لذلك، نحن ننتظر من الحكومة ان تتخذ 

خطوات هامة يف شأن االوضاع املهرتئة 

والكوارث التي حلّت باللبنانيني اقتصادياً 

ومعيشياً وطبياً و... و...

عــىل كل وزير يف حكومــة »لالنقاذ 

معــاً« ان يعمل بجدية ومســؤولية يف 

وزارته، وعىل رئيس الحكومة ان يستعجل 

الحلول للتخفيف مــن آالم املواطنني. فاذا 

كانت خطوات الحكومة غري فّعالة، ستبدأ 

الشــكوك تثري الخارج قبل الداخل، لذا عىل 

الحكومة ان تعمل برسعة قصوى، ونحن 

مع اعطائها فرتة سامح ملدة 3 اشهر، عىل 

ان تبــدأ االنفراجات تظهر يف كل املجاالت 

بدءاً من مطلع هذا االسبوع.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــا مـــــغـــــادرة ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ـــى امـ ــلـ ــ أردوغــــــــــــــــان: ع
ــان ــا غــــــادرت افــغــانــســت ــم ســـوريـــا والــــعــــراق ك

قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان إن 
بالده تود أن ترى القوات األمريكية تنسحب من 
سوريا والعراق، متاما كام غادرت أفغانستان 

قبل ذلك.
وقال خالل مقابلة مع شبكة »يس يب إس« 
األمريكيــة: إذا كان لدي خيار، أود أن يغادروا 
ســوريا والعراق بنفس الطريقة التي غادروا 

بها أفغانستان«.
وأضاف: »إذا أردنا إحالل السالم يف العامل، 

فلــم يعد هناك أي جــدوى من البقاء يف هذه 
املناطق مــن العامل، يكننا ببســاطة منح 
هذه الشــعوب وهذه اإلدارات الفرصة التخاذ 

قراراتها«. 
ويف رده عىل ســؤال حول نيــة تركيا أن 
تحل محل الواليات املتحدة يف ســوريا، أجاب 
اردوغان: »دعني أقول بوضوح تام وصدق، لن 
نبقى أبدا حيث ال يريدوننا أن نبقى، ولن نكون 

حارضين أبدا حيث ال يتم الرتحيب بنا«.

ــادي ــ ــ ــي ــ ــ ق  100 مــــــــن  اكـــــــثـــــــر  ــة  ــ ــ ــال ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ اس
ــة ــ ــي ــ ــس ــ ــون ــ ــت ــ مــــــــن »حــــــــركــــــــة الـــــنـــــهـــــضـــــة« ال

ماليين  5 الـ  من  تقترب  الوفيات  العالم:  في  ــاً»كــورونــا«  ــونـ ــيـ ــلـ مـ  230 الــــــــ  ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ واالصــــــــابــــــــات 
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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» ــا ــق ــب ــع لــفــلــفــة مــلــف »نـــيـــتـــرات ال ــحــّرك ملــن ــت ــزب الــلــه ي حــ
محمد علو

فصل  باإلمــكان  يعد  مل 
عن  البقــاع  نيــرتات  ملف 
التي  األساســية  امللفــات 
اللبناين،  العــام  الرأي  تهّم 
معرفة  لــه  يحــق  الــذي 
املواد  فهل  كاملة،  الحقيقة 
تشبه  البقاع  يف  املضبوطة 
املرفأ؟  تلــك املنفجــرة يف 
يُح عن  مــا  وماذا حول 
تســتهدف  كانت  مؤامرات 
أمن البلــد من بوابة البقاع، 
وشخصيات  لسفارات  ودور 

معروفة يف هذا املخطط؟
ال تــزال املعلومات حول 
شــحنة نيرتات البقاع غري 
إذ مل تصدر نتائ  واضحة، 
حول  الرسمية  الفحوصات 
هــذه  يف  اآلزوت  نســبة 

املواد، االمــر الذي أدى اىل تضارب باملعطيات 
بني من يقول أن املواد تشبه تلك التي انفجرت 
يف املرفأ من ناحية نســبة اآلزوت، وبني من 
يقــول أنها ال تشــبه نيرتات مرفــأ بريوت، 
ولكــن تتوقف مصادر سياســية متابعة عند 
العمل عىل هذه  يُدار بهــا  التي  »الطريقــة« 
القضية، كاشــفة أن التوقيفات التي ترافقت 
مفهومة،  تكن  مل  الشــاحنة  عن  الكشف  مع 
التي  املوقوفني  اإلفراج عن  مثل عمليات  مثلها 
حصلــت يف عطلة نهاية األســبوع املايض، 
5 موقوفني  4 او  كاشفة أن القضاء أفرج عن 

التجارية. الصلح  مؤسسة  يف  يعملون 
يــرّص وكالء الصلــح القانونيني عىل كون 
النيرتات مخصصة لإلستعامل الزراعي حرصاً، 
ولكن ملدير املشــرتيات يف رشكة الصلح أحمد 
يتحدث عن  فالرجــل  روايــة مختلفة،  الزين 
مخطط ومؤامرة الســتهداف فريق ســيايس 

وتواطؤ  النيرتات،  مبلكيــة  اتهامه  عرب  معني 
الغاية،  والصلح ألجل هذه  الصقر،  بني مارون 
األمر الذي يفتح البــاب أمام روايات وقص 

عديدة.
ويف سياق الحديث عن روايات، انترشت منذ 
أيام رواية حول وجود مخطط لتفجري النيرتات 
لبنان قادماً  املازوت اإليــراين اىل  عندما دخل 
من ســوريا، متحدثة عن أن حــزب الله ألغى 

التجمعات الشعبية بسبب هذا املخطط.
املتناقلة حول  الروايــات  املصــادر  تنفي  ال 
نيرتات البقاع وال تؤكدها، كون املعني االول بهذا 
األمنية،  القضائية واالجهزة  الجهات  األمر هي 
مشــرية اىل أن األكيــد يف كل هذا هو رضورة 
اللبناين بالحقائق، وعدم  العام  الرأي  مصارحة 
متييع نتائ التحقيــق والتغطية عىل أصحاب 
الشــحنة، ومصدر الحصــول عليها، وطريقة 
أن  رشائها، ووجهة اســتعاملها، مشددة عىل 
القضية لن يؤدي لنسيانها  التعاطي بخفة مع 

الن هناك من سيتابع بها حتى النهاية.
بالطبع يشــعر حــزب الله بنوايــا إلخفاء 
أن هناك من  الذي يعتــرب  الوقائع، فالحــزب 
يُخفي وقائع أساســية يف ملف انفجار مرفأ 
بريوت، يشــعر اليــوم بشــعور مامثل حول 
قضية نيــرتات البقاع، ولعّل تطرق عضو كتلة 
لهذه  الله  للمقاومة« حســن فضــل  »الوفاء 
املســألة يؤكد هذا الــكالم، وتؤكد املصادر أن 
يتوجه  جعلته  الله  حزب  اىل  وصلت  معلومات 
تضييع  من  للتحذيــر  اللبنانيني  اىل  عالنيــة 
التحقيقات وعــدم وضع اإلصبع عىل الجهات 
البقاع، مشــرية اىل أن  املتورطــة بنيــرتات 
الحزب الذي قــرأ بتطورات قضية مرفأ بريوت 
محاولة ملد أصابــع اإلتهام باتجاهه، يعترب أن 
ضياع الحقيقــة يف البقاع يهدف أيضاً لنفس 
النتيجة، خاصة بعد أن بارشت وسائل االعالم 
العمل عىل هذا اإلتجــاه، وبالتايل هو مصمم 

عىل عدم السكوت هذه املرة.

ــاء بـــهـــدف  ــ ــض ــ ــق ــ ــه ال ــ ــّرض لـ ــ ــعـ ــ ــا تـ ــ الــــــراعــــــي: نـــشـــجـــب مـ
ــار مـــرفـــ بـــيـــروت ــجـ ــفـ ــي قــضــيــة انـ ــ ــ ف ــي ــق ــح ــت ــل ال ــطــي ــع ت

عــكــ  املـــــحـــــتـــــا  أنـــــيـــــن  ــع  ــ ــم ــ ــس ــ ي الـــــلـــــه   : عــــــــــودة 
ــيـــــن الــــــســــــاعــــــيــــــن لــــــلــــــربــــــ املــــــــــــادي ــعـــ ــشـــ الـــــجـــ

دا أ ال تالراع ي عوده ي ع

ترأس البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
قداس األحد يف الرصح البطريريك الصيفي يف الديان، والقى 
عظة قال فيها: »تحيي الكنيسة يف هذا األحد اليوم العاملي املئة 
والسابع للمهاجرين والالجئني. ويقول البابا فرنسيس: يتبني لنا 
يف الوقت الحارض أن ال نحن التي أرادها الله هي اليوم محطمة 
ومرشذمة ومجرحة ومشــوهة. وهذا ظاهــر يف القوميات 
املنغلقة والعدوانية والفردية املتطرفة. والثمن األغىل يدفعه أولئك 
الذين يصبحون اآلخرين، وهــم الغرباء واملهاجرون واملرشدون 
واملظلومون واملهمشون الذين يعيشون يف الضواحي الوجودية. 
ويقول البابا فرنســيس يف رسالته لنحقق الرشكة يف التنوع، 
والتوفيق بني اإلختالفــات، من دون أن نفرض أبدا توحيدا يزيل 
سمة الشــخصية عن أي واحد أو جامعة. هذه بالحقيقة ميزة 
لبنان وهو بحاجة إىل استعادتها. فمنذ إنشاء دولة لبنان، كانت 
ميزته التعددية الثقافية والدينيــة، أي رشكة يف التنوع. وهذا 
واضح يف دســتور الجمهورية األوىل سنة 1926 وجاء امليثاق 
الوطني ســنة 1943 ليعرب عن هذه الرشكة يف التنوع بكلمة 
العيش املشرتك الذي أدخل يف مقدمة دستور الجمهورية الثانية 
سنة 1990 بعد اتفاق الطائف )1989(. إن سوء األداء السيايس 
والخيارات السياسية الخاطئة، وعدم الوالء للوطن، واإلستقواء 
بالخارج، شــوه هذه امليــزة عندنا، وأوصل البــالد إىل األزمة 
االقتصادية واملالية واملعيشية واإلجتامعية واألمنية الخانقة. 
يتطلع الجميع إىل الحكومة رابطني تأييدهم لها بتخفيفها معاناة 
الشــعب، وحل مشــاكل الحياة اليومية، وإطالق اإلصالحات، 
وتصديها لكل ما ينال من سيادة الدولة وهيبتها وحرمة حدودها. 
مســؤوليتها أن تحيي األمــل بلبنان الواحد يف إطــار الحياد، 
والالمركزية املوســعة، والتفاعل الحضاري بني مكوناته تحت 
سقف دولة حرة ومستقلة ومستقرة. ويف هذا اإلطار من واجب 
الحكومة أن تحرك املؤسسات واألجهزة للقيام بواجباتها حثيثا، 
 فاألمر الواقع بات يهدد وحدة لبنان وصيغة الرشاكة الوطنية«.

أضاف »نظرنا جميعا بثقة إىل املحادثات التي جرت يف باريس 
منذ يومني، ومثنا موقف الرئيــس الفرني إيانويل ماكرون 
الصامد تجاه لبنان والداعم إياه يف املحافل األوروبية والدولية، 
كام أكد لرئيس الحكومة الســيد نجيــب ميقايت. ويبقى عىل 
الحكومة اللبنانية أن تفــي بالتزاماتها اإلصالحية ل يتحول 
هذا الدعم إىل فعل حي وتأيت اىل لبنان املســاعدات املوعودة. 
إن شــعب لبنان بحاجــة إىل ثروته املثلثــة: الرتبية والتعليم 
والثقافة. هذه الثالثية كانت يف أســاس وجود لبنان املميز يف 

الرشق األوســط . وما بدأ لبنان يتهاوى إال مع كســوف هذه 
الثالثية. إن أحد نتائ افقار اللبنانيني، وهذا ما يرجوه البعض، 
أن يصبحوا عاجزيــن عن التحصيل العلمي، وعن اتباع مناه 
تربوية متطــورة، ورشاء الكتب واالطالع عىل الثقافة العاملية 
 فيحارصون يف ثقافة هي أقرب اىل الجهالة منها اىل املعرفة«.
وتابــع: »لذلك أول واجبــات الدولة، قبل ســواها، دعم قطاع 
الرتبيــة والتعليم فورا بإطالق املــدارس والجامعات، وتوفري 
الكتب العاملية بأسعار تشــجيعية من خالل اتفاقيات ثقافية 
مع الدول الصديقة، وتأمني مســاعدات مالية متكن األهل من 
دفع األقساط املدرســية، ومن اختيار املدرسة التي يريدونها 
ألوالدهم. وواجب الدولة أن تســاعد أصحاب املدارس الخاصة، 
والســيام الكاثوليكية منها عىل حســن التعاون مع أهايل 
التالمذة واملعلمني، والترصف عىل أساس إنساين اوال. فجميعنا 
ير يف ظروف صعبة تحتــم ان نتضامن بعضنا مع البعض 
االخر. إننا ما زلنا نعيش يف عمق قلوبنا مأساة أهايل ضحايا 
تفجري مرفأ بــريوت ال 208 واألك من ســتة آالف جريح، 
ومئات العائالت التي تــرشدت، واملنازل التي تهدمت. ونطالب 
اليوم وكل يوم بكشف الحقيقة وحسن سري العدالة. ومع ذلك 
نشجب التعرض للقضاء بهدف تعطيل التحقيق. ويجدر بأركان 
الدولة اللبنانية أن يســتنكروا ما يتعرض له القضاء، ويدعموا 
عمل املحقق العديل ليصل إىل الحقيقة. كام نعرتض عىل الكيل 
مبكيالني لجهــة املدعوين للتحقيق معهم. كم كنا نتمنى لو أن 
جميع الذين يتمتعون بحصانة سارعوا ورفعوها عنهم طوعا 

أمام هول الكارثة التي تعد ثاين كارثة عاملية بعد هريوشيام«.

تــرأس مرتوبوليت بــريوت وتوابعها للــروم االرثوذكس 
املطران الياس عودة، قداس عيد رقاد الرسول واالنجيل يوحنا 
الالهويت يف مطرانيــة بريوت، وألقى عظة قال فيها: »تعيد 
كنيستنا املقدســة اليوم عيد رقاد الرسول واإلنجيل يوحنا 
الالهــويت الحبيب كاتب اإلنجيل الرابــع باإلضافة إىل ثالث 
رسائل، وقد وضعت الكنيســة تذكارا آخر له يف الثامن من 
شهر أيار. يعلمنا الرســول يوحنا، يف املقطع الذي تل عىل 
مسامعنا اليوم من رسالته األوىل الجامعة، أننا إن كنا محبني 
يثبت الله فينا. املحبة هي أعظم الوصايا التي تركها لنا الرب، 
هو الذي طبق هذه الوصية عىل الصليب، إذ أحبنا باذال نفسه 
، القريب، تنمي املحبة نحو  من أجلنا حتى املوت. محبــة األ
الله. فلنحب الجميع ولنضح بأنفســنا من أجل الجميع، بال 
مقابل، من دون أن نطلب تعويضا، عندئذ يتوازن اإلنســان. 
املحبة التي تطلب مقابال هي محبة املصلحة، وليست محبة 
نقية صافيــة ال غش فيها. يقول القديس بورفرييوس: »هذه 
هي الكنيسة: أنا وأنت وهو واآلخر، علينا أن نشعر بأننا أعضاء 
املســيح وأننا واحد«. إذا، محبة الذات، أي األنانية، ليســت 
محبة، لكنها مرض يدخل النفس فيجعلها حزينة وحيدة، أما 
املحبة الحقيقية فتكون باتجاه اآلخــر، املخلوق عىل صورة 
الله ومثاله. يحذرنا الرسول يوحنا من محبة العامل قائال: »ال 
تحبوا العامل وال األشــياء التي يف العامل. إن أحب أحد العامل 
)أي عامل الخطيئة، عامل الرشير، مســكن الشيطان( فليست 
فيه محبة اآلب. ألن كل ما يف العامل: شــهوة الجسد وشهوة 
العيون وتعظم املعيشــة، ليس من اآلب بل من العامل. والعامل 
ي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إىل األبد«. 
هذا العــامل يؤثر علينا، لهذا يحذرنا اإلنجيل يوحنا منه. يبدو 
هذا التأثري عىل ثالثة وجوه: الجســد، الذي يدل عىل الرغبات 
الجامحة يف الطبيعة البرشية، شهوة العني التي هي الرغبة 
تلك كل ما نرى وال نشــبع. وتعظم املعيشــة عندما  يف أن 
يكتفي اإلنســان العائش يف الرتف مبا عنــده، فال يعود يثق 

بالله، وال يهتم من بعد باأل والقريب«. 
أضاف »أناس كثريون يسعون نحو عيشة أرضية كرية، 
حتى لو كانت عىل حساب إخوتهم البرش، األمر الذي عايناه يف 
الفرتة املاضية وال نزال مع املحتكرين والتجار الذين سارعوا 
إىل رفع أسعار سلعهم مستغلني الظرف الصعب. خافوا عىل 
خسارتهم املادية، فاســتغلوا إخوتهم، وبذلك خرسوا اإلكليل 
الساموي. الله يسمع أنني املحتاج، عىل عكس الجشعني الذين 

املادي ولو عىل حســاب األخرين«.  يتحينون الفرص للربح 
وختم عودة: »يقول الرســول يوحنا: »هــذا هو الخرب الذي 
ســمعتموه من البدء: أن يحب بعضنا بعضا. ليس كام كان 
قايني من الرشير وذبح أخــاه، ال تتعجبوا يا إخويت إن كان 
العــامل يبغضكم. نحن نعلــم أننا قد انتقلنــا من املوت إىل 
الحياة، ألننــا نحب اإلخوة. من ال يحب أخاه يبقى يف املوت. 
كل من يبغض أخــاه هو قاتل نفس، وأنتــم تعلمون أن كل 
قاتل نفس ليســت له حياة أبدية ثابتــة فيه. بهذا قد عرفنا 
املحبة: أن ذاك وضع نفســه من أجلنــا، فينبغي لنا أن نضع 
نفوســنا من أجل اإلخوة. واأل هو كل إنسان آخر. وأما من 
كانت له معيشة العامل، ونظر أخاه محتاجا، وأغلق أحشاءه 
عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أوالدي، يقول يوحنا، ال 
نحب بالكالم وال باللســان، بل بالعمل والحق!«. يخترص لنا 
الرســول يوحنا املحبة بهذا الكالم العميق، الذي إذا حفظناه 
وعملنا به نرث الحياة األبديــة. إن طريق امللكوت تعرب عرب 
اآلخــر الذي نحبه مجانــا، ألننا مبحبة اآلخــر نتحد بالله. 
فإن مل نقدم لــه املحبة املجانية، تقطع طريقنا ويســبقنا 
الجميع نحو العرس الساموي. لهذا، دعوتنا، يف عيد »رسول 
املحبة«، أن نكون مقتدين مثله باملسيح الذي بذل نفسه من 
أجل خالص الجميع، ال أن نكون ممن يســعون إىل خالص 
أنفسهم أوال، فيدوســون كرامات اآلخرين ظانني أنهم بذلك 
يصلون أوال، أما جهادنا نحن ففي أن نتبع املسيح، أن نتمثل 
به، فتمتل حياتنا بعشق املسيح ومحبته. فهلم  وراء 

املسيح ونتبعه«. 

حســـــن فضـــــل اللـــــه : إخفـــــاء املعطيـــــات عـــــن نيتـــــرات
ــام ــ ــه ــ ــف ــ ــت ــ ــا يــــــطــــــرح عـــــــالمـــــــات اس ــ ــ ــق ــ ــ ــب ــ ــ ال

ــة ــ ــّيـ ــ ــالـ ــ املـ األزمـــــــــــــة  مــــعــــالــــجــــة   : ـــالن  ــ ــبـ ــ ــ ق
يـــــــــــــمـــــــــــــّر بــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــدوق الـــــــنـــــــقـــــــد 

رأى النائــب حســن فضل اللــه، يف بيان، أن 
الحقيقية عن  املعطيات  إخفاء  »االســتمرار يف 
مصــدر نيرتات البقــاع وطريقــة دخولها إىل 
لبنان وتخزينها خالفــا للقانون، يطرح عالمات 
اســتفهام كبرية حول الخلفيــات والجهات التي 
تحاول طمس هذه القضيــة املحورية، ألنه بات 
من الواضح أن الكشف عن خيوطها سيؤدي إىل 
معرفة أمور كثرية حول كيفية إدخال النيرتات إىل 
لبنان والجهات التي تقوم بذلك، مبا فيها نيرتات 

املرفأ«. 
أضاف »إن األجهزة األمنية والقضائية مدعوة 
لتقديم إجابات شــافية للرأي العام عن األسئلة 
وتبديد  القضية،  املرشوعة حول هذه  الجوهرية 
أي شكوك تثري مخاوفه، ومن هذه األسئلة: من 
هي الجهات التي أتت بهــذه النيرتات، ومن أين، 
وكيف أدخلتها، ومن ســهل لهــا، وألي غرض 
حقيقــي، وهل تم التحقيق مع جميع املشــتبه 

فيهم، وأي عالقة لذلــك كله بنيرتات املرفأ؟ وما 
يزيد من هذه الشــكوك، ويثري الريبة هو تشابه 
محاوالت طمس الحقائــق يف هذه القضية مع 
مثيلها الذي يجــري يف تحقيقات كارثة إنفجار 
املرفأ، ألن السياسة املعتمدة ال تزال تجهيل األمور 
أتت  التي  الحقيقية  الجهات  كتحديد  الجوهرية، 
أو خارجه،  لبنان  بالنيرتات، وملصلحة مــن يف 
وخلفيات إبقائها مدة طويلة، ودور القضاء يف 
حجزها، وعدم اإلعالن عــن التحقيقات الفنية، 

والرتكيز بدل ذلك عىل الخلل اإلداري«.
وختــم فضل الله »إن كشــف كل مــا يتعلق 
البقــاع رضورة وطنية لحامية  بقضية نيرتات 
اللبنانيني من مخاطر جلب هذه املواد وتخزينها، 
ويك ال تتكرر تجربتهــم مع التحقيق يف كارثة 
املرفأ التي أبعدتهم عــن الحقيقة من جهة، ومل 
تشــكل من جهة أخرى رادعا ملن يأيت بالنيرتات 

الخطرة ويخزنها مبا يهدد سالمة املواطنني«. 

رأى املفتي الجعفري املمتاز الشي أحمد قبالن 
يف بيان، أن »لبنان يعاين من أزمة نظام، واملهمة 
اآلن لوقف الســقوط املروع، لكــن مع معالجة 
معالجة  رسيعــا  يجب  املالية  األزمــة  عوارض 
عوارض األزمة املعيشــية وأشكال الذل املختلفة، 
ألن معالجة أســاس األزمة املالية ير بصندوق 
النقد الدويل والحســابات السياســية موجودة 
بقــوة، ما يعنــي توازيــا رضورة التفتيش عن 
التحتية واملشاريع  بالبنية  مراكز استثامر دولية 
للصني  اإلنقاذية  العــروض  زالت  وما  التنموية، 
 وغريها عــىل الطاولة وال تحتاج إال إىل توقيع«.

وتوجــه اىل ممثل األديــان يف لبنان: »جوهر 
الديــن محبــة وتضامــن وتعــاون وذود عن 

النظر عن  ببعــد  املظلوم واملحــروم واملضطهد 
دين اآلخــر وملته، ولبنان بحاجــة إىل جمع ال 
تفريق، واإلنقســام اإلســالمي املسيحي خيانة 
لله والنــاس والبلد، والنــاس تنتظر من ممثل 
اتجاه  مبــادرات ضاغطة يف  والطوائف  األديان 
الرشاكة الوطنية وإنقــاذ املواطن من حياة الذل 
وعقلية املزارع، وال يجوز للدين أن يســكت عن 
الطائفية«. بالنزعات  والفساد واإلستثامر   الظلم 

وقال للحكومة: »مع الســقوط الذي يعاين منه 
لبنان، فكل يوم ســقوط يساوي سنة، واملواطن 
الزاوية ألي إصالح  واألولويات املعيشــية حجر 
مايل ســيايس، والتأخري يعني تعجيل اإلرتطام 

الكبري ونهاية البلد«.

ــان  ــم ــا إي ــن ــّل ــة: ك ــ ــدول ــ ــن ال ــ ــد أم ــي عــي حــتــمــاًصــلــيــبــا فـ زوال  الــــــى  ــروف  ــ ــ ــ ــ ــ ال هــــــذه  أن 
عمم املدير العام المــن الدولة اللواء طوين 
العســكريني،  عىل  توجيهية  نــرشة  صليبا 
ملناســبة مرور 37 عاما عىل إنشاء املديرية 
العامة المن الدولة، املوافق يف 26 من الحايل، 
جاء فيها: »أتوجه إليكم بكلمة، تحايك الروح 
الوطنية العالية التي دأبتم عىل إظهارها عند 
التي  التضحيات  واستحقاق، ألن  مناسبة  كل 
تقدمونها اليوم، أساسها يكمن يف هذه الروح، 
ولبنان الذي ير بظروف مفصلية، يحتاج منا 
اإلرادة،  األزمات متتحن  ففي  جهدا مضاعفا، 
املناقبية ويرتس  وتصقل الشجاعة، وتتكلل 
االلتزام، وكل ذلك إيانــا بوطننا لبنان. كلنا 
يعرف الواقع الذي نعيشــه اليــوم، ويدرك أن 
اللبنانيني جميعهم،  األزمة أرخت بثقلها عىل 
وما تجدونه خالل تنفيذ مهامكم عىل األرايض 
اللبنانية كافة، هو خري دليل عىل نبل الرسالة 
التي تتطلب منكم شــجاعة إستثنائية لبلو 
 األهداف السامية التي استحقت منا القسم«. 
وتابع »يوم وضعنا شــعار أمــن الدولة عىل 
صدورنا، ومســؤولياتها عــىل أكتافنا، نذرنا 
أنفسنا من أجل حامية لبنان واللبنانيني، يف 
اإلنسان  اســتثنائيتني:  قيمتني  وطن، يجسد 

، وكلنا نعرف أنه من املستحيل الحفاظ  والتاري
 عليهام إن مل نثبت األمــن ونصون الحرية«.

بلبنان  يرتبــ  العســكريون،  »أيها  وقال: 
بكل  ثالثة: عدو إرسائيل خبيــث، تقومون 
يلزم ملكافحة تجسســه عىل مؤسساتنا  ما 
التي  القاسية  الظروف  ومجتمعنا مســتغال 
ر بها، عدو تكفريي ترصدونه وتكشــفون 
شبكاته، الجشــع الذي رضب فئة ال يستهان 
والذين  املحتكريــن والفاســدين،  بها مــن 
تحت  وتوقيفات  مبداهامت  يوم  كل  تقومون 
إرشاف القضــاء اللبناين، والذيــن لن يفلتوا 
 مــن قبضتكم مهــام موهــوا أو تحايلوا«.

وختم صليبــا »يف العيد الســابع والثالثني 
للمديرية العامة ألمن الدولة، نجدد القســم، 
ونشحذ الهمم، للقيام بواجبنا الوطني املقدس، 
مع زمالئكم يف الجيــش ومختلف املديريات 
ويقفون  اىل جانبكم  الذين وقفــوا  األمنية، 
الحاجة، فبتعاونكم جميعا نحقق  كلام دعت 
أهدافنا كافة، وكلنا إيان أن الظروف التي ير 
بها لبنان، إىل زوال حتــام، وهذا الوطن باق 
بتضحياتكم وبهمتكم وعزمكم، وســينترص 

فيكم«. 

الخطيب: نستنكر الجرائم اإلسرائيلّية
تمر أربيل« للتطبيع م بجنين والقدس و

اســتنكر نائب رئيس املجلس اإلســالمي الشيعي األعىل 
العالمة الشــي  عل الخطيب   جريتي جنني و القدس  اللتني 
ارتكبهام  الجيش اإلرسائيل  بعدوان موصوف اغتالت خالله 
عصاباته شبان  فلسطينيني يف ديارهم، يكشف عن وحشية 
االحتالل ونواياه العدوانية وحالة االرباك والذعر التي يعيشها 
كيانه اثــر اخفاقه وخيبته يف معركة ســيف القدس، وهذا 
العدوان لن يثني عزية شــعب فلسطني ومقاومته الباسلة 
عن الجهاد و النضال لتحرير األرض التي بذلت وما تزال اعظم 

التضحيات من اجل قدسها وكل ترابها. 
واكد يف بيان ان »رد  املقاومة سيجعل قادة إرسائيل نادمني 
عىل حامقتهم، والنرص ســيكون حليف شــعوبنا املقاومة 
املتمســكة بحقوقها، وفلســطني ســتبقى قبلة املقاومني 
وقضيتهم األوىل، وســيصنع املقاومون النرص لفلســطني 

واالمة«. 
واســتنكر الخطيب »الفعل الشنيع الذي ارتكبته مجموعة 
عراقية خارجة عن القانون واالنتامء الوطني وعن النســي  
العراقي املقاوم لكل اشــكال التطبيع مع إرسئيل، فهذا العمل 
القبيح فعــل خيانة وجرية ضد العراق وشــعبه واصالته 
العربية واإلســالمية، ونحن اذ ننوه بإصدار  مجلس القضاء 
األعىل  العراقي مذكرات قبض بحق املشاركني يف مؤمتر  أربيل، 
فإننا نؤكد ان التطبيع عمل محرم وال يجوز اضفاء الرشعية 

القانونية واإلنسانية عىل إرسائيل«.

ــونــي  ــان ــوري وق ــتـ ــل: حـــ املــنــتــشــريــن دسـ ــاســي ب
بــالــبــرملــان يُـــمـــثـــلـــوهـــم  ــــــواب  ن بـــإنـــتـــخـــاب  

ــاء أولـــــويـــــة  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ : مــــلــــف الـ خــــــريــــــ
ــي هـــــذه الـــحـــكـــومـــة بــصــيــ أمـــل ــ ونــــــر ف

اعترب رئيس تيار الوطني الحر النائب جربان 
باســيل يف ترصيح له عرب وسائل التواصل 
االجتامعي، بانه »حق املنترشين دســتوري 
حّقهم  يعني  وبالتمثيل،  بالتصويت  وقانوين 
يصوتوا ويرتشحوا بالخارج وينتخبوا 6 نواب 

يثلوهم بالربملان«.

ولفت باســيل اىل اننا »قاتلنا سنني لحتى 
مش  وباإلنتخاب،  بالجنســية  انصفناهــم 
حّتى ينتزعوا منهم بغفلــة. انتبهوا، ما يف 
مواطن مقيم درجــة أوىل ومواطن منترش 
درجة ثانية، ومــا يف جناح منترص وجناح 

منكرس«.

إلقائه  النائب عل خريــس، خالل  اعترب 
تأبيني يف  »أمل« يف حفــل  كلمة حركــة 
الحكومة  »أولويات  ان  رحال،  برج  حسينية 
الحاليــة هي ملــف الكهربــاء، فمعالجته 
التخفيف  يف  عديدة  ســبال  للمواطن  تفتح 
التي  واالجتامعية  االقتصاديــة  االزمة  من 
يعيشــها، واننا نــرى يف هــذه الحكومة 
بصيــ أمل ممكــن أن يبدل حــال البلد، 
السياسية  التجاذبات  اذا نأت عن  وخصوصا 
املعتــادة. واننا يف حركة أمل لن ندخر جهدا 

 من أجل العمل للتخفيــف من حدة االزمة«.
اىل  نعــود  أن  »أهميــة  عــىل  وشــدد 
االوطان  تبنــي  التي  الحقيقــة  االصالــة 
الن  والتعايــش،  التفاهــم  أســس  عــىل 
منطــق الغالب واملغلوب ســقط، وهو ومل 
 يأت للبنــان ســوى بالتفرقــة والخراب«.

كذلك شــدد عىل »دور االم يف تربية األجيال 
وخصوصا تلك األم التي ضحت وســهرت من 
أجل أوالدها ليكونوا عىل درب الحق الحسيني 

الن اإلمام الحسني ق من أجل الحق«.
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ــشــار  ــت ــط ان ــضــب ــالـــي ل ــع الـــحـ ــوضــ ــ : ال ــ ــ ــي ــ األب
ــو غـــيـــر ســلــيــم ــار هــ ــ ــط ــ »كـــــورونـــــا« عـــلـــى امل

أشار وزير الصحة العامة 
فــراس األبيض يف ترصيح 
التواصل  له عــىل مواقــع 
شك  »ال  أنه  إىل  اإلجتامعي، 
لضبط  الحــايل  الوضع  ان 
املطار  عىل  الكورونا  انتشار 
هو غــري ســليم، وبحاجة 
قبال  نحتاج  لكن  للمعالجة. 
اىل وضع اجــراءات مرتكزة 
عىل اســس علمية، تحاف 
والصحة  الســالمة  عــىل 
العامــة من خــالل ضبط 
انتشــار العدوى، مع وجود 
وتجنب  ماليــة  شــفافية 
ارهاق املواطن او الزائر. هذا 

ما نعمل عليه حالًيا«.

لــيــســ  ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ االنـ اإلصـــــالحـــــات   : بـــــــارود 
السياسّية بــالــخــيــارات  هــي  إّنــمــا  تقنية  لة  مس

  FUNDRASINGـــ ــ الـ باقامة  ــّر  أق مــن   : معلوف 
والحرية واالستقالل  بالسيادة  التحّد  له  يح  ال 

جــيــل بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي فـــي املــــدارس  الــحــلــبــي : تــ
االول  ــن  ــريـ ــشـ تـ  11 ــى  ــ ــ ال ــة  ــيـ ــمـ ــرسـ الـ والــــثــــانــــويــــات 

بــــــهــــــيــــــة الـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــري: مـــــــــــع الـــــــــحـــــــــوار 
ــن لـــــحـــــّل اإلضـــــــــراب ــ ــي ــ ــم ــ ــل ــ ــع ــ ــن الـــــــــــــــوزارة وامل ــ ــي ــ ب

تامع  مجدليو خالل ا

أشــار الوزير الســابق  زياد بــارود ، يف 

حديث تلفزيــوين، إىل أنه »ضــد تحديد 6 

النيابية  مقاعد لالنتشــار يف االنتخابــات 

املقبلة«، معتربًا أنها »تدخل يف اطار التوزيع 

الطائفي«، واكد ان »ارقام مشاركة املنترشين 

يف االنتخابات املاضية كانت خجولة«، معتربًا 

أنه »يجب تجنب اي متديد تقني واالنتخابات 

يجب ان تجري يف موعدها«.

اليوم يختلف عن عام  أن »الوضع  واوضح 

نتيجة  اكرب  املهاجريــن اصبح  2018، فعدد 

األزمة، ومن املتوقع ان تكون لهم ردة فعل«، 

االنتخابية ليست  أن »اإلصالحات  مشريًا إىل 

الخيارات  ا هي بحســب  ا مســألة تقنية 

السياسية«.

أشــار عضو تكتل »لبنــان القوي« النائب  
إدي معلــوف  يف حديث تلفزيــوين، إىل أن 
لكهرباء  اعطاء ســلفة خزينة  يرفض  »من 
لبنان، يجعل اللبناين يدفــع 32 باملئة زيادة 
دعم وخــروج دوالرات اىل الخارج، واملواطن 
يدفــع 4 اضعاف فاتورة اشــرتاك كهرباء«، 
الفًتــا إىل أن »من اقر باقامــة تجمعات الـ
FUNDRASING ال يحق له التحدث بالسيادة 

واالستقالل والحرية«.
واعتــرب أن »املازوت االيــراين يدخل عرب 

معابر غري رشعية النــه اذا دخل عرب املعابر 
بأزمة كبرية  يتســبب  ان  الرشعية ممكــن 
للدولــة اللبنانيــة ويعرضهــا للعقوبات«، 
موضًحا أن »طريقــة ادخال املحروقات عرب 
بأن  انطباع  الحالية يعطي  بالطريقة  الحدود 

هناك »قبة باط« يف مكان معنّي«.
وعــن نتائــ االنتخابــات املتوقعــة، 
الحر  الوطني  التيــار  لفت إىل أن »نــواب 
ســيخوضون املعركة وســنحاول كســب 

.« جديدة  مقاعد 

أصدر وزيــر الرتبية والتعليم العــايل عباس الحلبي، 
2021 لجهة  م قرارا يتعلــق بتعديل القرار رقــم 385
تأجيل بــدء التدريس للعام الــدرايس 2022/2021 يف 
املدارس والثانويات الرســمية لغايــة 2021/10/11، 
وذلك إفساحا يف املجال ملتابعة الحوار البناء مع ممثل 

املعلمني.
وجــاء يف القرار: »إن وزير الرتبيــة والتعليم العايل، 
بناء عىل املرســوم رقــم 3876 تاريــ 2021/9/10 
تشــكيل الحكومة(، بناء عىل املرسوم رقم 2869 تاري 
1959/12/16 )تنظيــم وزارة الرتبية والتعليم العايل(، 
بناء عىل املرســوم رقــم 2089 تاريــ 1971/10/18 
)تحديــد أيام التدريــس الفعل( وتعديالتــه، بناء عىل 
القرار رقــم 590 تاريــ 1974/6/19 )النظام الداخل 
للثانويات الرســمية( وتعديالته، بناء عــىل القرار رقم 
الداخل  )النظام  تاريــ 2001/9/10   2001 م 1130
ملدارس رياض األطفال والتعليم األســايس الرســمية(، 
وحرصــا عىل تأمني حســن ســري العمــل يف املدارس 
والثانويات الرســمية ومتكينا لبدء عام درايس بنجاح، 
وحيث انه ســبق تحديد تاري 2021/9/27 موعدا لبدء 

التدريس فيها، وحيث ان عدم توفــر املحروقات وتأثريه 
عىل وصول املدرسني واالســاتذة والتالمذة اىل املدارس 
الرسمية اســتوجب تأجيل هذا املوعد لفرتة  والثانويات 
قصرية، بناء عىل اســتطالع رأي مديري التعليم االبتدايئ 
 والثانــوي، وبنــاء عىل اقــرتاح املدير العــام للرتبية،

 2021 م املادة االوىل: تعدل املادة الرابعة من القرار رقم 385
 تاريــ 2021/8/23 بحيث تصبح عىل الشــكل التايل:

 يبدأ التدريس للعام الــدرايس 2022/2021 يف رياض 
التعليم االسايس والثانويات الرسمية،  االطفال ومدارس 
اعتبارا مــن يوم االثنــني الواقع فيــه 2021/10/11، 
بدال من 2021/9/27، لجميــع املراحل والحلقات، ويف 
الحاالت التي يتطلب حسن سري العمل فيها البدء تدريجيا 
ان يحدد  ثانوية  بالتدريس، يكن ملديــر كل مدرســة
اعتبارا مــن هذا التاري موعد بــدء التدريس لكل حلقة 
الثانوية، عىل  ومرحلة مبا يتناسب مع ظروف املدرسة
ان يتــم التحاق جميع الصفــوف بالتدريس كحد اق 
يوم الخميس الواقع فيه 2021/10/14، عىل أن تستمر 
 أعامل التســجيل حتى بدء التدريس، والباقي دون تعديل.

املادة الثانية: يبل هذا القرار حيث تدعو الحاجة«. 

دعــت رئيســة 
الرتبيــة  لجنــة 
بهيــة  النائبــة 
اىل  الحريــري 
اجتــامع موســع 
مجدليــون،  يف 
مــدارس  ملديــري 
الشــبكة املدرسية 
والجــوار  لصيــدا 
والخاصة  الرسمية 
 ، » ا و نــر و أل ا » و
منهــا  مواكبــة 
العام  النطالقــة 
ومتابعة  الدرايس 
ملــا بدأتــه عــىل 
أســابيع  مــدى 
العقبات.  لتذليــل 
يف  بحــث  وكان 
مواجهــة  ســبل 
العودة  تحديــات 

اىل الدراســة الحضورية يف هذه املدارس، ودفع عجلة 
انتظــام التعليم يف القطاعني بــكل مراحله، مع األخذ 
يف االعتبار كل املشــاكل التجهيزية والتشــغيلية التي 
والطالب  األهــل  عىل  االقتصادية  األزمــة  تفرضهــا 
وأوضــاع  التعليميــة  والهيئــات  املــدارس  وإدارات 
الرسمي. التعليم   األســاتذة ومطالبهم وال ســيام يف 

اســتهلت الحريري االجتامع بكلمة قالــت فيها: »مع 
بداية عودة االنتظام للدراســة الحضورية، هناك كثري 
من العقبات التــي تواجه التعليم الرســمي والخاص، 
الدراسة دونها صعوبات كثرية، كمشكلتي  والعودة اىل 
البنزين  وأزمة  التعليم  النقل وتأمني كلفة مســتلزمات 
واملازوت واألمور التشغيلية، واألهم تحدي إعادة تعويد 
الطالب عــىل املجتمع املدريس، بعــد أن افتقد األوالد 
طيلة عامني دراســيني متتاليــني لالندماج االجتامعي 
والتواصل املبارش والكثري من املهارات«، مضيفة »نحن 
هنا لنناقش األمور التي تســاعد يف تســهيل بدء العام 
الدرايس، وطرحها كام هي والبحث عن حلول لها، لنبدأ 

بدايــة حقيقية وصحيحة، ويف الوقــت عينه لنواجه 
الواقع وننطلق منه يف تحديد وجهة الســنة الدراسية 
تواجه  التــي  التحديات واملشــكالت  باقي  ومقاربــة 

التعليم«.
الرتبــوي من كورونا،  القطاع  ويف موضوع تحصني 
أشــارت »اىل أنها ناقشــت املوضوع مع وزيري الصحة 
فراس األبيض والرتبية عباس الحلبي، وســيتم استكامل 
عمليــة التلقيح للطالب من 12 ســنة ومــا فوق وملن 
مل يتلــق اللقــاح من املعلمــني بعد، ولــو اقت األمر 
.  أن يتــم التلقيح داخــل املدارس من فريــق متخص

وبالنسبة إىل تأمني حاجات مدارس الشبكة من البنزين 
واملــازوت، ختمت »حاولنا خالل األســابيع املاضية قدر 
اإلمكان، الســعي إىل تلبية هذه الحاجــات، وأعتقد أن 
اآلليــة التي وضعت، أي اعتامد الصهاري التي تذهب اىل 
املدارس، كانت جيدة وإن شــابها بعض الخلل، وما دامت 
األزمة موجودة ســنكمل بالطريقة عينها، وهناك خيار 
آخر قيد الدرس لتخصي محطة وقود للقطاع الرتبوي 

وفق آلية منظمة«.

قمي  ُتتخذ   »fundraising« الـ   : شـــــــــــــــدياق 
قلته ما  ولية  مس وأتحّمل  »الــقــوات«  ضد  عثمان 

ردت الوزيرة السابقة  مي شدياق  يف حديث 
تلفزيوين، عىل عضو تكتــل »لبنان القوي« 
النائب ادي معلوف الذي اشار إىل أن »شدياق 
تحدثــت عن جمع تربعــات وتلقي »القوات 

اللبنانية« امواالً من الخارج«.
ولفتت إىل أنه »ال اقبل وال اسمح ان كلمة 
»fundraising«  التي انا اســتعملتها ومرصة 
تتخــذ قمي عثامن  ان  عىل اســتعاملها 
ضد حزب القــوات، وانا اتحمل مســؤولية 
كل كلمة قلتها ولكــن ال اتحمل متعني كلمة 

باتجاه مغلوط الســتعاملها يف املكان الغلط 
اللزاقها بالقــوات اللبنانيــة ، القوات تعلم 

»fundraising«، وانا ارفض التحوير.«
 »fundraising« ولفتت شــدياق أن » كلمة
تســتعمل يف كل الحمــالت االنتخابية يف 
العــامل وحتــى يف الواليات املتحــدة علنا 
وبالتايل ليس ممكنا االستناد اىل هذه الكلمة 
للقول بان القوات تقوم بحملة تربعات حتى 
تأخذ امواالً من الســعودية، وانا مل اقل هذا 

الكالم وال سمح لنفي ان اقوله«.

: ليشارك  الصاي
االغتراب في صياغة 

مستقبل لبنان
اللقــاء  عضــو  غــرد 
النائب فيصل  الديقراطــي 
عرب  حســابه  عىل  الصاي 

»تويرت« بالقول:
تم تحويل اك من 6 مليار 
من  املاضية  الســنة  دوالر 
لبنان،  يف  الهلهم  املغرتبني 
مام ســاهم اىل حــّد كبري 
بالتخفيــف من آثار االنهيار 
االقتصادي وتفادي الفو 
ا  املبل  وهــذا  العارمة.. 
دون مّنة او رشوط وهو قابل 
استثامرات  عرب  للمضاعفة 
يف حــال اقتنع االنتشــار 
اللبنــاين اننــا مقبلني عىل 
وبالتايل  جّدية..  اصالحات 
االغرتاب  يشارك  ان  مطلوب 
يف صياغة مســتقبل لبنان 
مشاركاً  صوتهم  يكون  وان 
االنتخابات  يف  ومســموعاً 

النيابية املقبلة..

»اللجنة الفاعلة« 
ملتعاقدي »األساسي«: 
نرف العودة للمدارس 
أســفت اللجنــة الفاعلة 
يف  املتعاقديــن  ســاتذة  ل
التعليم األسايس الرسمي يف 
بيان، أن »يصبح العلم يف لبنان 
حكرا ألوالد األغنياء بينام أوالد 
سون«، مضيفة  الفقراء ي
»دقت الساعة،  اليوم االثنني، 
عن  تفصلنا  ســاعة   24 أي 
تاري بدء العام الدرايس يف 
أعلن  كام  الرسمية،  املدارس 
طارق  السابق  الرتبية  وزير 
املجذوب. ولكن، وبسبب قلة 
املســؤولية وانعدام الضمري 
مل  لبنان  مســؤويل  لــدى 
العودة  أد مقومات  تتوفر 
ســاتذة والتالميــذ، يف  ل
حني فتحت املدارس الخاصة 

أبوابها«.
العودة  وجــددت »رفضها 
رصــد  قبــل  املــدارس  إىل 
اعتــامدات توفــر مقومات 
العودة، بدءا بتأمني املحروقات 
وغالء املعيشــة وصوال إىل 
ساتذة  تأمني املوارد الالزمة ل
)وال ســيام املتعاقدين الذين 
يشــكلون 70 مــن الكادر 
التعليمي، وهم حتى اليوم مل 
عن  مســتحقاتهم  يتقاضوا 
العام املايض، والتي مبعدلها ال 

تساوي مليون لرية شهريا«.
وختــم البيــان: »ليجدوا 
الحلول كام أوجدوا األزمات، 
الرهان  عقبات  فليتحملوا  أو 
ولقمة  التالميذ  مبســتقبل 
أبواب  بإبقاء  عيش األساتذة 

املدارس مغلقة«. 

ندعمكم وحينها  واإلنتخابات...  اإلصــالح  مليقاتي:  ــاتماكرون  ــ ــاخ ــ ــن ــ ــة بـــتـــحـــضـــيـــر امل ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ ــ لـ ــ ــائ ــ ــص ــ ن
ــي ــ ــاب ــ ــي ــ ــن ــ ســــتــــحــــقــــاق ال »املـــــــالئـــــــمـــــــة« لــــ فادي عيد

املعلومات  يبــدو ومــن خــالل 
مصدر  مــن  أك  مــن  املســتقاة 
ســيايس، أن رئيس الحكومة نجيب 
جلســات  انطالق  وقبل  ميقــايت، 
األسبوعية  وتكثيف  الوزراء  مجلس 
العمــل يف الوزارات مــن أجل الحّد 
اإلنهيار اإلقتصــادي والحيايت،  من 
يركّز عــىل جوالتــه الخارجية مع 
الدول التي رّحبت به، بهدف الحصول 
عىل مســاعدات ودعم قد يكون له 
الصعبة  الظروف  إيجابياته يف هذه 

التي يجتازها لبنان. 
إال أن املطّلعني عىل بواطن األمور، 
يشــريون اىل أن رئيــس الحكومة 
املجتمع  التفــاف  بكيفية  تفاجــأ 
الدويل ومتاســكه وتجانسه، حتى 

من الدول التي تشهد تباينات سياسية يف ما بينها، عىل رضورة 
أن تبدأ العمليــة اإلصالحية واإلداريــة، وأن تلمس هذه الدول، 
حصــول التغيري يف لبنان تغرّياً يف مجــال اإلصالح ويف كافة 
وزارات ومؤّسسات ومرافق الدولة، وعندئذ سيحصل لبنان عىل 
الدعم املطلوب وضمن آليات مغايرة كلياً عن املحطات الســابقة، 
ا بإرشاف  مبعنى أنه ليس من مســاعدات مبــارشة للدولة، وإ
املؤّسســات الدولية، وهــذا ما يعيق، وفــق املقّربني من رئيس 
الحكومــة، آلية العمل، باعتبار أن الوزارات يف الدولة ُمفلســة 
وليس من ميزانيات مرصودة لها، لذلك، فإن األزمات اإلقتصادية 
واملعيشــية التي يّر بها لبنان، لن تُحّل بكبســة زر، أو أن هناك 
حلحلة قريبة نظراً لصعوبة وصول أي دعم ومساعدات يف ظل 
الرشوط املطلوبة، كذلك، مثة ظروف سياسية ورشوط، إذا صّح 
التعبري، هــي بدورها تكّبل أي انطالقــة للحكومة الجديدة كام 

كانت الحال يف السابق.
وتشــري املعلومات، اىل أن ميقايت قد يكون، ويف ظل الواقع 
الدويل والعــريب القائم حالياً، رئيســاً إلدارة أزمة، ويف الوقت 
عينه، سيتحمل مســؤولية اإلرشاف عىل اإلنتخابات النيابية، إذ 
تكشــف، بأن نتائ زيارته اىل باريس حملــت عنواناً واحداً بأن 
»اإلليزيه« ســيعمل عىل حّض املجتمع الــدويل والدول املانحة 
لدعــم لبنان، ولكن هنــاك رشوطاً واضحة يجب أن تســري بها 
الســلطة اللبنانية، ومن الطبيعي أن ذلك سينسحب عىل زيارته 
لبعض الدول العربية خالل األيام املقبلة، واملشهد سيكون عينه 
واملواقف لن تتغرّي بني دولــة وأخرى، لجملة ظروف واعتبارات، 
يجــب أخذها يف الحســبان، وأبرزها ترّقب حصــول انتخابات 

نزيهة، وتغيــري يف املنظومة السياســية الحالية، إضافة إىل 
إجراء إصالحات بنيوية. بالتــايل  وقبل ذلك، ليس هناك من أي 
مســاندة كام يتوّقعها البعض لبلد مفلس، عىل الرغم من تركيز 
هذه الدول عىل إعطاء األولوية يف هذه الظروف ملساعدات طبية 
وإنســانية وتربوية، ومبعظمها تصل عرب منظامت وجمعيات 
دولية، ومن خالل الصليب األحمر الــدويل مبارشة إىل وزارات 

محّددة وجمعيات معروفة وموثوقة.
ويف املحصلة، ووفــق معلومات ينقلها بعــض العائدين من 
باريس، بأن الرئيــس إيانويل ماكرون، وخــالل اتصاالته مع 
بعض الدول املانحة، أنه، وقبل تشــكيل الحكومــة الحالية، مل 
يتلق أي تأكيدات منها بشــأن دعم لبنان، بل تساؤالت حول قدرة 
الحكومة املشكّلة من أحزاب وقوى سياسية، سبق وأن كانت يف 
كافة الحكومات املتعاقبة منذ ســنوات طويلة، عىل اإلصالح، أو 
املســاعدة عىل إنقاذ بلدهم طاملا مل تحصل محاسبات واستعادة 
األموال املنهوبة. وهذه املواقف قد أكدها ماكرون مليقايت، مبعنى 
أن فرصــة أعطيت للحكومة الحالية، وتحــت مراقبة حثيثة من 
قبل باريس واملجتمع الدويل، ملراقبة عمل الحكومة وما يكن أن 
ء مقتضاه يف استمرار  يحصل يف لبنان، وعندئذ يبنى عىل ال

دعم هذا البلد والوقوف إىل جانبه.
ويف السياق نفسه، ظهر بوضوح اإلرصار عىل إجراء اإلنتخابات 
النيابية كمدخل أســايس للتغيري، لذا فإن الوضع الحايل سيبقى 
عىل ما هو عليه، باســتثناء عمل الحكومة عىل الحّد من اإلنهيار 
الذي قد يكون الشــعار األبرز لها، إال يف حال حصل يف الشــارع 
، وحينها تعود األمور  ما يكن أن يــؤدي إىل اضطرابات وفو
إىل ما كانت عليه خالل األشهر القليلة املاضية، والقلق األكرب بدأ 

يتظّهر من خالل امللفات الخالفية والقضائية الساخنة.

هيام عيد

ال يقتــرص التحــّدي 
الــذي يواجــه لبنــان 
وحكومته الجديدة اليوم 
اإلنهيار  من  اإلنقاذ  عىل 
املــايل واإلقتصادي من 
خــالل خطة شــاملة 
كل  هيكلــة  إلعــادة 
بل  الرسمية،  القطاعات 
الرشوط  هــذه  يتخطى 
الســري  عدم  رشط  اىل 
أو  مــرشوع  أي  يف 
اقرتاح يؤدي اىل التمديد 
للمجلس النيايب الحايل، 
ال ســيام وأن ما يجري 
األوساط  يف  به  التداول 
السياســية، وخصوصاً 

يف موقــع املعارضة ومجموعات الحــراك املدين، حول 
احتامل إسقاط حق املغرتبني يف اإلنتخاب ألسباب عدة، 
قد يكون مقّدمة لســيناريوهات إنتخابية مرتقبة، وذلك، 
عىل الرغم من اإلعالن بأن الحكومة ستجري اإلنتخابات 

النيابية يف موعدها الدستوري املحّدد.
وتُشري األوســاط السياسية نفســها، أن الترسيبات 
حول اقرتاع املغرتبني، تؤكد اســتحالة حصول هذا األمر 
يف املرحلة املقبلة، وذلك، يف ضوء العقبات اللوجســتية 
واملادية يف املرحلة الراهنة، وبالتايل، فإن ظروف إرشاك 
اللبنانيــني يف الخارج ال تبدو ُمتاحة وُمشــجعة اليوم، 
وإن كان أك من فريق سيايس قد أعلن أن حق املغرتبني 
يف انتخاب ممثيلهــم يف املجلس النيايب الجديد هو حق 
مقّدس، ولو انحرص هذا التمثيل بســتة مقاعد من حيث 

املبدأ.
ديبلوماســية  األوســاط، عن نصائح  وتتحدث هذه 
وصلت اىل مرجعيات سياســية يف بريوت، بالعمل عىل 
الدستوري، أو  النيابية يف موعدها  أن تكون اإلنتخابات 
حتى قبل هــذا املوعد املحّدد يف الثامن من أيار من العام 
املقبل، من أجل إسقاط كل اإلحتامالت التي قد تنشأ عىل 
خلفية األوضاع الصعبــة مالياً واجتامعياً، ورمبا أمنياً، 
الشارع، وأّدت  الشــعبية يف  التحّركات  فيام لو تكّررت 
اىل أمر واقع قد يقود اىل تعّذر إجراء اإلستحقاق النيايب 

بســبب املهلة الزمنية القصرية التي تفصل ما بني انتهاء 
والية املجلس النيايب الحايل وموعد اإلنتخابات يف أيار 
2022. ولذا، ترى األوساط نفســها، أن تأمني الظروف 
املناســبة لإلنتخابــات النيابية، يبدأ منــذ اليوم، وذلك 
من خــالل العمل داخل الحكومة عــىل توفري الرشوط 
السياســية واللوجســتية واألمنية، من أجل تفادي أي 
ت تدفع نحو تعطيل اإلســتحقاق، وتحول دون  مفاجــ
مامرســة املواطنني حقهــم يف اختيــار ممثليهم يف 
الربملان بحرية، وبعيداً عن أية ضغوط وبشــكل خاص 

ضغط املهل الدستورية.
النيابية، وهو مطلب  ومن هنا، فإن إجراء اإلنتخابات 
محل وخارجي، وقــد التزمت به حكومة الرئيس نجيب 
ورية إلطالق عملية  ميقايت، الذي سيؤمن املناخات ال
التغيري واإلصالح التي وعدت بهــا الحكومة يف بيانها 
الوزاري، حيث تلفت األوساط نفســها، اىل أهمية هذا 
اإلستحقاق عىل صعيد حصول الحكومة عىل املساعدات 
الدولية، يف ظــل إرصار املجتمع الــدويل عليها. ويف 
كل األحوال، فإن الســاحة الداخلية قــد انخرطت باكراً 
يف مدار اإلســتحقاق اإلنتخايب وهو مــا تُظهره يومياً 
الحمالت السياســية واإلعالمية التي تحمل يف طياتها 
القوى السياسية والحزبية  أن  إنتخابية«، ولو  »مزايدات 
مل تبدأ بعد ورشــتها الداخلية الختيار مرشحيها، ورسم 
تحّركاتها  عناوين  وتحديد  اإلنتخابية  تحالفاتها  خارطة 

وبرامجها.
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د. مصطفى يوسف اللداوي

إنها قلــب املرشوع الصهيــوين وروحه، وهي محل 
أطامعــه وموضــع رصاعــه، وهي أســاس »الكيان 
بها  اكتمل  التــي  الصهيوين« وعنــوان وجوده، وهي 
مرشوعهم، وتحقق بالسيطرة عليها حلمهم، وهي التي 
تدور حولها أســاطريهم وتنس باســمها خرافاتهم، 
وهي التي وردت أخبارها يف الســفر القديم »التوراة« 
ويف كتابهــم األســطوري »التلمــود«، وتحدث عنها 
أحبارهم يف كتبهم املسمومة، التي ضمنوها خرافاتهم 
وأودعوها أســاطريهم الكاذبة ورواياتهــم املختلقة، 
والتي إليها كانوا يشــدون الرحــال، واىل العودة إليها 
يقسمون  كانوا  وباسمها  ويتعاهدون،  يتواعدون  كانوا 
ويحلفــون، ويدعون عىل أنفســهم بالويــل والثبور 
وعظائم األمور، إن هم نســوها أو فرطوا فيها وتخلوا 

 . عنها
»الحركة  رواد  وال  أبــداً  »اإلرسائيليــون«  يتصور  ال 
، وحديثاً يف  الصهيونيــة«، قدياً عــىل مر التاريــ
تاريخهم املعارص، كيانهم بدون القدس »أورشاليم«، أو 
نابلس »شخيم«، أو الخليل »حربون«، وبدون غريها من 
مدن الضفة الغربية وقراها، التــي يطلق عليها اليهود 
»اإلرسائيليون  ويســميها  امليعاد«،  »أرض  اسم  عموماً 
أرض إرسائيل«، ويعتقــدون أنها أرض اآلباء واألجداد، 
القدية  الــرب ووعده، وفيهــا ماملكهم  وهي منحة 
التي بناها ملوكهــم، وروى ثراها أبناؤهم، والتي فيها 

الدنيا يلتقون. يجتمعون، وعىل أرضها من كل شتات 
املزورة والروايات املحرفة واألســاطري  العقيدة  بهذه 
والخرافات يحاربنــا »اإلرسائيليون« ويحاولون القضاء 
علينا، فهم يريدون الضفة الغربية أرضاً خالصًة لهم، ال 
يقيم فيها غريهم، وال يساكنهم فيها سواهم، وال يدعي 
امللكية لها أحد غريهم، وهم ال يؤمنون بتقسيامت أوسلو 
»A,B,C«، وال يعرتفون بحق الفلســطينيني بالعيش يف 
جزء منها، أو يف التــرصف يف بعض منها تعمرياً وبناًء 
وزراعًة، وإنشاء معامل ومصانع وور عمل فيها، كام 
ال يجيزون للفلســطينيني عموماً االستفادة من مياهها 
الجوفية، وال من خرياتها املدفونة فيها، وال من كنوزها 
املخبوءة يف جوفها، وال يقبلون بأي شــكل من أشكال 
التنسيق  الفلســطينية عليها، ولو كانت ضمن  السيادة 

األمني وتحت إطار االحتالل مبارشًة.
يعمــد »اإلرسائيليــون« يف حربهــم املفتوحة عىل 
أهلنا  السافر عىل  الفلســطيني، ويف عدوانهم  الشعب 
يف القــدس والضفة الغربيــة، إىل تغيري معامل أرضنا 
الفلســطينية، واســتبدال أســامءها العربية األصيلة 
بعربية دخيلة، ويعملون عىل تقطيع أوصالها وتفكيك 
مكوناتهــا، فأغرقوهــا مبســتوطناتهم التي زروعها 
يف كل مكان يف القدس والضفــة الغربية، وضاعفوا 
مســتوطنيهم فيها إىل عرشات األضعــاف، ومكنوهم 
وآبارها، ومن  امليــاه  األرض وشــوارعها، ومــن  من 
الجبال وقممها، ومن الســامء ومجالهــا، وقد قامت 
كل مشــاريعهم االســتيطانية عىل مصادرة األرايض 
الفلســطينية، وحرمان أهلها منها والبناء عليها، حتى 
الغربية أرضاً مرقطًة مبســتوطناتهم،  غدت الضفــة 

بتجمعاتهم. األوصال  ومقطعة 
الصهيوين،  املــرشوع  الفلســطينيون حقيقة  يدرك 
أحالمهم،  عليهــم  تخفى  وال  أطامعهــم،  ويعرفــون 
ويعلمــون أن العــدو يف نهاية املطاف يريــد تطبيق 
شــعاره القديم يف الضفة الغربية »أرضاً أك وسكاناً 
أقل«، وهو يف سبيل تحقيق أحالمه وتنفيذ مرشوعه، 
املســتوطنات  ويزرع  األرض،  ويقضم  الزمن  يســابق 
ويزيد الســكان، ويطــوي املراحل ويــزور الحقائق، 
ويحــارب املقاومة ويخمد جمرها أينــام كانت، إذ أنه 
يخ أن تنشــأ يف الضفة الغربية مقاومة شــعبية 
ال يقوى عــىل صدها، وانتفاضًة وطنيًة ال يســتطيع 
الوقوف يف وجههــا، فالضفة الغربية يف قلبه وداخل 
أحشائه، فلن يســتطيع حربها وهي فيه متداخلة، ولن 
يتمكن من صد هجامتها والحد من مقاومتها وهي من 
مدنه وبلداته قريبة، ولهذا تشتد قبضته عليها، وترتكز 

ضدها. العسكرية  وعملياته  األمنية  جهوده 
قد تكون مواجهات اليــوم يف القدس وجنني وبقية 
مــدن الضفة الغربية، التي خــاض غامرها مقاومون 
الخاصة،  ودفدوفان«  »اليامم  وحدات  ضد  فلسطينيون 
والخشية،  الخوف  عىل  ة  القا العدو  سياســة  ضمن 
والقلــق واالضطراب، فهو ال يريــد لجمرة املقاومة أن 
تتقــد يف الضفة الغربية، وال يريد أن يفقد الســيطرة 
االستباقية  بالعمليات  ويريد  فيها،  واملبادرة  األمن  عىل 
العمل عىل وأد أي ثورة عامة أو انتفاضة شاملة ضده، 
فاألرض إن مــادت يف الضفة الغربية فإنها ســتميد 
تحت أقدامه، وإن تزلزلت فســتقوض بنيانه، والنار إن 

اشتعلت فلن تقترص عىل مكان وتتوقف عند حد.
ما يحدث يف مدن الضفــة الغربية وبلداتها يف هذه 
األثناء ليست أحداثاً عفوية، وال مصادفات غري مقصودة، 
فقد أدركت املقاومة الفلسطينية أن وجودها األقوى هو 
يف الضفة الغربية، وأن الرصاصة فيها أشد خطراً عىل 
العدو من البندقية يف غريها، وأن التســليح فيها مرعب 
للعدو، واإلعداد فيهــا مخيف له ومهدد ملرشوعه، ولهذا 
وتعددت،  وانترشت  وتضاعفت،  االشــتباك  نقاط  زادت 

وشملت مناطق عديدة يف القدس والضفة الغربية. 
ويف هذه األثنــاء لن يتوقف العــدو اإلرسائيل عن 
عمليــات القتل املفرط واالعتقال الشــامل يف صفوف 
أهلنا يف الضفة الغربية، ليخيفهم ويرعبهم، ويصدهم 
ويردعهم، ويرسل إليهم رســائل بالدم والنار، مفادها 
أن الرد ســيكون عنيفاً، وأن الثمن ســيكون قاســياً، 
وأن عاقبة التفكري يف املقاومة ســيكون مكلفاً، قتالً 

واعتقاالً وحصاراً وتدمرياً وطرداً وعقاباً.
مكشــوفة،  رصيحة  وحرب  واضحة  معادلــُة  إنها 
وأرض متاحــة معلومة، فأم املعــارك هي يف الضفة 
املواجهة  الحرب والنزال، وميــدان  الغربية، وســاحة 
واملقاومــة هي يف الضفــة الغربية، وهــي التي إن 
ثــارت وانتفضت، ثارت كل فلســطني وانتفضت، وهي 
واستقلت،  فلســطني  تحررت كل  وانعتقت،  تحررت  إن 
ونحن فيهــا أقوياء أعزاء، كرماء أصــالء، ففيها أهلنا 
الصامدين يف أرضهم، والثابتني عىل حقهم، واملصممني 
أبنائهم.  عىل استعادة حقوقهم ونيل حرياتهم وتحرير 
ســالحنا،  فيها  اكم  ول عملنــا،  فيها  فلنضاعــف 
ولنواصل فيها اإلعــداد والتجهيز، وليتعاظم فيها أملنا، 
ولنمد ألهلها يد العون واملســاعدة، والتأييد واملنارصة، 
ولنكن لهم الســند املتني والرشيــان الوتني، فهم اليوم 
جبهتنا املتقدمة، وفيها أملنا املوعود وغدنا املشــهود، 
الكامة،  الصيــُد  وأبطالنا  الشــجعان،  رجالنــا  وفيها 
وأخواتنا الباســالت، وأمهاتنا الصابرات، وشعبنا الحر 

العظيم. الثائر  الكريم، 

رعــــــــد: ســـنـــخـــوض املـــــعـــــارك االنـــتـــخـــابـــيـــة
ـــــــقـــــــتـــــــنـــــــا كــــــــبــــــــيــــــــرة بــــشــــعــــبــــنــــا و

ال تأبين ت ت  ا رعد ي 

رعد،  محمد  النائــب  رأى 
يف  تأبينــي  احتفــال  يف 
بلدة عني بوســوار يف إقليم 
التي  أن »األزمــة  التفــاح، 
مررنا بها عىل مدى ســنتني 
وأكــ يف هــذا البلد، هي 
السياســات  ســوء  نتيجة 
االقتصاديــة  الحكوميــة 
األعداء  وتســلط  السابقة، 
أن  وتوهمهم  واعتقادهــم 
الفرصة سانحة لالنقضاض 
أجل  من  املقاومة  بيئة  عىل 
الفصل بينها وبني املقاومني، 
زحط  رصاحة،  وبــكل  لكن 

املؤامرة  وانكشــفت  باملازوت  جميعا  هؤالء 
وبانت قدرة املقاومة عىل التحدي واملواجهة 
مرون  والصمــود، أكرب بكثري مام يظــن املت
ومفتعلوا األزمة. عادوا للتمســكن وشكلوا 
الداخــل والخارج،  حكومــة نواكبها مــن 
ويهيئــون اآلن الفرصــة مــن أجل خوض 
النيابية. هناك شــبه إجامع بني  االنتخابات 
الكتــل النيابية عىل موعد االنتخابات يف 27 
آذار املقبل، بســبب تزامن نيســان مع شهر 

رمضان املبارك«.
وسأل: »ماذا يريدون من هذه اإلنتخابات؟ 
يــة النيابية،  يريدون الحصــول عىل األك
النيابية؟  يــة  االك وكيف يحصلــون عىل 
ون كل العتاد والعدة وسنشهد ضغوطا  يح
الذين يؤيدون نه  املرشحني من  كبرية عىل 
املقاومة، وسيمنعون اذا استطاعوا أن تكون 
هناك تحالفات وسيضغطون عىل سحب عدد 

من املرشحني الذين يكن أن ينجحوا ويكونوا 
يف صف املقاومة. ســيضغطون عليهم إما 
بالتهديد مبصالحهم خارج البالد أو بتهديدهم 
إذا  وبخاصة  عليهــم،  ســتفرض  بعقوبات 
كانــوا يعملون ولهم مصالح خــارج البالد، 
وســيحاولون رشاء الذمم ودفــع أموال من 
أجل ان يعدلوا موازين القوى ويسيطروا عىل 

ية املقبلة يف املجلس النيايب«. االك
أضــاف »كل ذلــك توهــم منهــم بأنهم 
يســتطيعون أن يغريوا املسار السيايس يف 
هذا البلد ويأخذوه اىل حيث أخذوا بعض دول 
الخلي ملصالحة العــدو االرسائيل وتطبيع 
العالقات معه. سنواجه هذا االستحقاق بكل 
املعارك  لنا قانونا وســنخوض هذه  ما يتاح 
االنتخابيــة وثقتنا كبرية بشــعبنا وبوعي 
أبناء البيئة املقاومة، وســنرشح كل ما لدينا 
للناس حتى يكونوا عىل اطالع ووضوح كامل 

باملوضوع«.

ترأس قداساً على نّية املشاركين في مسيرة عنايا
لــبــنــان  إســــــم  ــع  ــ ــرف ــ ي ــل  ــ ــرب ــ ش ــر:  ــ ــط ــ م االب 
لمة بال يُــغــرقــونــه  والــلــبــنــانــّيــون   .. املــجــد  الـــى 

يوبّية احتفل بعيد ارتفا الصليب  الجالية األ
ــيـــن  ــفـ وواقـ ــى صـــامـــديـــن  ــق ــب : ســن ــلـــه  ــرالـ ــيـ خـ
الخال  حتى  الصليب  أقـــدام  تح  مــريــم  مــع 

ــة ي ــر ــاز ل ــ أكــبــر انـــجـ ــحــب أســــود لــجــعــجــع: ال
واملستقبل لــلــتــاريــ  ــر  ــزوي ت ويــكــفــي   .. فــاشــلــة 

ترأس القيــم العام عىل ديــر مار مارون 
القديس  عنايا واملسؤول عن تسجيل عجائب 
رشبل االب لويس مطر قداســا احتفاليا عىل 
نية الذين شــاركوا يف املسرية االيانية التي 
انطلقت سريا عىل االقدام من أمام مستشفى 
سيدة املعونات الجامعي يف جبيل وصوال اىل 
 مزار القديس رشبل يف دير مار مارون عنايا.

الدير، القى  عند وصول املسرية اىل ســاحة 
االب جورج غطاس كلمة باسم جمهور الدير، 
جاء فيها: »علمنا البابا القديس يوحنا بولس 
الثــاين أن لبنان أك من وطن إنه رســالة. 
رسالة لبنان اليوم هي رسالة القديس رشبل، 
فأينام ذهبنا يف العــامل، نرى مزارا للقديس 
رشبــل حيث أصبــح يف كل بلد، يف آســيا 
وأوسرتاليا، صمت  وأمريكا  وأفريقيا  وأوروبا 
القديس رشبل يصدح يف العامل، ويدوي يف 
إىل  ويدعوهم  الناس  وقلوب  وعقول  ضامئر 
التوبة والغفــران والصالة واملحبة واإليان، 
 يدعوهم إىل عيش السالم والتطلع نحو الله ».

بعد االنجيل املقدس، ألقى مطر عظة اشــار 
فيها اىل »الروح االيانية املتجذرة يف نفوس 

اللبنانيني« متحدثا عن عجائب القديس رشبل 
التي بلغت حتى اليوم 29400  اعجوبة مسجلة 
يف لوائــح الدير يف كل انحــاء العامل، حيث 
 نسبة ال 10 يف املئة منها من غري املعمدين«.
وقال: »القديس رشبل يعرف عن نفسه للغرب 
بقوله انا مار رشبل لبنان آت لشفائكم، فهو 
يرفع اســم لبنان اىل املجد، ولكن املؤســف 
اليــوم ان اللبنانيني ما زالــوا يغرقون وطننا 
بالظلمة، لــذا علينا ان نعمــل جميعنا كام 
القديس رشبل من اجل رفع لبنان اىل املجد«، 
الفتا اىل ان »ما يهــم القديس رشبل هو ان 
تصل الناس اىل الله، وما هدف كل الشفاءات 
التــي يقوم بهــا اال ذلــك، واالعجوبة تغري 
الشــخ كليا وتوجهه نحــو الله«، مؤكدا 
 ان »كل أعجوبة هي نــور يف عاملنا املظلم«.

وسأل الله بشفاعة القديس رشبل أن يشفي 
لبنــان من الصعــاب التي يعيشــها، و«اين 
متأكد ان قديســنا لن يرتك لبنان وشعبه إن 
هو تسلح بااليان واملحبة«، مضيفا »نصل 
جميعنا ل يعود وطننا اىل ما كان عليه وأن 
وأمان وســالم«. بكرامة  اللبنانييون   يعيش 

إحتفل أبناء وبنــات الجالية األثيوبية يف 
لبنان بعيد ارتفاع الصليب عند »صليب الرجاء« 
يف بلدة إجدبرا البرتونية، مبشاركة وحضور 
لفيف مــن الكهنة الذين يخدمــون الجالية 
االثيوبية يف لبنان ويتقدمهم املســؤول األب 

 .Gebre Mehdin
وأم املشــاركون الذين تخطى عددهم 
، يوما كامال يف باحة الصليب،  1500 شخ
وتخلل النشــاط صلــوات وتراتيــل وأغان 

وعروض فنية متنوعة.
البرتون  أبرشــية  وكانت زيارة من راعي 
ألقى  والذي  خريالله،  منري  املطران  املارونية 
كلمة قال فيها: »هــذا اللقاء الذي تنظمونه 
اليــوم لالحتفــال بعيد الصليب وإشــعال 
النــار كعالمة لثباتكم وإيانكم باملســيح 
للتأمل  يدعونا  املكان،  هذا  يف  وبالكنيســة 
أفريقيا  يف واقعنا نحــن كمســيحيني يف 
وآسيا ويف الرشق األوسط، وحول حضورنا 
اإليان  يف  وثباتنــا  ودورنــا  ورســالتنا 
بالرغــم من كل الصعوبــات واالضطهادات 
التــي نواجهها«، مضيفا »هــذا املكان الذي 
اخرتمتــوه اليوم الحتفالكــم، يضعكم عند 

أقدام مريم العذراء شــفيعتنا وأمنا جميعا، 
والتي معهــا نركع عند أقدام الصليب الكبري، 
عالمة انتصارنا بإياننا بيســوع املســيح 
مبجــد القيامة. نحن اليوم، ومع مريم، وإن 
كنا تحت الصليب ويســوع يوت عليه يف 
ســبيل خالص البرش، نجدد إياننا ورجاءنا 
بالقيامة مع مريم ومع يســوع املســيح. 
يســوع مل يبق عىل الصليب. يسوع ارت 
األمل واملوت عىل الصليب لكنه غادره وصعد 
إىل السامء، اىل املجد، وهو يدعونا ألن نكون 

معه مبجد القيامة يف امللكوت«.
وختــم »من جديــد نرحب بكــم ونحن 
إلهنا  وإياكم قلب واحد، إيــان واحد، ألن 
املسيح.  يســوع  هو  واحد  ومخلصنا  واحد 
بإســم األخوة اإلنســانية التي دعــا إليها 
قداســة البابــا من روما ومــن أرضنا يف 
الرشق نؤكد أننا نلتقــي اليوم لنكون إخوة 
أهال  املسيح.  بيســوع  إياننا  يف  وأخوات 
وأنتم  أنتم تشــجعوننا ونحن  بكم،  وسهال 
مع  وواقفني  وثابتــني  صامدين  ســنبقى 
مريــم تحت أقدام الصليــب حتى الخالص 

والقيامة«.

توجه عضو تكتــل »لبنان القوي«، النائب  
زيــاد أســود، إىل رئيــس حــزب »القوات 
اللبنانية« ســمري جعجع، بالقول، بأن »اول 
مؤامرة عىل املسيحيني يا سمري، هي مجزرة 
اهدن والصفرا و15 كانون و27 أيلول وحرب 
ر  1988، لتمرير  اتفاق الطائف  وعلمك بال
للدور املسيحي، وبعدها كنيسة النجاة وداين 
والزايك والشباب الذين ذهبوا ضحية جشعك 
مرك عىل القوات، وبعدها حلفك ومتويلك  وت

الخارجي وببغائيتك السياسية البائخة«.
ولفت، يف ترصيح عىل وســائل التواصل 
اإلجتامعي، إىل أنــه »اذا كنت مهتاًم بالدور 
املســيحي كثريًا، هل لك أن تقول لنا يا سمري، 
كيف هو وضعكــم مع االحزاب الذين هّجرتم 
والشوف  جزين  ساحل  من  يحيني،  املس معها 
والشــامل وكيف حلفك مع الذي »ركب ارانب 
عىل املسيحيني« وغري قوانني انتخاب، إللغاء 
املناصفة وهــل ممكن أن ترشح لنا، القانون 
االرثوذكي ملن ارســلوا اخر ساعة، ودورنا 

بالوظائف واملجلس«.
وذكر أســود أنه »قد أصدقك يا سمري، اذا 
أخربتنــا بالتفصيل اململ، كيف تريد أن تقّوي 
اليوم »بال ل وتطيري  الدور املســيحي من 
فيــويل عىل الشــباب الصغــار« وبطوالت 
ء مل تقــوم به يف حياتك، ويف  وهمية ل
اي  طريقك، خربهم كم معركة خضت وعىل 
مرتاس كنت، قبل أن »تفشــ علينا نحن«، 
كيف  والقانون  وبالسياســة  بالفكر  أخربنا 

تريد أن تقّوينا«.
وتســاءل »عندمــا بعتم ســالح القوات 
واختفت اموال الخوات والجبايات والصندوق 
املسمى وطني واموال رخ البناء والحوض 
الخامــس و »fundraising« مــن تلك األيام، 
الجوز«  الســم »بشــننعري ووطى  وبراميل 
واآلن حّصتك باملازوت وتيدي رحمة وغريها 
وغريهم وانت تعلم مباذا، كان املســيحيون 

اقوياء، النك قاعد بقرص«.
واعتــرب أن »يف الوقت الــذي تقول فيه، 
ال أكــرتث باتفــاق الطائف ونتائــ فقدان 
الصالحيات، لك لنتخلــ من عون وبعدها 
نرى، ما الــذي تريد أن تــراه عندما تتنازل 
وتخرس، والحبس اكرب انجاز لرؤية فاشــلة 
والسفاهة السياسة أرجعتك إىل حبس الحقد 
والضعف وانعدام الرؤية املســيحية، املنقذة 
من فشــل رهاناتك عىل الطائــف ورعاته«، 
الحدود،  تسييب  النازحني،  »إدخال  متسائال: 
ثرة  الهجمة عىل االرشفيــة، ويكليكس وال
والنميمــة، هــل تعطي قوة للمســيحي؟، 

افيدونا«.
وختم »عندما أرســل لك السفري األمرييك 
سنة 1989، من اهدن، رسالة تقول، مستغرب 
ملا جعجــع مل يحرك بعد ضد عون، كانت قوة 
للمســيحيني، هل الحركــة واالنصياع، وكم 
شهيد مسيحي وغري مسيحي كلفت املجتمع 
الحر »عىل قولتك«، مؤكــًدا أنه يكفي تزوير 

للتاري واملستقبل«.

دا  دير مار مار  عنايا  خالل ال

ل خالل الح

ــر: لـــنـــتـــعـــ مــــمــــا يـــجـــري  ــ ــ ــات ــ ــ ــس ــ ــ عــــبــــد ال
ــا املــــســــيــــحــــي ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ داخــــــــــــــــل مـ

اء الر خالل ال
املارونية  أبرشــية بــريوت  ترأس راعي 
املطران بولس عبد الســاتر، القداس اإللهي 
ملناســبة العيد الســابع والعرشين ألخوية 
شــبيبة العذراء، والقى عظة ضمنها بعض 
ليتحلوا  اليوم  لشبيبة  واالرشادات  الوصايا 
مبســرية ايانية ويكونوا شهودا حقيقيني 
عىل  واملنترص  املــوت  من  القائم  ليســوع 
كل رش. وأبرز ما جــاء فيها: »أخرجوا من 
همومكــم وقلقكم واذهبــوا نحو اآلخرين 
لتحملــوا عنهم همومهــم وقلقهم، وبذلك 
يكــون لحياتكم طعم وفــرح بالخدمة. ال 
ستعيشــونه  ألنكم  املســتقبل  من  تخافوا 
الرب يســوع. فكونوا  يف الجامعــة ومع 
بســالم ألن الله معكم. إكتفوا باألسايس، 
وال تهرعــوا إىل اقتنــاء أشــياء ال حاجة 
لكم بها يف حياتكــم، يك ال تصبحوا عبيد 
ثقافة االســتهالك املســيطرة عىل العامل. 
العشــرية وتحلوا بذهنية  تخلوا عن ذهنية 
ينتمي  الظــامل ألنه  تدافعوا عن  ال  األخوة. 
بل  أو حزبكم،  أو منطقتكــم  إىل طائفتكم 
كونوا بقرب املظلــوم أيا كان انتامؤه، ألننا 
اللــه. تعلموا وال  كلنا برش وبنــات وأبناء 
متلوا، وثابــروا عىل ذلك حتى خارج مقاعد 
الدراسة. تســلحوا باملعرفة والثقافة ألنكم 

اآلخرين«. وتفيدون  أنفسكم  تنفعون  بذلك 

وأضاف: »صلوا وال متلوا، ألننا اليوم نتلهى 
بأمــور كثرية وننــىس أن نصل من أعامق 
قلبنا. ال تقولوا إنكــم اكتفيتم بإعطاء وقت 
محدد يف يومكم للصــالة. فإذا فكرنا فقط 
وعائالتهم،  واملــو  واملهمومني  باملر 
نعــي أننا ما زلنــا مقرصيــن يف صالتنا 
وحضورنا الحقيقي أمام الرب. ال تجادلوا يف 
الدين بل اشهدوا لحقيقة املسيح. فبشهادتنا 
إليه. اآلخرين  نجــذب  حياتنا  يف  ليســوع 
أنظروا اىل فــوق وإىل محيطكم وال تنظروا 
إىل تحت. فكم مــن الوقت نقضيه واضعني 
نصب أعيننا هواتفنــا املحمولة، وكم ننىس 
أن ننظر إىل من هم من حولنا ونتغا عن 
 النظر صوب الســامء نحو ما هو أسمى؟«.
الســاتر: »إفرحوا مبــا فيكم  وختم عبــد 
مــن مواهب. ال تقللــوا من أهميــة النعم 
الــرب فيكم. وال تحســدوا  التــي وضعها 
متواضعني  كونوا  لديهــم.  ما  عىل  اآلخرين 
ومطيعني، فبالتواضع والطاعة تتقدســون، 
داخل  انقســامات  اىل  يؤدي  الطاعة  وعدم 
الجامعة  الواحــدة، وانقســام  الجامعــة 
الواحــدة يؤدي حتــام إىل خرابها. ولنتع 
 مام يجــري داخــل مجتمعنا املســيحي«.
وتىل القداس لقاء روحي مع راعي األبرشية 

متحور حول صورة الله وتدبريه.

ــان ــررمـ ــفـ ــي« فــــي كـ ــ ــوع ــ ــي ــ ــش ــ ــان »ال ــرجــ ــ ــه ــ م
الوطنية املــقــاومــة  جبهة  انــطــالقــة  بمناسبة 

يف الذكــرى 39 النطالقة جبهة املقاومة 
منظمة  أحيت  )جمــول(،  اللبنانية  الوطنية 
الحزب يف كفررمان مهرجاناً سياسياً  وفنياً  
السبت 25 ايلول 2021  ساحة العني كفررمان 
أندية وجمعيات  )النبطية(، وذلك بحضــور 
كشــفية وممثلني عــن القوى السياســية 
وعوائل الشهداء ورئيس واعضاء من املجلس 
البلدي. كام ح اعضاء من املكتب السيايس 
ولللجنة املركزية يف الحزب وحشد كبري من 

الرفاق والرفيقات واهايل البلدة. 
اللبناين  الوطنــي  بدأ املهرجان بالنشــيد 
لعوائل  كلمة  الشيوعي وتلتها  الحزب  ونشيد 

الشهداء القتها وفاء سالمة شقيقة الشهيد 
عل جميل سالمة، التي اثنت عىل تضحيات 
الشــهداء الذين ســاهموا يف تحرير األرض 

وطرد االحتالل.
ثم القــى كلمة الحزب الشــيوعي  عضو 
املكتب الســيايس الرفيق حسن خليل، الذي 
تناول التطورات السياسية يف لبنان ومضيئاً 
عىل تاري جمــول والحزب ونضاله الوطني 

ومرشوعه من أجل التغيري.
ثم القى الشــاعر شــوقي بزيع  باقة من 
قصائده، واختتم الحفل الفنان وسام حامدي 

مبجموعة من االغاين واالناشيد الثورية.
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االثنني 27  أيلول 2021

كلامت يف زمن الغربة

 محنـــــــــــــــة اللـــــــــــــــه 
فهد الباشا

، أن يصاب بغري  لقد أذن الله، عرب حضوره يف التاري
اســاءة من مفهوم الناس القارص لــه، وبغري مصاب. 
فبــدت صورته، أحيانا كثرية، مقززة، منفرة، ملا احتوته، 
داخــل االطار، من ألوان املفاهيــم املتصارعة املصبوغة 
، ومن خطوط  بالــدم عىل غري مفرق من مفارق التاري
عشوائية تتداخل فيها ظالل الرأفة واملحبة بنار الغضب 

والبغضاء. 
وصار من الجائز القول، توصيفا، ان الله يف محنة...  
وصار للمعانني من اهل العقل عذر، اذا هم تســاءلوا، يف 
هول ما يشــهدونه ، صارخني: أيهام أوىل وأجدى؟أنسأل 
اللــه انقاذنا مام نعانيه أم نحــاول، اوال، انقاذ الله من 
مفاهيمنــا البلهاء له، ليتســنى لنا، مــن بعد، ان نعاين 
وجهه نقيا من تشــويهات مفاهيم، أورثناها زمن » التيه 
يف الصحــراء«. وهو الزمن الــذي ال يزال يرخي بظالله 
علينــا حتى اليوم ، وال يزال غبــار الرمال يتكاثف امام 
بصائرنــا ، جيال بعد جيــل، ونبيا بعد نبي، حتى احتجب 
ني عىل مفاهيمهم امللتبسة الشوهاء وجه الله  عن الها
الحق ... وليس ما يصيبنا، اليوم، هو الربهان الوحيد وال 

الربهان االخري ...
لقــد اختلطت صــورة الله الذي قيل لنــا انه  »خلقنا 
عــىل صورته ومثاله » بصورة الله الذي خلقناه نحن، ال 
عىل صــورة واحدة بل عىل صورنا وامثالنا . ماهيناهام 
الها خالقــا باله مخلوق... ومضينا مخمورين بأوهامنا 
ونقائصنــا نحــل الواحد محل اآلخــر، منتقلني من تيه 
، باســم الله، صخبا وحروبا  اىل تيــه... وامت التاري
يس.. لقد اصاب الله الحق، من عباده غري العاقلني،  ومــ

مــا كاد يرديه، كاب محب للكل، رحمن رحيم.

ــــــــــــر وجــــــــــــوب نشــــــــــــر الخب
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــد من ــ ــ ــ ــ ــ ك ــد الت ــ ــ ــ ــ ــ بع

املحامي نارض كسبار

وحيث ان املادة 26 من املرســوم االشرتاعي رقم 

77/104 نصــت عــىل ان العقوبــات التي يق 

بها بســبب الجرائم املرتكبة بواســطة املطبوعات 

الصحفيــة تقع عىل املدير املســؤول وكاتب املقال 

اصليني. كفاعلني 

الجرمية  العنــارص  القــول بتوفر  وحيث بعــد 

وبثبوت نســبتها اىل املدير املسؤول فان عدم الحكم 

عــىل كاتب املقال فيــه مخالفة للامدة 26 املذكورة 

االمر الذي يق بفســ الحكم املطعون فيه لهذه 

الجهة وادانة املدعى عليها نضال مبا ادين به السيد 

ع اي بالجرائم املنصوص عنها يف املواد 3 واملادة 2 

من املرســوم االشرتاعي رقم 77/104 واملادة 385 

عقوبات املرســوم االشرتاعي رقم 77/104 واملادة 

385 عقوبــات. وبالتايل انزال ذات العقوبة بها مع 

منحهــا وقف التنفيذ ضمن الرشط املذكور يف البند 

2 مــن الفقرة الحكمية. وبإلزامهــا بالتضامن مع 

املدعى عليهام ع وممدوح بالتعويضات الشــخصية 

املحكوم بهــا والبالغة ثالثة ماليــني لرية لبنانية 

وفــق ما قدرته محكمة االســتئناف ومنحها وقف 

تنفيــذ العقوبة وفق ما ذكر اعاله اذا جرى تســديد 

التعويضات الشــخصية خالل شــهرين من تاري 

القرار. صدور هذا 

الســبب الثاين: وجوب فس القرار املطعون فيه 

القدح. بجرم  تجريم ممدوح  لعدم 

حيــث ان محكمــة املطبوعات مل تنــف واقعة 

التجريم بل انها اعفــت الفريقني عمال باملادة585 

ح.ع. وقرارهــا هذا واقــع موقعه القانوين اذ ليس 

ورة ان تصدر احكام بالقدح واملتبادل حتى  من ال

يكــن اعفاء الطرفني من العقوبة ويكون ما قررته 

محكمــة املطبوعات لهذه الجهة واقعا موقعه.

الســبب الثالث: عدم الحكــم بالتعويض العادل 

للمدعي:

حيث ان التعويض الذي قدرته محكمة املطبوعات 

واقع موقعه القانوين وترى هذه املحكمة تصديقه 

الجهة. لهذه 

باالتفاق: املحكمة  تقرر  لذلك 

االستئناف شكال. قبول   1

ويف االساس:

1 رد االســتئناف املقــدم من الســيد ع. وابرام 

فيه. املطعون  الحكم 

2 لجهة االستئناف املقدم من عامد فس الفقرة 

من الحكم املطعون فيه والتي قضت بكف التعقبات 

عن املدعــى عليها والحكم عليــه مجددا وبإدانتها 

بجرم املواد 3 و20 من املرســوم االشــرتاعي رقم 

77/104 واملــادة 385 عقوبات وبتغريها عن جرم 

املادتــني 3 و20 مبلغا قدره ســتة ماليني لرية وعن 

املادة 385 ســتة ماليني لــرية والزامها بأن تدفع 

للمدعي عــامد بالكتافل والتضامن مع ممدوح وع 

مبلغــا قدره ثالثة ماليني لــرية كتعويض للمدعي 

املذكور وهــو التعويض ذاتــه املنصوص عنه يف 

الحكم املطعون فيه واملق به عىل كل من ممدوح 

ع بحيث يتحمــل الثالثة املذكورين قيمة التعويض 

هــذا بالتكافل والتضامن فيام بينهم، ومنحها وقف 

تنفيــذ العقوبة املتمثلــة بالغرامتني املذكورتني اذا 

دفــع التعويض املذكور للمدعي خالل شــهرين من 

القرار. صدور هذا 

3 تضمــني املدعى عليهم ممــدوح وع ونضال 

الرســوم والنفقات باالشــرتاك بحيث توزع بينهم 

بالتساوي.

علنا. وافهم  اعطي  قرارا وجاهيا 

2
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 : الصايــــــــ املرجــــــــع  زار  وهــــــــاب 
نسترشــــــــــــــــــــــد بتوجـــــــــــــــــــــــيهاته 

زار رئيس حزب »التوحيد العريب« وئام وهاب، املرجع الشي 
أبو ســعيد أنور الصاي يف معرصيتي، والتقاه ملدة ســاعتني، 

حيث جرى البحث يف األوضاع املستجدة يف الطائفة.
وبعد إنتهاء الزيارة، قال وهاب: »الشي أبو سعيد مرجعيتنا 
الروحيــة، وهو صوت العقل والحق والجرأة والحكمة. ونحن 
مور  نسرتشــد بتوجيهاته، ونرى أن حكمتــه ومقاربته ل

تساعدنا كثريا يف الحفاظ عىل الجبل والطائفة«. 

وفـــــاة   : ســـــعدنايل  فـــــي  ســـــاة  م
عروســـــين بحريـــــ داخـــــل غرفتهمـــــا

.( )من مواليد 1990(  وزوجته )ن. أ.(  ق الشاب )م. 
)من مواليد 2004( من التابعية الســورية، جّراء حريق اندلع 
قرابة الســاعة الخامسة صباحا أمس داخل غرفتهام الكائنة 
ضمن معرض للســيارات عىل طريق ســعدنايل، حيث يعمل 

ناطوراً فيها.
ة لتحديد سبب اندالع الحريق الذي  والتحقيقات ما زالت قا

أّدى إىل وفاة العروسني بعد أسابيع قليلة من زواجهام.

توقيف  مطلوبين بجرائم قتل وإطالق نار 
وترويــ مخــدرات في الضاحيــة الجنوبية

أعلنت قيــادة الجيش مديرية التوجيه يف بيان لها انه: 
»بتاريخــي 24 و25 /9 /2021، أوقفت دورية من مديرية 
املخابرات يف منطقة الضاحية الجنوبية عددا من املطلوبني 
مبوجــب مذكرات توقيف، وهــم: املواطن )ط.ع( الرتكابه 
جرائــم: تعاطي املخــدرات وترويجها، وإطالق النار ورمي 
رمانة يدوية وإصابة أشــخاص، وقتــل مواطن، والقيام 
بأعامل الســلب والرسقــة، وترهيب املواطنــني، وتطويق 
مستشــفى برفقة آخرين، وشهر سالح باتجاه دورية من 
( و)ع.د( واملواطن  مديريــة املخابرات، والســوريان )ب.
.ع( الرتكابهــم جرائــم: تعاطي املخــدرات وترويجها  (
ودخــول أحدهم إىل األرايض اللبنانية خلســة، باإلضافة 
( املطلوب الرتكابه جرائم اطالق النار  إىل املواطــن )ف.
وإصابة أشــخاص والقيام بأعامل الســلب والرسقة، وقد 

ضبط بحوزتهم كمية من املخدرات وحشيشــة الكيف.
كام دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية املخابرات 
منــازل عدد مــن املطلوبني يف منطقــة الليل إلقدامهم 
عــىل إحراق إحدى محطات الوقــود يف منطقة الكفاءات، 
وإطالق النــار وترهيب املواطنني بتاري ســابق، وتجري 
املتابعــة لتوقيفهــم. وأثناء عملية الدهــم، أوقف املواطن 
)ي.ز( املطلــوب إلقدامه عىل إطالق النــار باتجاه محطة 

اإلشكاالت. وافتعال  أخرى  محروقات 
ســلمت املضبوطات وبــورش التحقيق مــع املوقوفني 

.» املخت القضاء  بإرشاف 

احتفـــــــــــــــال تضامنـــــــــــــــي فـــــــــــــــي أربعيـــــــــــــــن مجـــــــــــــــزرة التليـــــــــــــــل 
ــي«  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى »العدلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بإحالتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات طالبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والكلمـ

حــــــــــــــــــــزب اللــــــــــــــــــــه وز املــــــــــــــــــــازوت املجانــــــــــــــــــــي 
ــروب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم الخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي إقلي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدات ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى بل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عل

ــــــوب  ــ ــ ــ ــــــي الجنـــ ــ ــ ــ ــــ فـــ ــ ــ ــ ــ ــــــن الحرائـــ ــ ــ ــ ــــلة مـــ ــ ــ ــ ــ ــــاد سلســـ ــ ــ ــ ــ إخمـــ

ــروا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطيني« طالبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــل الفلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة العمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ »هي
ميـــــــــــــــن القرطاســـــــــــــــية بحـــــــــــــــّل أزمـــــــــــــــة النقـــــــــــــــل للطـــــــــــــــالب وت

احتفال شعبي تضامني،  أقيم 
التليل،  أربعني مجزرة  يف ذكرى 
الشــهداء  ذوي  مــن  بدعــوة 
والجرحى ولجنة متابعة حقوق 
ضحايا االنفجار، يف قاعة صالة 
املختار يف بلدة الدوسة  عكار.

وألقى رئيس بلدية البرية محمد 
واتحادات  البلديات  كلمة  وهبي 
املختارين  ورابطــة  البلديــات 
وفاعليــات الدريب وقال: »نقف 
اليــوم شــاكرين كل االيــادي 
ملســاعدة  امتدت  التي  البيضاء 
اهايل الشهداء والجرحى، ورغم 
مأســاتنا وحرماننا مل نســمح 
ألحد بأن يتاجــر بهذه القضية 
ويجعلها مدخــل فتنة، بل نريد 
ان تنتــرص عــكار لحقها، عرب 

املطالبــة مبحاكمــة عادلــة بحق 
املســببني بهذه الجرية وإنزال أشد 

العقوبات بحقهم مهام عال شأنهم«.
وقال املطران باســليوس منصور ممثال باالب غريغاريوس 
مخــول: » دماء الشــهداء الطاهرة فضحت زيف املســؤولني 
وكذبهــم، وهــي اليوم ترص من تــراب األرض كام رص دم 
هابيــل للرب مطالبة بالعدالة، ومحاســبة كل من ارتكب هذا 

الفعل األثيم«.
وكانت كلمة ملفتي عكار الشي زيد بكار زكريا ممثال بالشي 
وليد اســامعيل، أكد فيها »أننا مع التحقيق الكامل والشــفاف، 
فجرية كهذه تســتحق أن تحال عــىل املجلس العديل، ونحن 

بالتأكيد مع مطالب األهايل باختيار العدالة«.
بدوره، قال راعي ابرشية طرابلس وتوابعها للموارنة املطران 
يوسف ســويف ممثال بالخورأســقف الياس جرجس: »نحن 
بجانبكــم مطالبني بإحقــاق الحق وتحصيــل الحقوق، لذلك 
ادعوكــم جميعــا إىل أن نكون صفا واحدا يف خدمة الشــعب 

العكاري، مطالبني بالعدالة لضحايا انفجار التليل«.
بعد ذلك، كانت كلمة لرئيس دائرة األوقاف اإلسالمية الشي 
مالك جديدة، قال فيها: »جئنا لنقول إن هذا الجرح ال زال ينزف، 
وبانتظــار العدالة ال بد من تجديد املطالبة بإحالة هذه القضية 
عىل املجلس العديل. نسلم للنقيبني يف بريوت وطرابلس اللذين 

لنــا ملء الثقة بهام، فال يجــوز أال يح او يدافع او يتداعى 
اهــايل الضحايا يف جرية بهذا الحجم، فأي أســتخفاف هذا 

بأهايل عكار؟«.
مــن جهته، طالب العميد املتقاعد مصطفى رشيتح يف كلمة 
ذوي الشــهداء والجرحى، ب«إحالة ملف الجرية عىل املجلس 
العديل، للتوســع بالتحقيق وكشــف املحرضني واملنفذين لهذه 

الجرية، لينالوا عقابهم املناسب ».
ثــم ألقى نقيب املحامني يف طرابلس والشــامل محمد املراد 
كلمــة قال فيها: »مطالبنا ســتتجه دوما نحو املجلس العديل 
رون من الحضور واملشــاركة وتوكيل املحامني  ليتمكــن املت
ومناقشة األدلة إلقامة الدليل عىل من ارتكب، وعلينا أن نصوب 
مطالبنا ونســلك الطريق الصحيح القويم لئال يحدث معنا كام 
حصل مع أهايل شــهداء مرفأ بــريوت، الذين عانوا كثريا حتى 
أحيــل امللف عىل املجلس العــديل، فمجلس الوزراء هو الوحيد 
املخول إقرار إحالة امللف عىل املجلس العديل مبوجب مرسوم«. 
وختم املراد »فلتكتشــف الحقيقة لنصل بعدها اىل الفاعلني 
األصليني واملســؤولني مبختلــف مراتبهم حتــى نبل العدالة 

املنشــودة، فال خيار لنا سوى القانون والقضاء والعدالة«.
يف الختام، توجه الجميع اىل مكان االنفجار يف بلدة التليل، 

حيث وضع أكليل من الزهر. 

وزع وفد من عالقات حزب الله 
مادة املازوت عىل عدد من بلديات 

ومؤسسات اقليم الخروب.
كانــت املحطة األوىل يف بلدة 
الناعمــة، حيث اســتقبل الوفد 
رئيس البلدية زاهر مزهر وعدد من 
األعضاء، وتســلم املجلس البلدي 

الكمية املرصودة من املازوت.
واملحطة الثانية يف بلدة الجية، 
حيث تم تزويد محطة مياه البلدة 
باملازوت. من ثم أكمل الوفد، اىل 
بلدة الوردانية، وتم تســليم لجنة 
ميــاه الوردانية جزءا من الكمية 

املرصودة.
كذلــك زار الوفد بلدة كرتمايا، 
وتــم تزويد خــزان محطة املياه 
بجزء من الكميــة املرصودة من 

املازوت. وتابع جولته اىل علامن حيث 
تسلمت مضخات مياه البلدة مادة املازوت.

واختتمــت الجولــة بتقديم الكمية املخصصــة لبلدة جون، 
حيث اســتقبل االهايل الوفد ورفعوا رايات املقاومة اإلسالمية 

واالناشيد، وتم تفري مادة املازوت يف خزانات مضخة املياه .
وباملناسبة، ألقى رؤســاء البلديات كلامت شكروا فيها حزب 
الله وأمينه العام الســيد حسن نرصالله والجمهورية اإلسالمية 

جهودهم اإلنسانية.

يسيطر طقس خريفي مستقر 
عىل لبنان خــالل االيام القليلة 
حرارة  درجــات  مع  القادمــة، 
ضمن معدالتها املوســمية حتى 
يــوم الثالثاء حيــث يتحول اىل 
بارد نســبيا خاصة يف املناطق 

الداخلية والجبلية خالل الليل. 
التقديرات يف  دائــرة  توقعت 
مصلحــة االرصــاد الجوية، ان 
يكــون الطقس اليوم صافيا اىل 
قليــل الغيــوم دون تعديل يذكر 
بدرجات الحرارة مع تكون ضباب 
عىل املرتفعات اعتبارا من املساء.

الثالثاء: قليل الغيوم اىل غائم 
جزئيــا مع انخفــاض ملموس 
بدرجــات الحــرارة حيث تصبح 

درجــات الحــرارة دون معدالتهــا 
املوســمية ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا عىل املرتفعات 

اعتبارا من بعد الظهر كام تنشط الرياح أحيانا. 
اما األربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة 
يف املناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل عىل الســاحل 

ويتكون الضباب عىل املرتفعات . 
و اندلــع  حريق  يف الجبال بني قرى  الســلطانية ، دير انطار، 
حاريــ وتبنني  يف  جنوب لبنــان ، وواجهت فرق  الدفاع املدين  

صعوبة كبرية يف اخامدها بســبب وعــورة املنطقة والخوف 

مــن وصولها إىل املنازل القريبة.ويف صور، شــب حريق هائل 

يف خــراج بلدة برج رحال الواقعة بينها وبني بلدة بدياس، وأتت 

النريان عىل مســاحات من األعشــاب اليابسة وأشجار البلوط، 

وكاد الحريق يصل اىل بعض املنازل يف املنطقة لوال تدخل مركز 

الدفاع املدين يف كشافة الرسالة اإلسالمية يف برج رحال، الذي 

عمل متطوعوه عىل السيطرة عىل النريان. 

أشــارت هيئة العمل الفلســطيني املشــرتك، للقوى الوطنية 
واإلسالمية و اللجان الشعبية، يف منطقة صيدا، إىل ان »االوضاع 
االقتصادية الصعبة التي يعيشــها شعبنا يف لبنان، بسبب انهيار 
الوضع االقتصادي، وعدم قدرة االهل عىل تحمل االعباء املالية، مع 

بداية العام الدرايس تستدعي ايجاد حل لهذه املشكلة«.
ولفتت،يف بيان، بعد أن عقدت اجتامًعا، يف قاعة مسجد النور، 
إىل أن »بعد عقد سلسلة من اللقاءات بني هيئة العمل الفلسطيني، 
واللجان الشــعبية واملجلس الرتبوي وإدارة الرتبية والتعليم يف 
لبنــان، وإدارة املنطقة يف صيدا، تم مناقشــة القضايا التي تهم 
مصلحة شعبنا ووعدت االونروا فيها بإيجاد حلول لوسائل النقل 
وحل االحتياجات من القرطاســية والكتب واســتكامل الشواغر 

التعليمية يف املدارس«. وأكدت الهيئة، عىل التايل:

 أوالً: نؤكد عىل اعتبار يوم االثنني يف 27 أيلول يوم دوام طبيعي 
وفقاً لقرار االونروا يف املدارس

 ثانًيا: اإلرساع يف حل أزمة النقل للطالب بعيدين الســكن عن 
املدارس

 ثالًثــا: اإلرساع يف تأمني القرطاســية والكتب مع بدء العام 
الدرايس وفقاً للوعود السابقة

رابًعا: اســتكامل سد الشواغر بالهيئات التعليمية يف املدارس 
مع بدء العام الدرايس 

خامًسا: تنظيم اعتصامات جامهريية امام مدرسة بيت جاال 
وبــري زيت يف إقليم الخروب ومدرســة رافيديا يف صيدا اعتبارا 
من اليوم االثنني، واعتبار هذه التحركات خطوة اوىل نحو تصعيد 

التحركات املطلبية لحني تحقيق مطالب شعبنا«.

سة  عكار ال  الد ت خالل ا

ي يع  ا يات التو ع

بديا ال  ري ب بر ر

اي ر ال ا ي

املرتضى ُممثال عون يمن جبور الدويهي 
إهدن في  البرونزي  االستحقاق  وسام 

منــح رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون ممثال 
، الروايئ  بوزير الثقافة القايض محمد وســام املرت
الراحــل الدكتور جبور الدويهي، وســام االســتحقاق 
اللبنــاين الربونزي، تقديريــا لعطاءاته األدبية، خالل 
»تحية وفاء« أقامتها وزارة الثقافة وبلدية زغرتا اهدن 

وعائلــة املحتفى به وأصدقاؤه، يف إهدن.
وكانــت كلمة لوزير الثقافة، قال فيها: »أشــهد بأن 
الراحل الكبري كان ممن آمن بلبنان موئال للفكر ومنبعا 
للحضارة، وأشــهد أنه ممن عمــل الصالحات بالنصح 
واإلرشــاد، وبالهداية اىل درب املواطنية املثىل، وأنه 
ممن توا بالحق... حق اإلنســان بأن يحفظه أخوه 
اإلنســان، وأنه ممن توا بالصرب وقد جسده فعال 
ال قــوال وأرص عىل أن يبث أمــال حتى وهو يف خضم 
أعىل درجات األمل، األمل عىل وطنه ينزف، وعىل جسده 
يتهــاوى بفعل املرض، وهذا ما ت به روايته األخرية 
» ســم يف الهواء، كام أشــهد أنه ممن جاهد وإجتهد 
مــا جعله يف مصاف األعالم الخالدين، إذ أغنى بنتاجه 
املخــزون الثقايف اللبناين وعمــق فينا نحن من قرأه 

اإلنتامء اىل لبنان الوطن ولبنان الرســالة«.
بعــد ذلــك، ســلم املرتــ العائلة وســام رئيس 

الجمهورية. 
وشــكرت أرملة املحتفى به ترييــز دحدح الدويهي 

الوسام. الجمهورية  لرئيس 

ــرقة  ــاول ســ ــ ــخ كان يُح ــــف شــ توقي
أجــــزاء مــــن قضبــــان ســــور جســــر املينــــاء 
أوقفــت دورية تابعة لرشطة بلدية امليناء شــخصا 
يدعــى عبد اللــه. ب )لبناين(، كان يحاول فك ورسقة 
أجــزاء مــن قضبان ســور الحديد عند جــرس امليناء 
، وتم تســليم املوقوف مع  مقابــل افران لبنان االخ
املضــــبوطات اىل فصيلــة امليناء، وبارشت االجهزة 

االمنيــة املختصة التحقيق معه.
وطلبت البلديــة من أبناء املدينة التنبه من أي أعامل 
رسقة، وأكدت أن عنارص رشطة البلدية تســري دوريات 
عىل مدار الســاعة لحف االمن واالمان والحفاظ عىل 

ســالمة املواطنني والتصدي لعمليات السلب. 



إقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد
االثنني 27 أيلول 2021

تتحــّركان ووزارتــان  املــازوت...  ســعر  فــي  وغــّش  تالعــب 

اسعار البنزين تضاعف االعباء على الشعب اللبناني
ــــــــان ــــــــي لبن ــــــــة ف ــــــــة االقتصادي ــــــــم املتحــــــــدة: االزم ــــــــة االم لجن
الفقــــــــر نحــــــــو  لبنــــــــان  ســــــــكان  مــــــــن  دفعــــــــ  

فيـــــــــــــــاض مثّـــــــــــــــل رئيـــــــــــــــ الجمهوريـــــــــــــــة فـــــــــــــــي فعاليـــــــــــــــات
ــة »زوم« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر تقنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول الطاقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوار حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحـ

خرات للمتعّهدين ّمن املت يف املجاري املائية وسن حمية: باشرنا بتن

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدول الصديقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن: دعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحـ
ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التعافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى مرحلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوب لنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مطلـ

جاري يف ا فر تن

ب راعة مع منتد ب ير ال

ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــر البنزي ــــــــــــــــــــالف االســــــــــــــــــــباب.. طوابي ــــــــــــــــــــع اخت م
ــــــــــــــــــــام املحطــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــا ام ــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــوار بريطاني تقف

ــــــــــال ــ ــ ــ ــ ــــــــــة مارشــ ــ ــ ــ ــ ــــــــا لخطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــان يحت ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد: لبن ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عربي
ــدم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ته ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة بن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة إلع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جدي

كركـــــــي ادعـــــــى علـــــــى مركـــــــز صّحـــــــي فـــــــي شـــــــتورا

ــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــباب«: لالس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان الش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لبن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »حرك
ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدوق النق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــع صن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذ املفاوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بتنفي

سســـــــــــــــات امل العفـــــــــــــــاء  فيـــــــــــــــاض:  علـــــــــــــــي 
فـــــــــــــــي  القطاعـــــــــــــــات املنتجـــــــــــــــة مـــــــــــــــن فوائـــــــــــــــد القـــــــــــــــروض

صدر عن وزيري الطاقــة واملياه د. وليد فياض و االقتصاد 
والتجارة األستاذ أمني سالم، البيان املشرتك اآليت: 

بعــد ورود مراجعات عدة تشــكو تجــاوزات وزيادة غري 
مرشوعة يف سعر مادة املازوت عند تسليمها اىل املستهلكني، 
ال ســيام يف ضوء رفع التسعرية الرسمية الصادرة عن وزارة 
الطاقة واملياه التي تحّدد القيمة وبدل النقل مبا ال يجوز اطالقا 
تجاوزهام. يشــجب وزيرا الطاقة واملياه واإلقتصاد والتجارة 
هــذه الترصفات، وهــام يف صدد إتخاذ التدابــري اإلجرائية 
العاجلة ملكافحة هذين التالعب والغش، بدءاً بتوقيف تســليم 
 البضاعة اىل املوزعني املخالفني وصوالً اىل مقاضاتهم قانونياً.

رين أن يبلّغوا الجهات املعنية  كام يشجع  الوزيران كافة املت
يف مصلحة حامية املســتهلك منعا للتــامدي يف مخالفات 

مامثلة .
كــام وتذكر وزارة االقتصــاد والتجــارة املواطنني مجددا 
أن بإمكانهــم االبــال عن أي مخالفة تحصــل عرب االتصال 

 مبصلحــة حامية املســتهلك عىل الرقم الســاخن:  1739. 

وهي ســتتخذ اإلجراء الفوري املالئم إداريا وقضائيا بحق كل 

من يقدم عىل مخالفة القوانني.

الطاقــة  وزارة  أقــرت 
اللبنانية خطوة نحو تقلي 
فعــل لدعم الوقــود بينام 
تعاين البالد من شح يف هذه 
املادة، ما أحدث شــلال كبريا 
يف البلــد الــذي يرزح تحت 
وطأة أســوأ أزمة اقتصادية 

ومالية يف تاريخه.
ورفعــت وزارة الطاقــة 
أســعار البنزين عموما وزاد 
ســعر بنزين 95 وبنزين 98 
بأك مــن 37 باملئة، وأدى 
تفاقــم العجــز يف البنزين 
إىل وقــوف صفوف طويلة 
محطات  أمــام  لســاعات 
التزويــد دون الحصول عىل 
إمــدادات تذكــر، فضال عن 
انــدالع عنف أحيانا عند هذه 

املحطات.
وقــال جــورج الرباكس 

عضــو نقابة أصحاب محطات الوقــود » )هذه( املرحلة قبل 
األخرية لرفع الدعم. عىل البنزين »من هنا آلخر الشهر بريوح 
عىل مرحلته األخرية وبينشال نهائيا، املحروقات كلها بتكون 

صارت غري مدعومة«.
وستضيف زيادة األسعار عبئا عىل شعب يعاين بالفعل من 
تداعيات انهيار اقتصادي ُوصف بأنه أحد أسوأ حاالت الكساد 
يف التاريــ املعارص.ووفقا لتقديرات لجنــة األمم املتحدة 
االقتصادية واالجتامعية لغرب آســيا، فإن األزمة دفعت 78 

باملئة من السكان نحو الفقر حتى اآلن.

ويقل لبنان برنامجا ضخام للدعم يستخدم السترياد سلع 

أساسية منها الوقود والدواء والغذاء.

ويقــول معارضــون إن الربنام الذي تبل قيمته ســتة 

مليارات دوالر وبدأ يف العام املايض كان يعاين من سوء اإلدارة 

وتبديد األموال.

وتأيت هــذه الخطوة ضن إصالحــات تطالب بها الجهات 

الدوليــة املانحة كرشط لإلفراج عىل قروض وهبات بنحو 11 

مليار دوالر ملســاعدة لبنان عىل الخروج من أزمته.

مثل وزير الطاقة واملياه الدكتور وليد فياض رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون يف فعاليات »الحوار عايل املستوى حول 
الطاقة« والذي اســتضافته الهيئة العامة لالمم املتحدة. ضم 
الحوار مداخالت لعدد كبري من رؤساء الدول والحكومات ووزراء 
الطاقــة من مختلف دول العامل، متحورت حول أهداف التنمية 
املستدامة لالمم املتحدة وال سيام الهدف السابع املتعلق ب«تأمني 
 طاقة نظيفة وبأســعار مقبولة للجميع بحلول العام 2030«.

وكانــت مداخلــة لفياض عــرب تقنيــة »زوم« توجه فيها 
اىل املجتمــع الــدويل وعــرب خاللها عــن »التــزام الدولة 
اللبنانيــة تطويــر ســوق الطاقــات املتجــددة وصوال اىل 
تحقيــق هــدف 30 طاقة متجــددة بحلول العــام 2030، 
 اســتنادا اىل تقريــر الوكالــة الدولية للطاقــة املتجددة«.

 Energy Compact وذكــر أن وزارة الطاقة واملياه قدمت تقرير
اىل أمانــة رس االمم املتحدة قبيل انعقاد الحوار، ليكون لبنان 
 .Energy Compact بــني أول 11 دولة من العامل، قدمت تقرير
ويعتــرب هذا التقرير مرجعية اساســية يكن االتكال عليها 
من قبل املؤسســات الدولية والجهات املانحة ملساعدة الدول 
 النامية يف تحقيق اهدافها املعلنة يف مجال الطاقة املتجددة.

وأكــد فياض خالل القاء كلمته »مدى اهمية الطاقة املتجددة 
يف لبنان اليجاد الحلول ملشاكل قطاع الطاقة«، معتربا أنه »من 
أولويات وزارة الطاقة واملياه تطوير مشاريع الطاقة املتجددة 
بقدرة قد تزيد عن 4000 ميغاوات من مشــاريع طاقة الرياح 
والطاقة الشمســية«، مشريا اىل ان »النجاح يف تحويل هذه 
املشــاريع اىل حقيقة ال يكن ان يحصل إال من خالل رشاكة 

جديــة بني القطاعني العام والخاص يف لبنان وبالرشاكة مع 
اصدقاء لبنان حول العامل«.

وفيــام عدد فياض بعض االنجازات التي تحققت يف لبنان 
خالل الســنوات املاضية، ال ســيام التطور الكبري يف سوق 
تســخني املياه عىل الطاقة الشمســية وانتاج الكهرباء من 
أنظمــة الطاقة الشمســية املوزعة اعترب أنــه »أمام العامل 
تحديــات كبرية خالل الســنوات العرش املقبلــة للنجاح يف 
محاربــة ظاهرة التغري املناخي«، مشــددا عىل »رضورة أن 
يقوم لبنان بتنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة عىل نطاق واسع 
للوصول اىل األهداف املرجوة وخلق مســتقبل زاهر نفخر به 

امام االجيال املقبلة«.

تنظيف  ورشــة  انطلقت 
املجاري املائية بتوجيهات من 
وزير االشغال العامة والنقل 
عل حمية عىل طول الطريق 
الدولية من الحازمية وصوال 
إىل منطقة املصنع الحدودية 
يليهــا من  كمرحلــة اوىل 
املصنع وصــوال إىل منطقة 
ثانية. الزهور كمرحلة   مرج 

وأشــار حمية اىل أن »وجع 
النــاس ممنوع وســنعمل 
جاهديــن ملعالجــة هموم 
املواطنني ومشاكلهم، وعليه 
ويف أول اجتامع يف الوزارة 

شــددت عىل رضورة املبارشة بتنظيف املجاري املائية وعقدت 
اجتامعا اســتثنائيا يف اليوم التايل مــع املتعهدين وطرحت 
موضوع املبارشة بتنظيف املجاري املائية والرصف قبل الشتاء، 
وكان هناك تجاوب ومتت املبارشة بعملية التنظيف وخصوصا 
 يف املناطق املصنفة حمراء لجهة إمكان حصول الفيضانات«.

ولفــت اىل أنه خالل االجتامع طرح موضوع املتاخرات املالية 
العائــدة للمتعهدين وأولوية تأمــني مازوت، وقال: »تواصلت 

مع وزارة املالية لتحويل األموال املســتحقة لهم وسيقبضون 

مستحقاتهم، كام تواصلت مع وزارة الطاقة واملياه وتم تأمني 

مازوت لصالح آليات املتعهدين، وهنا أمثن تجاوب وزيري املالية 

والطاقة واليوم تالحظون انطالق األعامل التنظيفية عىل طول 

 الطريق الدولية من الحازمية اىل املنطقة الحدودية يف املصنع«.

وشــدد عىل أنه »سيتابع بشــكل يومي كل متطلبات الناس، 

ضمن اإلمكانات املتاحة«، الفتا اىل أن »تعديل األسعار يتطلب 

قرارا من مجلس الوزراء«.

 اعتــرب وزير الزراعة عباس 
استقباله  خالل  حسن،  الحاج 
وفد »منتدى بعلبك اإلعالمي«، 
يف دارتــه ببلــدة شــعث، أن 
»الواقع صعــب جدا لكنه غري 
مستحيل، وزيارة الرئيس نجيب 
الفرنســية  للعاصمة  ميقايت 
الرئيــس  ولقــاءه  باريــس 
ايانويــل ماكــرون إيجابية 
جدا، واألجــواء تؤكد أيضا أن 
الدعم الفرني متجدد«. وقال: 
»حكومة لبنان ووزارة الزراعة، 

تحتاجــان إىل دعــم كل الدول 
الصديقة والشقيقة، والدول العربية بالتحديد، حتى نصل إىل 
مرحلة من التعايف االقتصادي والتعايف الزراعي، مام يضمن 
بقــاء املزارعني يف أراضيهم وتخفيف أحزمة البؤس املنترشة، 
 إن كان يف ضواحــي العاصمــة بريوت أو يف باقي املناطق«.

أضــاف: »أوجه نداء من خــالل هذا اللقاء اإلعالمي إىل الدول 
املانحــة والصديقة التــي لطاملا دعمت لبنــان، إىل املنظمة 
األمميــة وإىل كل الهيئات التــي تدعم املزارع اللبناين، ونحن 
يف وزارة الزراعة نضع خطة سنتقدم بها إىل كل هذه الهيئات، 
ليصار إىل إيجاد متويل مشــاريع تستهدف صغار املزارعني، 
واملزارعــني املتوســطي الدخل، وأيضا كبــار املزارعني، حتى 
 تكــون هناك دورة اقتصادية زراعيــة متكاملة يف القريب«.

وردا عــىل ســؤال عن خطة الوزارة إلعادة إحياء مســاحات 
الحرائــق وإمكان تحصني املحميات من التعديات عليها وقطع 
أشجارها، قال: »أكرب جرم يحصل اليوم هو ما يحدث يف البيئة 
بشكل عام واملحميات بشكل خاص، والتي يتم االعتداء عليها، 
باإلضافــة إىل الحرائق الهائلة التي أكلت الكثري من هكتارات 
األحــراج، إن كان يف منطقــة بعلبك الهرمــل أو يف منطقة 
وة غالية عىل قلب  عكار أو الجنوب، وال شــك يف أن هذه ال
كل لبنــاين، ولبنان األخ لطاملــا تغنينا به، ولكن يف حال 
بقيت األمور عىل مــا هي عليه، هناك تهديد حقيقي وخطري 
وتنــا الحرجية، لذا املطلوب اليوم وضع اســرتاتيجية من  ل
وزارة الزراعــة، والتعاون مع وزارة البيئة والوزارات املختصة، 
وعــىل وزارة الداخلية والبلديات وفوج إطفاء بريوت أن يؤديا 
اء«.  دورا مركزيا يف تأمني كل ما يلزم إلنقاذ املساحات الخ

أضاف: »نحن يف وزارة الزراعة سنبذل كل جهد يف سبيل وضع 
املحميات الطبيعية ضمن ســلم أولوياتنا، وخالل الشــهرين 
املقبلني سنقدم الشتول للمزارعني والبلديات واالتحادات البلدية. 
ال شك يف أن األزمة كبرية يف ما خ املحميات التي نتغنى بها، 

وبعض املحميات تضاهي أكرب املحميات يف العامل، ليس من حيث 
املساحة، ولكن من حيث نوعية األشجار وعمرها الذي يتعدى 
400 سنة يف بعض املحميات يف جرود السلسلة الغربية املطلة 
 عىل البقاع، أو جرود السلســلة الغربية من جهة جبل لبنان«.
وبالنسبة إىل شكوى املزارعني من كساد موسم التفاح وإنتاج 
البطاطا، قال: »كل عام هناك رصخة من مزارعي التفاح، واليوم 
الرصخة أكرب ألن األزمة ضاغطــة، وخصوصا أزمة املازوت 
وكلفة الربادات. زارين عدد كبري يف الوزارة من السادة النواب 
واملحافظني والفاعليات والجمعيات األهلية لعرض أزمة كساد 
موســم التفاح، ويف الحقيقة، تحركت فور استالمي مهامي 
يف الوزارة باتجاه الدول العربية الشــقيقة التي لطاملا كان لها 
أياد بيضاء يف هذا املضامر، وأخذنا وعودا من عدد من سفراء 

هذه الدول مبضاعفة الكميات التي تصدر من لبنان إليها«.
واعتــرب أن »أزمة التفاح هي أزمة وطن، ولكن ســنحولها 
إن شــاء الله يف القريب إىل حــل بالتعاون بني وزارة الزراعة 
ووزاريت االقتصــاد والخارجيــة، مع التنويه بــأن الجهود 
تتضافــر يف هذه الحكومة، يف ســبيل تخفيف وطأة األزمة 
عــن مزارع التفاح يف جبل لبنان عــىل امتداده أو يف البقاع 
وبعلبك الهرمل، وصوال إىل إقليم التفاح يف الجنوب، مع التأكيد 
بأن أزمة التفاح يف طريق املعالجة، ال بل قطعنا شــوطا كبريا 
يف هــذا املضــامر، ونأمل أن تنتهي هذه األزمة إن شــاء الله 
 بطريقة إيجابية جيدة، ملــا فيه مصلحة املزارع واالقتصاد«.
وختم الحاج حسن: »نحن أيضا أمام معضلة ثانية يف موضوع 
تنظيم اســترياد البطاطــا وتصديرها، ألن هناك فرتات معينة 
نصــدر فيها البطاطا إىل الدول العربية الشــقيقة، ومتابعة 
هذا امللف أســايس ومحوري ومركزي بالنسبة إلينا، فاألزمة 
االقتصادية ضاغطة، واملزارع تحمل الكثري من األعباء، وعا 
غــالء املحروقات وارتفاع كلفة التســميد واألدوية الزراعية 

وخالف ذلك، مبا تتطلبه عملية اإلنتاج«.

طالب وزير النقل الربيطاين غرانت شابس الربيطانيني امس 
بالتــرصف كاملعتاد وهم يشــرتون البنزين، وقال إنه ال يوجد 
نق بالوقود وإن الحكومة تدخلت لتخفيف النق يف عدد 

السائقني الذين ينقلونه إىل محطات الخدمة.
واشــار شــابس يف حديث تلفزيــوين ان »هناك وفرة يف 
الوقود، ليــس هناك نق بالوقود يف البالد«، وأضاف »لذلك 
ء هــو أن يترصف الناس كام اعتادوا وأن يلؤوا  فــإن أهم 
خزانات ســياراتهم كام اعتادوا، وبالتايل لن يقفوا يف طوابري 

ولن تكون هناك أزمات أيضا امام املضخات«.
ويف األيام املاضية وقفت طوابري طويلة من الســيارات يف 

محطات الخدمة وانتظر سائقوها أدوارهم يف التزود بالوقود 
لساعات أحيانا، وذلك عقب إعالن رشكات النفط عن نق يف 
عدد الســائقني تسبب مبشاكل يف النقل من املصايف، واضطر 
بعض املشغلني إىل العمل بنظام الحص يف توزيع اإلمدادات، 
وهو ما دفع آخرين إىل إغالق املحطات. وأعلنت الحكومة امس 
عن خطة ملنح تأشريات مؤقتة لـــخمسة آالف سائق شاحنة 
أجنبي. لكن كبار مســؤويل الرشكات حذروا من أن هذا الحل 
قصري األمد ولن يجدي يف حل نق حاد يف العاملني وينطوي 
عىل مخاطرة مبشــاكل كبرية تتجاوز إمدادات الوقود وتشمل 

نشاط تجار التجزئة قبل عيد امليالد.

أشــار رئيس املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي شارل عربيد 

اىل أنــه ال يعتقد بأن تتمكن الحكومــة من التغيري، وقال:« 

عىل الحكومة أن تبدأ بإيجاد الحل واملهم الشــق اإلجتامعي 

واملعي ومن ثم العمل عىل إعادة تشغيل محركات اإلقتصاد 

واإلنتاج«. 

ويف حديــث لــه قــال عربيــد:« اســتحقاقات عــدة 

تنتظــر الحكومــة، ومــا يهمنــا هــو وضــع لبنــان 

اإلقتصاديــة«. العجلــة  إعــادة تحريــك   عــىل ســكة 

ولفــت اىل أن الرئيــس الفرنــي تحدث عن مســاعدات 

إنســانية ال ماليــة ونحتــاج لخطــة مارشــال جديــدة 

 إلعــادة بناء ما تهــدم بالبنية اإلجتامعيــة واإلقتصادية.

وريــة تبدأ بالقطــاع املايل،  واعتــرب أن اإلصالحــات ال

ة.  مضيفاً: ننىس دور الدولة يف لبنان وكأننا لسنا دولة قا

وعن املفاوضات مع صندوق النقد تابع عربيد:« يجب أن نذهب 

 اليه مبقاربة واحدة، يجب أن نلتزم معه باإلجراءات املتخذة«.

وإعترب أن إنخفاض ســعر رصف الدوالر م كإرتفاعه.

تقــدم الصندوق الوطني للضــامن االجتامعي بتوجيه من 
املديــر العام محمد كريك، بادعــاء جزايئ أمام النيابة العامة 
املالية يف بــريوت حمل الرقــم 3948 بتاري 2021/9/21 
.م.م HDC وكل من يظهره  ضد مركز التشــخي الصحي 
التحقيق فاعال أو رشيكا أو متدخال بالجرائم املتعلقة بالتزوير 
والرشوة واالستفادة من دون وجه حق من تقديات الصندوق.
وكان كــريك احــال ملف املركز اىل مصلحــة القضايا يف 
الضامن لدراســته القانونية وإجــراء ما يلزم، بعد ما أظهرته 
التحقيقــات التي أجرتها مديرية التفتيش اإلداري والتي أثبتت 
ضلوع العاملني يف هذا املركز بالتعاون مع بعض املستخدمني، 

بارتكاب جرائم احتيال ورشوة وتزوير، ال سيام لناحية التالعب 
بتواريــ التثبت الطبي للمعامالت )الوصفات الطبية( وكذلك 

تاري التنفيذ )إجراء الصور الشعاعية(.
وطلب كــريك »التحقيق مع جميــع املتورطني واملرتكبني 
للجرائم املذكورة يف كامل امللف واتهامهم واحالتهم اىل القضاء 
املخت النزال أشــد العقوبات الالزمة يف حقهم واســرتداد 
األمــوال املدفوعة مــن دون وجه حق«، مكررا تأكيده أنه »لن 
يتهاون مع كل من تسول له نفسه التعدي عىل حقوق وأموال 
املضمونني، ألن حاميــة حقوقهم هي البوصلة والهدف الذي 

يقوم عىل أساسه الصندوق«. 

اشــارت األمانة العامة للشــؤون املاليــة واالقتصادية 
يف حركــة »لبنان الشــباب«، اىل أن »املصــارف تقتطع ما 
يقــارب 5 إىل 6 دوالرات شــهريا من حســاب املودعني بدل 
مصاريــف إداريــة، باإلضافــة إىل عموالت وحســومات 
دوريــة عــىل التحويل من الــدوالر اىل اللــرية، أما يف ما 
يتعلــق بحســابات التوطني التي تســتقبل رواتب املوظفني 
من الــرشكات واملؤسســات، فتقوم املصــارف وخصوصا 
 الكربى منها باقتطاع ما نســبته 10 يف املئة عىل الرواتب«.
وســألت الحركة »أين املســؤولني عن مــا يجري من رسقة 
موصوفة ومســتمرة لودائع النــاس ومدخراتهم من جهة 
ورسقــة رواتبهــم وتعبهــم من جهة أخــرى؟ أين مرصف 
لبنان ووزارة املالية والقضــاء املايل والنواب، وكأن املطلوب 

 تحميــل املــودع واملواطن كل خســائر القطــاع املرصيف«.
ولفتــت اىل أن »املصارف تعطــي موظفيها عالوات ورواتب 
إضافية وتسمح لهم بتحويل جزء كبري من الراتب إىل الدوالر 
عىل ســعر 1500 ل. ل. ورصفه عىل ســعر 3900 ل. ل. اي 
مضاعفة رواتبهم عىل حساب ودائع املواطنني املحجوزة لديهم، 
لقد دافعنا كثريا عن القطاع املرصيف وعن االقتصاد الحر ولكن 
ية الشعب«.  ال يجوز بعد اآلن السكوت عن الظلم الالحق بأك

وتوجهــت الحركــة من القضاء املايل وأجهــزة الرقابة عىل 
املصارف ومرصف لبنان »للتدخل فورا لوقف هذا الغ الحاصل 
ومسلسل الرسقة املستمر«، داعية اىل »إقرار قانون الكابيتال 
كونرتول واالرساع بتنفيذ املفاوضات مع صندوق النقد الدويل 

وإعادة هيكلة القطاع املرصيف«.

أكــد النائــب عــل فيــاض، يف ترصيــح يف املجلــس 

ة بســبب االزمة  النيــايب، ان »معظــم املؤسســات متعــ

االقتصاديــة واملاليــة«، مشــريا اىل »اقــرتاح قانون قدمه 

منــذ فرتة عــن تخفيض الفوائــد عىل القــروض والديون 

الصناعيــة والزراعيــة والســياحية وجــرت املوافقة عليه 

 يف الحكومــة الســابقة، وأدخلت عليه تعديــالت ايجابية«.

وقال: »عندما نوقش االقرتاح اليوم يف لجنة املال واملوازنة، يف 

حضور الوزراء الجدد، طلب وزيرا الصناعة والســياحة تأجيل 

البت به. ما أريد قوله هو ان هذا االقرتاح ال يحمل املصارف اعباء 

ال تستطيع تحملها، وليس صحيحا ان املصارف يف أسوأ احوالها. 

تقدمت بجردة ارقام اليوم تتحدث عن الواقع الفعل للمصارف 

وجردة تفصيلية عن ارباحها، لقد تراجعت ودائع القطاع الخاص 

 يف املصارف اىل حدود 16 باملئة. املصارف تعتا عىل املال العام«.

وتابــع: »نتحدث عن القطاعات املنتجــة، عن فوائد القروض 

التي أخذتها املؤسسات الصناعية والزراعية والسياحية، لذلك 

فان إعفاء هذه املؤسسات يف هذه االزمة يشكل خطوة عملية 

ملموســة من شأنها ان تســاعد املؤسسات عىل الوقوف عىل 

قدميها«.

يس عو ال الر فيا م
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رب ــــــر مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة فـــــي مـــــ ــى وجـــــرحـــــى إ ــلـ ــتـ قـ
بـــــيـــــن »أنـــــــــصـــــــــار الــــــــلــــــــه« والــــــجــــــيــــــش الـــيـــمـــنـــي 

يّـــــــــدة وُمـــــــعـــــــارضـــــــة لـــــــقـــــــرارات ــــــاهــــــرات ُمـــــــــ تــــــ
ــة ــ ــي ــ ــس ــ ــون ــ ــت ــ ــة ال ــ ــ ــم ــ ــ ــاص ــ ــ ــع ــ ــ ــد فــــــــي ال ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــ سـ ــ ــ ــي ــ ــ ق

أعلنت وكالة »فرانس برس« بأن اشــتباكات جديدة اندلعت 
مؤخــرا حول مدينة مــأرب اليمنية االســرتاتيجية وخلفت 
عرشات القتــىل بني عنارص قوات الحكومة املعرتف بها دوليا 

وجامعة الحوثيني. 
ونقلت الوكالــة أمس عن مصادر عســكرية قولها إن هذه 
االشــتباكات خلفت 50 قتيال عىل األقل من طريف النزاع خالل 

اليومني األخريين.
وذكر مصــدر يف القوات الحكومية للوكالــة، أن 43 من 
عنــارص الحوثيني لقوا مرصعهــم يف محافظة مأرب خالل 
الســاعات الـ48 املاضية، موضحة أن معظمهم قتلوا جراء 
غارات شــنها طريان التحالف العريب عىل مناطق يف جنوب 

وغرب املحافظة.
وأكد مصدر آخر أن القوات املوالية لحكومة الرئيس عبد ربه 

منصور هادي خرست سبعة عىل األقل من مقاتليها يف جبهة 
جنوب املحافظة.

وأكدت املصادر العسكرية اســتمرار املواجهات يف جنوب 
محافظة مأرب.

يذكر أن القتال يف مأرب يثل جانبــاً من معارك عنيفة 
يشــهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بني جامعة »أنصار الله«، 
وقوى متحالفــة معها من جهة، والجيــش اليمني التابع 
للحكومــة املعرتف بهــا دولياً مدعوماً بتحالف عســكري 
عريب، تقوده الســعودية من جهة أخرى الستعادة مناطق 
شاســعة ســيطرت عليها الجامعة بينها العاصمة صنعاء 

أواخر 2014.
وتســبب النزاع الدموي يف اليمن مبقتــل وإصابة مئات 

اآلالف فضالً عن نزوح السكان، وانتشار األوبئة واألمراض.

العاصمــة  شــهدت 
ووقفة  تظاهــرات  تونس، 
فيها  شــارك  احتجاجيــة 
»حركة  أنصار  من  العرشات 
سياســية  وقوى  النهضة« 
أخــرى، وذلــك رفضــا ملا 
رئيس  بـ«انقالب«  يصفونه 

الجمهورية، قيس سعيد.
وكان ســعيد قــد فرض 
يف  اســتثنائية  إجــراءات 
25  متــوز املايض مبوجب 
من   80 للفصــل  تفســريه 
والذي  التوني  الدســتور 
الربملان  عمل  مبوجبها  جمد 
وعلق العمل بالدستور وإقال 
رئيس الحكومــة وعدد من 
عن  الحصانة  ورفع  الوزاراء 
اعتقال  إىل  أدى  مام  النواب 

ومحاكمة بعضهم.
وذكرت وكالة »رويرتز« أن حوايل 2000 متظاهر شــاركوا 
يف التظاهرة، وذلــك يف ظل وجود مكثــف للرشطة، فيام 
خرجت عرشات املتظاهرين يف وقفة احتجاجية أخرى مؤيدة 

لقرارات سعيد وكانوا يدعونه إىل حل الربملان بشكل نهايئ.
وردد املتظاهرون املناوئون لسعيد هتافات من قبل«الشعب 
يريد ســقوط االنقالب« وسط العاصمة التونسية عىل طول 
شــارع الحبيب بورقيبة، والذي شــكل نقطة محورية يف 
املظاهرات التي أنهت حكم الرئيس الســابق زين العابدين بن 

عل يف 14 كانون الثاين 2011.
وبحســب املعارضني إلجراءات ســعيد، فقد هددت األزمة 
املكاسب الديقراطية التي حققها التونسيون يف ثورة 2011 
التي أطلقت رشارة احتجاجات »الربيع العريب« وأبطأت أيًضا 
الجهود املبذولة ملعالجة تهديد عاجل للاملية العامة ، مام أثار 

قلق املستثمرين.
وقال سعيد إن أفعاله، التي وصفها خصومه بأنها انقالب، 
رضورية ملعالجة أزمة الشــلل السيايس والركود االقتصادي 
واالستجابة الضعيفة لوباء فريوس كورونا، مؤكدا »أن يريد 

الدفاع عن حقوق الشعب ولال يسعى أن يكون ديكتاتورا«.
وقالت نادية بن ســامل  لوكالة »رويرتز« إنها سافرت 500 
كيلومرت من جنــوب البالد للتعبري عن غضبها مام أســمته 
»انقالبا«، مضيفة »ســنحمي الديقراطية ..و الدستور خط 

أحمر«.
وال يزال ســعيد يحظى بدعم واســع من التونسيني الذين 
يقولون أنهم سئموا الفساد وضعف الخدمات العامة أن رئيس 

البالد يديه نظيفتان من الرسقات واستغالل السطلة.
ورفض االتحاد التوني للشــغل، والــذي يعد أكرب نقابة 
مهنية يف البالد، اإلجراءات األخرية لســعيد، قائال أنها تشكل 

خطرا عىل الديقراطية.

بــريــطــانــيــا:  ســفــيــر  اعــتــمــاد  أوراق  اســتــالمــه  ــد  ــ ل ــســي  ــي رئ
ــ إيـــــران لــبــلــدكــم  ــائ ــن حــق ــورة صــحــيــحــة عـ ــ ــل صـ ــق عــلــيــكــم ن

اإليراين  الرئيــس  أكــد 
ابراهيم رئيي، »أن التعاون 
بني الدول يجب ان يقوم عىل 

أساس االحرتام املتبادل«.
خالل  رئيــي  واعتــرب 
تسلمه أوراق اعتامد السفري 
الربيطاين الجديد يف طهران 
والحرية  »االستقالل  أمس، 
للشعب  الرئيي  بالشــعار 
اإليــراين، مشــدًدا عىل أن 
مبعنى  مستقلة  دولة  إيران 

الكلمة.«
وقــال مخطابا الســفري 
الربيطــاين: »بالنظــر إىل 
باللغة  الجيــدة  معرفتــك 
أن  يجــب  الفارســية، 
الحقيقي  املعنــى  تــرشح 
إيران  يف  الكلــامت  لهــذه 

للمســؤولني يف بالدك«، مضيفا »روح االســتقالل والحرية 
كائن يف نفوس الشــعب االيراين، وكلام شعر أن دوالً أخرى 
متارس الغطرسة، فانه يرفض الخضوع للعنهجية ويظهر رد 

الفعل تجاهها.«
وأوضح أن أفضــل طريقة للعمــل والتعاون مــع إيران 
هو احرتام مبدأ االحــرتام املتبادل، قائــال: »إن الجمهورية 
اإلســالمية ترفض اي ترصيحات خاطئة مجانبة للحقيقة، 
وعىل أوروبا والغرب بناء عىل تجاربهم، أن ينظروا إىل إيران 

كدولة مستقلة.«
وأشار رئيي إىل أن حقوق اإلنسان أصبحت اليوم سالًحا 
ب الدول. وقال: »نحن مكلفون باحرتام حقوق  سياســًيا ل
اإلنســان عىل أساس املعتقدات الدينية، وأنت تعرف ان الكثري 
من ادعياء حقوق اإلنســان كيف يتعاملون مع شــعوبهم«، 
مضيفا »فكروا وانقلوا الحقائق التي تراها يف إيران بشــكل 

صحيح وواقعي إىل بلدكم.«
من جانبه، أشــار الســفري الربيطاين الجديــد يف طهران 
سيمون شريكليف، إىل أنه يف غضون عرشين عاما يكلف للمرة 
الثانية مبهمة جديدة يف ايران بصفته سفريا لبالد، قائال: »لدي 
خربة ومعرفة جيدة بإيران، وهديف الرئيي السعي لتحسني 

العالقات بني البلدين من خالل نظرة إيجابية وبناءة.«
ويف إشارة إىل تاري العالقات الربيطانية اإليرانية، أعرب 
شــريكليف »عن أمله يف بدء مرحلة جديدة من العالقات بني 

البلدين وأن يقوم بدور جيد يف تحقيق هذا الهدف«.
ويحّل سايون شــريكليف محل السفري الربيطاين السابق 

يف طهران روب ماكاير.
للسفارة  الثاين  الســكرتري  وشغل شريكليف سابًقا نصب 
الربيطانية يف طهران من عام 2000 إىل عام 2003، كام عمل 
الســفري الربيطاين الجديد يف إيران يف العراق وأفغانستان 

واليمن ونيجرييا وواشنطن.

ــره  ــاصـ ــنـ ــب عـ ــحـ ــسـ الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي يـ
» مـــن مـــواقـــع اســـتـــردتـــهـــا »لــجــنــة الــتــفــكــيــ

ــّل مــشــكــالت مــطــار كــابــل  ــ ــان« تــعــلــن ح ــبـ ــالـ »طـ
أفغانستان مع  الدولّية  الرحالت  ناف  الست وتدعو 

قالت وسائل إعالم سودانية، مساء أمس، 
إن الجيش السوداين انسحب بأمر من رئيس 
مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان من أصول 
النظام  أنصار  التفكيك« من  اسرتدتها »لجنة 

السابق. 
وبحسب بوابة ســودان تربيون اإلخبارية، 
يأيت هذا الحــدث فيام يبدو كــرد فعل عىل 
ترصيح عضو مجلس الســيادة محمد الف 
سليامن )الرئيس املناوب للجنة التفكيك( الذي 

قال فيه إن »الجيش ليس وصيا عىل البالد«.
ونقل املوقع عن مصادر وصفها باملوثوقة 
إن الربهــان القائد العام للجيش الســوداين 
»سحب العنارص العسكرية التي كانت تحمي 
مواقع اسرتدتها لجنة التفكيك بإشارة فورية 

منه«.
فيام ال تزال عنــارص الرشطة تحمي مقر 
اللجنــة يف الخرطــوم، باعتبارهــا جهازا 
الله  الوزراء عبد  مدنيا يخضع لسلطة رئيس 

حمدوك، بحسب املصدر ذاته.

من جهتها، قالت لجنة التفكيك يف منشور 
بحســابها عرب »فيســبوك« بعنــوان »نداء 
تعليامت  صدرت  غريبة  خطوة  »يف  عاجل«: 
األصول  تحــرس  التي  املشــرتكة  للقــوات 
واخالئها  باالنســحاب  املسرتدة  والعقارات 
فوراً«، مضيفة »عليه ندعو كل الثوار للتوجه 
فوراً إىل لجنة التفكيــك وذلك لالتفاق عىل 

كيفية تأمني هذه املقرات«.
وكانــت اللجنة قــد اســرتدت املئات من 
املصانع والــرشكات واملزارع من أنصار نظام 
الرئيس السابق عمر البشري، إال أنها مل تسلم 

بعد إىل الرشكة القابضة املكلفة بإدراتها.
ويف وقت ســابق، جــدد الربهان الحديث 
عن وصاية الجيش عىل السودان وقال خالل 
التابعة  القلب  مبستشفى  جديد  قسم  افتتاح 
وأي  البالد  عــىل  و  »الجيــش  للجيش: 
شــخ يقول غري ذلك ليــأيت بجهة أخرى 
تحمي البــالد. الجيش و عىل البالد وهو 

الحارس واألمني«، بحسب إعالم سوداين.

»طالبان«  بحكومة  الخارجية  وزارة  دعت 

يف أفغانســتان أمس، إىل استئناف رحالت 

الكامل  بالتعاون  وتعهــدت  الدولية  الطريان 

املشكالت يف  إن  الطريان وقالت  مع رشكات 

مطار كابل تم حلها.

وقال عبــد القهار بلخي املتحدث باســم 

وزارة الخارجية، يف بيان، »إن تعليق الطريان 

الدويل ترك العديد من األفغان عالقني بالخارج 

ومنع العديد من الناس من الســفر للعمل أو 

املشكالت  الدراسة«، مضيفا »مع حل جميع 

يف مطــار كابل الدويل وبعد أن أصبح املطار 

قابال للتشغيل بشكل كامل للرحالت الداخلية 

والدولية، تطم إمارة أفغانستان اإلسالمية 

الكامل« مع رشكات  تعاونها  حلفاءها بشأن 

الطريان، مســتخدما االســم الــذي تطلقه 

»طالبان« عىل الحكومة الجديدة.

وجاء بيان الوزارة وسط تكثيف الحكومة 

الجديدة املنبثقة عن حركة »طالبان« جهودها 

لفتح البالد مرة أخرى وكسب قبول دويل يف 

أعقاب ســقوط حكومة الرئيس أرشف غني 

الشهر املايض.

ويجري تشــغيل عدد محدود من طائرات 

املســاعدات وطائرات الــركاب باملطار. لكن 

العادية مل تســتأنف بعد  التجارية  الرحالت 

منذ وقفها يف أعقاب إجالء اتسم بالفو 

لعرشات اآلالف من األجانب واألفغان املعرضني 

للخطر بعد استيالء »طالبان« عىل العاصمة 

كابل.

وأعيد فتح املطار، الــذي ألحقت به أرضار 

أثناء عمليات اإلجالء، مبساعدة فرق فنية من 

قطر وتركيا. 

ومنها  الطــريان،  رشكات  بعض  وعرضت 

تقديم  الباكســتانية«،  الجوية  »الخطــوط 

خدمات محدودة وع بعض األشخاص عىل 

أماكن عىل طائرات لكن األســعار تردد أنها 

أضعاف السعر العادي.

ــورة اإلســالمــيــة  ــ ــث ــ وزيـــــر داخـــلـــيـــة إيـــــــران: ال
ــالم ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــى االسـ ــ ــلـ ــ ـــدو عـ ــ ــ ــع ــ ــ ـــرت الـ ــ ــ ــب ــ ــ أجـ

ــــــّلحين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد  ُمس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا : تحيي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تركي
كـــــــــرديـــــــــيـــــــــن شــــــــمــــــــالــــــــي ســــــــوريــــــــا

أشار وزير الداخلية اإليراين أحمد وحيدي، 
إىل أن »الشــعب اإليراين ال یخ الحظر، 
وال تهديدات أمــريكا أو أي قوى أخرى، ولن 

يستسلم لها ولن يركع أمامها«.
وأكد، يف ترصيحات خالل مراســم تقديم 
الجديد ملحافظة بوشهر، أن »الثورة  املحاف 
اإلســالمية أجربت العدو عىل االستســالم 
والركوع، وبالدنــا تتألق، يف املرحلة الراهنة 
عىل الساحة العاملية«، بحسب ما نقلت وكالة 

»إرنا« اإليرانية.
وذكر وحيــدي، أن »األعداء ال يريدون تألق 
إيران، ويحاولون أن يظهروا الشعب اإليراين 

عىل أنه بحاجة إىل الغرب ببياناتهم املادية«، 
موضًحا أن »طريق الخالص يكمن يف تعاليم 
الثورة اإلســالمية، وإيران مســتعدة لقفزة 

كبرية يف املرحلة الثانية من الثورة«.
ولفت إىل أن بــالده متر، بأقىس ظروف 
إىل  مشــريًا  والتهديدات،  األمرييك  الحظر 
أن »إيران تشــهد آخر أنفاس الحظر، وبأن 
تحييــد الحظر أهــم من االلتفــاف عليه، 
وخــروج الواليات املتحدة من أفغانســتان 
يســري يف هذا اإلطــار، فضال عــن إذالل 
العراقي  الشــعب  يد  القوات األمريكية عىل 

العظيم«.

الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
الرتكية، تحييد 6 مســلحني 
ينتمــون إىل »حزب العامل 
الكردســتاين« و«وحــدات 
الكردية يف  حامية الشعب« 

شامل سوريا.
وذكرت الــوزارة يف بيان 
لهــا أن قواتهــا أحبطــت 
جديدة«  اعتــداء  »محاولة 
لتنظيم »ي ب ك يب كا كا« 
»نبع  عملية  منطقــة  عىل 

السالم«.
خاصة  قوات  »أن  أضافت 

تركية متكنت مــن تحييد 6 مســلحني من 

التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف 

املنطقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل«.

وضع رئي الوزراء 
الجزائري األسب 

تح الرقابة القضائّية
قررت السلطات القضائية 
وضع  أمــس،  الجزائريــة، 
رئيس الوزراء األســبق نور 
نظام  تحــت  بدوي  الديــن 

املراقبة القضائية.
»النهار«  صحيفة  وقالت 
قاضيــا  إن  الجزائريــة 
متخصصا يف قضايا الفساد 
قرر  امحمد  سيدي  مبحكمة 
الدين بدوي تحت  نور  وضع 
نظام الرقابة القضائية عىل 

ذمة التحقيق.
جاء هــذا األمر القضايئ 
لبــدوي  وجهــت  بعدمــا 
بإساءة  تتعلق  فســاد  تهم 
وتبديد  الوظيفة  اســتغالل 
مزايا  وتحصيل  عامة  أموال 

غري مستحقة.
آخر،  قضايئ  أمر  وتضمن 
وضع  القضيــة،  نفس  يف 
ســابقا  وزو  تيــزي  وايل 
نظام  تحت  واضح  حســني 
ووجهت  القضائية،  الرقابة 
إليه تهم فساد تتعلق بإساءة 
اســتغالل الوظيفة، وتبديد 
مزايا  وتحصيل  عامة  أموال 

غري مستحقة.
ويف وقت ســابق، قضت 
محكمــة جزائريــة بإيداع 
الوزير السابق للاملية محمد 
لوكال السجن، لالشتباه يف 

تورطه يف قضية فساد.

ــادل  ــب ــان ت ــحــث ــب ــ ت ــلـ ــرابـ ــداد وطـ ــغـ بـ
املعلومات االستخباريّة عن »اإلرهابيين«

بحث مستشــار األمن القومي العراقي قاســم األعرجي، 
أمس، مع القائم باألعامل الليبي املؤقت يف بغداد الصيد عل 

الصيد تبادل املعلومات االستخبارية عن »اإلرهابيني«.
وبحسب بيان ملكتب األعرجي، فإن اللقاء شهد استعراض 
األوضاع السياســية واألمنية يف املنطقة، وتعزيز التعاون 

وتطوير العالقات بني البلدين الشقيقني.
العراق  بـ«موقف  املتعلــق  األعرجي  تأكيــد  البيان  ونقل 

الداعم لخيارات الشعب الليبي وتجاوز الصعوبات«.
كام بحثــا أيضا التعــاون يف مجال مكافحــة اإلرهاب 
وتجفيــف منابعه، وتبــادل املعلومات االســتخبارية عن 
»اإلرهابيني«، إىل جانب بحث عدد من القضايا ذات االهتامم 

املشرتك.

رئـــــيـــــ اإلمــــــــــــــــارات يُــــصــــدر
له مستشار  بتعيين  جديداً  مرسوماً 

أصدر الشــي خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس اإلمارات، 
مرســوما اتحاديا رقم 109 لسنة 2021 بتعيني أحمد جمعة 

الزعايب مستشارا لرئيس الدولة بدرجة وزير.
ويحمل أحمــد جمعة الزعايب الجنســية اإلماراتية، وملع 
اسمه يف العديد من املناصب اإلدارية والسياسية يف اإلمارات 

ويعترب من أهم الرجال السياسيني يف اإلمارات.



دولــــــــــــــــــيــــــــــــــــــات
اإلثنني 27 أيلول 2021

يــــــــة االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي زاخــــــــاروفــــــــا: ر
قــــــــائــــــــمــــــــة عــــــــلــــــــى االســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار

ين  والالج للمهاجرين  العاملي  الــيــوم  إدمــاجــاًفــي  أكــثــر  عــالــم  لبناء  مــدعــوون  نحن  الــبــابــا: 
باســم  املتحدثة  قالــت 
ماريا  الروســية  الخارجية 
»موقــف  إن  زاخاروفــا، 
االتحاد األورويب تجاه الدول 
الرؤية  مبني عــىل  األخرى 

االستعامرية للعامل.« 
جــاء ذلــك بعــد أن قال 
الرويس  الخارجيــة  وزير 
رئيس  »إن  الفروف،  سريغي 
األوروبيــة  الدبلوماســية 
روسيا  حث  بوريل،  جوزيب 
عــىل »عــدم العمــل« يف 

املكان  األمن، ألن هــذا  إفريقيا يف مجــال 
مشغول«.

أضافت زاخاروفــا، يف حديث تلفزيوين: 
»أما بالنسبة للســيد بوريل وفهمه ملا يعترب 
فمن  األورويب،  االتحاد  مســؤولية  منطقة 
الخطأ القول إنهم نســوا أن عرص االستعامر 
ســف ليس فقط مل ينسوا، بل  قد انتهى. ل

عاشــوا يف هذا النموذج، ومل ينســوه ملدة 
دقيقة. كانــت ترصيحاتهم الخارجية تتعلق 
ء آخر، وكانــت عالقاتهم مــع الدول  بــ
األخرى مبنية بدقة عىل هذه الرؤية للعامل«.

الغرب  ســف ينح  »ل زاخاروفا  وتابعت 
الجامعي نفسه من بني اشياء اخرى الحق يف 
تقرير مصري العامل رغــم ان العامل مل يطلب 

منه ذلك«.

دعا  البابا فرنســيس، يف 
للمهاجرين  العاملــي  اليوم 
والالجئــني إىل »عامل أك 

إدماجا«.
وخالل عظــة ألقاها يف 
ســاحة القديــس بطرس، 
فرنسيس،إىل  البابا  أشــار 
لبناء  مدعــوون  حن  »ن أننا 
أك إدماجا ال يستبعد  عامل 
أحدا«، بحسب ما نقل موقع 

أخبار  الفاتيكان  بالعربية.
ولفــت البابــا إىل »أنني 
أتّحــد مــع جميــع الذين 

يحتفلــون بهــذا اليوم يف مختلــف أنحاء 
العامل«، كــام وجه تحية إىل مجموعات من 
الفاتيكان  يف  تمعــت  ج ا مختلفة،  عرقيات 
رافعة أعالمها. ورأى أن من األهمّية مبكان 
أن نســري مًعا، بدون أحكام مسبقة وبدون 
خوف، ونضع أنفســنا إىل جانب األشخاص 
األكــ ضعفــا أي املهاجريــن والالجئني 

والنازحني وضحايا االتجار واملرتوكني«.

البابــا فرنســيس الحارضين، إىل  ودعا 
تأمل منحوتة ضخمــة مصنوعة من الطني 
والربونــز كان قد قرر وضعها يف ســاحة 
أيلــول 2019، متّثل  القديس بطــرس، يف 
140 مهاجرا، من مختلــف البلدان واألديان 
والحقبــات التاريخيــة مرتاصني عىل م 
املهاجرين  إىل مســاعدة  البابا  قارب، ودعا 
حياة  وبدء  آمالهــم  تحقيق  عىل  والالجئني 

جديدة.

فــة ــالت روســـيـــة تـــرافـــ قــا ــاتـ ــقـ ُمـ
استراتيجية أميركية فوق املحيط الهاد

قال مركز التحكــم بالدفاع الوطني الرويس، إن ثالث 
35 رافقت قاذفة اســرتاتيجية  -Su مقاتالت من طراز
52، عند اقرتابهــا من حدود  -B أمريكيــة من طــراز

 . روسيا يف املحيط الهاد
أضاف املركز، التابع لوزارة الدفاع الروسية يف بيانه، 
أن الرادارات الروســية رصدت أمــس، هدفا جويا فوق 

، يقرتب من حدود املجال الجوي للبالد. املحيط الهاد
وتابع املركز: »من أجل تحديد هوية الطائرة األجنبية 
 35 -Su ومرافقتها، انطلقت ثــالث مقاتالت من طراز
من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العســكرية الرشقية 
ملرافقــة الطائــرة األجنبية. ومتكنت أطقــم املقاتالت 
الروســية، من تحديــد الهدف الجوي عــىل أنه قاذفة 
52، وواصلت  -B اســرتاتيجية أمريكية مــن طــراز 
مرافقتها حتى لحظة ابتعادها عن الحدود الروســية«. 
وبعد أن ابتعــدت الطائرة األمريكية عــن حدود املجال 
الجوي الرويس، عادت املقاتالت الروسية إىل مطاراتها 

األصلية.
وأشــار املركز إىل أن تحليق املقاتالت الروســية، تم 

بالتزام تام مع القواعد الدولية الستخدام املجال الجوي.

يسلندا أول دولة أوروبية تحوز فيها
السيدات على غالبية املقاعد النيابّية

أصبحت آيســلندا أول دولة أوروبية تشغل فيها النساء 
غالبية املقاعــد يف الربملان، وذلك بعــد حصولهن عىل 
( خالل االنتخابات  33 مقعدا من أصل 63 مقعــدا )52

الترشيعية األخرية.
ووفقا لنتائح االنتخابات التي شــهدتها آيسلندا أمس 
الســبت فقد ذهب القدر األكرب من املقاعد النيابية )16( 
لحزب االســتقالل املحاف الذي ركزت حملته االنتخابية 

عىل ملفي الصحة العامة ومحاربة التغيريات املناخية.
أنه ال توجد دولــة أوروبية  وذكرت وســائل إعالم 
أخرى تتجاوز فيها نسبة النساء العامالت يف أجهزتها 
، نظرا إىل أن نسبة السيدات يف برملان  الترشيعية 50
الســويد وهي الدولة »الرائدة« يف هذا املجال تشــكل 
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يجدر بالذكر أن هناك يف العامل اليوم 5 دول فقط تشكل 
النساء فيها ما ال يقل عن نصف عدد املقاعد النيابية، هي 
( واملكسيك  ( ونيكاراغوا )51 ( وكوبا )52 رواندا )61

.) ( واإلمارات العربية املتحدة )50 50)

ــســيــات  ــاً مــــن جــن ــنـ ــفـ ــا: رصــــدنــــا سـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
ـــــى كوريـــــا الشـــــمالية مختلفـــــة تنتهـــــ العقوبـــــات عل ــل شـــخـــصـــاً ـــتـ ــق الــــشــــرطــــة األمــــيــــركــــيــــة تـ

ــي كــالــيــفــورنــيــا ــاء ســـالحـــه فـ ــقـ ــد رفـــضـــه إلـ ــع ب

قالت بريطانيا أمس إنها »جمعت أدلة عىل 
أن ســفنا عديدة من دول مختلفة تنتهك فيام 
يبدو العقوبات التي تفرضها األمم املتحدة عىل 
كوريا الشاملية والتي تحظر بيع الوقود لها«. 
وتشارك الفرقاطة الربيطانية »إتش.إم.إس 
ريتشــموند« يف اإلجراءات املتعلقة بتطبيق 

عقوبات األمم املتحدة يف املنطقة.
وقال وزير الدفاع الربيطاين بن واالس، يف 
بيان »ســاهم نرش »إتش.إم.إس ريتشموند« 
يف بحر الصني الرشقي يف رصد سفن تنتهك 
عىل ما يبــدو عقوبات األمــم املتحدة، كام 
ســاهم يف اقتفاء أثر سفن مل تكن معلومة 

يف السابق لخلية تنسيق فرض العقوبات«.
ومل يحدد البيــان بالتفصيل الجهات التي 

يعتقد أنها تنتهك العقوبات، لكنه قال إنه تم 
رصد »سفن عديدة من جنسيات مختلفة«.

وتخضع كوريا الشــاملية لعقوبات دولية 
سلحة  برامجها ل تم فرضها بسبب  صارمة 

النووية والصواري الباليستية.
ت املحادثات الهادفة إىل إقناع بيون  وتع
يان بالتخل عن هذه األســلحة مقابل رفع 

العقوبات.
ويف وقت سابق من الشهر الجاري، قالت 
مجموعة أبحاث تتخذ مــن الواليات املتحدة 
مقرا لها يف تقرير إن مهربني يشــتبه بأنهم 
يتملصون من العقوبات عىل كوريا الشاملية 
اتجهوا إىل مخططــات لخلق هويات مزيفة 

للسفن الخاضعة للعقوبات.

أطلق عنارص مــن الرشطة األمريكية النار 
وقتلوا رجالً من أمريكا الالتينية كان يســري 
عىل شــاط هنتنغتون حامالً أســلحة يف 

يديه، يف والية كاليفورنيا األمريكية. 
يأيت ذلك بحسب ما نقله موقع »إزفستيا« 

عن وسائل إعالم أمريكية أمس.
ووفقا ملا ورد يف تقاريــر، أقيمت بطولة 
 . الشــاط عىل  األمريكية  األمــواج  ركوب 

ووصلــت الرشطة بعد مكاملــة تفيد بوجود 
رجل مســلح. وبعد عدم اســتجابته ملطلب 

التخل عن سالحه، تم إطالق النار عليه.
ونقل صحفي شهد الحدث: »كنا نذهب إىل 
خيام ركوب األمواج. يف ذلك الوقت ســمعنا 
صوت ثالث طلقات، لكننا اعتقدنا أنها ألعاب 

نارية يف البداية«.
وتم فتح تحقيق ضد عنارص الرشطة.

رية عن العمل توقيف وحدة لتوليد الطاقة في محطة كهرو

روســـــــــيـــــــــا تـــــنـــــفـــــي إرســــــــــــال
أملانيا الى  ُمضّللة«  »أخصائي معلومات 

نفت الســفارة الروســية يف برلني معلومــات نرشتها 
صحيفــة Welt األملانية زعمت فيها بأن روســيا أرســلت 
انتخابات  أملانيــا يف عام  »أخصايئ معلومات مضللة« إىل 

 . البوندستا
يف مقالتهــا، ذكرت Welt، أنها أجرت تحقيقا خاصا، تبني 
منه أن روسيا أرسلت يف عام االنتخابات الربملانية األملانية، 
»الرتوي ملصالح روســيا  أمنيــا متخصصــا يف  موظفا 
الخارجية واملعلومات املضللة«، للعمل يف السفارة الروسية 
يف برلــني. ويف نفس املادة نرشت الصحيفــة تفنيدا لهذه 

الشائعات من جانب البعثة الدبلوماسية الروسية.
برلني،  الروسية يف  الســفارة  »ذكرت  الصحيفة:  وكتبت 
ردا عىل طلبنا، أنه تم اعتامد هذا الشــخ وفقا للقواعد«. 

وأكدت أن هذه املعلومات مزيفة.
يف أوائل أيلول، قالت املتحدثة باســم الخارجية األملانية 
أندريا ســايس إنه وفقا »ملعلومات املوثوقة«، تلقى عدد من 
السياسيني يف أملانيا رســائل احتيال عرب الربيد اإللكرتوين 
وزعمت بأن الجانب الرويس يقف خلفها. وأوضحت سايس 
أن مثــل هذه الهجــامت »يكن أن تكون مبثابة اســتعداد 

«، التي ستجرى يف 26 ايلول. للتأثري بانتخابات البوندستا
ورفضت املتحدثة باســم وزارة الخارجية األملانية، اإلدالء 
بأي تفاصيل عن هذه الهجامت اإللكرتونية، وفقط أشــارت 
إىل أنه تم إبال الجانــب الرويس باألمر، مبا يف ذلك خالل 
اجتامع فريق العمل الثنايئ رفيع املستوى املعني بالسياسة 

األمنية، والذي عقد يف أوائل أيلول يف برلني.
عىل صعيد آخر، قال املكتب الصحفي لرشكة »روس أتوم« 
املرشفة عىل تشــغيل كل محطات التوليد الذرية الروسية، 
يف بيــان، إنه تم إغــالق وحدة الطاقة رقــم 4 يف محطة 

الكهروذرية.  كالينينسكايا 
وذكر البيان، أن توقف وحــدة الطاقة هذه املوجودة يف 
مقاطعة تفري شامل موسكو، تم بشكل آيل. ويتم التحقيق 
10 حصل  يف أســباب ما حدث، مضيفا »يف الســاعة 01
توقف آيل لوحدة الطاقة الرابعة يف محطة كالينينســكايا 
الكهروذريــة. ويجري التحقق من أســباب هــذا التوقف 

التلقايئ«.

ــو وصــــربــــيــــا  ــ ــ ــوف ــ ــ ــوس ــ ــ االتــــــــحــــــــاد األوروبــــــــــــــــــي حـــــــث ك
ــزازات جــديــدة ــ ــف ــ ــت ــتــصــعــيــد .. وحــــــّذر مـــن اســ عــلــى خــفــ ال

طالب االتحاد األورويب ســلطات إقليم كوسوفو ورصبيا، 
باتخاذ إجراءات عاجلة يف ســبيل خفــض التصعيد الحايل 

بينهام.
وأكد املفوض السامي لالتحاد األورويب للشؤون الخارجية 
والسياســة األمنية جوزيب بوريل، يف بيان أصدره أمس، أنه 
يواصل متابعة الوضع الحايل حول شامل كوسوفو عن كثب، 
مضيفا »يتعني عىل رصبيا وكوســوفو خفض التصعيد عىل 
األرض بال رشوط من خالل سحب وحدات الرشطة الخاصة 

وإزالة الحواجز عىل الطرق«.
وتابع أن »أي اســتفزازات أو خطوات أحادية الجانب وغري 

منسقة جديدة تعد غري مقبولة«.
وشــدد املفوض األورويب عىل »رضورة أن توجد سلطات 
كوسوفو ورصبيا معا ســبال لتحقيق انفراجة واالتفاق عىل 
خطوات مستقبلية، مبديا استعداد االتحاد األورويب لدعم هذه 

املساعي بشكل نشط«.
وأشار بوريل »إىل أن قادة كوسوفو ورصبيا عىل حد سواء 
يتحملون املســؤولية الكاملة عن أي مخاطر عىل أمن ورفاه 
املجتمعات املحلية عىل كال الجاين خط التامس«، مضيفا »أنه 

أكد هذا املوقف يف االتصالني اللذين أجراهام األسبوع الجاري 
مــع الرئيس الرصيب ألكســندر فوشــيش ورئيس حكومة 

كوسوفو عبد الله هويت«.
وحث املفوض كال الجانبني عىل االستفادة من الحوار تحت 
إرشاف االتحاد األورويب باعتباره املنصة الوحيدة لتسوية أي 
ة بني كوســوفو ورصبيا، مؤكدا أن وصول كبار  مسائل قا
املفاوضني من الجانبني إىل بروكسل يف األيام القادمة سيمثل 

الخطوة اإليجابية األوىل.
وذكر بوريل »أنه ال يزال عىل تواصل وثيق مع األمني العام 
لحلف الناتو ينس ستوســتنرب وشكر األخري عىل »التنسيق 
الرائع« بني »قوات كوسوفو« الدولية التي تحظى بالتفويض 

األممي وبعثة سيادة القانون التابعة لالتحاد األورويب.«
التصعيد يف شامل كوسوفو

وتصاعــد التوتر حول املناطــق ذات األغلبية الرصبية يف 
شامل كوسوفو االثنني املايض، عندما نرشت سلطات اإلقليم 
قوات أمنية هناك وخاصة عىل معــرب ياريني الحدودي، مع 
فرض قيود إضافية عىل دخول وســائل النقل من رصبيا إىل 

أرايض اإلقليم.

واحت الرصب عىل هذه الخطوات بتنظيم تظاهرات سلمية 
يف املنطقــة، مــع ورود أنباء عن اســتخدام قوات حكومة 

كوسوفو الغاز املسيل للدموع لتفريق املتظاهرين.
ونفــذت مقاتالت رصبية أمس دوريــة جوية فوق معرب 
ياريني، مــع ورود أنباء عن نقل بلغــراد مدرعات إىل حدود 

كوسوفو.
ودعا حلف الناتو ســلطات كوســوفو ورصبيا إىل ضبط 
النفس، فيام حملت روســيا بريشتينا املسؤولية عن التصعيد 
الحايل وحذرت مــن تداعيات خطرية قــد تتمخض عن هذا 

التصعيد وتعّم منطقة البلقان بأكملها.

ــى حـــــــدود كـــوســـوفـــو ــلـ ــرات عـ ــ ــوتـ ــ ــد تـ ــعـ ّهــــب بـ ــة تــــ ــ ــال ــ ــل ح ــدخــ ــ ــش الـــصـــربـــي ي ــيـ ــجـ الـ
الجيــش والرشطة الرصبية  رفعت قوات 
حالة التأهب، أمس، بعد أن اتهمت الحكومة 
يف بلغــراد كوســوفو املجــاورة بارتكاب 
»اســتفزازات« عرب إرســال وحدات رشطة 

خاصة إىل الحدود.
ازدادت العالقــات توترا بالفعل بني رصبيا 
واملنطقة االنفصالية منذ أن أرسلت الحكومة 
االثنني،  يــوم  هناك،  األلبان  يقودهــا  التي 
وحدات الرشطة إىل منطقة يسكنها أساسا 
األقليات العرقية الرصبيــة، الذين يرفضون 
عاصمة  بريشــتينا  يف  الحكومة  ســلطة 

كوسوفو.
جاء هذا االنتشــار يف الوقــت الذي نظم 
فيــه مئات الرصب احتجاجــات يومية ضد 
قرار مطالبة السائقني الذين يحملون لوحات 
تســجيل رصبية بوضع لوحات مؤقتة عند 
دخول كوسوفو، وهو إجراء متبادل، بحسب 
بريشــتينا، حســبام ذكرت وكالة »فرانس 

برس«.
وقال متظاهر يبل من العمر 45 عاما عرف نفســه باسم 
ليوبو وكان يعســكر عند معرب جاريني الحدودي: »ال أحد هنا 
يريد رصاعا وآمل أال يكون هناك نزاع. نريد من بريشــتينا أن 

تسحب قواتها وتلغي القرار املتعلق باللوحات املعدنية«.
احت مئات الرصب يف كوســوفو وعرقلــوا حركة املرور 

بالشاحنات عىل الطرق املؤدية إىل معربين حدوديني.

وقالت وزارة الدفاع يف بلغراد يف بيان: »بعد االســتفزازات 

التي قامت بهــا وحدات )الرشطة الخاصــة( أصدر الرئيس 

الرصيب ألكسندر فوتشــيتش أمرا برفع حالة التأهب لبعض 

وحدات الجيش والرشطة الرصبية«.

وأفاد مراســل وكالة »فرانس برس« بأن مقاتالت رصبية 

شــوهدت مرة أخرى وهي تحلق فوق املنطقة الحدودية أمس 

بعد طلعات جوية عدة يوم السبت.
الرصيب  الرئيــس  قــال  الســياق،  ويف 
ألكسندر فوتشــيتش، يف حديث هاتفي مع 
الناتو ينس ســتولتنرب  العام لحلف  األمني 
»إن قوات بريشــتينا الخاصة تواصل لليوم 
السابع عىل التوايل، احتاللها الكامل لشامل 
كوســوفو وميتوخيا »يف ظل صمت مدو« 
من جانب املجتمع الــدويل«، مضيفا  »عىل 
مدى ســبعة أيام، يســتمر االحتالل الكامل 
لشامل كوسوفو وميتوخيا من جانب القوات 
العســكرية التابعة لســلطات بريشــتينا. 
ويســتمر الصمت املدوي من جانب املجتمع 
الــدويل، ولكنه يبدي القلــق عندما يالح 
يف رصبيا مروحيات وطائرات، ألنه حســب 
اعتقادهم ال داعي لوجودها، أو ال ينبغي لها 
أن تقلع دون موافقة رئيس وزراء كوسوفو 

كوريت واملجتمع الدويل«.
وشــدد فوتشــيتش »عىل أن رصبيا تفي 
بجميــع التزاماتها الدولية، مبا يف ذلك اتفاقيات بروكســل 
وقــرار مجلس األمن الدويل رقم 1244، وتســاءل عن موعد 
انسحاب القوات الخاصة التابعة لسلطات بريشتينا من الخط 

اإلداري ومتى سيبدأ تشكيل مجتمع البلديات الرصبية«.
يف ختام االتصال، اتفق الجانبان عىل مواصلة االتصال من 

أجل الحفاظ عىل السالم واالستقرار يف املنطقة بأرسها.
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االثنني 27  أيلول 2021

ــول 2021 ــ ــ ــ 2 أيل ــد  ــ ــ ــ ــروت االح ــ ــ ــ ــدان بي ــ ــ ــ ــن مي ــ ــ ــ ــل م ــ ــ ــ ــباق الخي ــ ــ ــ ســ ــ ــ ــ نتائ

الشوط االول  املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين  املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث  املسافة 1000 مرت

الشوط الرابع  املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس  املسافة 1400 مرت

1 ل.ل  1 ل.ل 10 1 امــري الشــامل 40
1 ل.ل عدنان 54ك 10

1 ل.ل عصام 54ك  2 صقر العــرب 10
1 ل.ل 90

51ك 13 ل.ل 3 عناق  رشيف 5
116ل.ل 4 شم الهوا  مهند 54ك

5 حفار  شحاده 53ك 233  ل.ل
فــاز بعرشة اطــوال  وببعيد  وبوقت: 

1 د 43 1/5
2 ل.ل 70 4 الفوركست: 1

35 ل.ل 000 5 4 الثالثية: 1
مالكه: الياس زهرة  مضمره: مروان دبور

53 ل.ل  1 ل.ل عصام 5 1 فيحــاء 10

1 ل.ل 10

3 ل.ل 2 رجوى  بدر 52ك 50

50ك  38 ل.ل 3 ميساء  مهند 5

4 ابن السعد  شحاده 53ك 297 ل.ل

فازت بخمســة اطوال، وبطول  وبوقت: 

1 د 08 3/5

2 ل.ل 30 3 الفوركست: 4

الدوبليــه: امري الشــامل عىل فيحاء  

1 ل.ل 50

20 ل.ل 000 5 3 الثالثية: 4

االنسحابات: سكود

مالكه: مفيد دبغي  مضمره: عل حسني

1 ل.ل عدنان 56ك  1 حلف القمــر 10

1 ل.ل 10

2 مرعب  عالء 53ك 31 ل.ل

3 النعامة  عصام 54ك 6 ل.ل

50 ك 271 ل.ل 4 نفس  مهند 5

فــاز بأربـــــعة اطــوال، وببعيــد  

1 د 05  4  /5 وبوقت: 

2 ل.ل 20 4 الفوركست: 1

1 ل.ل الدوبليه: فيحاء عىل حلف القمر 20

30 ل.ل 000 2 4 الثالثية: 1

االنسحابات: محبوب سارة

مالكه: الياس زهرة  مضمره: مروان دبور

1 ل.ل  عدنان  1 ل.ل 10 1 سيسيليا 50
1ل.ل 54ك 50

1 ل.ل عصام 54ك  2 االمرية ســارة 90
1 ل.ل 60

3 ابو امري عامد 56ك 19 ل.ل
4 الحوت  امجد 51ك 83 ل.ل

فازت بأربعة اطوال، وبخمسة عرش طول 

1 د  وبوقت: 2/5 08
1 ل.ل 70 1 3 الفوركست: 4

الدوبليــه: حلــف القمر عىل سيســيليا 
1 ل.ل 50

1 25000 ل.ل 3 الثالثية: 4
مالكه: الياس زهرة  مضمره: مروان دبور

االنسحابات: غضنفر

1 ل.ل  بدر  10 2 ل.ل 1 سيف النار 50

2 ل.ل 60ك 50

1 ل.ل رشيــف 49م  2 اس 600  10

10 ل.ل

2 ل.ل 3 الحبيب  عدنان 52ك 70

2 ل.ل 4 بيارق  نديم 54ك 20

5 حديدان  مهند 53ك 23 ل.ل

فاز بأربعة اطوال  وبطول  وبوقت: 2/5 

1 د 42

5  9 ل.ل الفوركست: 1

النار  الدوبليه: سيســيليا عىل ســيف 

1 ل.ل 60

4 45000ل.ل 5 الثالثية: 1

مالكه: مفيد دبغي  مضمره: محمد عل

اعداد : لوران ناكوزي

حفلة الخريف االولى.. 
ونجمها مرعب

امليدان مروان دبور
بعد غياب اسبوعني عن حفالت 
امليدان عاد »مرعب« امليدان مروان 
ب من جديد وينتزع تلت  دبور لي
الهي شــو هاملروان...  يا  الحفلة 
حفلــة الخريف االوىل انتهت عىل 
الشكل التايل 3 انتصارات من اصل 
خمســة اشــواط فقعهم مروان 
دبور بدأها »بأمري الشامل« ليطلع 
بعدهــا »اىل القمر« ثــم نزل عند 
النرص  انتزعت  التي  »سيســيليا« 
فاروق  الريس  امــرية  انتزاعا من 
االمرية ســارة بعد رصاع قوي من 
الخط املســتقيم للهدف بني عدنان 
وعصــام حيث اســتفرس عدنان 
»بسيســيليا« ليحقق نرصه الثالث 
مع العلم بأن املضمر الريس فاروق 
كانت ثقته كبرية »باالمرية سارة« 
ريس فاروق يكن تعب عصام حيث 
دخل امليزان بعدة اشــواط واكتفى 
بالعرشة قــرو بالفيحاء... اما 
املضمر عل حسني استطاع رضب 
»رجــوى« مرجل يلل رضب فيها 
3 ل.ل شــو  رجــوى وبدرها 50
يــا بدر... بدو يكــون زّعلت البيك 
وجامعتــو... امــا املضمر محمد 
عــل عمل عجايب اليوم بســيف 
النــار ووزنه ســتني كيلو يخزي 
العني »مشاه« بعد رصاع ومنافسة 
حامية مع صــارو امليدان »اس 
600« امــا الريس فاروق اكيد كان 
عليه عيون حاسدة دوماج يا ريس 
يلال شــد حالك للحفلــة القادمة 
الــذي ال احد يعــرف ايتى... الله 
وحدو بيعرف: ايتى؟ حسب مزاح 

املضمرين والسالم عليكم.

امري الشامل مع مضمره 
مروان دبور وخيالها عدنان

الهاوي  مع  سيســيليا 
روجيــه الفرن ومضمرها 
مروان دبور والخيال عدنان 

واالصحاب

ملالكها  فيحــاء  الفرس 
دبغــي  مفيــد  الهــاوي 
حســني  عل  ومضمرها 
صادق  سامر  مع  وخيالها 
ونديم صادق ورضا خشاب 

وحسني سيف الدين....

حلف القمر ومرعب اول 
ثاين مع مضمرهم مروان 
دبــور والخيــاالن عدنان 

ومرعب واالصحاب

من آمن يب وان مات فسيحيا
زوجة الفقيد: نزهة نونو

اوالده: خليل وعائلته
ميالد وعائلته

منصور وعائلته
داين وعائلته

جوين وعائلته
بناته: انطوانيت ارملة عفيف ايب خليل واوالدها

سهام ارملة خليل الصوري واوالدها
الهام زوجة يوسف كرم وعائلتها

اشقاؤه: عائلة املرحوم يوسف سامره
عائلة املرحوم عيىس سامره

وعمــوم عائالت: ســامره، نونو، فرنســيس، القزي، 
فرييراه: كرم، ايب خليل، حايك، حداد وانسباؤهم يف الوطن 
واملهجر ينعون اليكــم مبزيد من الحزن واال فقيدهم 

الغايل املأسوف عليه

اسعد خليل سماره
املنتقل اىل رحمته تعاىل يوم االحد الواقع فيه 26 ايلول 
2021 متمام واجباته الدينية. يحتفل بالصالة لراحة نفسه 
الساعة الحادية عرشة من قبل ظهر يوم االثنني 27 الجاري 
يف كنيســة دير سيدة الدخول للروم االرثوذكس االرشفية 

ى يف مدفن العائلة – مار مرت. ثم يوارى ال
بســبب االوضاع الراهنة عائلة الفقيد تعتذر عن تقبل 
التعازي راجية الله ان ال يصيبكم مكروه وتشــكر العائلة 

كل من سيشاركها الصالة من منزله.
للتعزية الرجاء االتصال عىل االرقام التالية:

منصور:76/541496      داين:384088/ 03
جوين:932123/ 70      انطوانيت: 911465/ 70

الهام: 834624/ 81
الرجاء اعتبار هذه النرشة اشعارا خاصا

ــــــة االســــــتعداد  مــــــع اقتــــــراب إعصــــــار »غــــــوالب« ســــــاحل الهنــــــد الشــــــرقي علــــــى أهّب

حاولــــــــــوا ُمهاجــــــــــراً   25 ضبــــــــــط 
ــــــــــة  ــــــــــر قانوني ــــــــــا بطــــــــــرق غي مغــــــــــادرة تركي

بــدأت عمليــات اإلجــالء يف 

براديش  وأنــدرا  أوديشــا  واليتي 

وصول  قبل  الساحليتني،  الهنديتني 

إعصار »غوالب« مشــرية »اىل ان 

العاصفة القادمة من خلي البنغال 

ستصاحبها امطار شديدة الغزارة«.

من  مصورة  مقاطــع  وأظهرت 

الوحــدة الوطنيــة للتعامــل مع 

الكــوارث يف الهنــد املســؤولني 

وهم يحثــون املواطنني يف القرى 

أماكن  إىل  االنتقال  الساحلية عىل 

أك أمانا.

وحســب دائرة األرصاد الجوية 

الهنديــة، من املرجــح أن يتحرك 

اإلعصار غربا عرب الساحل الشاميل 

لوالية أندرا براديش وجنوب أوديشا 

برياح ترتاوح رسعتها بني 75 و85 

كيلومرتا يف الساعة.

وأشارت دائرة األرصاد إىل أنه من 

املتوقع أن تبلــ رسعة العواصف 

90 كيلومرتا يف الســاعة بحلول 

. منتصف ليل امس

ضبطت  السلطات الرتكية  254 مهاجرا غري 

نظامي كانوا يحاولون مغادرة  تركيا بطريقة 

غري رشعية غريب  البالد ، وتم ضبط املهاجرين 

من قبــل فرق  خفر الســواحل الرتيك  قبالة 

ســواحل قضاء فتحيــة بوالية موغال غريب 

البالد.

الجنســيات  الـ254  املهاجــرون  ويحمل 

األفغانية والســورية واإليرانيــة والعراقية 

والفلسطينية والبنغالية.

هذا وأحالت السلطات املهاجرين إىل مديرية  

الهجرة بالوالية الستكامل اإلجراءات القانونية، 

فيام تواصل جهودها للقبض عىل املهربني.
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االثنني 27   أيلول 2021

فيرنانديــز »املحبــط« يوجــه رســالة إلــى جماهيــر مانشســتر يونايتــد : الثالثــة  املرحلــة  ــــ  القــدم  كــرة  فــي  لبنــان  بطولــة 
توازنــه يســتعيد  والصفــاء  عضالتــه  يســتعرض  النجمــة 

: القـــــدم  كـــــرة  فـــــي  املحليـــــة  األوروبيـــــة  البطـــــوالت 
(0-3 أوساســـــونا  علـــــى  لبرشـــــلونة  صريـــــ  فـــــوز 

(0-0 ـــــال  ـــــ فياري ـــــي ف ـــــد ف ـــــال مدري ـــــدان« تســـــقط ري »بدعـــــة زي

3  اعترافـــــات مـــــن كلـــــوب بعـــــد تعثـــــر ليفربـــــول.. وعتـــــاب لصـــــالح

مل تتوقــف أصداء ركلة الجزاء التي أهدرها الربتغايل برونو 
فرينانديز العب مانشسرت يونايتد، خالل مواجهة أستون فيال 

حتى اآلن. 
واحتســبت ركلة جزاء ملانشســرت يونايتــد يف الوقت بدل 
الضائع، خالل املباراة التي انتهت بخســارته 1-0 يف الدوري 
اإلنكليزي املمتاز أمام أستون فيال يوم السبت، وسددها برونو 

بقوة خارج اإلطار.
وتعد هذه هي ثاين ركلة جزاء يهدرها فرنانديز مع يونايتد، 
الذي أوقفت الهزية مسريته الخالية من الخسارة يف الدوري 

اإلنكليزي هذا املوسم. 
وجي أويل غونار سولسكاير  وتعرض فرنانديز ومدربه ال
النتقادات بسبب عدم اختيار األخري للنجم الربتغايل كريستيانو 
رونالدو من أجل تسديد ركلة الجزاء وتفضيل برونو عليه، رغم 
أن »الدون« معروف أنه من أفضل مســددي ركالت الجزاء يف 

العامل.
ومل يخــف فرنانديز إحباطه رغم الدعم الذي حصل عىل من 

مدربه بعد إهدار ركلة الجزاء. 
وكتب فرنانديز عرب حســابه مبوقع »أنســتقرام«: »أشعر 
باإلحباط وبخيبة أمل أك من أي شــخ آخر بســبب إهدار 

ركلة الجزاء، والهزية التي جاءت بناء عىل ذلك«. 
وأضاف فرنانديز: »االنتقادات واآلراء املتناقضة هي جزء من 
كــرة القدم، وتعلمت التعايش معها بل وحتى اســتغاللها يف 

تحفيز نفي«.
ا مســؤوليايت، الضغط يف لحظات  وتابــع: »تحملت دا
مام وواجهت  كهذه، اليوم فشــلت، لكنني اتخــذت خطوة ل
التحدي بنفس الطموح واملســؤولية، كام حدث عندما سكنت 

الكرة يف الشباك يف العديد من املناسبات األخرى«.
وقال برونو: »النقد واآلراء املتناقضة جزء كبري من كرة القدم، 
لقد تعلمت التعايش معها، لدرجة أنني أســتخدمها لدفعي إىل 
األمام، وأعتقد أن كل ذلك جزء مهم من التزامي بأال أتوقف أبًدا 
عن محاولة التحسن وأن أصبح أفضل العب يكن أن أكونه«.
وأكمل: »اليوم، تحملت املســؤولية املمنوحة يل مرة أخرى 
تقريًبا، منذ أن انضممت إىل مانشسرت يونايتد، وسأحملها مرة 

أخرى دون أي خوف أو فزع كلام طُلب مني ذلك«.
ًا  ء بالنسبة يل هو الفوز مًعا، وسأفعل دا وأكد: »أهم 
كل ما بوسعي ملساعدة زماليئ يف الفريق والنادي لنكون يف 

أفضل صورة«.
ء عىل أرض  وأردف الالعب الربتغايل: »أنا العب يقدم كل 
امللعب، برغبة والتزام كبريين، وهذا ما سأستمر يف القيام به«.
ويف النهاية، شــكر برونو جامهري مانشســرت يونايتد، 
قائال: »شــكرا لكم عــىل كل دعمكم بعد صافــرة النهاية، 
ســامعي ترديد اسمي يف امللعب كان عاطفًيا للغاية، سأعود 
أقوى، ألن هذه هي املعايري التي ألتزم بها، لكن األهم من ذلك 
كله بالنســبة لزماليئ يف الفريق واملشجعني الذين دعمونا 

ًا«. دا

{ رونالدو يدعم فرينانديز {
قــال تقرير صحفي بريطاين، أمس األحد، إن كريســتيانو 
رونالدو، نجم مانشسرت يونايتد، تعامل برقي مع زميله برونو 
فرينانديــز خالل مباراة أســتون فيال باألمــس، يف الجولة 

. السادسة من الربيريلي
ووفًفــا لصحيفة »صن« الربيطانية، فــإن رونالدو أظهر 
رقيــه مع فرينانديز، بعد أن كان أول من واســاه عقب إهدار 

ركلة الجزاء.
وأشــارت إىل أنه فرينانديز، اهتز بعد أن تسبب يف خسارة 
مانشســرت يونايتد للمباراة، لكن رونالدو منحه دعام معنويا 

عىل الفور.
وأوضحت أن جامهري الشــياطني الحمر، ثارت عىل مواقع 
التواصــل االجتامعــي، عىل املدرب سولســكاير، يك يصبح 

رونالدو، املسدد األول لركالت الجزاء يف النادي اإلنكليزي.
وكتــب أحدهم: »إن ركالت الجــزاء ال تبتعد أبدا عن رونالدو 

يف أي فريق«.
وقال آخر: »إذا كان هناك العب واحد تريده أن يســدد ركالت 
الجزاء لفريقــك عىل هذا الكوكب، إنه بالتأكيد كريســتيانو 

رونالدو«.
وعلق ثالث: »هذا ما يحدث عندما ال تحرتم أعظم منفذ ركالت 

جزاء عىل اإلطالق«.

{ العبو اليونايتد يعرتضون
عىل وجبة رونالدو املفضلة {

كشــف تقرير صحفي بريطاين، أمس األحد، أن كريستيانو 
رونالدو، نجم مانشســرت يونايتد، منح الطهاة يف الشياطني 
ة  ة بـ »األكالت« املفضلة له، يك تتواجد يف قا الحمــر قا

وجبات الفريق.
ووفًقا لصحيفة »ذا. صن« الربيطانية، فإن رونالدو صارم 
للغايــة عندما يتعلق األمر بنظامه الغذايئ، والذي يســمح له 
بتناول ست وجبات عىل مدار اليوم، لذا فإنه طلب من الطهاة 

يف النادي تقديم األطعمة املفضلة لديه.
وأشارت إىل أن حساء سمك القد كان يف مقدمة »األكالت« 
املفضلة لدى رونالدو، والتي تصنع من ملح سمك القد والبيض، 
وهذه »األكلة« مل تسبب الكثري من الضجة بني العبي مانشسرت 

يونايتد.
وأوضحت أن نجوم الشــياطني الحمر اعرتضوا عىل »أكلة« 
أخرى مفضلة لدى رونالــدو، وهي األخطبوط، حيث رفضوا 

تناوله ضمن الوجبات.
وذكــرت أن رونالدو مهتم جدا بالربوتينات، لذا يتناول كثريا 
البيــض واألفــوكادو أيضا، ويعمل الطهــاة عىل تجهيز هذه 

»األكالت« له يف املنزل.

وقالــت »ذا.صن« إن العبي مانشســرت يونايتد توقفوا عن 
تناول الحلوى ليلة الجمعة، منذ عودة رونالدو إىل قلعة »أولد 

ترافورد«.
وأضافت أن رونالدو حــاول أيضا إقناع القليل من الالعبني 

بالتحول إىل الطعام الربتغايل.

{ رونالدو يخطط لالعتزال
يف مانشسرت يونايتد {

اىل ذلــك، يخطط رونالــدو، لالعتزال داخل أســوار »أولد 
ترافورد«.

ووفقــا لصحيفــة »ذا صن« الربيطانيــة، قال مصدر من 
مانشســرت يونايتد إن رونالدو يرى أنه يف حالة بدنية تسمح 

له باللعب مع الشياطن الحمر ألك من عامني.
ويتــد عقد رونالدو مع يونايتد ملــدة عامني، مع إمكانية 

التمديد ملوسم ثالث.
وأضاف املصدر أن رونالدو يخطط لالعتزال يف مانشســرت 

يونايتد، وبدء مسريته يف عامل التدريب هناك.
وأشــار إىل أننا قد نراه مســتقباًل يدرب نجله ويطوره يف 
مانشسرت يونايتد، كام حدث مع صارو ماديرا من قبل السري 

أليكس فريغوسون يف مطلع القرن الحايل.
وأوضح املصدر أن رونالدو يرى أن البقاء مع مانشسرت حتى 
االعتزال طريقة جيدة لبدء الفصل التايل من مســريته مع كرة 

القدم.
وكانت السعادة غمرت عشاق مانشسرت يونايتد بعودة النجم 
الربتغايل كريســتيانو رونالدو إىل قلعة أولد ترافورد من جديد 
هذا املوسم، أمال يف أن يستعيد الشياطني الحمر الربيق املفقود 

من جديد بعد سنوات من التخبط وعدم التتوي باأللقاب.
وعىل الرغم من البداية القوية للنجم الربتغايل الذي نجح يف 
تسجيل 4 أهداف يف أول 3 مباريات له مع مانشسرت يونايتد، 
إال أن قرارات املدرب أويل جونار سولسكاير مل تتام مع تلك 
االنطالقــة، بعدما أراد أن يفرض كلمته حتى لو أ ذلك عىل 

مصلحة الفريق.
وعىل الرغم من اعرتاف سولســكاير بقيمة رونالدو يف كل 
املؤمترات الصحفية وكونه من أساطري النادي، إال أنه مل يرتجم 
ذلــك االعرتاف يف القرارات التي اتخذها يف أرض امللعب وأتت 
بنتائ عكسية تسببت يف خسارة الشياطني الحمر 3 مباريات 

من آخر 4 لقاءات خاضها يف جميع املسابقات.

{ االستبدال {
اســتهل مانشسرت يونايتد مشواره يف دوري أبطال أوروبا 
بأســوأ صــورة ممكنة، وذلك بالخســارة أمــام يون بويز 
السويرسي بنتيجة )2-1(، وهو الفريق األضعف يف املجموعة 

التي تضم فياريال اإلسباين وأتاالنتا اإليطايل.
ويف الوقت الذي كانت تشري فيه نتيجة املباراة إىل التعادل 
(1-1(، ومــع رغبة اليونايتد يف تســجيل هــدف والخروج 
باالنتصار، قرر سولســكاير استبدال رونالدو يف الدقيقة 72 

ونزول جيي لينغارد بدال منه.
ونادًرا ما تم اســتبدال رونالــدو وخاصة يف املباريات التي 
يبحث فريقه فيها عن االنتصار، إال أن سولســكاير قرر اتخاذ 
القرار باستبدال النجم الربتغايل صاحب هدف الشياطني الحمر 

الوحيد يف اللقاء.

{ ركلة الجزاء {
كان التساؤل عند وصول رونالدو إىل مانشسرت يونايتد من 
ســينفذ ركالت الجزاء يف ظــل تخص برونو فرينانديز قبل 

وصوله.
ويف مباراة السبت، التي خرسها اليونايتد أمام أستون فيال 
بهدف دون رد، أتت الفرصة لليونايتد لتعديل النتيجة يف الوقت 
بدل الضائع، بالتحصل عىل ركلة جزاء، ليمســك برونو بالكرة 

ويتجه مبارشة لتنفيذها.
وعىل الرغم من إجادة فرينانديز تنفيذ ركالت الجزاء، إال أنه 
يف ذلك الوقت الحســاس من املباراة وأهمية الركلة، كان من 
املفرتض أن يعول سولســكاير عــىل خربة رونالدو األكرب يف 
تنفيذ ركالت الجزاء، ولكنه ترك املهمة لربونو الذي أهدر الركلة، 

وانتهى األمر بخسارة مانشسرت عىل ملعبه.

{ شارة القيادة {
عىل الرغم من التاري الكبري الذي كتبه كريستيانو رونالدو 
مع مانشسرت يونايتد، إال أن ذلك مل يكن كافًيا يك يحصل عىل 
شارة القيادة من هاري ماجواير، والذي مل يتوج بأي لقب مع 
الشــياطني الحمر حتى اآلن عىل عكس النجم الربتغايل الذي 

فاز بكل األلقاب املمكنة.
بالفعل ال يحتاج رونالدو إىل الشــارة، فهو القائد يف أرض 
امللعب ويف غرف خلع املالبس، إال أن قرار عدم منحه الشــارة 
أيًضــا من الرســائل الخاصة من سولســكاير لنيته معاملة 

رونالدو مثل باقي الالعبني.

حقق فريق النجمة فوزه األول يف ختام األسبوع الثالث من 
الدوري اللبناين لكرة القدم عىل حساب شباب الربج 5-0 عىل 

ملعب فؤاد شهاب يف جونية.
ســجل االهداف خالد تكجــي يف الدقيقتني 4 و77 ومهدي 

الزين يف الدقيقة 39 ومحمود سبليني 51 ومحمد غدار 85.
وبهــذا الفوز، رفــع النجمة رصيــده إىل 5 نقاط من فوز 
وتعادلني سابقني أمام الصفاء وطرابلس، يف حني تعادل شباب 
الــربج يف مباراته االفتتاحيــة أمام التضامن صور وتبقى له 

مباراة مؤجلة أمام العهد.
قاد املباراة الحكم محمد عيىس وعاونه عدنان عبدالله وبالل 

عر وهادي سالمة حكام رابعا وراقبها رائد مزهر.
وعىل ملعب أمني عبد النور يف بحمدون، حقق فريق الصفاء 
فوزه االول عىل حســاب اإلخاء األهل عاليه بهدف محمد زين 
طحان يف الدقيقة 58 وبعرشة العبني بعد طرد الالعب محمد 

شور.
ورفــع الصفاء رصيده إىل 4 نقاط بعد تعادله أمام النجمة 

يف افتتاح الدوري، وخسارته أمام الساحل 0-5.
أما االخاء األهل فتجمد رصيده عند 4 نقاط إذ ســبق له أن 

تعادل يف اللقاء االفتتاحي أمام شــباب الســاحل وحقق فوزا 

. صعبا عىل سبورتين

قــاد املباراة الحكــم عل رضا وعاونه ســامر بدر وأحمد 

الحسيني والشي أحمد عالء الدين حكام رابعا وراقبها وجدي 

شيا.

عاد برشلونة لطريق االنتصارات، بالفوز بنتيجة )3-0( خالل 
مواجهة ليفانتي، أمس األحد، يف الجولة السابعة من الليغا.

وســجل لربشلونة ديباي يف الدقيقة 7، ولوك دي يون يف 
الدقيقة 14، وأنسو فايت يف الدقيقة )1+90(.

بهذا االنتصار، يرفع برشلونة رصيده إىل 12 نقطة يف املركز 
الخامس، بينام تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط يف املركز السابع 

عرش.
وضاعف أوساســونا من جراح مضيفه ريال مايوركا، بعدما 

حقق فوزا مثريا عليه 3 - 2 يف الوقت القاتل.
وارتفع رصيد أوساســونا، الذي حصــد انتصاره الثاين يف 
مبارياتــه الثالث األخرية باملســابقة، إىل 11 نقطة يف املركز 

السادس مؤقتا لحني انتهاء باقي مباريات املرحلة.
يف املقابــل، تجمد رصيد مايوركا، الذي حقق فوزا وحيدا يف 

مبارياته الثالث األخرية بالبطولة، عند 8 نقاط يف املركز 12.
واتســمت املباراة باإلثارة منذ اللحظــات األوىل، حيث بادر 
أوساســونا بالتقدم يف الدقيقة التاســعة عن طريق خوسيه 
أنخيل، لكن رسعان ما أدرك مايوركا التعادل عرب داين رودريغيز 
يف الدقيقة 11، فيام أضاف زميله فريناندو نينيو الهدف الثاين 
يف الدقيقة الرابعة من الوقت املحتسب بدال من الضائع للشوط 

األول، الذي انتهى بتقدم مايوركا 2 - 1.
وانتفض أوساســونا يف الشــوط الثاين، حيث أحرز إنييغو 
برييــز هدف التعادل يف الدقيقة 58، قبل أن ينح زميله خايف 
، بتسجيله الهدف الثالث  مارتينيز النقاط الثالث للفريق الباس

يف الدقيقة 89.
وتأيت تلك الخســارة، لتزيد مــن معاناة مايوركا، الذي تلقى 
خســارة موجعة 1 - 6 أمام مضيفه ريــال مدريد يف املرحلة 

املاضية.

{ انكلرتا {
صفر عىل مضيفه ســاومثبتون يف  فاز وولفرهامبتون 1
الدوري اإلنكليزي، بعدما سجل املهاجم املكسي راؤول خيمينيز 

هدفه األول منذ حوايل عام، أمس األحد. 
وجاء الهدف من مجهود فردي رائع يف الشــوط الثاين، ليهز 
خيمينيز الشباك يف الدوري ألول مرة منذ ترشين األول املايض، 
وهو هدفه األول منذ التعرض إلصابة خطرية يف الرأس فيترشين 

الثاين املايض، وأنهت موسمه بشكل مبكر.
واستبعد برونو ال مدرب ولفرهامبتون الثنايئ أداما تراوري 
وفرانسيســكو ترينكاو من التشكيلة األساسية وأرشك دانييل 
تشان، لكن الشكل الهجومي مل يتحسن  بودينس وهوان هي
كثريا، وســدد الفريق الزائر كرة واحدة عىل املرمى يف الشوط 

األول.

وخالل الشــوط األول اململ، ســدد ناثــان ريدموند العب 

ســاومثبتون داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف ألن الالعب 

كان متسلال عند استالم الكرة.

وسجل خييمنيز الهدف الوحيد يف الدقيقة 61، حيث تخل 

من رقابة يان بيدناريك خالل مطاردة كرة طويلة، قبل أن يراو 

املدافع محمد ساليسو بشــكل مميز ويسدد كرة أرضية داخل 

املرمى.

ودافع وولفرهامبتون عن تقدمه رغم محاولة أصحاب األرض 

إدراك التعادل، ليتقدم إىل املركز 13 بعدما حقق فوزه الثاين هذا 

املوسم، بينام يأيت ســاومثبتون يف املركز 16، وبفارق نقطة 

واحدة عن منطقة الهبوط.

{ ايطاليا {
حقق يوفنتوس فوزاً صعباً عىل حســاب ضيفه سامبدوريا، 

بنتيجة )3-2(، يف املباراة التي جمعتهام مبلعب أليانز ستاديوم، 

أمس األحد، ضمن منافســات األســبوع السادس من الدوري 

اإليطايل.

وسجل أهداف يوفنتوس كل من باولو ديباال )10(، ليوناردو 

بونوتــ )43( ومانويل لوكاتيــل )57(، فيام أحرز أهداف 

سامبدوريا مايا يوشيدا )44( وأنتونيو كاندريفا )83(.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إىل 8 نقاط باملركز التاسع، 

بينام تجمد رصيد سامبدوريا عند 5 نقاط باملركز الرابع عرش.

وانترص فيورنتينا عىل أودينيزي بهدف دون رد، يف اللقاء الذي 

احتضنه ملعب »ألفريويل«.

وجــاء هدف فيورنتينا واملباراة الوحيد من ركلة جزاء نفذها 

دوشان فالهوفيتش يف الدقيقة 16.

وبانتصاره، رفع فيورنتينا رصيده إىل النقطة الـ12 يف املركز 

الخامس، بينام توقف رصيد أودينيزي عند النقطة الـ7 يف املركز 

الـ13.وانترص إمبويل عىل بولونيا بـ4 أهداف لهدفني، يف اللقاء 

الذي أُقيم عىل ملعب )كارلو كاستيالين(.

وبادر إمبويل بالتسجيل يف الدقيقة األوىل عن طريق كيفني 

بونيفازي بالخطأ يف مرماه، وعادل الكفة للضيوف مو بارو 

.)11)

وتقــدم إمبويل مرة أخرى عن طريق أندريا بينامونتي )32( 

ونديم بايرامي من ركلة جزاء )54(.

وقلــ الفارق لبولونيا ماركو أرناتوفيتش يف الدقيقة 77، 

لكن صامويل ريت حســم االنتصار لصالح أصحاب األرض 

بالهدف الذي وقع عليه يف الدقيقة 90.

أهــدر ريــال مدريد نقطتــني مثينتني 
بســقوطه يف ف التعادل الســلبي مع 
ضيفه فياريال السبت، يف الجولة السابعة 

من الدوري اإلسباين.
ورغم التع ظل ريال مدريد يف صدارة 
جدول ترتيب الدوري اإلســباين برصيد 17 
نقطة، بفارق 3 نقاط أمام كل من إشبيلية 

وأتلتيكو مدريد، أقرب مالحقيه.

{ بدعة زيدان  {
وأجرى املدرب اإليطايل كارلو أنشيلويت 
عــدة تغيريات يف تشــكيل ريــال مدريد 
األســايس مقارنة باملباراة املاضية أمام 
ريال مايــوركا، وكان أبرزها الدفع بالعب 
الوسط األوروغواياين فيدريكو فالفريدي 

يف مركز الظهري األين. 
وعــىل الرغم مــن جاهزيــة لوكاس 
فاســكيز وقدرته عــىل تعويض املصاب 
داين كارباخــال يف مركز الظهري األين، 

فإن أنشــيلويت فّضل االعتامد عىل فالفريدي 
يف هذا املركز، وهو أمر ابتدعه املدرب الفرني الســابق زين 

الدين زيدان. 
وكانــت اإلصابــات والغيابات دفعت زيــدان للتعويل عىل 
فالفريدي يف هذا املركز أمام ليفربول وتشــيلي يف املوسم 
املــايض مــن دوري أبطال أوروبا، وكام قّدم الالعب الشــاب 
مردودا باهتا يف املباراة الثانية ضد »البلوز«، فإنه كان مبثابة 

نقطة ضعف يف دفاع ريال مدريد أمام فياريال. 
واســتغل فياريال ضعف الجبهة اليمنى لريال مدريد وقام 
بالضغط بجبهته اليرسى املقابلــة، بقيادة الجناح الهولندي 
النشــيط أرناوت دانجوما، لكن يقظــة الثنايئ إيدير ميليتاو 
وديفيــد أالبا بجانب الحارس تيبو كورتوا أنقذت الفريق املل 

من الخسارة. 

{ خطة إيري {
قامــت خطة أوناي إيري، مدرب فياريال، عىل تعطيل عدد 
من مواطن قوة ريال مدريد، ويبدو أنها حققت نجاحا ال بأس به 
بعد خروج »الغواصات الصفراء« من ملعب »سانتياغو برنابيو« 

بنقطة مثينة من براثن أبرز املرشحني للقب الليغا.
وفاز خط وســط فياريال، بقيــادة الفرني إيتيان كابو، 
يف معركة االســتحواذ أمام ريال مدريد، وعىل الرغم من أنه 
كان استحواذا سلبيا يف كثري من األحيان، فإن هذا األمر حرم 

الفريق املل من أحد مصادر خطورته. 
كذلك فإن فياريال نجح يف االعتامد عىل أسلوب »الحافلة« 
الشــهري القائم عىل الدفاع بالفريــق كامال يف أغلب فرتات 

اللقــاء، ليجد ريال مدريد صعوبــة بالغة يف الوصول ملرمى 
الضيوف وتهديده. 

ويف أغلب املرات التي حصل فيها فينيســيوس جونيور عىل 
الكرة أو كان قريبا منها، كان يقابل باثنني من العبي فياريال، 
وهو أمر أسهم يف شل هجوم ريال مدريد بسبب اعتامده عىل 

مراوغات النجم الربازيل الشاب وانطالقاته املفاجئة. 

{ أنشيلويت: لست حزينا..

ومل أخط يف التشكيل {
وعلق أنشيلويت، عىل التعادل السلبي، وقال خالل ترصيحات 
نقلتها صحيفة »ماركا« اإلســبانية: »الرهان عىل فالفريدي 
كظهــري؟ هو قادر عــىل اللعب يف أي مكان، ويجب أن نختار 
األفضل له«.وأضاف: »بالنسبة يل هو ليس بظهري أين، لكني 
كنت بحاجة إىل الكثري من التوغل وحاولت وضع أسينسيو بني 
الخطوط، ومتركزنا يف املنطقة، ووجدنا صعوبة يف الضغط 

العايل، ويف الشوط الثاين كانت لدينا املزيد من السيطرة«.
وتابع: »مل نلعب أفضل مباراة هذا املوســم، وتعامل فياريال 

مع العديد من الكرات، وواجهنا صعوبة ضد حارسهم«.
وأردف: »خطأ يف التشــكيل؟ ال أعتقد أنني دخلت بتشكيل 
، بــل كان صحيًحا«.ونوه: »ركلة جزاء عىل ألبيول؟ مل  خاط

ء«. أرها، ال أستطيع قول أي 
وزاد: »واجهنا مشــاكل ضغط يف الشــوط األول، ولعبنا 
بثال يف خط الوســط، لكن مع دخول مودريتش يف وقت 

الحق يف الشوط الثاين كانت األمور أفضل«.

رغــم أن مباراة ليفربول وبرنتفورد يف الجولة السادســة 
مــن الدوري اإلنكليزي كانت ممتعة، لكن يورغن كلوب مدرب 

»الريدز« كان له رأي آخر.
وتعادل ليفربول بنتيجة 3-3 خارج أرضه مع برنتفورد، لكن 
املدرب كلوب مل يكن يف موقف يجعله يســتمتع باللقاء حيث 

أهدر نقطتني يف الرصاع عىل لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وحّول ليفربول تأخره بهدف يف أمســية السبت، إىل تقدم 
مرتني لكنه اســتقبل هدفا يف الدقيقة 83 وكان محظوظا يف 
الخروج بالتعادل بعد إلغاء هدف قاتل ألصحاب األرض بســبب 

التسلل. 
وقال املدرب كلوب لشــبكة »سكاي سبورتس« عقب نهاية 
املباراة: »لست متأكدا من أن كلمة مستمتع هي اللف املناسب. 

كانت مهمة صعبة«.
وأضاف كلوب: »اســتحق الفريق املنافس تسجيل 3 أهداف 

يف ظل أسلوب لعبه املميز«.
وأكمــل: »بــكل وضوح مل نتمكن مــن التعامل مع الكرات 
الطويلة، لكن كان ينبغي أن نســجل عــددا أكرب من األهداف 

للخروج بالـ3 نقاط«.
ومل يظهر برنتفــورد الوافد الجديد بني الكبار، أي مؤرشات 
عىل خوفه من بطل الدوري 2020 ومل يستســلم رغم التأخر 

يف النتيجة 2-1 ثم 2-3.
وقــال كلوب: »صنعنا الكثري من الفرص الســهلة، لكن مل 

نتعامل بالشكل السليم مع املنافس يف الجانب الدفاعي«.
كــام وجه املدرب األملاين عتابا لالعبه املرصي املتألق محمد 

صالح، الذي أهدر »فرصة ذهبية لقتل املباراة وتحويل النتيجة 
لـ4-2«، مشــريا إىل أنه »يف الوضع الطبيعي ال يهدر مو مثل 

هذه الفرص«.

{ كلوب يتغنى بحارس برينتفورد {
واعــرتف كلوب بأحقية منافســه ومضيفه برينتفورد يف 

الخروج بنقطة.
 وقــدم برينتفورد أداء بطوليا أمــام ليفربول، واعتمد عىل 
الكــرات الطويلة مــن الخلف، والتي وجــد مدافعو ليفربول 
صعوبــة كبرية يف التعامل معها، ليفشــل يف الحفاظ عىل 

تقدمه يف مناسبتني.

اء بة الج داره  ة  ناندي لح نو ف بر

ة عب النج ة  فر

عب م فياريال ر ب  ر ل ا ا يحا بن

ربول ال  مرم لي ورد ال د برينت



1ـ سليامن القانوين
2ـ أعامل، سارتر، كن

3ـ حبار، يوما، دحر
4ـ طسعت، ترب، مري

5ـ أعّل، مانه، وفا، حلوان
6ـ ملّوا، رومل، آدامز، رق

7ـ عرندس، جارة، بدو
8ـ أو، الخالق، مهّند

9ـ جهز، أحيل، كّتان، واصا

10ـ السلو، الر، عتار، ال

11ـ ميدان، عامد حمدي

12ـ أما، الحبس، ســوله، 

واط

13ـ زائري، زغرتا، الحمرا
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:    االبراج 

دولة اوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  بول ديشانيل 

اخترب معلوماتك

1ـ رئيس أمرييك سابق. 

2ـ مدينة يف إيران.  

3ـ يكذب ويظلم.

ملمثلة  الثاين  االسم  4ـ 

أمريكية. 

5ـ يصلح عملها. 

1ـ دولــة يف أمــريكا 
الجنوبية. 

2ـ بلدة يف كرسوان. 
3ـ تحرّي وتلّبك. 

4ـ االســم الثاين ملمثل 
فرني راحل.

قضــاء  يف  بلــدة  5ـ 
الكورة. 

عــازف وفنان وممثــل مرصي تــويف يف حادث، 

هوشقيق فنانة مشهورة، وزوج سابق للممثلة مريفت 

أمني، وأيضا زوج سابق للفنانة دينا. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

6+2+8+7 بلدة يف الجنوب. 

7+1+8+6 من الحبوب. 

2+6+5+3 عبور.

7+4+8+6 صوت النائم.

3+8+7 يكسو الطائر.

1+5+9 آلة طرب. 

6+4 طائر وهمي كبري. 

1ـ ما إســم املدينة الربيطانية التي تحمل إسمها أكرب 

مدن والية أالباما األمريكية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اســم الدولة العربية التي تحتل املركز األول يف 

تصدير الفوسفات؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية دورة أوملبية أقيمت للمرة األوىل مســابقة 

السباحة للنساء، وأين؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم املوســيقي األملــاين الذي أنشــأ األوبرا 

الكالسيكية األملانية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم الوالية األمريكية التي ُعرفت قديا ببالد 

الذهب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

6ـ مــن هو املغني الذي أخذ الغنــاء عند معبد، ونادم 

الخليفة الوليد بن يزيد، ولّقب بـ مزامري داوود؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية ســنة ُمنحت الســيدة أم كلثوم وسام األرز 

الوطني؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

8ـ مــن هو االمرباطور الــذي أهداه الخليفة العبايس 

هارون الرشيد جمال، وأقام عالقات تجارية مع بالده؟

ـــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم ملكة جامل لبنان لعام 2005 التي إنتخبت 

الجمعة 9 كانون االول 2005 يف اســتوديوهات إل. يب. 

يس؟ 

1ـ ساحل العاج، حاز
2ـ لعب، عّمروها، ما

3ـ ياطلون، زملاء
4ـ مارس، آدم، يس

5ـ آل، عم، الدار
6ـ بّتار، أحوال

7ـ اّسو، نوايل، نحز
ّ 8ـ المتهم، خلل، ب

9ـ قراب، لجأ، أعرس

10ـ آت، رو، الكرم
11ـ نرد، فارقت، آسا

12ـ حامدة، أعدو
13ـ نكرر، منتحال

14ـ ين، يحمله، أمهل
15ـ لّز، نورد
16ـ بدا، يوم

17ـ أرد، صل، آر
18ـ نقوال اسطا

؟ من هو
من هي؟

1ـ مغــن وممثــل فرني 

راحل. 

2ـ نائب لبناين راحل، قصد 

فعل. 

3ـ خريطة باألجنبية، يحفر 

، كّرر القول.  الب

4ـ بلدة يف الجنوب، شبيه. 

5ـ غّنجــوه، ضمري متصل، 

روح. 

6ـ للمنادى، قنوط، مصابيح. 

7ـ عاصمــة افريقيــة، ذو 

رفعة وشأن، لثم. 

8ـ أرسع، رســام فرني، 

إكتمل.

9ـ عزية، ألف كيلو. 

10ـ ضمــري متصــل، نهار 

وليل، أخذ واستفادة من العلم. 

11ـ عتب، نتعب، سئم. 

ايرانية،  مدينــة  مثن،  12ـ 

يخصه. 

13ـ للتفســري، طــرف من 

الحديث، شّدتها ووخامتها. 

14ـ رئيــس حكومة لبناين 

راحل، نهر أورويب. 

15ـ ننتسب إىل. 

16ـ منحت، ولدي.

واجتاحهم،  إكتسحهم  17ـ 

حاجز.

18ـ ممثلة مرصية صاحبة 

الصورة.

1ـ ممثــل مرصي تويف 

عام 2020، ُمفرح.

2ـ أشــار اىل، مضغت، 

الُخبز. 

يف،  رغــب  أســد،  3ـ 

مقياس أريض.

4ـ جامعة، طالء، غزال، 

جواب. 

ماركــة  ســرتها،  5ـ 

تتوّقف  جعلوها  شاحنات، 

عن الكالم. 

6ـ كلمة تُقال لإلمتنان، 

لبناين،  واعالمي  صحايف 

عال باألجنبية. 

االبن،  زوجة  يبعثه،  7ـ 

راحة اليد، إنشقت. 

8ـ إسم اطلق عىل بوذا، 

ماركــة تلفزيونات، فريق 

كرة سلة لبناين للسيدات.

9ـ أبــرز وكشــف عن 

وجهــه، رفيقــة الجنود، 

رفضُت، قاء. 

10ـ فنانــة مرصيــة، 

تدب الجلد، تقال للوالدة.

11ـ يحسب، وّزع عىل، 

آلة طرب، فطن وذيّك. 

لعب  قريبتنا،  بحر،  12ـ 

ومرح، طائر حاّد البرص. 

13ـ مــن الطيور، درج، 

ُعمرها، حسن. 

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

أنــت منهمك هذه املرحلة بأمور إجتامعية، 

وهــذه األمور تأخذ الكثري من وقتك. عاطفيا، 

الجو بدأ يتحّسن تدريجيا بينك وبني الرشيك.

موقف جديد غري منتظر من أحد األشخاص 

لن تعتاد عليه بســهولة. سيطر عىل مشاعرك 

بقوة وال تسقط رسيعا يف رشك االستعطاف. 

ابحث عن وسائل جديدة لنشاطاتك العملية 

والفكرية. تتحسن األمور عىل الصعيد املادي 

عىل الرغــم من بعض املصاريــف االضافية 

الباهظة.

لقــاء يفتح أمامك آفاقا جديدة وواســعة 

للتقدم والنجاح. الحب الحقيقي يعلمنا بعض 

األشياء الهامة، وعلينا االستفادة مام نتعلمه 

بكل فطنة. 

يــوم حافل ومثمر. ركز انتباهك عىل قضايا 

ء يكــن أن يؤدي اىل النجاح  عملك وكل 

الكبري، رشط عــدم التورط يف نفقات مالية 

غري رضورية. 

أنت عاطفي يف هذه الفرتة وعاشــق تفكر 

يف أمــور كثرية. ال متلك ســوى فكرة واحدة 

وهي تحقيق املســتقبل. أمر جديد سيدلك عىل 

أنك عىل الطريق الصحيح.

ء صعــب ال يكن حصوله يف  تفكــر ب

الوقــت الحارض عىل الصعيد العمل. متصلّب 

أحيانا لكنك متيل اىل الرضو لطلبات الطرف 

اآلخر. 

وضعك الراهن جيــد لكن طموحك يحضك 

عىل طلــب األفضل واألحســن. عاطفيا، قد 

تتامدى مع شخ تربطك به زمالة ليس إال. 

ظروف طارئة ستدفعك للتعرف عىل أوساط 

جديدة. اظهر بعض املرونة واللطف يف مواقفك 

املستجدة، وانتبه اىل عيون الخبثاء  والحّساد. 

وفر جهودك للمهم وال تسرتسل يف مضعية 

الوقت عىل األشياء العادية الصغرية. ال تتجاهل 

ما وعدت به الحبيب بل حاف عليه بكل قوة. 

الشــخ الذي يحرتمك ويحبك يأخذ دوما 

موافقتــك عىل القرارات املهمــة يف حياته. 

أنت ســاحر وجذاب وتعرف كيف تسيطر عىل 

املوقف.   

عليــك أن تعمــل بهدوء وحــذر. عواطفك 

تســيطر عليك أحيانا وتجــرك يف تيارات ال 

تريدها أو ترغبها. استعمل الحكمة يف جميع 

أمورك وال تترسع. 

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

(24 متوز  23 آب(

امليزان

(24 أيلول  22 ت1)

القوس

(22ت2  21 ك1)

الدلو

(21 ك2  19 شباط(

أوروبا
املغرب

البحرين
برمانا

باتر
بواخر
تاجر 

تحالف
تيفويل

تونس
جرن

جمهورية
جميلة

ح
حوانيت
خنادق
دراهم
ديدرو
ذريعة

ريال
رقابة

روسو
زاوية

سلحفاة
رشوق
رشائع

صحيفة
صقر

صوف
طرب
عقد

عنادل

عز
فوكلند
فولتري
فنون
قش

قبعة
قلعة

كنز
كابيتول

مشهد

موسكو

ياسمني

الحل السابق

الحل السابق

فلوريدا

االثنين 27  أيلول  2021

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــ من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SU D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ إدوارد الثامن. 

2ـ سنة 1901

3ـ يف إيطاليا. 

4ـ م ـ 2

5ـ سنة 1941

6ـ جورج غريشوين.

7ـ اموندسون. 

8ـ سنة 1959

9ـ كوزواي باي

1ـ كاندي. 

2ـ وكّلوه. 

3ـ رتا. 

4ـ يسعون. 

5ـ أبّبوا.

1ـ كوريا. 

2ـ اكتسب. 

3ـ نالعب. 

4ـ دو، و و.

5ـ يهبنا. 



ــــــــد االنقســــــــام السياســــــــي.. هــــــــل ســــــــيكون بمقــــــــدور حكومــــــــة ميقاتــــــــي القيــــــــام بإصالحــــــــات؟ ــــــــات تزي االنتخاب

ــن املــــقــــاومــــيــــن واالحـــــــتـــــــالل فـــــي الـــــقـــــدس وجـــنـــيـــن ــ ــي ــ 5 شـــــهـــــداء فـــــي اشــــتــــبــــاكــــات ب

الجيـــــش الســـــوري يواصـــــل انتشـــــاره بريـــــف درعـــــا الغربـــــي

تتمة عبد اللهيان : طهران ستتخذ قرار عودتها لالتفاق النووي..

ــي الــــعــــالــــم: الــــوفــــيــــات تـــقـــتـــرب مــن ــ مــلــيــونــاً»كـــــــورونـــــــا« فـ  230 ـــ  ــ ال تــتــجــاوز  واالصــــابــــات  مـــاليـــيـــن..   5 ـــ  ــ ال
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بحــق عائقا كبرياً أمام قدرة لبنــان عىل إيجاد التمويل الالزم 
لإلصالحات التي تنوي الحكومة القيام بها، سيام وأنها مفتاح 

الخلي العريب.
عملًيا، من دون الخوض يف الفلسفة اإلقتصادية للمفاوضات 
مع صندوق النقد الدويل، ُيكن إختصار مطالب صندوق النقد 
الــدويل من الحكومة اللبنانيــة مبطلب واحد، أال وهو »تغيري 
أسلوب االستنساب واتباع الحوكمة الرشيدة« أي  بعبارة أوضح 
تغيري السلوك القائم عند املسؤولني يف إدارة أمور البالد املالية 
والنقديــة واإلقتصادية. هذا بالطبــع، يعني تغيرياً جذرياً يف 
طريقة  تســيري أمور الدولة ومعالجة املشــاكل وهو ما يطلق 

عليه مصطلح باإلصالحات.
ال يُخفــى عىل أحــد أن بعض مؤسســات الدولة، أصبحت 
محسوبة بشكل كامل عىل القوى السياسية، وبالتايل فإن أي 
عمليــة إصالحية قد تصطدم مبصالح هذه القوى، وهو ما قد 
ينع أي عملية إصالحية أو إجراء عملية إصالحية مجتزأة. من 
هذا املنطلق هناك إمتحان كبري أمام حكومة ميقايت وإمتحان 
اكرب آخر أمام القوى السياسية التي دعمت الحكومة يف ملف 

اإلصالحات.

{ اإلصالحات املطروحة تشمل عدة محاور 
أساسية نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص{

املحــور األول : يطال املالية العامة ويشــمل ملفات عديدة 
ائب، الدين العام، اإلنفاق  منها الدعم بكل أنواعه، الجباية، ال

الجاري، الحساب الجاري، السيادة املالية للدولة
املحور الثاين : يطال القطاع العام ويشمل املؤسسات العامة 
وجدواهــا اإلقتصادية والخدماتية العامة باإلضافة إىل أعداد 
موظفي القطاع العام، وإدارة القطاع العام والفساد املسترشي 

فيه.
املحــور الثالث : وهــو محور نقدي – مرصيف، ويشــمل 
»الكابيتال كونرتول« وســعر رصف اللرية وآلية تحديد الفوائد 
والقطاع املــرصيف وإلتزاماته، كام والسياســة النقدية يف 

املرحلة املقبلة.
املحور الرابع: وهو محور إقتصادي بحت، ويشــمل هيكلية 
اإلقتصاد اللبناين بهدف تدعيم امليزان األويل الذي يُعترب عنرصاً 
أساســياً يف إنتظام املاليــة العامة. ويتعلّق هذا املحور برؤية 
الحكومــة لإلقتصــاد اللبناين وما تُريــد أن يكون عليه وهو 
يشمل بصفة أساسية تأمني وظائف للمواطنني وتعظيم حجم 
اإلقتصاد وإســتطراًدا إدخال العملة الصعبة من خالل التصدير 
واملشــاريع االستثامرية يف البنى التحتية واملرافق العامة من 

املعتمدة  الصي  بعض  خالل 
يف مثــل األحــوال اللبنانية 

.BOT الحالية كالـ
املحــور الخامــس : وهو 
محور ُمســتجّد مــع ترّدي 
وزيادة  املعيشــية  األوضاع 
الفقر بشــكل كبري منذ بدء 
األزمــة يف الربع األخري من 
العــام 2019. ويهــدف هذا 
املحــور اىل الســيطرة عىل 
إعتامد  خــالل  من  الفقــر 
اىل  تهدف  ائية  إ سياسات 
تخفيف وتــرية زيادة الفقر 
يف مرحلة أوىل، عىل أن يتم 
خفضــه يف املراحل التالية. 
وهنا يكن اللجوء اىل البنك 

الدويل.
بالطبع هــذه اإلصالحات 
خطة  موضــوع  ســتكون 
املفروض  مــن  حكوميــة، 
أن تذهــب فيهــا الحكومة 
اىل صنــدوق النقــد الدويل 
للتفــاوض معــه عليهــا، 
وعندهــا ســيقوم صندوق 
مدى  بدراســة  بدوره  النقد 

صالبــة هذه الخطــة وتجانس مكوناتهــا، إضافة اىل مدى 
إحرتام هذه اإلصالحات ملبادئه الثالث: فتح لبنان أمام التجارة 
إنســحاب الدولة من الفضاء اإلقتصادي وإســتبدال  الدولية 
التنظيم العام بتنظيم الســوق من خالل إعتامد آليات السوق. 
وكل ذلك تحت مظلة إعتامد الحوكمة الرشــيدة يف القطاعني 

العام والخاص.
عىل صعيد املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، من املتوقع 

أن يتم تشــكيل لجنــة حكومية )مدعومــة بإختصاصيني( 

مولجة إدارة ملف التفاوض بإرشاف رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة، هذا األمر يفرتض بدء املفاوضات خالل أســبوع أو 

أســبوعني عىل أبعد تقدير. وعىل الرغم من ذلك، فإن املُشكلة 
التي تواجه حكومة الرئيس ميقايت هو امللف املعي الضاغط 

الذي مل يعد يحتمل أي مامطلة.
اإلجتامع األول لحكومة ميقايت بعد نيلها الثقة سيكون بعد 
غد )نهار األربعاء(، فهل يتم إتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من 
وطأة األزمة املعيشية يف هذه الجلسة؟ من الواجب معرفة أن 

مثل هذه اإلجــراءات هي أك من رضورية ولكن تبقى العربة 
يف رؤية أي قرارات يجب إتخاذها؟

قبــل الــرد عىل هذا الســؤال، يجب التأكيد عــىل أن هناك 
ة للعملة الصعبة بهدف إســترياد السلع والبضائع  حاجة دا
والخدمات. وهنا املُشــكلة األساسية بالنسبة للحكومة: من 
أين ستأيت بالدوالرات لتأمني اإلسترياد؟ بالطبع مرصف لبنان 
مل يعد يلك الدوالرات القابلة لإلســتخدام، وبالتايل هناك يف 
خزينــة الدولة 1135 مليون دوالر أمــرييك حصة لبنان من 
حقوق الســحب الخاصة، وهذه األموال ال ُيكن إســتخدامها 

يف عملية اإلسترياد.
إذا مــا هو املطروح أمام حكومة ميقايت؟ الجواب هو بأربع 

خطوات أساسية:
أوالً: الطلــب اىل املصدرين إعادة أموال التصدير اىل املصارف 
اللبنانية مع حف حرية ترصّفهم بهذه األموال إلسترياد املواد 

األولية ألشغالهم.
ثانياً: وقــف اإلحتكار والتهريب، وهــي أكرب مصادر نفاذ 

للدوالر األمرييك يف السوق اللبناين.
ثالثاً: وقف التطبيقات اإللكرتونية التي تأخذ الشعب اللبناين 

رهينة مخططات االنهيار االضطراري.

رابعاً: رفع مرشوع قانون التنافسية )Anti-trust( للمجلس 

النيايب بهدف تحرير األســواق وبالتايل تحرير األسعاروتركها 

نتيجة العرض والطلب.

هذه الخطــوات األربع كافية لتخفيــف وطأة األزمة عىل 

املواطنــني بإنتظار بدء ترجمة نتائــ التفاوض مع صندوق 

النقد الدويل.

يبقى أمام الحكومة شــق أسايس ُمرتبط بعالقة لبنان مع 

محيطه العريب وبالتحديد الخليجي الذي يُعترب املمول األسايس 

يف مؤمتر ســيدر. وبالتايل، فإن متويل اإلصالحات )ما ال يقل 

3 مليــار دوالر أمرييك( مرهون بهذه العالقة نظًرا إىل  عن 5

أن العديــد من الدول املانحة األخرى )أوروبية بالدرجة األوىل( 

تواجه مشاكل مالية مع إستفحال أزمة كورونا وما خلفته من 

عجز يف موازنات هذه الدول، وبالتايل فإن وعود هذه الدول قد 

ال يتم ترجمتها فعلًيا. يضاف إىل ذلك عدم قدر البنوك اللبنانية 

عىل املساهمة املالية

الجديــر ذكره، أن أي مســاعدة خارجية لن تُبرص النور قبل 

التوافــق مع صندوق النقد الــدويل عىل برنام واضح يكون 

تنفيــذه تحــت رقابة الصنــدوق الذي ســينرش عىل موقعه 

اإللكرتوين والذي سيكون محط مالحقة من قبل الدول املانحة 

والدول التي ترغب باملساعدة. ومبا أن تنفيذ اإلصالحات يحصل 

عىل مراحل، لذا ستكون حكومة ميقايت والحكومة التي ستليها 

ء  يف إمتحان صدقيتها تجاه املجتمع الدويل، ولكن قبل كل 

تجاه الداخل اللبناين الذي أصبح بحاجة ليثق بحكوماته.

هــذه الصدقيــة تجد طريقها يف الحوكمة الرشــيدة التي 

يفرتض أن تتبعها الحكومة والتي تفرض إعالن ما ســتفعله 

وفعــل ما وعدت به، وكل ذلك بشــفافية عرب نرش املعلومات 

عىل موقع الحكومة اللبنانية اإللكرتونية، ســتظهر الصدقية 

أيًضا مع بدء الحكومة محاربة الفساد بشكل فّعال عرب سوق 

الفاســدين أمام القضاء بغض النظر عن اإلنتامء الســيايس 

للفاسد أو الحامية التي يتمّتع بها.

آمال كثرية ُمعلّقة عىل حكومة ميقايت والتي تُشكّل بصي 

أمل يف نفق ُمظّلم عّل بصي األمل هذا يتحّول اىل نور ساطع 

تشــّع فيه العدالة اإلجتامعية، ويكــون فيه املواطن اللبناين 

مواطنــا يتمتع بكامل حقوقه التي نّصت عليها رشعة حقوق 

اإلنسان، وكفلها الدستور اللبناين.

كامالً عىل املنطقة املذكــورة، ومنعت املواطنني من االقرتاب، 
فيام شــوهدت طائرات بدون طيار تحلق يف ســامء املنطقة 

وسط عمليات متشيط.
واعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، ان االرتباط املدين 
الفلسطيني ابلغها بإرتقاء 3 مواطنني يف بلدة بدو شامل القدس 

املحتلة، هم: احمد زهران ومحمود حميدان وزكريا بدوان.
كام أعلنت الوزارة عن استشــهاد شــابني مــن بلدة برقني 
مبحافظة شــامل الضفة الغربية خالل املواجهات، باإلضافة 

إىل إصابة خمسة شبان آخرين بالرصاص الحي.
وقالت مصادر طبية يف مستشــفى ابن ســينا الحكومي 
مبدينة جنني أن شابا وصل إىل املستشفى بحالة حرجة، حيث 
أصيب بالرصاص الحي يف أسفل الظهر، مام تسبب يف نزيف 

حاد ومتزق باألوعية الدموية و الرشايني.
وبحسب مصادر فلســطينية فان الشهيد هو اسامة صبح 

من بلدة برقني.

{ اعتقاالت {
مــن جهة أخــرى، اقتحمت قوات االحتــالل مدينة جنني 
واعتقلت الشــابني، محمد السعدي، وأحمد صالح أبو ارميلة، 
بالقرب من كازية النفاع، بشــارع النباتات يف عملية مباغتة 
نفذتها وحدة خاصة لجيش االحتالل قبل انسحابها خالل وقت 

قصري.

ويف بلدة كفردان غريب املدينة اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
محمد أحمد عابد وفتشــت منازل يف البلدة، وأصابت الشــاب 

إسالم عابد الذي نقل للمستشفى للعالج.

{ جيش العدو يعرتف {
هــذا واعلن جيش االحتــالل اإلرسائيل، عن إصابة ضابط 
وجندي بجروح خطرية، خالل تصدي مقاومني فلســطينيني 
لعمليــة االقتحام وكانت رقابــة االحتالل فرضت تعتياًم عىل 
احتامل إصابة أو مقتل جنود خالل االشتباكات التي دارت يف 
الضّفة الغربية، عقب اقتحام قوات االحتالل ملناطق عدة فيها.

وذكــر مصدر عســكري صهيــوين لصحيفــة »يديعوت 
أحرونوت«، أن »العملية التي نفذت تم التجهيز لها منذ أيام«.

وبحسب وسائل إعالم العدو، فإن جيش االحتالل اغتال 4 أو 
5 فلسطينيني قرب رام الله وجنني، وزعم املتحدث باسم جيش 
االحتالل سقوط 4 شــهداء فلسطينيني عىل األقل يف الضفة 
الغربية خالل عمليات للجيش استهدفت خاليا لحركة حامس.

فصائل املقاومة: لتكن الضفة لهيباً تحت أقدام الصهاينة
ووجهت فصائل املقاومة الفلســطينية التحية للســواعد 
املباركة التي خاضت االشــتباكات مع العدو الصهيوين لتوجه 
البوصلة باتجاهها الحقيقي يف مواجهة كيان محتل وغاصب، 
كام أكدت أن »دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب  هدراً وستبقى 

وقودا ونرباسا ألبناء شعبنا ملواصلة مسرية املقاومة«.
ودعــت الفصائل »لتصعيد املقاومة بكل الوســائل املتاحة 
وعىل كافة نقاط التامس مع العدو الغادر ولتكن الضفة لهيباً 

تحت أقدام الصهاينة«.
واعتربت أن »عىل السلطة وقف التنسيق األمني مع االحتالل 
ورفــع يدها الثقيلة عن املقاومــة يف الضفة من أجل القيام 

بواجبها يف حامية شعبنا من الغطرسة الصهيونية«.

{ حامس: تؤكد استمرار املقاومى {
وأكــدت حركة حامس يف بيان أن دماء الشــهداء لن تذهب 
هدًرا، ووصاياهم بوصلة إلهام، وأن شــعبنا الفلسطيني ويف 
مقدمته قادة حامس وأبناؤها ســيظلون يف مقدمة الصفوف 

ملواجهة املحتل الغاصب حتى دحره عن أرضنا.
ودعت الحركة جامهري شــعبنا البطــل يف الضفة الغربية 
إىل تصعيد املقاومة ضد املحتل يف جميع نقاط التامس وعىل 
الطــرق االلتفافية، مؤكدة أن خيــار املقاومة هو القادر عىل 

حامية حقوقنا، وتحرير أرسانا، وحامية مرسانا.
وتوجهت بالتحية لعائالت الشهداء األبطال، مؤكدة أن دماء 

الشهداء ستظل وقوًدا ينري درب الحرية.

{ الجهاد اإلسالمي: آن األوان للعودة 

للنه الكفاحي األصيل {
وأعلن الناطق العســكري لرسايا القدس، الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلســالمي يف فلســطني املحتلة، أن مقاتليها 
األبطال تصدوا ببســالة للتوغل يف جنني وخاضوا اشــتباكاً 
بطولياً مع قوات االحتالل وأوقعوا إصابات محققة يف صفوف 

العدو.

كــام أصدرت حركة الجهاد اإلســالمي بيانًــا أكدت فيه أن 
الجرائم التي تستهدف املقاومة املتصاعدة يف الضفة، لن تفلح 
يف النيل أو الحد من العمل الفدايئ، وأن هذه الجرائم تؤكد مبا 
ال يدع مجاالً للشــك، بأن نه التسوية قد سقط، وقد آن األوان 
للعــودة إىل النه الكفاحــي األصيل، نه الثورة واالنتفاضة 

واملواجهة.

{ رسايا القدس: مقاتلونا تصدوا ببسالة {
وأكد الناطق العســكري باسم »رسايا« القدس أبو حمزة، أن 
مقاتل الرسايا تصدوا ببســالة للتوغل الصهيوين يف جنني، 

وخاضواً اشتباكًا بطولًيا مع قوات االحتالل.
وقــال أبو حمــزة يف تغريدة له عرب قناته عــىل التلغرام: 
»مقاتلونا األبطال تصدوا ببســالة للتوغل يف جنني وخاضوا 
اشــتباكاً بطولياً مع قوات االحتالل وأوقعوا إصابات محققة 

يف صفوف العدو«.

{ »كتائب القسام«: ملزيد من االبداع {
وزفت »كتائب الشــهيد عز الدين القسام« الذراع العسكري 
لحركة حامس املجاهدين ودعت يف بيان، أبناء شعبنا بالقدس 
املحتلــة والضفــة الغربية ملزيد من اإلبــداع املقاوم واجرتاح 
التكتيكات والوســائل التي تثخن يف العدو وتســتنزفه بكافة 
أشــكال املقاومة املمكنة، متهيداً للمعركة الكربى التي ستلتئم 
فيها الصفوف، وتتوحــد فيها الجبهات، ويتحقق فيها النرص 

الكامل.

3 أشخاص خالل إنزال جوي نفذته يف قرية الشحيل بريف دير 
الزور الرشقي.  ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن »إنزاال جويا 
بطائرات مروحيــة نفذته مجموعة من الكوماندوس التابعة 
لقــوات االحتالل األمري يف قرية الشــحيل عىل ضفة نهر 
الفــرات بريف دير الزور الرشقي بالتوازي مع إطالق نار كثيف 

عىل املنازل واألرايض الزراعية، أدى إىل مقتل 3 أشخاص«.

{ »قسد« اختطفت 15 معلام {
وافادت وكالة األنباء السورية »سانا« بأن قوات »قسد« اختطفت 
15 معلام يف إحدى مدارس القامشل بريف الحسكة، واقتادتهم 
إىل جهة مجهولة. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن »مسلحني 
تابعني ملليشــيا »قسد« شنوا حملة مداهامت يف عدد من األحياء 
الســكنية يف مدينة القامشل واختطفوا 15 مدرسا من مدرسة 
عبد املسيح حيداري بحي الوسطى باملدينة بحجة خرق حالة الحظر 

الذي تفرضه امليليشيا عىل املناطق التي تستويل عليها«.

وأشــارت الوكالة إىل أن قوات »قسد« استولت عىل عدد من 
املدارس وألغت تدريس منهاج وزارة الرتبية الســورية، ما أدى 
إىل تداعيات ســلبية عىل واقع العملية التعليمية يف الحسكة 
والقامشل. وأضافت أن »قسد« »تعمد إىل مالحقة واختطاف 
املدرســني الذين يدرسون املنهاج الحكومي بهدف حرمان آالف 
األطفال من التعليم وإبقائهم يف الجهل لتسهل السيطرة عليهم.

 { الكرملني {
عــىل صعيد آخــر، أعلن املتحدث باســم الكرملني دميرتي 
بيســكوف أن الرئيس الرويس فالديري بوتني ســيبحث مع 
نظريه الرتيك رجب طيب أردوغان أثناء زيارته إىل روسيا يوم 
االربعاء  الوضع يف إدلب الســورية. ويف ترصيحات متلفزة 
أمس، ذكر بيســكوف أن رئيي البلدين أبديا إرادة سياســية 
سف ال تزال  ومتكنا من التوصل إىل اتفاق بشأن إدلب، لكن »ل
األنشطة اإلرهابية مستمرة يف تلك األرايض«، مضيفا »إنه أمر 
غري مقبول وخطري. إنه أمر يعرقل عملية التسوية يف سوريا. 

واألرجح أن يكون كل ذلك ضمن األجندة«.

هــي قضية البحــث يف كيفية عودة إيــران لالتفاق النووي 
ومفاوضات فيينا”.وتابع: »لقد تطرقنا برصاحة إىل ســلوك 
االمريكيني خاصة يف االجتامع املغلق للرؤســاء ومدراء مراكز 
الفكر واألبحــاث االمريكيني وأســاتذة العالقات الدولية يف 
الواليات املتحدة”، اضاف:  »لقد أكدنا أن السياســة الخارجية 
اإليرانية تســودها الصالبة والحكمة واملنطق، بينام يســود 
الترسع والالمنطق ســلوك متخــذي القرار األبيض األمري 
حيث أن دول العامل تالح أوضاع أفغانســتان اليوم جانبا من 

سياسات األمريكيني الخاطئة والعقيمة هذه”.

وقال: »بطبيعة الحال فقد أعلنا هذا األمر رصاحة يف الواليات 

مريكيني  املتحدة، بأننا ســنحكم عىل أساس السلوك العمل ل

وأن رسائلهم املتناقضة التي تنقل إلينا عرب القنوات اإلعالمية 

أو القنوات الدبلوماسية ليست املعيار لقرارنا النهايئ”.

هذا ودعا وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف السبت 

الواليات املتحدة إىل أن تتحرك يف شكل أكرب وتحل كل القضايا 

املتصلة بإحياء االتفاق النووي مع إيران. ويف مؤمتر صحايف 

مم املتحدة يف  عىل هامــش اجتامعات الجمعية العامــة ل

نيويورك، أمل الفروف أن تُســتأنف املفاوضات يف فيينا والتي 

تتم بني إيران وروسيا والصني وفرنسا وبريطانيا وأملانيا، »يف 

أقرب وقت”.

أظهــر إحصاء أعدته وكالة »رويرتز« أن أك من 
231  مليون نســمة أصيبوا بفريوس كورونا،  57
وأن حصيلــة ضحايا الفريوس تقرتب من 5 ماليني 
شــخ حول العامل. وكشف اإلحصاء أن إجاميل 
الوفيــات الناتجة عن الفريوس بلغت أربعة ماليني 

و949727.
وتم تسجيل إصابات بالفريوس يف أك من 210 
دول ومناطق منذ اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف 

الصني يف كانون االول 2019.
وأفادت »رويرتز« بأن اإلحصاء يعتمد عىل بيانات 
وزارات الصحة واملسؤولني الحكوميني حتى الساعة 
22:00 بتوقيت غرينتش من يوم الســبت 25 ايلول.

ة بالدول العرش التي ســجلت أعىل  ويف ما يل قا
اإلصابات بالفريوس وهي: الواليات املتحدة، الهند، 
الربازيل، اململكة املتحدة، روسيا، فرنسا، تركيا، إيران، 
األرجنتني، كولومبيا. أما أك الدول العربية من حيث 
عدد اإلصابات فقد احتل العراق الصدارة، تاله املغرب 

ثم األردن واإلمارات وتونس، ولبنان.

اعلن أك مــن مائة قيادي يف »حركة النهضة التونســية« 
ـ »الخيارات السياسية  استقالتهم من مناصبهم، مربرين االستقالة ب
ة  الخاطئة لقياد الحركة«. ونقلت قناة »نسمة« التونسية أن قا
املستقيلني من الحركة، تضمنت نواب وأعضاء سابقني يف املجلس 

التأسيي وأعضاء يف مجلس الشورى ومسؤولني جهويني.
وحّمل املستقيلون قيادة » حركة النهضة« مسؤولية عزلتها وعدم 
نجاحها يف االنخراط الفاعل يف أي جبهة مشرتكة ملقاومة الخطر 

االستبدادي الداهم الذي متثله قرارات 22 أيلول 2021.
يف هذا الصدد، قال منذر ثابت الباحث يف العلوم السياســية، 

إن »ما حصل هو اســتقالة من الحجم الثقيل كون املستقيلني من 
كــوادر الصف األول، ما يعني أن الرش رضب التنظيم من أقصاه 
إىل أقصاه«، مشريا إىل أن رئاسة راشد الغنو قد تتعرض للحسم 

يف هذه املرحلة.
وأضاف ثابت »ما حدث يثبت أن القيادات املستقيلة كانت ترى أن 
مثة إشكاال ديقراطيا داخل الحركة واستبداًدا بالرأي«، مشريًا إىل أن 
»الحركة تشهد حالة انحطاط بريوقراطي وأن جناح راشد الغنو 
مل يكن يف حالة إنصات لقواعد الحركة وال للرأي العام، ويكن النظر 

ملا حدث عىل أنه محاكمة لالتجاه السائد داخل النهضة«.

شارل ايوب رئي التحرير العام
نـائـــب رئــي التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــ التحرير : نــور نعمة

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

 مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

 مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

 مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

 رئيس القسم الفني وجيه عل

 املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دولل بشعالين
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