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ــــــــا«: 4 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــات   507 و 

أعلنــت وزارة الصحة العاّمة يف تقريرها اليومي حول 

مستجدات فريوس كورونا امس األحد، عن »تسجيل 507 

إصابة جديــدة بكورونا ) 507 محلية و0 وافدة( ليصبح 

العدد اإلجاميل لإلصابات 637819».

ولفتت الوزارة يف تقريرها، إىل تسجيل »4 حاالت وفاة 

جديدة، وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 8453».

لبنــــــــــــــــــــان بطولــــــــــــــــــــة 
فـــــــــــي كـــــــــــرة الســـــــــــلة :

فـــــــــــوز مهـــــــــــم لبيـــــــــــروت 
ــوس )58-73) ــ ــ ــ ــ ــى بيبلـ ــ ــ ــ ــ علـ

اليات متهد لبدء بناء مستوطنات جديدة

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

جاسم عجاقة

يف العامل املعارص يُعّد اإلســتقرار السيايس رشطًا رضوريًا 
لتنميــة الدولة واملجتمع، وهو ما يجعــل منه واحد من أكرث 
امللفــات حضــوًرا يف الحياة السياســية يف كل بلدان العامل، 
حيث تعمل القوى السياســية فيها عىل حل مشكلة االستقرار 
االجتامعي والسيايس من خالل املؤسسات الدستورية. وتنّص 
النظرية اإلقتصادية عىل أنه للحصول عىل مستوى مقبول من 
التنمية، يحتاج املرء إىل االســتقرار يف جميع مجاالت الحياة 
االجتامعية بحكم أن التغيريات اإليجابية غري ممكنة يف حالة 

زعزعة االستقرار والتدهور.
ينص مفهوم اإلستقرار عىل أنه مفهوم يعني الحزم والثبات، 
وقــدرة النظام عىل العمل، كــام وعدم تأثر هيكلة هذا النظام 
باملتغرّيات األخــرى مع الحفاظ عىل توازنه. وتتعاطى العلوم 
السياســية مع اإلســتقرار عىل أن أنه غياب التهديد الحقيقي 
بالعنــف غري املرشوع أو وجود إمكانيات الدولة للقضاء عليه. 
ويقــاس هذا الثبات – بحســب البعض – بعدة مؤرشات منها 
عمر الحكومات وهو ما يفرض وجود قدرات فنية تســمح لها 
بالتكيف الناجح مع الحقائق املتغرية بحكم أن التغريات الهيكلية 
يف األنظمة السياســية هي مصدر لعدم الثبات الســيايس. 
ويُقــاس الثبات أيًضا من خالل وجود نظام دســتوري والذي 
يُعترب عاماًل حاســاًم لالستقرار )يف الدول الدميقراطية( من 
ناحية أنه يؤمن مرشوعية للسلطة القامئة وبالتايل اإلستقرار 

السيايس. 
ويرى علم اإلجتامع اإلســتقرار عىل أنه ســلوك أو ســمة 

اجتامعية ميكن اســتيعابها يف الوضع االجتامعي حيث يقيد 
أعضاء املجتمع أنفســهم باملعايــري االجتامعية )أو ما يعرف 
بالقوانني( إذ أن أي انحراف عن هذه املعايري، يؤدي إىل زعزعة 

االستقرار.
ما هو أســايس يف االستقرار السيايس هو ضامن اإلنتظام 
العــام والــذي يتجــىل يف الرشعية والدقة وكفاءة نشــاط 
املؤسســات يف ظل ثبــات معايري وقيم الثقافة السياســية 
وأنــواع الســلوك املعتادة واســتقرار العالقات السياســية. 
فالسلطة ُتارس من خالل املؤسسات الدستورية مبا يف ذلك 
تشــكيل الحكومات ومراقبتها واستبدالها إذا لزم األمر، وقدرة 
الحكومة عىل صياغة وتنفيذ سياســات سليمة بشكل فعال، 
واحرتام املواطنني والدولة للمؤسســات التي تحكم التفاعالت 
االقتصادية واالجتامعية فيام بينهم. وأثبتت التحاليل امليدانية 
أن النجاحــات طالت املجتمعات التي يعلو فيها تطبيق القوانني 
)أي املعايــري(، والعكس صحيح أي أن عــدم إحرتام القوانني 
يؤّدي إىل كلفــة إقتصادية وإجتامعية باهظة عىل املجتمع. 
وبالتــايل تأيت الحكومات ليك تقوم بعملية تنســيق والقيام 
بتعديل املعايري بحســب الحاجة بشكل مدروس، باإلضافة إىل 
برنامج واقعي قادر عىل الجمع بني الغايات والوسائل وهو ما 

يؤّدي حكاًم إىل التنمية.
عملًيا تتأثــر درجة إحرتام القوانــني بديناميكية املصالح 
االجتامعية ملكونات املجتمع والقدرة عىل ضامن تعاونهم يف 

ــّردة« ــ ــيات ُمشـ ــ ــا ضمـــــن »جنسـ ــ ــوريا وليبيـ ــ ــيا وسـ ــ ــركا تصّنـــــف ُمواطنـــــي  روسـ ــ اميـ
زاخاروفـــــا: واشـــــنطن تســـــتخدم اســـــتراتيجية قـــــذرة... حّولـــــت اجـــــراء روتينيـــــاً الـــــى جهنـــــم

األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أصــدرت 
وثيقة رســمية صنفــت مبوجبها املواطنني 
الروس ضمن »جنســيات املرشدين« الذين ال 
يســتطيعون الحصول عىل تأشرية أمريكية 

عىل أرايض بالدهم.
وبحســب الوثيقة املنشــورة التــي تــم 
تعديلهــا يف 21 ترشيــن األول ضمت قامئة 
»جنســيات املرشدين« التي تعني الدول التي ال 
توجد عىل أراضيها قنصلية أو سفارة أمريكية 
الدبلوماســيني لحصول  أو نقص باملوظفني 
مواطنيها عىل تأشرية لدخول الواليات املتحدة.

وتضــم القامئة باإلضافــة إىل املواطنني 
الــروس مواطني كوبــا وإريرتيــا وإيران 
وليبيا والصومال وجنوب الســودان وسوريا 

وفنزويال واليمن.
وطالبت الخارجية األمريكية مواطني هذه 
الدول بالتوجه إىل دول أخرى يف حال رغبتهم 

بالحصول عىل التأشــرية لدخــول الواليات 
املتحدة. 

الراغبني  الــروس  وحــددت للمواطنــني 
بالحصول عىل التأشرية األمريكية التوجه إىل 

العاصمة البولندية وارسو.
كام أشــارت الخارجيــة األمريكية إىل أن 
حصول الســوريني عىل التأشــرية األمريكية 
ممكن من خالل التوجه إىل السفارة األمريكية 
يف عامن وبريوت، أما الليبيني الراغبني بالسفر 
إىل الواليات املتحدة فعليهم تقديم أوراقهم يف 
الســفارة األمريكية يف تونس، أما اإليرانيون 
يتوجب عليهم القدوم إىل أبو ظبي أو أنقرة أو 

يريفان يف أرمينيا.
وعلقت الناطقة باسم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا عىل قرار واشنطن وكتبت عرب 

املدّمر«»اسرائيل« تعلن بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة »الــرّد  قبل  »اسرائيل«  الى  نصيحة  توّجه  طهران 
ــع ــي ــم ــج ــت: نــــــــووي ايـــــــــران يُـــثـــيـــر قـــلـــق ال ــيـ ــنـ ــيـ بـ

جديد من  الصين  يُرعب  »كــورونــا« 
والوفيات في العالم تقارب الـ5 ماليين

واشنطن سوريا:  في  ــران  اي سفير 
ــرك املــنــطــقــة بــشــكــل كــامــل ــت ســت

أعلنــت »إرسائيل«، امس، عن مناقصــة لبناء 1300 وحدة 

اســتيطانية جديدة يف الضفة الغربية، وذلك للمرة األوىل منذ 

تســلم الرئيس األمرييك جو بايــدن منصبه يف كانون الثاين 

املايض.

وأعلنــت ما تســمى »ســلطة األرايض اإلرسائيلية«، عن 

مناقصة لبنــاء 1300 وحدة اســتيطانية يف أنحاء متفرقة 
بالضفة الغربية، بعد موافقة وزير البناء واإلسكان اإلرسائييل 

زئيف إلكني.

وجه األمني العــام للمجلس األعىل لألمن القومي اإليراين، 
عيل شمخاين، »نصيحة إىل إرسائيل قبل رد إيران املدمر عليها«.
وقال شــمخاين، عرب حســابه عىل »تويرت«، إنه »بدال من 
تخصيــص ميزانية بقيمة 1.5 مليار دوالر للرشور ضد إيران، 
يجب عىل النظام الصهيوين الرتكيز عىل توفري عرشات اآلالف 
من املليارات من الدوالرات يف امليزانية إلصالح األرضار الناجمة 

عن رد إيران املدمر«.
وكانت السلطات اإليرانية، وجهت رسالة إىل مجلس الألمن 
الدويل، محذرة »إرسائيل« من أي مغامرة محتملة أو خطأ يف 

الحسابات ضد طهران، مبا يف ذلك برنامجها النووي.

وأشــار مندوب إيران الدائم لــدى األمم املتحدة مجيد تخت 

روانجي، يف رسالته، إىل تهديد رئيس أركان الجيش اإلرسائييل 

بأن »الخطــط العمالنية ضد الربنامج النووي اإليراين يجري 

تطويرها، وأن العمليات ستســتمر لتدمــري قدرات إيران يف 

مختلف املجاالت ويف أي وقت كان«.

كام أكد نائب القائد العام للحرس الثوري اإليراين، األدمريال 

عيل فدوي، أن الواليات املتحدة مل تستطع أن تركع إيران. ونقلت 

أعلن مســؤول صحي أن اإلصابات الجديدة بكوفيد-19 يف 

الصني ســتزداد يف األيام املقبلة، وقد تســتمر املناطق املتأثرة 

بالوباء يف التوسع.

وأضاف املسؤول يف لجنة الصحة الوطنية، وو ليانغ يو، يف 

إفادة صحافيــة يف بكني، أن التفيش الحايل يف الصني ناتج 

عن متغري دلتا من الخارج.

بدورها، أوضحت املتحدثة باســم اللجنة، مي فنغ، يف نفس 

اإلفادة، أن تفيش املرض امتد إىل 11 مقاطعة يف األسبوع منذ 

17 ترشين األول، وفقاً ملا ذكرته »بلومربغ«.

وأوقفت بعض املدن يف إقليمي قانســو ومنغوليا الداخلية 

خدمات الحافالت وســيارات األجرة بسبب الفريوس. وتشمل 

أكد سفري إيران يف سوريا مهدي سبحاين أن لسوريا مكانة 
متميزة جداً يف السياســة الخارجية للجمهورية اإلسالمية 
اإليرانيــة، والبلدان يعرفان جيداً نيات بعضهام البعض، وهذه 
املعرفــة مهمة جداً وهذه النيات الطيبة املوجودة لدى كل من 
البلدين تجاه البلد اآلخر تشــكل أساســاً جيداً لالنطالق نحو 

مستقبل مرشق، وال ميكن ألحد أن يخل بهذه العالقات.
وعرب السفري سبحاين عن اعتقاده بأن تسري األمور باتجاه 
أن ترتك الواليات املتحدة املنطقة بشكل كامل وأال يبقى أثر ألي 
جندي أمرييك فيها، وأشار يف حديث لـ »الوطن« السورية، إىل 
أن من يزعم ويدعي دعم حقوق اإلنسان والقانون الدويل يلتزم 
الصمت إزاء اعتداءات الكيان الصهيوين عىل سوريا التي تلحق 
أرضاراً فيها، وكذلك يلتزم الصمت تجاه اغتيال الكيان الصهيوين 
وبشكل سافر كل معارضيه، واستشهاد املناضل مدحت صالح 

يدل عىل أن هذا الكيان يرص عىل النهج العدواين.

يجب ان تحصل االنتخابات النيابية يف 8 ايار، وليس يف 
27 آذار كام تقّرر، فكل مرة يفرضون عىل رئيس الجمهورية 
مراسيم قوانني ترسل من مجلس النواب، ويقوم هو بدوره 
برّدها، الن دســتور الطائف مل مينح رئيس الجمهورية اال 
خمســة ايام لالعرتض، وهذا ظلم عىل صالحيات رئيس 
الجمهوريــة، وليس امراً دســتوريا وامنا انتهاك لحقوق 

املسيحيني عرب مركز رئاسة الجمهورية املسيحي.
رئيس الحكومة يستطيع ان يضع اي مرسوم يف جاروره 
مئة ســنة، وكذلك رئيس مجلس النواب دون التقّيد مبهل، 
وكذلك اي وزير ميكن ان يجّمد اي مرسوم ملدة سنوات وال 

احد يستطيع محاسبته.
هذا هو دستور الطائف اللعني الذي تّم فرضه عىل لبنان 

بالقوة.
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نجار: نحن بحاجة الى نفس جديد
لـــتـــحـــقـــيـــق نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة

ص 4

ــالح يُـــطـــيـــح بـــســـولـــشـــايـــر...  ــ ــد صـ ــم ــح ــك م ــريـ ــاتـ هـ
ــا ــ ــي ــ ــان ــ ــب ــ واملــــــلــــــكــــــي يــــحــــســــم ديـــــــربـــــــي اس

ص 10



ــة ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــة لـ ــ ــايـ ــ ــيـ ــ سـ
االثنني 25  ترشين االول 2021

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــن الرمان ـــــــــــــــة ـــــــــــــــــ عي ـــــــــــــــدا الطيون ـــــــــــــــهد أح ـــــــــــــــل« ومش ـــــــــــــــار مخاي ـــــــــــــــم م ـــــــــــــــن »تفاه ـــــــــــــــمون بي ـــــــــــــــيحّيون ُمنقس املس
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــات النيابي ـــــــــــــــل لالنتخاب ـــــــــــــــع يعم ـــــــــــــــر« و »القوات«...والجمي ـــــــــــــــي الح ـــــــــــــــن » الوطن ـــــــــــــــة  بي ـــــــــــــــوب مليان قل

ــــــــا ــــــــا  ضّدن عدائن ــــــــم املحّرضــــــــون  ــــــــه لجعجــــــــع : أنت ب الل حــــــــ
وعلينـــا أن نوّضـــح للنـــاس الحقيقـــة.. واالميركـــي يتقهقر فـــي كل ميدان

قبـــــــــــالن: املطلـــــــــــوب كـــــــــــّف يـــــــــــد البيطـــــــــــار 
وعـــــــــــدم الســـــــــــقو بالحمايـــــــــــات الطائفيـــــــــــة

لبنان تعافي  لتحقيق  الجهود  تكثيف  امنا  إلت ُنجدد  رشــدي: 
مم املّتحدة ــ املولوي: شركاء دوماً ملصلحة البلد ميقاتي: شكراً ل

الضـــــــــــروري  مـــــــــــن   : الصايـــــــــــ
للمجلـــــــــــس جلســـــــــــة  تعقـــــــــــد  أن 

أوضــح عضو كتلــة »اللقاء الدميقراطــي« النائب فيصل 

الصايغ، أّن »جولة رئيس »الحزب التقدمي االشــرتايك« وليد 

طار عــدم االندفاع  جنبــالط يف األســبوع املايض، كانت ب

ًنا لهذه األفعال ودون نتيجة«. واالصطدام املسلّح، ألّن هناك 

وركّــز عىل أّن »التفاوض مــع صندوق النقد يعطي ارتياًحا 

نفسيا للناس، وبالتايل من املمكن أن تزداد االستثامرات، ولكن 

ال ميكــن أن نتوّقع أكرث من ثالثة مليارات دوالر كمســاعدة 

أولّية«، مذكرا بأّن »يف آخر أربع سنوات، مل يتعطّل عمل مجلس 

وري  النواب، فكّل قوانني مكافحة الفساد تّم إقرارها، ومن ال

أن تعقد جلسة مجلس وزراء فالوضع ال يحتمل«.

جـــــــــــواء الحاصلـــــــــــة إيجابّيـــــــــــة  ـــــــــــة: ا وزيـــــــــــر البي
ولـــــــــــم نتبّلـــــــــــ بعـــــــــــد بموعـــــــــــد لجلســـــــــــة املجلـــــــــــس

أشــار وزير البيئة نارص ياسني، يف حديث 

تلفزيوين، »اىل ان االجواء الحاصلة ايجابية، 

ولكــن مل نتبلغ بعد مبوعد لجلســة مجلس 

الوزراء. واوضــح بانه يف موضوع البطاقة 

التمويليــة هناك أمــور تقنية دقيقة مل تنته 

بعد«.

ولفت ياسني« اىل ان موضوع النفايات منذ 

منتصف التسعينات تتعاطى معه الحكومات 

عىل اســاس حلــول طارئة وليــس حلول 

مستدامة، واوضح بانه يف العام 2018 صدر 

قانون الدارة النفايات الصلبة وهو قانون جيد 

وهو يشكل هيئة ناظمة للقطاع، واليوم نعمل 

عىل وضع املراسيم التطبيقية للقانون«. 

وفيام خص ارضاب عامل النظافة، اشــار 

»اىل انــه يتم اعــادة النظر بهذا امللف، ونحن 

نضع حلول مقبولة من جميع االفرقاء وتكون 

مقبولة مــن املتعهدين. ولفــت اىل انه يتم 

تحديث معمل الفرز يف الكوستابرافا«.

االنتخابــات اجــراء  عــدم  مــن  حــذر  عراجــي 
اكثــر الوضــع  زم  ســيت عــدم حصولهــا  حــا  وفــي 

أكد املفتي الجعفري املمتاز الشــي أحمد 
قبــالن يف ترصيــح، أن »بلدنا اآلن بدوامة 
اإلنهيار، وســط كارثة سياســية معيشية 
لبنان،  ماليــة وأوكار دوليــة تســتوطن 
وغايتهــا توظيف الدم والخــراب والجوع 
والطبــول الطائفيــة يف الشــلل الداخيل 
وصندوق اإلنتخابات لنســف أي قدرة للبنان 

مجددا«. النهوض  عىل 
وتابــع »املطلوب كف يــد البيطار وعدم 
السقوط بالحاميات الطائفية، والعمل عىل 
انتشــال لبنان من مذبحة الجوع والتدهور 

انسداد  ألن  السياســية،  والزمانة  املعييش 
، ونحذر بشــدة  األفــق يعني انفجار كار
مــن العصــف الطائفــي ألن الفتنة تحت 
الرماد والحرب األهلية وراء األبواب، ومهنة 
الشــيطان تبدأ بالطائفية. فحذار أن تتحول 
اإلنتخابات النيابية استفتاء عىل الطاحونة 
األمريكية اإلرسائيلية ألن وضع لبنان اليوم 
ســباق مع املوت، والكانتون ليس بديال من 
املقاومة،  الوطن، والقمح ليــس بديال من 
ق األمن يف أي مكان بالبلد، عينه  ومــن ي

وتقسيمه«. الوطن  رسقة  عىل 

بذكرى يوم األمم املتحدة، توالت أمس املواقف 

باملناسبة. الخارجية  املحلية 

ويف الســياق، غردت نائبة املنسق الخاص 

لألمم املتحدة يف لبنان نجاة رشدي عرب«تويرت« 

بالقــول »نحتفل اليــوم بيوم األمم املتحدة يف 

بلــد لعب دوراً مثاليــاً يف والدة هذه املنظومة 

األمميــة. ومع ذلك، يواجــه لبنان اآلن تحديات 

غري مســبوقة تتطلب حضورنا ودعمنا أكرث من 

. يف هــذا اليوم وكل يوم، نجدد  أي وقــت م

التزامنــا بتكثيف الجهــود لتحقيق تعايف لبنان 

املستدام«.

غــرد رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقايت 

عرب »تويرت« ملناســبة يوم األمم املتحدة »لبنان 

هو أحد األعضاء ال 51 املؤسســني لألمم املتحدة 

يف العــام 1945. ومنــذ ذلك الحني، نشــطت 

مشاركة األمم املتحدة يف لبنان يف الحفاظ عىل 

الســالم وتقديم املساعدة اإلنســانية، وتكني 

الشــباب والنساء، وضامن جودة التعليم. شكرا 

لبنان«. يف  املتحدة  لألمم 

غــرد وزيــر الداخلية والبلديــات القايض 

املولوي عرب »تويرت« باملناسبة »أخص  بســام 

يف هــذا اليــوم منظمة األمم املتحــدة بأطيب 

وخالــص التمنيات، وهي التــي لعبت وال تزال 

دورا أساسيا مبســاعدة لبنان يف مواجهة هذا 

الكم الهائل من التحديات غري املســبوقة. رشكاء 

لبنان«. ملصلحة  دوما 

لفت عضو كتلة املســتقبل النائب عاصم 
عراجي، عــرب »األنباء« اإللكرتونية، »إىل أّن 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري دعا الجتامع 
اللجان املشــرتكة يوم الثالثاء، وبعدها تتم 
إحالة قانــون االنتخاب مــع تعديالته إىل 
الهيئــة العامة«، مشــرياً »إىل أنّه يف حال 
وافقــت الهيئة العامة عىل التعديالت يصبح 
القانــون نافــذاً، ويكون املجلــس أكّد عىل 

االنتخابات مرة ثانية«. 
وقــال »يف حال تقّدم نــواب تكتل لبنان 

القــوي بالطعن، كام هّدد بذلك النائب جربان 
باســيل، تبقــى الكلمة الفصــل للمجلس 
ّمــا أن يصّوت عــىل إجراء  الدســتوري، ف
االنتخابــات يف موعدها املحّدد يف 27 آذار، 
أو يحــّدد موعداً آخــر قبل العرشين من أيار، 
تاري انتهــاء والية املجلس الحايل، متوقعاً 
عدم تأجيل االنتخابات، فعني املجتمع الدويل 
عىل لبنان، ويف حال عدم حصولها ســيؤدي 
ذلك إىل تأزّم الوضع االقتصادي أكرث من اآلن 

بكثري«.

: الخـــو مـــن دينونـــة العدالـــة عـــود
حـــّرك املمسوســـين بشـــياطين الفســـاد

»أهل بيروت لن يقبلوا
ن تكون العدالة إنتقائّية« ب

صونيا رزق

اقل ما ميكن قوله يف ما يخص وضع الســاحة السياسية 
اللبنانية اليوم، هو إختالط الحابل بالنابل، فالكل يعادي الكل، 
والحلفاء تحّولــوا اىل خصوم، وبعضهم بات خصامً لكن من 
تحــت الطاولة، النه يظهر العداء لحليفه بطريقة خفية، وكل 
ذلك ا عىل خلفية ما حصل يف 14 ترشين الجاري من أحدا 
يف منطقــة الطيونة – عــني الرمانة، اطلقت العنان للتدهور 
االمني وظهور مشــهد شارع مقابل شارع، الذي كاد ان يفّجر 
الوضع اكرث، فيام ال تزال تداعياته تتســابق لزرع االنشــقاق 
اكرث بني »القــوات اللبنانية« وحزب الله، وبالتايل بني حلفاء 
الفريقــني، فيام أعــاد التيار الوطني الحــر اىل االذهان من 
جديد، ذلك الخالف التاريخي بينه و«القوات«، لتشــتعل الردود 
بــني بعض نــواب الطرفني، الذين ســارعوا كالعادة للقصف 
، خصوصاً بعد إشــتعال  الكالمي،  ليتحّول الوضع اىل كار
مواقع التواصل االجتامعي، من خالل منارصي الفريقني، مع 
إتهامات من التيار للحليف الســابق اي »حركة امل«، بالتواطؤ 
مع »القوات«، ما إســتوجب الرد النــاري من الحركة، لتفتح 
بعدها جبهة »التيار« – »امل«، التي ال  تحتاج اصالً اىل الكثري 
من الوقت، يك تشــتعل بني نواب ووزراء الطرفني، فالخالفات 
دامئاً ســائدة، واالستلطاف غائب من دون اي امل يف إمكانية 
وجوده، خصوصاً بني الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر 
جربان باسيل، اذ رسعان ما تتوّجه السهام بينهام لـ » تخربط 

» العالقة يف اي لحظة انسجام 
سياسية، هذا اذا تواجدت، الّن 
العالقة بينهام كاملثل الشــائع 
» ما تهــزّو واقف عشــوار«. 
والدروب لطاملا كانت وعرة جداً 
والوزير  باسيل  بني  ، خصوصاً 
عيل حسن خليل، ضمن امللفات 

الحكومية وبكرثة.
اىل ذلك يشري مصدر سيايس 
مواكــب، ملا جرى يوم الخميس 
االســود من أحدا دموية، اىل 
اّن رّد رئيس التيار جربان باسيل 
، خالل كلمته  عىل تلك االحدا
يف ذكــرى 13 ترشيــن، خرّي 
املســيحيني بني معادلة تفاهم 
مــار مخايل او مشــهد أحدا 
الرمانة، مع  الطيونة – عــني 
»لطشات« مل تكن يف التوقيت 

الصحيح، ما أكد اّن القلوب مليانة 
بــني »التيار« و«القوات«، فرئيس »التيار« ينبش القبور دامئاً، 
ورئيس »القوات« يعترب بان العونيني باتوا خاضعني لحزب الله، 
وســأل املصدر »أمل يحن الوقت بعد لتحقيق الوحدة املسيحية 
، مبدياً اسفه لكل هذا  ونسيان املايض االليم اىل غري رجعة«

التاري املثقل بالحروب بني االشــقاء، فيام اليأس واالحباط 
يســيطران عىل املســيحيني، الذين إختاروا الهجرة النها الحل 
االفضل، والخيار الذي لجأوا اليه مرغمني،  بعد ان فقدوا االميان 
بالبلد وسياســّييه، الذين يستعينون يف اي لحظة خالف مع 
عادة عقارب الســاعة اىل الوراء، لتفتح الجروح من  اآلخر، ب

جديد،  ما يدعو اىل االستغراب كيف مل يتعلم هؤالء اي خالصة 
. او نتيجة من تلك التجارب االليمة

ورأى املصدر بأّن باســيل اراد من خــالل كلمته تلك، إبقاء 
منارصي »التيار« يف صف تفاهم ما مخايل والحليف الشيعي، 
بدالً من التحالف مع املسيحي الذي ال يثق به، لكن النتيجة اتت 
معاكســة، اذ ساهمت يف شّد العصب املسيحي، الّن التوقيت 

الذي تحد فيه باسيل مل يشجع عىل تقّبل خطابه.
ووّجه املصدر سؤاالً حول مدى نجاح التفاهامت التي ُوقّعت 
، معترباً بــأّن تفاهم معراب الذي جمع  نة املســيحيني لط
»التيار« و»القوات« كان املطم االكرب للشــارع املســيحي، 
النــه يف مرحلــة معينة بدا ناجحاً واعطــى دفعاً قوياً ، ما 
لبــث ان تال حتى وصل اىل طريق مســدود، معترباً  أنه 
آن االوان لحصول الوحدة املســيحية عىل غرار نجاح الوحدة 
الشــيعية، من خالل الثنا »امل« وحزب الله، الذي نجح يف 
تثبيــت وتوحيد الرأي يف امللفــات املصريية الهامة، الّن يف 
الوحــدة قوة ال يســتهان بها، ورأى انــه كان من االجدى لو 
توّحد املســيحيون مبجمل احزابهم وتياراتهم، يف االنتخابات 
الرئاســية املاضية، لكن حينها تحــّول الحلفاء اىل خصوم 

والعكس صحيح.
وختــم املصدر»بأّن احــدا الطيونة – عني الرمانة اطلقت 
نقزة مســيحية، يف توقيت حساس وصعب للغاية، ومن هذا 
املنطلق شكلّت وحدة وإندفاعاً لدى نسبة كبرية منهم، ستظهر 

نتائجها يف االنتخابات النيابية املرتقبة«.

شــدد رئيس كتلــة »الوفاء للمقاومــة« النائب محمد رعد، 
خــالل رعايته حفل إطالق مركز الفردوس للتنمية واإلرشــاد 
الزراعي، ملناســبة املولد النبوي يف بلدة تول الجنوبية، عىل أن 
»مــن كان لديه رشف يجب أن يعتــذر إذا أخطأ، واملرتكب يعلم 
أنه أخطأ، ألنه اعرتض عىل مســرية قصدت تغيري قاض خرج 
عن ســلوكيات الصدقية يف التحقيق«، مضيفا »اعرتض عىل 
من خرجوا باملســرية، معتربا أنهم باحتجاجهم عىل استنسابية 
ه )ســمري  هذا القايض قد تطاولوا عىل القضاء. أما اســتدعا
جعجع( لدى املحكمة العســكرية فيحــق له ان يرفض املثول 
« معتربا أن »كالمه هراء،  أمامها«، متسائال »أي صدقية لديك
وهو تطاول عىل البلد وليس عىل ســيدنا فقط، ويقومون بكل 

ء يك يسرتون عنرصيتهم«.
وختم »يجب أن تقال الحقيقة بوضوح، إنكم بعد مل تنتفعوا 
وال تقبلون برشاكة أحد يف هذا البلد، ولألســف أنتم أســباب 
هــذه االزمة، وأنتم املحرضون ألعدائنا ضدنا، وعلينا أن نوضح 

للناس هذه الحقيقة«.
أكد النائب حســن عــز الدين، خالل رعايتــه حفل تكريم 
الناجحني يف الشــهادات الرســمية يف بلدة قانا الجنوبية، أن 
»هنــاك رواية كاملة حول انفجار مرفــأ بريوت من ألفها إىل 
يائها تدحض كل االدعاءات التي يقوم بها املحقق العديل طارق 
البيطار، والكل يعلم أن هذا املحقق تجاوز املرحلة األوىل يف فهم 
ورسد الوقائع التي توصل عىل األقل إىل االشتباه بفالن وفالن، 
وتحديد من أين أتت هذه الباخرة، وإىل أين، وأين أفرغت حمولتها 

وملصلحــة من، فهذه املرحلة توضح الكثري من القضايا«.
وأوضــح أن »هناك خمس روايات ألجهزة أمنية حول حادثة 
إنفجــار مرفأ بريوت تــروي التفاصيل بكل دقــة، فلامذا تم 
تجاوزها، أال يستدعي هذا األمر أن يكون هناك عالمة استفهام 
«، مطالبــا ب »اإلرساع يف عملية  عــىل هذا املحقــق العديل
التحقيــق واعتامد الشــفافية واالنصاف يف العدالة لنصل إىل 
الحقيقة الكاملة، ولينال املجرم أيا كان ومهام كانت مسؤوليته 
عقابه عىل ما ارتكبه. ففشل األعداء يف كل الحروب التي شنت 
عــىل املقاومة ومل يتمكنوا من النيل منها، واليوم يحاولون أن 
يسقطونا يف الحرب االقتصادية وإذاللنا وتركيعنا يك نستسلم، 
ومع ذلك نستطيع أن نقول وندعي بأنهم هم الذين سقطوا يف 
وهــم االنتصار علينا من خالل الحرب االقتصادية، علام أن هذا 
النــوع من الحروب القذرة، هي محرمة عىل املســتوى الدويل 

وممنوعة ألنها تخالف القيم اإلنسانية«.
قــال النائب إيهاب حامده، يف االحتفــال الذي أقامه حزب 
الله يف ذكرى أســبوع شــهيد الحزب محمد جامل تامر، يف 
قاعــة ديوان الثقافة يف بنهران الكورة »مر علينا يف التاري 
االخري ما مر، وبقينا موحدين نشــكل وحدتنا، نحن يف حزب 
الله واملقاومة نؤمن إميانا نهائيا بأن هذا البلد لكل أبنائه وهو 

وطن نها ولن نسمح ألحد أن يغري يف خريطته مبقدار حبة 
دم. نحن يف لبنان نرســم خريطة وحدوية تثل االســتقالل 
الحقيقي والســيادة الحقيقية ال تلك املدعاة عىل ألسنة البعض 
وهم ال يعرفون من الســيادة حرفا واحدا، لن منكن أحدا من أن 
يصطاد يف مياه لبنان وان يستثمر يف هذه الدماء املباركة التي 
منعت الفتنة وحفظت السلم األهيل، هذه الدماء حفظت لبنان، 
وليكــن من الثابت انه ال خوف عىل لبنان من أن يجرنا أحد إىل 
مــكان آخر، إن من ميثل لبنان هو من ينتمي إىل لبنان وحدوده 
وثرواته واىل حياة اللبنانيني. إن من يســعى إىل هذه الفتنة ال 
يتوهــم من اإلرسائييل وال االمرييك ألن األمرييك الذي تقهقر 
يف كل ميدان وجغرافيا لن يســتطيع أن يســتهدفنا يف لبنان، 
وان ينتــرص علينا يف لبنان، والــذي مل يتمكن أن ينترص علينا 
يف ســوريا والعراق لن ينترص علينــا يف لبنان، والذي يحاول 
اليــوم إنهاء الحرب يف اليمن لــن ينترص علينا يف لبنان، الذي 
يراهــن عىل األمرييك خــارس«. وختم حامدة »ما هو مطلوب 
يف هذا املســار التحويل ما شــهدناه يف املجزرة هو مســار 
تحويل عىل مســتوى لبنان، عىل القضاء أن ميارس دوره دون 
االلتفات إىل اي تدخل من املســؤولني، دون تسييس وال تدخل، 
وال مــرة بقي دمنا عــىل الزفت بل دمنا يرتفع وثقيل وال يرجع 
اال مــع الحق، لذلك عىل األجهــزة والقضاء أن تلتفت واال يبنى 
عىل أدائهم مقتــ الترصف واملوقف تجاه من يكون رشيكا 
يف هذا الدم، ونحن مع القضاء ونحتكم دامئا إىل القضاء، نحن 
نحتكم إىل القانون والدســتور حتــى مبوضوع املرفأ، وقدمنا 
، ولكن لالسف هذا هو عرص  قوانني ســقطت باملجلس النيا
النفاق، ســمري جعجع وحزب القــوات اللبنانية وهذا التاري 
انه من  الطويل من القتل واالجرام والخطف الذي دفعنا كلنا أ
املسيحيني واملسلمني يتكلم عن القضاء وعندما أ االستحقاق 

ه كشاهد طار القضاء«. وتم استدعا

ترأس مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم األرثوذكس 
املطران الياس عوده، قداس األحد يف كاتدرائية القديس 
جاورجيوس، وقال يف عظته »تكمن دينونة العامل يف 
خياراتــه، فنحن نختار مصرينــا يف الحياة األبدية، أي 
نختار االشــرتاك يف النور أو رفضه، من خالل طريقة 
حياتنــا وقناعاتنا الفكرية. فقد جاء من يدخل بصيص 
نــور إىل ما أفســده الدهر والسياســيون يف الســلك 
، إال أن الخوف مــن دينونة العدالة ومحاولة  القضــا
التهرب من اإلدالء بالشــهادة حرك املمسوسني بشياطني 
الفســاد، وجعلهــم يختارون ظلمة الحرب والشــقاق 
والقتل والتهويل، واقتحام املناطق اآلمنة، وترهيب أهلها 
وطالب مدارســها واتهام املدافعني عن أنفســهم بأنهم 
املعتــدون والقتلة، بدال من أن يفرحوا بالحق وإرســاء 
قواعد القضاء النزيه املســتقل العــادل. كانوا ينادون 

بالحقيقة والعدالة، لكن ما إن الحت بوادرها، حتى ارتاعوا 
وشــمروا عن ســواعدهم لوأدها قبل أن تظهر إىل العلن، 
وتطيح باملســؤولني الفعليني عن خــراب البلد وتفجريه 
وإحراقه وانهياره إقتصاديا وأمنيا وبيئيا وتربويا وصحيا 
وأخالقيــا. عندما بدأ النور يبــزغ بصمت وخفر، فوجئنا 
بالظلمــة تدهمه بضجة خطابيــة تارة، واختالق ملفات 
أحيانــا، ترهيب قمعي دامئــا، ومحاولة النيل من كل من 
يتجــرأ عىل االنتقاد أو الرفــض أو املواجهة، بغية التذكري 
بأن الشيطان هو سيد هذا العامل. لكننا نذكرهم بأن املسيح 

وقيامته«. طرده بصلبه وموته 
وتابع »أهل بريوت لن يسكتوا ولن يرتاجعوا عن مطالبتهم 
بالحقيقــة ولن يقبلوا بــأن تكون العدالة انتقائية. وعىل 
الجميع أن يكونوا تحت القانون ويف خدمة العدالة. بدون 
عدالة لن تكون دولة. لذلك نذكر املســؤولني، واملسيحيني 
منهم بخاصة، مبا قاله الرب يســوع كل مملكة منقسمة 
عىل ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقســم عىل ذاته ال 
يثبت. نحن نســمع هنا وهناك حديثا عن حقوق األطراف 
ومكتسباتها، وحقوق هذا الحزب وتلك الجهة، كام نسمع 
عن الحفاظ عىل املسيحيني وحقوقهم، لكننا ال نرى سوى 
خالفــات وخصومات بني األطــراف، ورصاعات وتباينات 
وتنافسا بني املســيحيني وإخوتهم املسيحيني، إلثبات من 
هو األقوى واألجــدر للحفاظ عىل تلك الحقوق. هل هكذا 
علم املســيح هل طلب االقتتال من أجله ومن أجل إخوته 
الصغــار طبعا ال، بل طلب التواضع والصرب والتســامح، 
واألهم أنه علم املحبة. إن مل تحبوا بعضكم بعضا وتتحدوا 
ن بلدنا يســري إىل الزوال بســببكم، وبسبب مصالحكم  ف
التي اخرتتم أن تتقاتلوا من أجلها، بدال من توحيد الصفوف 
والعمل معا بغية الخروج من الحفرة التي أسقطتم الشعب 

فيهــا«، مضيفا »قد نكون أمــام الفرصة األخرية للخروج 
مــن النفق املظلم إىل رحاب الحياة التي يســودها العقل 
والحكمة ومخافة الله، وتحكمها األخوة والعدالة وصدق 

الضمري«.  وصفاء  النية 
وقال عوده »اإلميــان هبة من الله، لكنه أيضا فضيلة 
يزرعهــا الله فينا، وليك يثمر يتطلب إســتجابة حريتنا. 
اإلميان ال يغصب أحدا، بل يحرر ويشــفي، ويعتق من أرس 
الشــيطان واملادة. لقد زرع الله اإلميان يف املمســوس، 
ه دعوة  مريدا أن يعتقه من ســلطة الشياطني. كان شفا
من الله وجدت تجاوبا يف استعداده التام. جلس املمسوس 
عند قدمي يســوع طالبــا أن يتبعه. لقد قبل أن يتحرر من 
الشــياطني واآلن هو مربوط مبحبة الذي شــفاه. خلصه 
املســيح من أرس الشياطني، لكنه مل يستعبده لنفسه. يف 
البدء كان يســاق من الشــياطني، أما اآلن فرصفه يسوع 
طالبا منه العودة إىل بيته. مل يستغل عرفانه بالجميل، وال 
حامسته، ليضيف تلميذا آخر يتبعه يف جوالته. أرسله إىل 
بيته، ألن يف ذلك خالصا لنفسه وأقاربه وأهل بلدته أيضا، 
وأعطــاه وصية بأن يحد مبــا صنع الله به. هكذا جعله 
رســوال له، مبرشا مبحبته. هذه الوصيــة يطيعها أيضا 
قديســو الكنيســة عندما يتكلمون إىل الناس، ويحدثون 

الله بهم«. مبا صنع 
وختــم عــوده »لذلك علينا أن نتحرر مــن جميع قيود 
الشــيطان، التي يكبلنا بها مســتعبدا إيانا. لقد خلقنا الله 
أحرارا، فهل نســتخدم حريتنا لــيك نقع تحت نري أي أمر 
أو إنسان أو زعيم اســتغلوا حريتكم للتقرب من املسيح، 
مدي، وكام ســمعنا يف رسالة اليوم من  حيث الفرح ال
يزرع شــحيحا فشحيحا أيضا يحصد، ومن يزرع بالربكات 

يحصد«. أيضا  فبالربكات 

نوبي و ال ا   ت ت  ا د ي  دا  و  ال

مواقف بمناسبة
مم املّتحدة« »يوم ا



3
ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

اإلثنني 25 ترشين األول 2021

ــق ــشـ ــق االســـــــد ودمـ ــحـ نـــا بـ ــانـــيـــة: اخـــطـــ مــــســــؤو ســــعــــودي لـــشـــخـــصـــيـــات لـــبـــنـ
ــة... ودعـــم الــحــكــومــة يُــخــفــف الــخــســائــر فــقــ ؟ ــب ــري لــبــنــان ســاحــة بــامــتــيــاز والحــلــو ق

رضوان الذيب 

تخالف  مصادر سياســية عليمة تحليالت البعض عن ان  
لبنان يســبح عكس الرياح االيجابية التي تهب عىل املنطقة 
مــع بدايات الحوار االيراين - الســعودي واالنفتاح العر 
والدويل عىل ســوريا والرئيس بشار االسد، وتدعو املصادر 
اىل الفصل ب املســارين، وتجزم بان الحــوار االيراين - 
اليمن،  الكثيف يف  الســعودي مل يتقدم بعد ويرتجم بالنار 
وال تكفــي النوابا الطيبة لطهران والرياض يف فتح صفحة 
جديدة، يف ظل اســتمرار معركة مــأرب والهجوم االخري 
لســامحة السيد حســن نرصالله عىل املخابرات السعودية 
واتهامها بدعم ســمري جعجع يف احدا الطيونة، وهذا ما 
يؤكد ان املحادثات صعبة ومعقدة،   هذا باالضافة اىل رفض 
ايران مامرســة اي ضغوط عــىل الحوثيني، واالرصار عىل 
ان يبــدأ الحل بحوار مبارش ب الريــاض والحوثيني كون  

الضغوط عىل حلفائها. طهران ترفض مامرسة 
  ،  ويف معلومات مؤكدة، ان طهران  ابلغت  الســعودي
الســيد حســن نرصالله قادر  الله  العام لحزب  االمني   ان 
عىل » التأثري اكــرث منا عىل الحوثيــني »،  فيام  الرياض 
غري موافقــة عىل الطــرح و«مســتعجلة« بايجاد الحل 
قبل اي ملف آخر، والمشــكلة لديهــا يف اعادة العالقات 
االقتصادي،   التبادل  وتعزيز  السفارات  وفتح  الديبلوماسية 
لكــن كل  ذلك مرتبط بالحل يف اليمــن اوال،  وبالتايل من 
املســتحيل  ظهور مؤرشات ايجابية يف التعامل السعودي 
اتضاح  الكربى قبل  للمشــاكل   الحلول  بــدء  او  لبنان  مع 
الصــورة يف اليمن، ورمبا دفع لبنــان  فاتورة عدم تقدم 
السلبي  الســعودي  املوقف  الدولتني يف ظل  بني  املحادثات 
من حزب الله ورد الســيد نرصاللــه يف كل خطاباته عىل 
دعم الشــعب املظلوم يف اليمن مهام كانت الضغوط حتى 

اليمني يقرر مصريه،   وقف الهجوم السعودي وترك الشعب 

حيث يــرد زعيــم الحوثيني عبدالله الحو عىل رســائل 

الســيد نرصالله بافضل منها،  وهذا ما يجعل الســعودي 

اعصابهم. من  املزيد  يفقدون 

وتتابع املصادر العليمة بالتأكيد عىل ان املســار العر 

وغري  كليا  مختلــف  ســوريا  تجــاه  الخليجي  وتحديــدا 

السعودية. وتكشف   - االيرانية  العالقات  مرتبط بتحســن 

املصــادر ان شــخصيات لبنانية ومــن الدائرين يف الفلك 

الســعوديني كالما  السعودي ســمعوا من احد املسؤولني 

واضحا وبالحرف » ســمو االمري محمد بن سلامن اخربنا 

اننا اخطأنا بحق ســوريا والرئيس االســد، وهناك تواصل 

السياســات  اللوم اىل  ســعودي ســوري حاليا«، ووجه 

الســعودية الســابقة يف هذا املجال، ودعا الشــخصيات 

املرحلة  االنفتاح عىل سوريا وتجاوز سلبيات  اىل  اللبنانية 

املاضية.. 

وتتابع املصادر، ان العالقات الســورية - االماراتية يف 

افضل ايامهــا،  وترجمت باالتصال االخــري بني ويل عهد 

االمارات والرئيس االســد الذي امتد لساعات، وتطرق اىل 

العمل  لهذا  االمــارات  وادانة  االخري يف دمشــق  التفجري 

، فيــام العالقات بني البحريــن والكويت وعامن  االرها

مل تتأثــر يوما، وتبقــى العالقات القطرية - الســورية 

مقطوعة بقرار من دمشــق،  كام ان العالقات الســورية 

مع العــراق ومرص واالردن والجزائر وتونس مفتوحة عىل 

لبنان  ايجابية جــدا بني  االتصاالت، وهنــاك تطورات  كل 

العليمة عند  املصــادر  تتوقف  املجال  وســوريا. ويف هذا 

الكويتية«  »السياســة  صحيفة  لصاحب  االخرية  التغريدة 

والشــعب  االســد  الرئيس  واعتذاره من  الجارالله  احمــد 

الســوري، واعرتافه بان دول الخليج ارســلت االرهابيني 

يتذكر  والجميع  لتخريبها،  بالســالح  وزّودتهم  اىل سوريا 

حســب املصــادر، دور صحيفــة »السياســة الكويتية« 
الله  واختالق شهود  بفربكة االخبار ضد  ســوريا وحزب 
الزور من محمد زهري الصديق وهســام هســام والقامئة 
التي ســّوقها  الجارالله  طويلة،  باالضافة اىل االتهامات 
عىل الرموز السورية، حيث لعبت الصيحفة  دور »املرتاس 

وشعبها.   سوريا  ضد  االول« 
وتتابــع املصادر العليمة بالتأكيــد، ان كل ذلك مل يرتجم 
بعودة ســوريا للجامعة العربية،  وتعيد السبب  اىل القرار 
االمرييك، والرفض السوري الي حوار مع االدارة االمريكية 
قبــل االنســحاب االمرييك مــن كل االرايض الســورية، 
ورفض سياســة« الجزرة » االمريكية االخــرية بالتخفيف 
مــن »قيرص«، بل عــىل العكس اتخذ حلفاء ســوربا قرارا 
و«االرسائيلية«،  االمريكية  الغارات  عىل  بالرد  اســرتاتيجيا 
وترجم ذلك بقصف مركز القوات االمريكية يف قاعدة  التنف 
بالطائرات املســرّية، والول مرة تعرتف واشــنطن بالهجوم 
وبانها ســرتد عىل القصف، وهذا ما ســينعكس ايضا عىل 
لبنان يف ظل اتهام واشنطن  »للميلشيات االيرانية بوقوفها 
وراء الهجــوم كام تصفها«، اضافة اىل  الكمني ضد القوات 
الرتكية عىل مشــارف ادلــب،  وال ميكن اســتبعاد عملية 
التفجري االخرية يف دمشق عن هذا السياق،  رغم ان مصادر 
امنية سورية تكشف بان االمن السوري عطل منذ انسحاب 
االرهابيــني من ارياف دمشــق 1200 عملية تفجري و 150 
االستقرار  رضب  محاوالت  فان  وبالتايل  مفخخة،  ســيارة 
يف دمشــق قامئة من قبل االرهابيــني ومل تتوقف مطلقا،  
واالمن السوري استطاع فرض االمن رسيعا واعتقل الرموز 
االرهابية وفكك العرشات مــن  الخاليا النامئة رغم الحرب 
الكونية مــن كل مخابرات العامل، ومــن الطبيعي حصول 
هكــذا عمليات خرق، وقد توصلــت التحقيقات  اىل خيوط 
مهمــة مع اســتمرار الحراك االرهــا يف بعض املناطق 

التي ما زالت فيها املصالحــات يف بداياتها، وتؤكد املصادر 
عودة الحياة الشبه طبيعية اىل دمشق وعودة املدارس وكل 
ء الحياة، رغم ان الكبا الكبرب بني سوريا وحلفائها   مراف
والواليات املتحدة يفرض اق درجات االستنفار السيايس 

لبنان وسوريا. والعسكري واالمني يف 
ومن هنــا،  تؤكد املصادر العليمة، انعــكاس كل ذلك عىل 
لبنان مع عودته  اىل لعب دور الساحة بامتياز، وهذا يفرض 
تخفيف الخســائر فقط، كون  الحلول تبــدو بعيدة، وال بديل 
وال خيار اال  دعم الحكومة حتى تريرااليام الســوداء ومنع 

االنهيار الشامل.

ــاً ــ يميـــــة.. والحريـــــري »يحضـــــر« افتراضيـ يّـــــت« ماكينتـــــه االنتخابيـــــة والتن »املســـــتقبل« »يُ
: احـــــدا طرابلـــــس ســـــببها تحّلـــــل الســـــلطة وتفّلـــــت الســـــالح الديـــــار«  لـ علـــــو 

عيل ضاحي

بعد طول إنتظار من القاعدتني الحزبية والشعبية، ويف ظل 
تلمل من »برودة«  تيار »املستقبل« ورئيسه سعد الحريري، 
عقد املكتب التنفيذي يف »التيار« خلوة، برئاسة األمني العام 
أحمد الحريري، ومشــاركة نائب الرئيس جان أوغاســبيان. 
وتؤكد املعلومات ان الرئيس ســعد الحريري ح يف الخلوة 
افرتاضياً، وتحد عن تحديات املرحلة وكيفية التعامل معها.

ويف حني صدر بيان عن الخلــوة، وركز عىل انها تضمنت 
3 محاور سياســية وتنظيمية وانتخابية، تؤكد اوســاط 
»املستقبل« انها تضمنت مقررات ستبقى قيد الكتامن، ولكن 
كمحصلة تؤكد الورشة انطالق الخطوات االوىل لـ«املستقبل« 
عىل طريــق التحضــري لالنتخابات النيابية مبــا يليق بها، 
وتكشف االوساط ان »املســتقبل« ككل القوى السياسية، مل 
يحسم بعد كل ملفه االنتخا لناحية املرشحني والدوائر التي 
سيرتشــح فيها باالضافة اىل التحالفــات االنتخابية ورمبا 
السياسية واعادة النظر باملرحلة املاضية. وتقول االوساط ان 
االمور مسألة وقت وهي مرتبطة مرة جديدة، بعودة الرئيس 
التنظيمية  الورشــة  الحريري اىل لبنــان ومتابعته ميدانياً 

واالنتخابية بعد نضوجها وتقدم خطواتها.
ومبوازاة الحراك االنتخا والتنظيمي الخجول لـ«املستقبل« 
ورئيسه والذي تالحقه »اللعنات« والشائعات لبنانياً وسعودياً 
وعربياً، خلطت مجزرة الطيونة وتداعياتها كل االوراق، وكان 
الفتاً ان »تيار املستقبل« بدا مربكاً عىل غرار القوى السياسية 
االخرى، مام جرى وكأنه »غري معني« مبا حصل، وحّيد نفسه 

عام يحصل عىل الساحة السياسية والحكومية واالمنية.
ولــوال مذكرة البحــث والتحري التي صــدرت من القضاء 

العســكري بحق النائب الســابق خالد الضاهر بسبب تواجد 
كميات من الســالح الفردي وتفوق معدل الســالح املقبول 
للحاميات الشــخصية، ملا كان هناك »حركــة« من الحريري 
للملف، حيث اوفد النائب هادي حبيش للمتابعة كام دخلت دار 
الفتوى عىل خط التوسط إلطالق 3 من اشقائه بعد توقيفهم 

من قبل مخابرات الجيش ومصادرة السالح.
ويف هذا اإلطار، يكشف نائب رئيس »تيار املستقبل« والنائب 
الســابق مصطفى علو لـ«الديار« ان الضاهر مل يكن يوماً 
منتسباً لـ«املستقبل« ، بل هو قريب من الحريري، وما يجري 

يتابع قضائياً وسياسياً.

وتتزامن مذكــرة التوقيف بحق الضاهر مع سلســلة من 
ب الشــامل يومياً حيث يســجل  االحدا االمنية، والتي ت
عمليــات اطالق نار ومحــاوالت اغتيال واشــكاالت  فردية 
وأخطرها اطالق الرصاص عىل الشــي بالل دقامق ونجله، 
ونجاة دقامق االب من املــوت بعد تعرّضه الصابة دقيقة يف 

البطن خلّفت مضاعفات شديدة له قبل ان يستقر وضعه.
ويف حني تتوجس القوى السياســية والحكومية، من ان 
تكون االحدا يف الشــامل مقدمة لتفجري واسع ولتطيري 
االنتخابات او حتى اشــعال الســاحة االساســية لرئيس 
اللهيب االمني والســيايس  الحكومة نجيب ميقايت، ودفع 
اىل عقر داره، وكذلك اســتهداف الحريري سياســياً ايضاً، 
يؤكد علو ان االمور مرتبطة بتحلل املؤسســات وضعف 
السلطة وتفلت السالح غري الرشعي، وما يجري يف الشامل 
ليس اكرث مام يجري يف لبنــان واخر االحدا ما جرى يف 

الطيونة.
ويؤكــد علو ان »تيار املســتقبل« يعــّول يف احدا 
طرابلس والطيونــة و انفجار املرفأ عىل القضاء، كام عّول 
الرئيس رفيق الحريــري عىل املحكمة  يف قضية اغتيــال 
الدوليــة وارتــ بحكمها. ويشــري اىل ان ما يجري يف 
طرابلــس، ال ميكن الجزم انه اســتهداف للحريري، فهو ال 
يتحكم مبا يجري عىل الســاحة السنية، وهناك قوى العبة 
عىل هذه الســاحة وغريها من الســاحات يف لبنان، كام 
ال ميكن اعتباره رســائالً لرئيس الحكومــة نجيب ميقايت 
او غريه من القيــادات الطرابلســية. وبالتايل هي احدا 
متفرقــة مطلوب من القوى االمنيــة والقضائية متابعتها 
وردعها وضبط كل ســالح متفلت يف الشــامل والجنوب 

واينام كان. والبقاع والضاحية 

ــا حــــــــاولــــــــوا افــــــقــــــارنــــــا وتـــجـــويـــعـــنـــا ــ ــم ــ ــه ــ ــد الــــــســــــاتــــــر: م ــ ــبـ ــ عـ
تـــخـــافـــوا وال  ــوا  ــ ــع ــ ــّج ــ ــش ــ ت مـــــعـــــنـــــا...  ــا  ــ ــن ــ ــه ــ إل ان  ــق  ــ ــث ــ ن ــن  ــ ــح ــ ن

جال راعي أبرشية بريوت املارونية املطران 
بولس عبدالســاتر عىل بعض رعايا منطقة 
عاليه، حيث كانت وقفة صالة يف كنيســة 
مار جرجس يف الغابون، اســتقبله خاللها 

أبناء البلدة.
 وأمــام مزار الســيدة العــذراء يف بلدة 
أبناء  أيضا وقفة صالة مع  كفرعميه، كانت 

البلدة.
ويف رشتــون، ترأس عبدالســاتر قداس 
عيد مار شــليطا الذي احتفل به خادم رعية 
مار شليطا الخوري ميشــال خوري، وألقى 
عظة قال فيها أنا ســعيد مــن كل قلبي أن 
أكون بينكم اليوم ملناســبة عيد مار شليطا، 
وأشــكر لكم محبتكم التي تجلت بكلامتكم 
وبوجودكم هنا آتني من بريوت ومن البلدات 
املجاورة أيضا. أطلــب من الله أن تكون هذه 
املنطقــة عموما ورشتــون خصوصا منبعا 
للقداسة يف كل واحد منا، نحن الذين نحاول 
يوميا أن نعيش محبتنا لبعضنا البعض، حتى 
للذين ال يحبوننا، وأن نكــون عالمات عىل 
محبة الله والرجاء الذي أساسه قيامة الرب 

يسوع املسيح من بني األموات«.
أضــاف »يف إنجيل التطويبات، خلق يســوع ثورة جديدة 
قائال لنا أنتم الذين يقولون عنكم الناس أنكم مساكني، وأنتم 
الذين تحتملــون األمل واملوت والضيقة واالضطهاد، أقول لكم 
نيالكن. وأنا اقــول لكم اليوم يا أهل رشتــون نيالكن ألنكم 
تعيشون مع يسوع املســيح كل يوم. نيالكن ألنكم، يف هذه 
املنطقة، عالمات عىل محبة اللــه، نور العامل وملح األرض. 
نيالكن ألنه بصالتكم يف وقت الضيقة والشــدة، تخلصون 
أنفســا كثرية. نيالكن ألن عني الله عليكم، ليس عني الدينونة 
بل عني املحبة والرأفة والحنان. مهام اشتدت الظروف ومهام 
حاولوا إفقارنا وتجويعنا وقتلنا وإخافتنا عىل مستقبلنا، نحن 
نثق أن إلهنا معنا ليثبتنا ويقوينا، وليضع الرجاء حيث اليأس 

والفرح حيث الحزن واملحبة حيث البغض. إلهنا معنا، تشجعوا 

وال تخافوا. لو كنا نعلم مدى غالوتنا عىل قلب ربنا، وأهميتنا 

بعيونه، ملا كنا خفنا ألن كل ما منر به نعيشــه مع الله، مهام 

كلف ذلك من تضحيات وتخل عن أمور كثرية، ألننا يف النهاية 

نربح يسوع املسيح«.

بعد القداس، كان لقاء يف صالون الكنيســة، حيث توجه 

الخوري ميشــال خوري اىل عبدالســاتر »رشتون وجوارها 

فرحة باســتقبالك يا أيها الراعي الصالــح. صوتك يا صاحب 

الســيادة صوت الحق، صوت اإلنجيل، وصوت املســيح الذي 

يدعونا إىل التســامح ومحبة الله وكلمته، لــذا يليق بك كل 

اعتبار ألنك كبري بالله«.

سم وقف مار شليطا ألقاها باسيل باسيليوس  وكانت كلمة ب

قال فيهــا »ها نحن اليــوم نرحب مبطران 
العدالة والحق والوطنية يف منطقتنا وبلدتنا 
رشتون. عامان طويالن من األزمات أرهقت 
ومعيشيا  اقتصاديا  بأرسه،  اللبناين  املجتمع 
املؤمنني عن دور عبادتهم،  وصحيا، وأقصت 
لكنها مل تنل من إميانهم بالرب يسوع القائل 
ال تخافوا أنــا معكم حتى انقضــاء الدهر، 
وكنيستي لن تقوى عليها أبواب الجحيم. نحن 
مياننا، نستقبلك يف  كبطرس صخرة البيعة ب
أقدس مقدسات بلدتنا ويف عيد شفيعها مار 
شــليطا، يف بيت الرب املتواضع الذي، وبكل 
عزم، نعمل عىل اســتكامل وإتام ما بدأته 
لجان الوقف الســابقة إلنهــاء بنائه وبناء 
املدافــن، بالتكافل والتضامن مع جميع أبناء 

البلدة وفاعلياتها والخريين فيها«.
بدوره، قال رئيــس بلدية رشتون جوزيف 
مارون »نحن أبناء القيامة، وأبناء من انترص 
عىل املوت بالحياة. فكام شــليطا، ما أخافنا 
ظامل بل سلمنا مصرينا لقديسينا، وها نحن 
رشتون  »بلدتكم  مضيفا  معا«،  نحتفل  اليوم 
لبســت حلة العيد رغم الصعاب، وخرجت الستقبالكم. فهي 
ســم الرب يســتحق كل تقدير، هو  تعلم جيدا أن اآليت إليها ب
الذي وقف بجانب أبناء بريوت وقــاد إعادة إعامر وتأهيل ما 
تهدم بعد كارثة الرابع من آب، هو الوحيد القادر عىل الوقوف 
بجانبها بعد أن تخىل عنها من يجب عليه أن يتحمل املسؤولية. 
سيادة املطران، بعيد مار شليطا ومن خاللكم، تتطلع رشتون 
واملنطقة إىل دور أكرب تقوم به املؤسســات الدينية املسيحية 
لتثبيت أهلنا وال سيام شبابنا يف قراهم، علنا معا نخفف من 

يس واملحن التي نعيشها«. وطأة امل
ويف الختام، تســلم عبدالســاتر هدايا تذكارية من كل من 
لجنة الوقــف يف رشتون، أخوية الحبل بال دنس، تجمع أبناء 

رشتون والبلدية، وقف الغابون ووقف كفرعميه. 

ــروت جــا ــي راعـــي ابــرشــيــة ب
على بع رعايا منطقة عاليه

و دا   بد السا ي ال

اليونيسيف: 3 من كّل 10 أطفا في لبنان 
ينامون جائعين أو يتخّطون وجبات الطعام 
أشار مكتب اليونيسيف يف  بريوت، اىل أنه »يف  لبنان ، أدت 
األزمات غري املسبوقة إىل فقر العائالت التي كانت سابقاً يف 
وضع هش للغايــة يف لبنان، وأظهر أحد تقييم أجريناه أن 
3 من كل 10 أطفال يخلــدون إىل  النوم  جائعني أو يتخطون 

وجبات الطعام«.
ولفتت اليونيســيف، اىل أن »العيش عىل الحافة يف لبنان، 

فأكرث من نصف السكان أصبحوا تحت خط الفقر«.

ــات الــنــيــابــيــة ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــم: اإلن ــ ــاشـ ــ هـ
ــري فـــي مـــوعـــدهـــا الـــدســـتـــوري ــج ــت س

أشار النائب قاســم هاشم يف ترصيح، اىل أن »البعض 
يحاول اســتثامر كل ما يتوفر له من أســاليب وامكانيات 
لبنــاء شــعبوية انتخابية ولــو بالعودة اىل مســاحات 
االثارة والتحريض والشــحن الســيايس والطائفي، وذلك 
ســعيا لتحقيق مكاســب رخيصة عىل حساب االستقرار 

الوطني«.
اضاف »ما نشــهده يف هذه الفرتة من تطورات ومواقف 
تكاد تأخذ البلــد اىل مزيد من التوتــرات يف حال مل يتحكم 
الوعــي وإدراك مخاطر ما قد تقودنا اليه بعض السياســات 
والرهانات الخاطئة التي تضع الوطن عىل حافة الهاوية، يف 
ظل االوضاع املرتدية بكل مستوياتها السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية، وما يدل عىل ذلك ما حصل االسبوع املايض من 
سفك دماء لالبرياء ومحاولة أخذ البلد اىل فتنة وقتال داخيل 
لوال الحكمة والوطنية لدى القادة الذين ســارعوا اىل العض 
عىل الجراح ومللمة ذيول مــا حصل، مع التأكيد عىل رضورة 
كشــف حقيقة ما حصل لينال املرتكبــون جزاءهم أيا كانت 

حدود مسؤوليتهم«.
وعــن موضوع االنتخابات، قال »هناك من يســتمر يف 
اســتخدام قوانني إنتخابات تعتمد لغــة التحريض واالثارة 
املال  أبواب  الطائفي واملذهبي والحز وفتــح  والشــحن 
الســيايس لتســجيل أرباح نيابية ولو عىل حســاب بناء 
وطن يقوم عىل مفهوم املواطنة والوصول اىل وطن الحق 
والعدالة. وهذا يحققه قانــون انتخابات يعتمد لبنان دائرة 
واحدة أو دوائر واسعة ودامئا خارج القيد املذهبي وانطالقا 
من الدســتور، وهذا مل يحصل لالســف ورغم ذلك واجهت 
البعض  ء رفضا من  الــ الحايل  القانون  التعديالت عىل 
وبدون مربرات جوهرية، وكأن هناك قطبة مخفية، إذا ما 
أرص املجلس عىل تعديالته، مام ســيضع الجميع وخاصة 
املراهنني أمام مســؤولياتهم الن أي خطوة بهذا االتجاه قد 
تهدد إجراء االنتخابات يف موعدها الدستوري. مع تأكيدنا 
يف كتلــة التنمية والتحرير والتزامنا اجراء هذه االنتخابات 

مبواعيدها«.

عبداللــــه: اعــــالن بوتيــــن عــــن معلومــــات
ــة ــ ــا ملتابع ــ ــ يحت ــ ــر املرف ــ ــو تفجي ــ ح

غرد عضو كتلة »اللقــاء الدميقراطي« النائب بالل عبدالله 
عــرب »تويرت« كاتبــا »توقيت إعالن الرئيــس الرويس عن 
معلومات حول تفجري مرفأ بــريوت، بالتزامن مع محادثات 
ملفتة مع رئيس وزراء العدو االرسائييل، هي مســألة تحتاج 

.» املتابعة والتحليل

ا ا   ب ال ا مست
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ل  ل تت ...واملــجــاعــة  اتــســع  الشما  فــي  البطالة  حجم 
ــب  ــراك الــكــهــربــاء قــضــمــت الــروات ــتـ ــود واشـ ــوقـ الــســلــع والـ
... ــر  ــتـ زعـ ــوشــة  ــق ــن م يــشــتــري  ال  الـــيـــومـــي  ــل  ــ ــدخ ــ وال

دموع االسمر

هل اللبنانيــون عىل موعد مع رفع االجــور مطلع العام 
الجديد وهل تنجح محاوالت تثبيت سعر رصف الدوالر قبل 

رفع االجور
رغم الجهود الكبرية البعاد الــكأس املرّة عن اللبنانيني، اال 
نا للوقود، وال   ان الكارثــة باتت أمرا واقعا الراتب ال يكفي 
تزال محاوالت السلطة السياسية تراوح مكانها ، خاصة يف 
اعتامد البطاقة التمويلية التي مل تعد كافية اجرة للتنقالت، 
علام ان هذه البطاقة باتت يف خرب كان، وتحتاج اىل شحنة 
جديدة من الوعود القابلة للتنفيذ، بدال من املراوحة واالتجار 
بها حسب االســتحقاقات االنتخابية التي تصب يف مصلحة 

السياسية.  الطبقة 
مل يعد من حديث يشــغل بال اللبنانيني يف اآلونة االخرية 
اال قيمة الرواتب التي اصبحت ال تتجاوز الخمســني دوالرا، 
الت  ويف احسن الظروف السبعني دوالرا، مرتافقة مع تسا
هامة تطرح، عن االســباب التي تدفــع الحكومة اللبنانية 
اىل التغايض عن تواصل انهيار اللــرية اللبنانية، وعدم رفع 
االجور لكل العاملني يف القطاع العام، خصوصا بعد الرتضية 
الرســمية. مع  املدارس  التي قدمت للمعلمني واملعلامت يف 
التأكيد اىل انه ال ميكن ان يشــعر املواطنون بانحياز، وكام 
حصــل القطاع التعليمي عىل دعم ال بأس به خصوصا تأمني 
بــدل البنزين، وكان حريا بالحكومــة ان تعمم هذا االجراء، 
خصوصا ان الكارثة االجتامعية طالت الجميع دون استثناء. 
يبات تشــري اىل ان الرواتب ستتخطى  ورغم ان هناك ت
السبعة ماليني مطلع العام الجديد، ويف حال استمرت اللرية 
اللبنانية يف انهيارها، لن يكــون اي زيادة عىل الرواتب لها 

قيمة ولن تغري من الواقع املأساوي الذي حل بالبلد. 

لذلك تكشــف اوســاط متابعة ان الحل الوحيد قبل زيادة 
الرواتب العمل عىل تثبيت ســعر الرصف قبل اي اجراء آخر، 
خصوصــا ان الحكومة الحالية وعــدت يف خطاب منحها 
الثقة العمل عىل فرملة االنهيار لكن االشــتباك الســيايس 

الواقع يف البلد حال دون تحقيق وعودها.
ومسألة الرواتب باتت الهاجس االول لدى جميع املواطنني 
الرازحني تحت اثقال غالء االســعار التي مل ترتك ســلعة إال 
وطالتها، حتى منقوشــة الزعرت تجاوز ســعرها العرشين 
ألف لرية ومنقوشــة الجبنة الثالثني ألف لرية، والفالفل اىل 
ما يقارب العرشين ألفا حســب املحالت واملناطق، مبعنى ان 
لقمة الفقري باتت تســاوي الدخل اليومي له، ومبفرده دون 

افراد عائلته...
الهوة السحيقة بني املدخول والراتب من جهة، واملرصوف 
من جهة اخرى، ادت اىل خلل معييش اصاب معظم العائالت 
اللبنانية، وابناء الشامل اكرث من يعاين من هذا الخلل املريع 
الــذي زاد من نســبة الفقر والجوع، عدا عن اتســاع الهوة 
بني طبقــة االثرياء من جهة، والرشائح الشــعبية مبختلف 
اشــكالها من جهة اخرى، و اقدم العديد من عائالت االحياء 
الشــعبية عىل الغاء اشــرتاك الكهرباء لعجزهم عن تسديد 
الفاتــورة التعجيزية وعادوا اىل اســتعامل الشــموع التي 
ازدهرت تجارتها، مام ادى اىل ارتفاع اســعارها نظرا لزيادة 

الطلب عليها.
 ويف ظل هذه الظروف القاهرة بات املواطن رهني العتمة 
ورهني الجوع الذي تســلل اىل املنــازل، واخطر ما يف هذه 
 ، االوضاع ان االنفجار االجتامعي بات قاب قوســني او اد
ال ســيام ان حجــم البطالة قد اتســع اىل درجة ان مصري 
معظم العائالت قد دخل نفق املجاعة الحقيقية يف طرابلس 

والشامل...

الــــــــــــقــــــــــــوُة الــــــوطــــــنــــــيــــــُة 
ــُر الـــعـــبـــاد ــ ــخ ــ ــاُد الــــبــــالد وف ــ ــم ــ ع

د. مصطفى يوسف اللداوي

أعُز ما تلكه األمُم وتحوُز عليه الدوُل، وكذا الشــعوُب 
والقبائُل، كرامُتها وعزتُها، وســؤدُدها ورشُفها، وأنفُتها 
وسالُحها،  وقوتُها  ها،  واســتغنا وكفاُفها  ها،  وكربيا
ن ملكت ذلك  وإرادتُها واستقاللُها، وحريُتها وسيادتها، ف
رادتها وعزم أبنائهــا، وبصرية أهلها وحكمة حكامها،  ب
وإخالص قيادتها ووالء رعيتهــا، تعيش كرميًة عزيزًة، 
مصانًة مهابة الجانب، ُمقدرًة ال يعتدى عليها، وُمحرتمًة 
ال يســاء إليها، وواثقًة ال ترتعــُد فرائصها، ومطمئنًة ال 
تخاف املســاس بها، وال يُهدُد أمنها، وال تُنتهُك سيادتها، 
ها، وال يُســتعبُد  وال تُخــرتق حدودها، وال يُهــان أبنا
ســكانها، وال تتفكك أوارصهم أو تضعف روابطهم، وال 
ق خرياتها، وال تنع من استخراج  ترهن مقدراتها، أو ت

كنوزها أو االستفادة من أرزاقها.
ء  لكن عامد ذلك كله وأساســه، والــذي بدونه ال 
يتحقق، وعكســه قد يكون وأســوأ، هو القوة واملنعة، 
واإلعداد والتجهيز، والقدرة والرتهيب، واإلرادة الحرة والقرار 
املستقل، والتخطيط املحكم والعمل الجاد، والسهر والتعب، 
والعمل والكــد، واإلنتاج واإلبــداع، والتصنيع والتطوير، 
واليقظة واالنتباه، والنباهة والذكاء، فبغري القوة الخاصة 
ال نصل إىل الغاية، وال ترجى الكرامة، وال تتحقق اآلمال، وال 
يكون السؤدد، وال يبنى املجُد، وال تحف البالد، وال تصان 
األوطان، بل تصبح األوطان نهباً مستباحاً، ومطمعاً دامئاً، 
وأرضاً سهلًة لكل معتد وغاز، وغنيمًة ملن غلب، أو سوقاً ملن 

سبق، أو مكافأًة ملن غدر شعبه وخان أهله ووطنه.
القوة املنشــودة واملنعة املقصودة، هــي القوة الحرة 
املســتقلة، الشــعبية الوطنية، التي تدافــع عن الوطن 
املواطن وتصونــه، وتضمن حياته  وتحميه، وتحفــ 
وتؤمن حقوقه، وتدافع عنه وتنــع االعتداء عليه، وال 
تقبل أن تكون عصا يف يد غريها، وال أجريًة عند سيدها، 
وال مأمورًة لدى ممولها، أو خاضعًة ملن فرضها، فقيمتها 
يف اســتقاللها وحريتها، ويف غريتهــا وصدقها، ويف 

إخالصها ووالئها، ويف طهرها ونقائها.
هي القوة التي يبنيها الشعب بجهوده، ويرفدها بأبنائه، 
ويفديها بدمائه، ويصونها بأرواحه، ويتباهى باالنتساب 
إليها والعمل فيهــا، وينافس غــريه يف االنخراط فيها 
واالنضامم إليها، ويكون فيها أنانياً فيؤثر نفســه جندياً 
فيها عىل غريه، فهي التي تنحه العزة وتحميه، وتحف 
مكانته وتصونه، وتحول دون االعتداء عليه أو املساس به، 
وقد علم قدمياً، أن الحق تحميه القوة وتفرضه السلطة، 
وبدونهــا يكون الحق ضعيفاً فــال يصمد، ومخذوالً فال 

ينرص، ومتهامً فال يربأ، ومداناً فال ينجو.
نحن بحاجة إىل قوة حقيقية، ترهب العدو وتخيفه، وتنعه 
وتصده، وتوقف عدوانه وتتحدى أطامعه، وتعد العدة لقتاله 
ومواجهته، وطرده من أرضنا واستعادة حقوقنا منه، وتتجهز 
بكل األسلحة الحديثة واملتطورة، والفتاكة واملدمرة، وتعتمد 
عىل نفسها وقدرات أبنائها يف تطوير قوتها وبنائها، فاإلعداد 
وحده نرص، والتجهيز له مقاومة، والعدو يربكه االستعداد 
والجاهزية، والتدريب والتطوير، وهو يعلم أنه لن يستطيع 
مواجهة أصحاب الحق إذا أعدوا العدة، واستعدوا للقتال، ولهذا 
فهو يعمل عىل حصارهم وتجويعهم، وحرمانهم وعقابهم، 
وتجريدهم من كل أسباب القوة، ومنعهم من الوصول إليها 
بكل األشكال املمكنة، ليقينه أن يف قوة خصومه نهايته، وأن 

يف إعالن الحرب عليه خاتته.
ينبغي أن تكون قوتنا ذاتية البناء مستقلة القرار، إذ ال 
قيمة للقوة املرهونة، التي تفقد عمقها الوطني، وحسها 
وال  الدينية،  وقيمها  األخالقية،  ومســؤوليتها  القومي، 
قيمة لإلعداد املشــو الهدف، الغريــب الدور، املوظف 
القذرة، واملوجه ضد الشــعب والوطن، واملسخر  للمهام 
لخدمة العدو وتحقيق أهدافــه، أو القيام مقامه وتأدية 
املهام نيابــًة عنه أو بتكليف منه، فكم من عدو يســلح 
جيوشاً لتنال من شعوبها، وتقتل أهلها، وتفتك بأبنائها، 

وترهن أوطانها، وتفسد الحياة فيه.
تخطىء أمتنا كثرياً عندما تنشــغل عن اإلعداد باللهو، 
وعــن التعبئة بالتزجيــة، وعن العمل الجاد بالســخف 
واملسخرة، وتجرم يف حق شعوبها وأوطانها عندما تهمل 
التجهيز وتتخىل عن التدريب، وال تويل جيشها اهتامماً، 
وال تنح شبابها تقديراً، فاألمم ال تحرتم الدول الضعيفة، 
وال تقدر الشــعوب املهانة، وال مينعها عن العدوان سوى 
الرهبة، وال يضع حداً ألطامعها ســوى القوة الوطنية، 
التي ال تهادن وال تســاوم، وال تفرط وال تستسلم، وإمنا 
ميــان، وتندفع نحو أهدافها  تواجه بعقيدة، وتتصدى ب
مبســؤولية وأمانة، وال يعنيها أن يستشــهد قادتها يف 

سبيل النرص، أو يضحوا من أجل العزة والكرامة.
وحدها هي املقاومة الفلسطينية واللبنانية، التي انتبهت 
ووعت، وقررت ومضــت، وأدركت أنه ال مناص عن امتالك 
القوة، وال بديل عن البناء واإلعداد والتجهيز، فانشغلت ببناء 
قوتها الخاصة، وتطوير أسلحتها الذاتية، وتحصني صفوفها 
وتعمــري مخازنها، لتكــون دوماً جاهــزة ألي مواجهة، 
ومســتعدة ألي جولة، وقد أثبتت الحروب واألحدا وعيها 
وبصريتهــا، إذ أعيت العدو وأحبطته، وأفشــلت محاوالته 
ووضعت حداً ملغامراتــه، وألزمته حدوده فبات يخاف عىل 
نفسه منها، ويطالب املجتمع الدويل بالضغط عليها وكف 
يدها، ومنعها من قصفه واستهدافه، ولوال القوة الصادقة، 
الحرة املستقلة، والقيادة الوطنية الرشيدة املخلصة، ما كان 
لخيار القوة أن ينتج عزًة وكرامًة، وأن يفرض الهوية واإلرادة، 

وأن يحقق الردع ويصنع معادالت القوة والتفوق.
اإلعداد والتجهيز ليست مســؤولية املقاومة وحدها، 
إنها هي فرض عيني كالصالة والصيام وغريها، ال يعفى 
املواطن منها، وال يجوز له التقصري فيها، فهي استجابًة 
لنداء الله الخالد »وأعدوا لُهم ما اســتطعُتم من ُقوة ومن 
رباط الخيل تُرهُبــون به عُدو الله وعُدوكُم »، إذ أن القوة 
ليســت رباطاً عىل الثغور، أو ثباتاً يف امليدان، أو صموداً 
عىل الجبهات، وهي ليســت ســالحاً فتاكاً وال صواري 
رادعة، إمنا هــي ثقة وإميان، وعمــل واجتهاد، وإعداد 
وتربية، وتوجيه وإرشــاد، ودعم وإســناد، ومساهمُة 
ومشــاركة، فليس أقوى من اإلميان سالحاً، وليس أكرث 
حسامً يف املعركة من اليقني بالنرص، والثبات عىل العهد، 

والصرب عىل الوعد.

احــــــد« رأس  فــــــــو  ســــيــــاســــّيــــة  خـــيـــمـــة  »ال 
ــة ــطـ ــلـ ــسـ ـــع اســــــتــــــعــــــادة الـ ــ ــ ــن م ــ ــحـ ــ : نـ ــا ــ ــ ــكـ ــ ــ مـــــيـــــريـــــام سـ
ــات ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ اإلن ــر  ــ ــب ــ ع يـــتـــحـــّقـــق  والــــــهــــــد   .. ــة  ــ ــوب ــ ــه ــ ــن ــ امل

أحيــت الكتلة الشــعبية 
الذكرى السادسة عىل رحيل 
الوزير والنائب السابق الياس 
ســكاف بقداس وجناز اقيم 
يف كنيسة سيدة النجاة يف 
ابرشية  زحلة وترأسه راعي 
املطران  والبقــاع  الفــرزل 
ه  وح درويش،  يوســف 

جمع من املحبني.
ألقت  القــداس،  وبعــد 
الشــعبية  الكتلة  رئيســة 
كلمــة  ســكاف  مرييــام 
استعادت فيها »مزايا الراحل 
واياديــه البيضــاء التي مل 
تتلو بفســاد الســلطة«، 
لـ«الحضور  الشكر  وقدمت 
ســكاف  ومحبي  الكريــم 
الذين يعرفــون قيمة الوفاء 
وان الكتلــة مل تحد عن خط 

الوزير الراحل ومل تبّدل لونها او تســاوم عىل قضاياها وكان 
خطها هو الوقوف اىل جانب الناس ونقطة عىل السطر مهام 
كانت االعتبارات والحساسيات السياسية ومراعاة االطراف«، 
مشــرية »اىل ان هناك حكومات تتشكل وحكومات تستقيل، 
وحدها االســامء تتبدّل وال زلنا عىل ذات االداء، سلطة ظاملة 
واّقــل توصيف انها ســلطة حرامية رسقت شــعبها، نهبت 
، والجميع يعرف  امواله، وذهبت تتجادل حول التدقيق الجنا

ان الحرامي ال زال ميثل دور الحامي«.
ولفتت »اىل اننا مع اســتعادة الســلطة املنهوبة والهدف 
يتحقق عرب عمليــة دميقراطية بدأها الشــباب بالجامعات 
وتوجتها انتخابات النقابــات، ولذلك لدينا امل بالتغيري، ويك 
وري ان يتم تثبيت وحدة الصف عند كل  يتحقق الحلم، من ال
مكّونات املعارضة واملجتمــع املدين. واوضحت بان املواجهة 
واضحة، وهي ليســت بحاجة اىل طبقــة رمادية، وكل من 
عمل عــىل اذاللكم وتجويعكم وتاجر بكــم ورسقوا اموالكم 
و«دوقوكن طعم جهنم« يجب ان يصبحوا خارج املنظومة عرب 

االنتخابات التي يجب ان تخلق طبقة جديدة نظيفة تستطيع 
املحاسبة«.

واكدت ســكاف عىل ســريها مع ثوابت الحــق، وقالت 
»ان هذا الحــق يتمثل بحقيقة تفجــري مرفأ بريوت الراحة 
نينــة ذويهم، والوصــول اىل هذه  نفوس الشــهداء وط
الغاية يجب اال يكون هناك خيمة سياســية فوق رأس احد 
مهام جاءت االســباب والدوافع القانونيــة«، الفتًة اىل ان 
ساء والوزراء هو مكّون هجني  »املجلس االعىل ملحاسبة الر
ســاء والوزراء«. وسألت »ما املشكلة  يف  هدفه حامية الر
ســاء يف العامل  مثول السياســيني امام القضاء العادي ر
يتحاكمــون امام القضاء العادي حيــث ال مجالس تحميهم 
وجزمت يف انه لو كان الوزير ســكاف مسؤوالً يف وزراته 
عىل زمن وصول النرتات اىل بريوت ألدلت بشــهادتها اليوم 

نيابة عنه«.
وقالت ســكاف »ان هذا املوقف ينعكــس عىل كل حد 
وكل حقيقة، يف املرفأ باالمــس ويف الطيونة اليوم والتي 
ت ارواحا غالية عــىل قلوب اهلها كــام اهتز االمن  خــ
وُروع الطالب والســكان واآلمنني يف مناطق بدارو وعني 
الرمانــة«، مضيفة »الجــل ان ال تبقــى الحقائق غامضة 
سواء يف املرفأ او الطيونة او غريها نعم نحن ندعم قايض 
التحقيق طــارق البيطار وكل قايض يذهب اىل ك الهالة 
السياســية ويتجرأ رغم كل الضغوط ان يصري رمزاً لبنانيا 

يف قضاء مرتهن«.
وأبدت ســكاف »تخوفهــا من تطيري حقــوق الناس يف 
االنتخابات برمتها  االنتخابية وصــوالً اىل تطيــري  العملية 
النهــا لن تكون عىل مزاج الحكم وقد تؤدي اىل خســائر يف 
مقاعده وصفوفه«. وقالت »اننا بدأنا نلمس هذا التوجه من 
خالل الرصاعات والحروب االســتباقية بني مكونات السلطة 
نفســها عىل مواعيد هذه االنتخابات وقانونها«، وتساءلت 
»هل انعدمت االيام التي سنجري فيها االنتخابات هل اضاعوا 

.» الزمن

تها ا  

» نــقــا ــاً لــ ــعـ ــي: »حـــكـــومـــة مـ ــ ــرام ــ ك
نــــقــــا ــة لــــ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــت بـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ أصـ

اء   ال
قال رئيس » تيار الكرامة« النائب  فيصل كرامي ، خالل عشاء 
أقامه املحامي جامل ارشاقية عىل رشف املرشحة القوال يف 
طرابلس، »انا كسيايس لدي ارتياب حول االستنسابية والخلل 
باألولويات يف عمل القايض طارق بيطار وأريد الكلمة الفصل 
وهي الكلمة التي يقولها أهل القانون، وهنا يكمن دوركم يف 
هذا املجال كمحامني ورجال قانون وحقوقيني، أن تســحبوا 
هذا الجدال من الشــارع ومن بني أيدي مدعي الخربة يف هذا 
املجال اىل قاعاتكم وتفاسريكم وان تقولوا لنا أين الصواب ».

من ناحية أخرى، ســأل كرامي »كيف ستجري االنتخابات 
النيابية يف ظل هذه الظروف القاســية دون مســاعدة من 
جراء انتخابات  صندوق النقد الدويل فالتغيري الحقيقي يبدأ ب
نيابية تفرز ســلطة جديدة وبتطبيق الدســتور وعدم خرقه 

وهنا تقع عليكم املسؤولية«.
وختم »إن هموم اللبنانيني والطرابلســيني تحديدا ليست 
دســتورية أو قانونية بل هي هموم معيشــية تتمثل بأد 
متطلبات األكل والرشب مام يهدد االستقرار اإلجتامعي، وان 
نهاء لبنان ونــرش الفو يف البالد«،  هذا الواقــع كفيل ب
ســائال »أين حكومة معا لالنقاذ من كل ذلك تراها بحاجة 
هي نفســها لالنقاذ اليوم، فاللبنانيون سئموا االنتظار عىل 
وعود معسولة تطري عند أول استحقاق حقيقي، فالحل كان 
بحســب من وعدونا بالحلول انه يبدأ حني تنتهي االنتخابات 
االمريكية ثم االيرانية ثم الســورية ثــم املفاوضات االيرانية 
االمريكيــة، وغريها من مواعيد ال تــأيت، وقالوا ان الحل هو 
تشكيل حكومة فقط، ونحن قلنا ان بداية الحل الطويل يكمن 
يف تشــكيل حكومة كخطوة اوىل يف مشــوار صعب يعيد 
االمور يف لبنان اىل وضعها الســابق، لكن لالسف املشوار ال 

يزال طويال وبحاجة لتضافر جهود الجميع«.

ــــــــــــــــــــان:  وهــــــــــــــاب عـــــــــن اردو
ــيء ــ ــشـ ــ حــــــتــــــمــــــاً يُـــــــحـــــــّضـــــــر لـ

علق  الوزير السابق وئام وهاب عىل طرد سفراء من تركيا 
مغردا عرب »تويرت« »بعد ســجنه لعــرشات آالف املعارضني 
والتنكيل وطرد الضباط والقضاة واملوظفني ها هو أردوغان 
يبــدأ بطرد الســفراء . حتامً يح ليشء قبــل اإلنتخابات 

الرتكية ويقوم بتهديد الدول التي تعارض بطشه«.

ســـــعـــــار  ــف: ارتـــــــفـــــــا ا ــ ــت ــ ــن ــ ــش ــ م
ــرة  ــجـ ــهـ ــه زيــــــــــادة فـــــي الـ ــ ــل ــ ــاب ــ ــق ــ يُ

إســتنكر رئيس حــزب »الحركة اللبنانيــة« املحامي نبيل 
مشنتف، »االرتفاع الجنوين وغري الطبيعي لسعر املحروقات، 
حيث وصلت صفيحة البنزيــن اىل 310 آالف لرية والغاز اىل 
260 ألف لرية واملازوت اىل 300 ألف لرية«، ســائال »هل هذا 

.» معقول والحد األد لالجور هو 675000 لرية لبنانية
واعتــرب أن »هذا االرتفاع يف االســعار يؤدي اىل شــلل 
اقتصادي واجتامعي وسياحي واىل ارتفاع وترية الهجرة اىل 
الخارج«، مؤكدا أن »لبنان موجود منذ آالف السنني وقد سكنه 

امللك الفرن لويس التاسع مدة أربع سنوات«.
وطالب مشنتف باسم الشعب اللبناين، املنظومة الحاكمة 
ب«تشــغيل مصفــايت املحروقات يف طرابلــس والزهراين 
واســترياد النفط العراقــي بكميات كبرية لتخفيض ســعر 

املحروقات وخصوصا مع بدء موسم الشتاء والربد«.

ــفــس  ــى ن نــجــار: نــحــن بــحــاجــة الـ
نــوعــيــة  نــقــلــة  لتحقيق  جـــديـــد 

تتواصل جــوالت املحامي اســكندر نجار، املرشــح 
لعضوية مجلس نقابة املحامني يف بريوت وملركز نقيب، 
وكان آخرها اللقاء الذي عقــده يف العاصمة والذي ضم 
عدداً كبرياً من املحامني يف مطعم الصياد، عني املريسة. 
وقد القى االســتاذ نجار كلمة ابدى فيها عن عزمه عىل 
الرتكيز عىل شؤون املهنة داعياً إىل ادخال نفس جديد اىل 
النقابة لتحقيق نقلة نوعية والنهوض باملهنة التي تعاين 
اليوم من مشاكل عديدة، ال سيام مع القضاء ويف مجال 
الضامن الصحي. ثم عرض الخطوط العريضة لربنامجه، 
مؤكداً عىل وجوب صون ســيادة لبنان والحريات العامة 
والدفاع عن املودعني ومتابعة تحقيقات املرفأ عرب مكتب 

اإلدعاء.
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

اإلثنني 25 ترشين األول 2021

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- ال يفرحن معلوفو رعايا الطوائف بكرم رعاة همهم 
يف مكان وهم الرعيــة يف مكان آخر. احــذروا، تقول 
التجــارب املرة، اآلتــني اليكم بوجوه مقنعــة بادعاءات 
الحرص عليكم، دينــا ودنيا. واتخذوا، يف حذركم دليال ال 
يضللكــم، بعده، مضلل، حكمة النــارصي القائلة » من 

ارهم تعرفونهم«.
وال يركنن،من بعــد،ذو عقل ونهى منكم اىل الذين بنوا 
قصورا عىل دماء شهداء وضحايا، كانوا قد سبقوكم اىل 

العناوين الخادعة.
 2- يقول غضب النــاس غري النافذ حتى اآلن حتى اذا 
صح ان القضاء يخطىء أو يجور، أحيانا، عىل شــاكني 
من مالحقته لهم، فالصحيح مثله واكرث ان الفساد الذي 
رفع اىل املعايل من رفع لكفيل بجعل الناس ال شــامتني 
بالشــاكني بل غري مصدقني أن ظلام ميكــن ان يلحقه 
القضاء بالظاملني . فلهؤالء نقول ما يقوله الحق البادىء 

بالظلم هو دامئا اظلم. 
3- حني تتجرأ غري دولة عىل أن تد يدها اىل القضاء، 
، حينها، الوطن نحن وال  عندنا، وتعيث وتعبث فــ
مواطنــون. بل نحن، حينذاك، مســو برشية يف دولة 

. مس
4- أي معنى يبقى للصالة حــني ال يتلوها رجل الدين 
عىل ارواح موتانا، اال ببدل مايل. وليس اي بدل  من غري 
الالئق، بل من املؤمل املحزن االسرتزاق من املأتم و احزان 

الناس.

 شبه اجما على ُمرشحة »املردة« في انتخابات محامي الشما
بروفة« لالستحقا االنتخابي النيابي املقبل التوافق السياسي 

جهاد نافع

يف الواحد والعرشين 
الثاين  ترشيــن  مــن 
»أم  مع  موعــد  املقبل 

املعارك« يف الشامل ...
ترحيــل  فبعــد 
نقابــة  انتخابــات 
السنة  طرابلس  محامي 
الســنة  اىل  املاضيــة 
اجراءات  بسبب  الحالية 
املوعد  يــأيت  كورونا، 
املئوية  مــع  متزامنــا 
نقابة  لتأسيس  الثانية 

طرابلس. محامي 
االنتخابية  املعركــة 
تــأيت  الســنة  هــذه 
من  أشــهر  قبيل  ايضا 

، االمر الذي شكل مشهدية  االســتحقاق االنتخا النيا
تؤرش اىل مشــهد التحالفــات االنتخابيــة النيابية يف 

الشامل.
ترشــح ملنصب النقيب 5 مرشحني، ويق العرف منذ 
تأســيس النقابة عام 1921، مبداورة منصب النقيب بني 
املســلمني واملسيحيني، وســيكون هذه السنة من حصة 

املسيحيني.
املرشــحون الخمســة هم ماري ترييز القــّوال )تيار 
املردة(، جوزيف عبدو )القــوات اللبنانية(، طوين خوري 
)مستقل(، بطرس فّضول )مستقل( وجورج جالد )مقّرب 

النائب السابق روبري فاضل(. من 
اما املرشحون لعضوية مجلس النقابة، فهم عن املقعد 
املسيحي كل من مروان ضاهر )تيار املستقبل ومقّرب من 

النائب هادي حبيش( وسمعان اسكندر.
تانيا  8 مرشــحني، هم رنا  املقعدين املســلمني   وعن 
املستقبل(،  )تيار  الحسيني ومحمود هرمو  الغز ومنري 
الوزير  املرعبي )مستشار  العزم(، هاين  )تيار  العيل  زاهر 
الســابق أرشف ريفي(، عبد السالم الخري، سهري درباس 
وغسان مرعي ) من الحزب السوري القومي االجتامعي(. 

ومن املقرر مشاركة حوايل 1200 محام.
اللقــاء الذي حصل يوم امس، جمــع »تيار املردة« اىل 
»تيار الكرامة« وعدد من النقباء السابقني، وكان مشاركة 
النائــب فيصل كرامــي وكلمته الداللــة الواضحة عىل 

مســتوى التحالف بني كرامي وفرنجيه، وان هذا التحالف 

ال يقترص عىل انتخابات نقابية وحســب، بل يتعداها اىل 

تحالف انتخا نيا ال جدال فيه..

والالفت ان مرشــحة »تيار املردة« ماري ترييز القوال 

،تكنت مــن تحقيق شــبه اجامع حولها مــن مختلف 

التيارات السياســية الفاعلــة يف النقابة، وابرزها »تيار 

املســتقبل« و«تيار الكرامة«، ولكليهام حضور فاعل يف 

النقابة،فحجم »تيار املســتقبل« االنتخــا يف النقابة 

ال يضاهيــه اال حجم »تيار الكرامــة«، ولطاملا كان »تيار 

الكرامة« الوزن الذي يرجح كفة امليزان.

فاجامع »املستقبل« و«الكرامة« و«املردة« كاف لرتجيح 

كفة املرشــحة القوال التي ســتكون اول أمــرأة تتوىل 

منصب نقيب املحامني يف الشــامل منذ تأسيسها،عدا عن 

تأييــد »تيار العزم« الذي يرتأســه الرئيس نجيب ميقايت 

النقابة.. انتخابية وازنة يف  والذي بدوره يشكل كتلة 

مل يخرج عن هــذا االجامع حول املرشــحة القوال اال 

التيار الوطني الحر وحزب القــوات اللبنانية اللذين اتفقا 

- دون تنســيق بينهام - عىل مواجهة مرشحة »املردة«، 

التيار  لخلفيات سياسية عائدة اىل الخالفات القامئة بني 

الوطني الحر واملردة،وبني القوات واملردة ...

فهــل ســتكون انتخابــات نقابة محامــي طرابلس 

الدوائر  نيا عىل مســاحة  انتخا  لتحالف  »الربوفة« 

الشاملية... االنتخابية 

ــوا ــ ــح ــ ال دارة  فــــي  وعــــــــواد  بــنــشــعــي  فــــي  ســـعـــيـــد  ــل...  ــ ــي ــ ــب ــ ج ــــــ  ـــروان  ــ ــس ــ كـ
عي بو عي

تحجم كافــة االحزاب والتيــارات ومعها 
وان-  ك دائرة  يف  املســتقلة  الشخصيات 
جبيل بالكشف عن مجرد تحالف مع أية جهة 
أو حتى مجرد جزم مــع أي حليف،  ويعرف 
وانية أن  هــؤالء جميعا وفق أوســاط ك
عملية »التخبئة« هذه ال ميكن أن تستمر أو 
إمكانية الكشف عنها يف اآلونة الحالية، ذلك 
ساء اللوائح  أن املرشحني شبه معروفني ور
أصبحوا عىل كل شــفة ولســان، وبالتايل 
ال ميكن إيجاد مرشــحني جــدد بني لحظة 
وأخرى، فالوجوه باتت مكشوفة بالرغم من 
كون إمكانية أن يعيد التاري نفسه من خالل 
النتائج أمر مســتبعد، فالقانون الحايل ألزم 
الحاصل  لتجميع  بالسعي منفردا  كل مرشح 
لنفسه بالدرجة االوىل بعيدا حتى عن حليفه 
االول يف الئحتــه، إنه قانــون »األنا« بكل 

وضوح تجزم هذه االوساط.
ت ميكن تلمســها يف هذه الدائرة عىل  ولكن هل من مفاج

صعيد النتائج 
هذه االوســاط تعتــرب أن إمكانية حصولهــا أمر يتعدى 
الخمســني باملاية، بالرغم من وجود ثوابت ال ميكن دحضها، 
فهناك شخصيات مستقلة ونواب حجزوا املقعد بشكل تلقا 
وهم عىل كل شــفة ولســان، وهذا االمر ليــس ناتجا« عن 
ب يف الغيب، بل هناك مســارا تاريخيا طويال لهؤالء يف  ال
خدمة الناس ال ميكن القفــز فوقه حتى يف عز أزمات العوز 
وان أو جبيل،  إال أن هذه االوســاط  والجوع إن كان يف ك
تخ تبيان نتيجة مغايرة وفقا للظروف التي تواجه العملية 
االنتخابية من االّن وحتــى موعد العملية االنتخابية، وخالل 
هذه املدة الفاصلة وتحديدا يف بلد كلبنان » متحرك«  بشــكل 
يومي، مام يعني أن االزمــات االقتصادية والخضات االمنية 
التي يتوقع كثريون تعاظمها ســتعكس إنقشاعا« أفضل يف 

ية املشهد االنتخا بشكل أوضح مام هو االّن. ر
وتضع هذه االوساط صورة مشددة عن حجم حدة التنافس 
يف هذه الدائرة الذي ســيذكره التاريــ اللبناين، نظرا لكون 
املعركة االنتخابية تشــكل مفصال يجمــع االحدا الكربى 
يف لبنان ضمــن دائرة صغرية، إمنا تبــدو مقررة للكثري من 
االســتحقاقات الوطنية الكربى ويف طليعتهــا االنتخابات 
الرئاسية وترويسة االكرثية يف املجلس النيا الجديد، ومرد 

هذا االمر يعود لتواجد سبعة نواب موارنة يف عاصمة املوارنة 
يف الرشق ومقر بطريركية انطاكيا وسائر املرشق، باإلضافة 
اىل عنرص معنوي بالغ االهميــة يتمثل بالفوز مبقعد رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون الذي فاز يف أكرث من دورة 
بأغلبية النواب ليتم تتويجه زعيام للمســيحيني من قبل أكرب 
مرجعية مسيحية يف لبنان واملنطقة، فهل من قائد آخر لهذه 

الطائفة ينبثق إسمه من خالل االنتخابات القادمة
حقيقة االمر ووفق النتائج، بحسب هذه االوساط، أنه سبق 
للنائب الشي فريد هيكل الخازن أن تم تتويجه زعيام يف العام 
وان وجبيل حيث حّل االول يف الدائرة،  وليس  2000 يف كــ
هناك من إشكاالت عمالنية تنع هذه الفرضية عن شخصية 
أخرى،  فاألرض مهيأة ملعركة »كبرية«،  مع االخذ بالحســبان 
تاري الشخصية التي ستفوز من الناحيتني  إمكانية أن يكون 
قد أحد »املوجة  الشــعبية« التي تحدد يف العادة مســألة 
الزعامة، ومن الصعوبــة مبكان الوقوف يف وجهها،  واألمر 
يس الناس خالل االزمة املفصلية التي  الثاين مدى قربه من م

تر بالبالد. 
وقد سجلت هذه الدائرة تحركا الفتا خالل االسبوع الفائت، 
وميكن وضعها يف ســياق ترتيب الساحة لاليّت من تداعيات 

النتائج التي ستسفر عنها املعركة وهي
1- االمر االول حصول لقاء مطول بني النائب السابق فارس 
ســعيد ورئيس »تيار املردة« ســليامن فرنجية يف بنشعي،  
والحظت االوساط أن مدة اللقاء الذي قاربت الساعتني ونصف 

سياسية  قضايا  اىل  تتطرق  بينهام،  الساعة 
أكرث منها انتخابية، بالرغم من تســك كل 
اللقاء،   الذي جاهر فيها خالل  طرف بثوابته 
وتحد ســعيد إنطالقا مــن قناعاته التي 
اصبحت معروفة، فيام أبدى فرنجية إحرتامه 
ملجريات املحادثات مــع بقائه عىل مواقفه 
السياســية الثابتة،  ولكن هل هناك من لقاء 
أو االســتحقاق  االنتخابات  آخر بينهام قبل 
آخرين   زوارا«  توقعت  االوســاط  الرئايس 
ورة أن يكونوا من  اىل بنشعي، ليس من ال
نفس التوجه،  مع االشــارة أن النائب فريد 
هيكل الخازن جزم تعاونه مع الدكتور سعيد 

يف االنتخابات بشكل علني.
السابق محمود عواد بعد  النائب  2- زيارة 
طول غيــاب اىل دارة النائب زيــاد الحواط 
االنتخابات  التعاون يف  إمكانية  إلستكشاف 
القادمة، بالرغم من التجربة الســابقة التي 
حصلت فيها هفوات فاقعة،  أما الحواط يبدو 
بدوره يقيم بعض »الفحوصات« لبعض املرشــحني يف سبيل 
التعاون معهم، ومل يســّم أية شــخصية حتى اآلن، مع عدم 

إغالق الباب أمام أي مرشح شيعي آخر.
3 - مالحظة مرشــحني كرث يطرقون باب النائب املستقيل 
نعمة افرام وفق طريقة  »طالبني القرب« سبيال للتحالف يف 
تجاه أي مرشح،  االنتخابات،  وال يبدو أن افرام قد حزم أمره ب
ســتثناء حديث جدي مع مرشــح الكتائب الدكتور ســليم  ب
الصايغ ومرشح شــيعي من جرد جبيل،  مع إشارات إيجابية 
نحو شخصية من الشطيب الشــاميل تتالقى مع مبادىء » 
مرشوع وطن االنســان »،  وبالتحديد من بلدة ترتج،  أما فيام 
وان ومتأهلة  يختص برتشيحه إحدى السيدات من فتوح ك
من فاريا عىل الئحته، ال يبدو االمــر كونه مجرد أقاويل ومل 

يؤكده مقربون من افرام.
فيام يتعلق بالنائب السابق منصور غانم البون، تتحد هذه 
االوساط وتنقل عنه إيجابيته مع كافة االطراف والشخصيات 
وال عداوات لديه مع أية جهة،  وهو يلتقي عددا من املرشــحني 
وآخرهم فارس فتوحي الذي أطلق مرشوع النقل املشــرتك يف 
وان- الفتوح، كام حصل يف جبيل مع النائب زياد الحواط. ك
وان -  هناك مــن يقلّل من حجم املعركة االنتخابية يف ك
جبيل عىل خلفية عدم إثارة عنارص جديدة ليست يف صالحه، 
وآخرون يضعوها كقنبلــة يف »بوز املدفع« املؤدي الحقا اىل 

بعبدا. 

القضاة واملحامون... مواقف وطرائف

املحامي نارض كسبار

 بايعتيني حرير اصيل 

كان نائــب امل املحامي اوغســت باخوس  الذي 
يتحىل بروح النكتة ويحلو له يف مجالســه الخاصة 

والعامة ان يعطي االمثال العامية.
ويف هذا املجال يخرب ان امرأة يف قرية كانت تقبل 
مبعارشة الرجــال رشط ان يدفع لهــا الرجل لريتني 
ذهبيتني. وكان احد رجال القرية فقري الحال وترفض 
ان تفتقت عبقريتــه وقرر اعطاءها  معارشته، اىل 
لريتني من الشوكوال تشبهان اللريتني الذهبيتني النهام 

مغلفتان بورقة ذهبية 
ويضيف النائب باخــوس وبعد ان عمل لها اللعبة 
وذهب، رأت ان اللريتــني الذهبيتني )املزيفتني النهام 

من الشوكوال( قد سالتا. فلحقت به وقالت له
يا اخو...لريتان من الشكوكوال

فاجابها فورا
وشو انت بايعتيني حرير اصيل

** *

 رس ارتجال املرافعات 

سئل املحامي الكبريالشي بهيج تقي الدين عن رس 
ارتجاله املرافعات املهمة التي كان يلقيها امام املحاكم 

فأجاب
أين ال ارتجل املرافعات بل ما خزنت يف الصيف من 
مؤن استعمله يف الشتاء. ومن وفر رصيداً كبرياً يف 

املرصف يسحبه شيكات عندما تدعو الحاجة.

* * *
املسؤول

كان النائب والوزير الســابق املحامي اداور حنني 
والــد النائب الســابق املحامي صــالح حنني يتمتع 
بالــذكاء والعلم واملعرفــة، وكان خطيباً من الدرجة 

االوىل وبلغة عربية متينة واسلوب شيق.
انتقد مــرة احدهم قائالً انه ليــس عىل املام بأية 
معلومات عن اوضاع البالد مع العلم انه مســؤول. 

وعندما سئل عن الفائدة من ذلك اجاب.
ء وحتى عن  أنا احاول دامئاً االستفسار عن كل 
ســعر كيلو الخيار. الن املسؤول يجب ان يكون عىل 
املام بجميع االمور الحياتيــة للمواطنني حتى اذا ما 

سئل عنها اجاب.
.  أين نحن اليوم من كالم معاليه

* * *

 املوازنة 

جاء يف كتــاب النيابة يف لبنان انــه عند طرح 
موازنة عــام 1969 عىل البحــث يف مجلس النواب 
اللبنــاين تعاقب عىل الكالم ثالثة وخمســون نائبا 

منهم السادة إدمون رزق وسليم حيدر ونهاد بويز.
ومام قاله رزق مستشــهداً بكتــاب لزعيم حز 

كبري
»...فنحن من اين أ الخري نتقبله ومن اين صدر 

الرش نرفضه وننبذه«.
«...إذا كان  ومام ختــم به النائب ســليم حيــدر
التقشــف من صفات الزهد الحميد، فهو يف الدولة 
التخطيط لسياســة  عجز ويأس وقرص نظر. يجب 

إمناء«.
أما النائب نهاد بويز فقد انهى خطابه بكلمة رائعة

»...ســاعدين يــا رب الن اقول كلمــة الحق يف 
وجه االقوياء..وان ال اقول الباطل الكســب تصفيق 

الضعفاء«.
***

 لن يخ حسنة قداس لخالصها 

عىل اثر وفاة الوزير السابق النقيب ادمون كسبار كتب 
عضو املجلس الدستوري سابقاً املحامي اميل بجاين الذي 

كان قد تدرج يف مكتبه مقالة ومام جاء فيها
»...قال له مرة احد القضــاة قرأنا لوائح خصمك 
فلم نفهم، قرأنا لوئحك ففهمنا ما يقول. واذا اتاه من 
يقص عليه وقائع قضية فكثريا ما يقاطعه ليتابع هو 
عن محدثه وقائع القضية الن ما ســمعه كان كافيا 
لجعله يحزر الباقــي ويتنبأ بالخاتة. ذلك ان الوقت 
ني جدا، وان  يف ازدحام مشاغله وزحمة انشغاله 
ضياعه هو ضياع للحياة والرثوة وانتاج العمر فضال 
عن ان اللحاجة كانت عنــده من فرط الذكاء ويقظة 
ه النكتة اذا شاء يستلذ  الخاطر ورسعة البادرة، تح
ســامعها ويتقنها جارحة غري قاتلة كانت او البسة 
ثوب الظرف واملداعبة. فذات يوم قرأ نبأ وفاة اسقف 
يعرف بخله فعلق ضاحكاً »حتى اذا خ نفسه فلن 

يخ حسنة قداس لخالصها«.

قداس في الذكر 8 لرحيل وديع الصافي
ودر تقديريّة من رئيس الجمهوريّة

مبناســبة الذكرى الثامنة لرحيل الفنــان  وديع الصايف 
 ، ، اقيمت ذبيحة إلهية يف كنيســة الســيدة - مجد املعو
ترأســها رئيس دير مار مارون األب سمري غاوي، بحضور 
ممثل رئيس الجمهورية  ميشــال عون الوزير الســابق بيار 
رفول، وممثل عن رئيس التيــار الوطني الحر النائب جربان 
باسيل منسق هيئة قضاء الشــوف يف التيار الوطني الحر 
ايــيل متني، وعضو تكتل لبنان القــوي النائب ماريو عون، 
والوزيرة الســابقة غادة رشيم، وعدد من النقباء والفنانني 

والرهبان والراهبات.
وكّرم رئيــس الجمهورية الراحل الكبــري بدرع تقديرية 
ألنه ســبق وحاز أعىل وســام يف الجمهوريــة اللبنانية، 
وبعدها كانــت كلمة لعائلة الفنان وديــع الصايف ألقاها 
شــقيقه العميد املتقاعد ايليا فرنســيس. كام أدى الفنان 
أســعد حمدان ترنيمة تجســد العيش الواحــد وكذلك رتّل 
املايســرتو عبده منذر ترنيمة للســيدة العــذراء، واختتم 
االحتفال بريســتال ألشــهر ترانيم وديع الصايف مع ابنه 

الصايف. جورج 

ــادي  ــ ــ اإلقتص ــ ــر: إن زاد الض ــ ب نص ا
يــــام الحضوريّــــة  ســــنضطّر لتقليــــل ا

اشــار األمني العام للمــدارس الكاثوليكية  األب يوســف 
نرص ، خالل ترصيح تلفزيوين، اىل أن »القســط الجديد يف 
مؤسســاتنا يجب أن يصدر بالتوافق بني اإلدارة ولجنة األهل، 
وخالل الفصل األول تجرى اإلنتخابات للجان األهل الجديدة، 
وتقر املوازنة ويقر القسط، وعىل لجنة أن تستمع اىل اإلدارة 

عن التكاليف«.
وأكد األب نرص يف حديثه أنــه »يجب أن نقوم بجهد كبري 
يك ال تكون األزمة أكرب من ذلك، وإذا زاد الضغط  اإلقتصادي، 
ورمبا التوجه الحايل لإلقتصاد يوحي بذلك، ســنضطر اىل 
تخفيف عدد األيام الحضورية«، الفتا اىل أن »مشكلة التعليم 
عن بعد »األونالين«، هي  الكهرباء  و اإلنرتنت ، والتعليم عن بعد 
بالطبع ليس بجودة التعليم الحضوري لكن أفضل من أن يبقى 

التلميذ يف منزله دون حضور«.

ــا ــ ــس ــ ــرن ــ ــر لـــــــشـــــــاب لـــــبـــــنـــــانـــــي فــــــــي ف ــ ــ ــوي ــ ــ ــص ــ ــ ــت ــ ــ إنــــــــجــــــــاز جـــــــديـــــــد فــــــــي مـــــــجـــــــا ال
فاز اللبناين حبيب إميــل رضغام بالجائزة 
للعام 2021  الفوتوغــرايف  للتصوير  الكربى 
التي تنظمها مجلة »باري ماتش« الفرنسية، 
وذلك بعد منافسة انخرط فيها 50 ألف مصور 
فرن ومقيم يف فرنســا من الذين يتابعون 
دراســتهم يف هذا االختصاص يف معاهدها. 
بداية اختري 15 مصورا للمرحلة النهائية، نالوا 
جميعهم ميداليات ذهبية. ثم تقدم خمســة 
منهم لنيل الجائزة الكربى التي كانت من نصيب 
رضغام وحاز الكأس الذهبية وشيكا بخمسة 

آالف يورو ومقابلة معه يف املجلة. 
أدار املســابقة رئيس التحرير السابق ملجلة 
»بــاري ماتش« مارك بيانكــور بالرشاكة مع 
مؤسسة »pureessentiel«. وكان االحتفال يف 
مبنى عمدة باريس، حيــث أعلنت النتائج، يف 
حضور عدد كبري من املدعويــن. وكان الفائز 

.»FRANCE INFO« ضيفا عىل محطة
ورضغام البالغ 26 عاما، يتحدر من بلدة البوار 
وان، حائز إجازة يف اإلخراج من  يف فتوح ك

جامعة الروح القدس - الكسليك، ويتابع دراسة 

املاســرت 2 يف التصوير الفوتوغرايف لألزياء 

يف معهد )SPEOS( يف باريس، وهو من أكرب 

معاهد التصوير الفوتوغرايف العاملي. أســس 

يف لبنان رشكة إنتــاج وأصدر كتابه األول يف 

التصوير الصحايف عــن تظاهرات 17 ترشين 

2019 بعنوان »رصخــة صمت«، وقدم عرشة 

صور منه إىل املسابقة. وقال بيانكور يف ذلك 

»هذا املوضوع لصيق بقوة بالحقيقة بالنسبة 

إىل هذا البلد، لبنان، الذي ال يزال يتعذب ويعاين. 

املوضــوع كان صدمة صحافيــة، اللتصاقه 

. إنه موضوع جدير بأن تتسع  بيوميات األحدا

له صفحات »باري ماتش«.

من جهة أخــرى، هنأ الفنان اللبناين العاملي 

املقيم يف فرنســا ابراهيم املعلوف يف رسالة 

رضغام فــوزه بهذه الجائزة وبحرفيته، آمال أن 

يلقى املساعدة التي تكنه من »إيصال صوت 

لبنان املعذب بالصورة إىل العامل«. 

ة ا ا ي ال ة  ا و ال ال



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إ
االثنني 25 ترشين االول 2021

ــل ــ ــ ــد النق ــ ــ ــادة ب ــ ــ ي ــا ل ــ ــ ــاك اتج ــ ــ ــمر: هن ــ ــ االس حمــــــــود حــــــــو التفــــــــاو مــــــــع صنــــــــدو النقــــــــد الدولــــــــي:
حجــــــــم الخســــــــائر لــــــــم يعــــــــد ُمّهمــــــــاً... واملطلــــــــوب خطــــــــة
» ــــــــا ــــــــس خطــــــــة »انق ــــــــة ولي ــــــــا الداخلي »تعافــــــــي« مــــــــن خــــــــال مواردن

ـــات ـــة وســـ التحدي ـــى االزم ـــن عل ّلب ـــان يت ـــي لبن « ف ـــا »ســـيدات االعم

ن اتفـــا بيـــن قطـــر واالتحـــاد االوروبـــي فـــي قطـــا النقـــل الجـــوي قلـــق بشـــ

يـــادة 13 مـــرة االســـعار علـــى خطـــى الـــدوالر... وال

بيـــان توضيحـــي لــــ »الطاقـــة«  حـــو مناقصـــات الفيو

ــّو ــ ــ ــ ــدداً للتح ــ ــ ــ ــت مج ــ ــ ــ ــل« دع ــ ــ ــ ــاء جبي ــ ــ ــ »كهرب
الــــــــى العــــــــداد واعتمــــــــاد التقنيــــــــن الذاتــــــــي

ــم ــ ــ ــ ــام العال ــ ــ ــ ــار ام ــ ــ ــ ــة«: ال خي ــ ــ ــ ــة »الطاق ــ ــ ــ وكال
ـــددة ـــ ــــــة املتجــ ــــــي الطاقــ ـــتثمار فــ ـــ ــــــة االســ اال مضاعفــ

أكد رئيس  االتحاد العاميل 
العام   بشــارة األســمر  يف 
حديــث صحفــي أن هناك 
اتجاهــاً لزيادة  بــدل النقل  
قريبــاً، وأوضح أن اتصاالت 
االتحاد مع الجهات الرسمية 
لزيادة بدل النقل يف  القطاع 
العــام  واالتصــاالت مــع  
دة  لزيا دية   االقتصا الهيئات 
بدل النقــل للقطاع الخاص 

أحرزت تقدماً كبرياً.
د  عن ــمر  س األ وتوقــف 
لهيئات  ا رئيــس  ترصيــح 

االقتصادية  محمد شــقري  الذي 
قــال فيه إنــه »بعد ارتفاع ســعر صفيحة 
البنزين إىل 300 ألف لرية، البد للمؤسســات 
مــن زيادة بــدل النقل للعاملــني لديها مبا 
ميكنهم من مزاولة عملهم، أو تأمني وسائل 
نقــل أو إتاحــة العمــل من املنــزل لبعض 
األعامل«. وأوضح يف هذا الســياق أنه دامئاً 
يف الهيئــات االقتصادية هناك من يتجاوب 
كليــا مع دعوة الحوار إلنتــاج حلول وعىل 
رأسهم شقري، يف حني يكون البعض يف حالة 
ترقب وانتظار ملا ستؤول إليه املفاوضات، أما 
البعض اآلخر فريفض كلياً، ونحن ســنتعاون 

 مع األفــراد القابلني للتعــاون والتفاوض.
وقال األسمر »نحن اآلن مبرحلة مفاوضات 
مــع القطاع العام واملفروض أن نلتقي وزير 
املال لتحديد هذه األمور ونتشــاور أيضاً مع 
القطاع الخاص«، مجدداً مطالبته بأن يكون 
بدل النقــل اليومي 100 ألف لرية لبنانية )5 
دوالرات(، لكنه أشار يف املقابل إىل أنه خالل 
االجتامعات يف لجنة املؤرش »ســأقف عند 
الحدود التــي اتفق عليها مع الحكومة ومع 
خذ املعــدل املقبول ثم  القطاع الخاص وســ
اعود واطالب بامور اخرى لرفع دخل املوظف 

والعامل بالقطاعني العام والخاص«.

بــات ملف املفاوضات مع 
صندوق النقــد الدويل عىل 
نار حامية تهيداً النطالقة 
مأمولــة تنجح يف التخلّص 
التي  السياسية  الكامئن  من 
قد تُنصب لها... ويف تخطي 
املطّبات الرقمية التي قد تطرأ 

يف مثل هذه املحادثات.
الرئيــس الســابق للجنة 
الرقابة عىل املصارف سمري 
حمــود اغتنــم التحضريات 
الجارية عىل هــذا الصعيد، 
لُيلفت عــرب »املركزية« إىل 

»رضورة معالجة موضوعني مع 
صندوق النقد الدويل

-   األّول حجم القطاع العام.. يك نحّدد املوازنة 
الســنوية ووقف العجز لعدم الحاجة إىل استدانة 

مستقبلية.
-  الثاين تحديد مسؤولية الدولة اتجاه الفجوة 

النقدية يف مرصف لبنان«.
ورأى يف الســياق، أن »عىل مجلس الوزراء بدايًة 
أن يتخذ قراراً بشــكل واضــح ورصيح بالتفاوض 
مــع صندوق النقد الدويل حول إعادة هيكلة الدين 
والتفــاوض مع الدائنني ويضع الخطوط العريضة 
بقــرار من مجلس الــوزراء، يك يتمكّن الوفد من 

التفاوض مع صندوق النقد.
لكنه اعترب أن »هــذا االتجاه ال مينع إطالقاً من 
الدخول يف مشــاورات خارجية وجانبية مسبقة 
لالطالع عىل وجهة نظر الصندوق ومقاربتها مع 
وجهة نظر الحكومة، فصندوق النقد »عطوف« عىل 
لبنان يف هــذا املوضوع... لكن ال مجال للتفاوض 
مــع الصندوق بكالم عام من دون إعداد »األجندة« 
الخاصــة بطاولة املفاوضات تتضّمن االتجاه العام 
الذي تريده الدولة اللبنانية هل يف اتجاه إعادة هيكلة 
الدين وجدولته ما هي الحسومات عىل الدين ما 
هي األســس املعتمدة للتفاوض مع الدائنني كيف 
الســبيل إىل تغطية الفجوة يف مرصف لبنان ماذا 

عن إعادة هيكلة املصارف الودائع املرصفية
وقّدم حمــود نصيحة إىل الحكومــة اللبنانية 
تق بـ«رضورة إعداد تصّور داخيل قبل التوّجه 
إىل صندوق النقــد الدويل«، وقال ال يجوز للدولة 
أو الحكومــة الذهاب إىل طاولة املفاوضات للطلب 
من صندوق النقد ماذا عليها أن تفعل... فنحن لدينا 
خرباء اقتصــاد أكفياء، كام أن نائب رئيس مجلس 
الــوزراء يعلم جيداً لغة صندوق النقد الدويل كونه 
كان أحــد أعضائه، وكذلك وزير املال يفهمها تاماً. 
لذلك عىل الحكومة اللبنانية تحضري كامل املتطلبات 

والذهــاب إىل طاولة املفاوضــات لتقول لصندوق 
النقــد ما تريــده هي وكيف ميكن أن يســاعدها 
يف مطالبهــا... من هنــا يصبح هامش االختالف 

والتباينات ضّيقاً.
ماذا عن الخسائر

يف السياق، لفت حمود إىل أن »حجم الخسائر مل 
يُعــد مهامً أمام التزام الدولة تغطية فجوة مرصف 
لبنــان الذي عليه أن يربمج ما هو مطلوب منه من 
املصارف التي بدورها سُتجدول ما هو مطلوب منها 
للمودعني... من هنا، ال نخاف من أرقام الخســائر 
إن كانــت 40 أو 60 أو 75 مليــار دوالر فيمكننــا 
امتصاصها عرب تقسيطها عىل املدى الطويل، لكن 

بعيداً عن الفساد يف املعالجات«.

 املطلوب خطة تعايف 
وتابــع إذا كان أي مرصف غري قادر عىل تغطية 
الودائع عــرب برمجتها، فذلك يعني أنه أصبح ميلك 
أمواالً خاصة وســيولة »ســلبية«، وبالتايل عليه 
الخروج من الســوق. ال توجــد أي دولة يف العامل 
قادرة عىل مساعدة املصارف وإنقاذها. لذلك أوافق 
عىل خطة التعايف التي يتحدثون عنها وعىل إعادة 
الهيكلــة... املطلوب ليس خطــة إنقاذ إمنا خطة 
تعايف من مواردنا الداخلية، إن كان مرصف لبنان أو 
الدولة )ألنها مالكة للبنك املركزي(، وكذلك املصارف 
من مواردهــا الداخلية، رشط أن يلتزم كل مرصف 

مبوارده.
وذكّر بأن »صندوق النقد ينطلق من نقاط الخلل 
املوجــودة يف البلــد، ألن املعالجة تتطلب تصحيح 
الخلــل القائم، والصندوق يتطلــع دامئاً إىل الخلل 
البنيوي أكــرث منه إىل الخلل العابــر، ففي لبنان 
خلــل بنيوي يتمثــل بالعجز الكبــري يف املوازنة 
الســنوية حيث أصبح الدين العام يفوق النســب 
املقبولة، إضافــة إىل العجز يف ميزان املدفوعات 
ألنه يســتند يف جزء كبري منه إىل حجم التحاويل 
املالية إىل القطاع املرصيف وهذا األخري »منكوب«. 

لذلــك مطالب صندوق النقد تكون صحيحة ورقياً، 
بكل مقاييس املعالجة مــن ضمن املعايري الدولية 

لتصحيح الوضع املختل ألي بلد«.
ية أي بلد  لكنه لفــت إىل »تضارب مصالح أو ر
مع صندوق النقد يف اللغة االجتامعية ألنه يرى أن 
كل بلد له خصوصّياته يف الداخل، ما ال يســتطيع 
الصنــدوق فهمه يف ظل الخلل والعجز القائم، هنا 
ى لكنه ميثل نحو  ممكن أن يحصل تضارب يف الر
20 أو 25 يف املئة كحد أق من املعالجة الكاملة، 
ما ميكن القول إن االتفاق مع صندوق النقد سيكون 
بنسبة 75 يف املئة. هذا الواقع لن مينح لبنان ترف 
االنقسام مع صندوق النقد يف الخطوة األساسية«.
ومل يغفــل اإلشــارة إىل أن »الدولــة عالقة يف 
الدين املحرر بالعمالت األجنبية حيث هناك خلل يف 
تسديده، وهي تتطلع إىل تسويات كبرية. وهنا يعترب 
صندوق النقد أن هناك فرصة يف معالجة الدين العام 
من خالل تدهور قيمة اللرية اللبنانية والتفاوض مع 

. HAIR CUT الدائنني العتامد نظام الـ

 مهام »الزارد«.. 
وعام إذا كان الطلب إىل رشكة »الزارد« استكامل 
مهامها قد يعوق املفاوضات مع الصندوق وبالتايل 
يعرقل خطــة حكومة الرئيس نجيب ميقايت، قال 
حمــود عندما كنــت ال أزال يف موقعي يف لجنة 
الرقابــة عىل املصارف، اجتمعنا مع رشكة »الزارد« 
ومع صندوق النقــد، فتبنّي لنا أن مفهوم الطرفني 
متطابق لجهة تطبيــق الـ«هريكات« عىل الودائع 
لتغطية الفجوة املالية واملديونية العامة للدولة... 
أمــا وجهة نظــري فثابتة إمــا أن تحرتم الدولة 
تعّهداتها وتواقيعها وتلتزم بقانون النقد والتسليف، 
علــامً أنها تعرف جيداً أن الفجوة املالية يف مرصف 
لبنــان مل تكــن نتيجة رسقة، ونحــن نؤيّد إجراء 
التدقيق الجنــا وال نعارضه، إمنا الفجوة نتيجة 
تأمني استمرارية االستقرار النقدي حتى لو عارض 

البعض هذه السياسة... إنها وجهة نظر.

عرضت منظمة خرباء فرنســا، عرب »ويبينار«، 
تقريرا كجزء من مرشوع االتحاد األورو لتمكني 
(، الذي ميولــه االتحاد األورو  4 املــرأة )
يف لبنان وتنفذه مؤسســة خرباء فرنسا، بعنوان 
»سيدات األعامل يف لبنان النجاة من األزمة وسط 
التحديات، دراســة تقييمية يف بريوت، جبل لبنان 

وجنوب لبنان«.
تقدم الدراسة نظرة عامة عن »التحديات الحالية 
التي تواجهها الرشكات التي تلكها أو تديرها نساء، 

وتستكشف سبل دعم سيدات األعامل يف لبنان«.
تضمنت النــدوة، التي انضم إليها زهاء 150 بني 
ســيدات أعامل وأصحاب املصلحة واملانحني، كلمة 
، نائبة رئيس  رئيسية ألقتها ممثلة االتحاد األورو
قسم التعاون، ومسؤولة فريق - االقتصاد والصفقة 

اء والتنمية املحلية أليسيا سكوارسيال. الخ
تلتها كلمة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون املرأة 
( الضيفــة الفخرية يف الندوة  اللبنانيــة )
كلودين عــون روكز التي اكدت »أهمية وجود مثل 
هــذه األعامل يف هذه الظــروف إذ ان الهيئة تعري 
أهمية كربى لتعزيز مشــاركة النســاء يف الحياة 
االقتصاديــة إن كان يف الوظيفــة العامة أو يف 
القطــاع الخاص، يف العمل املأجور، كام يف ريادة 
األعــامل. وقد ورد هذا الهدف يف االســرتاتيجية 

الوطنية للمرأة منذ العام 2011«.
 Jouri ثم عرضت املسؤولة عن فريق الباحثني من
ين بركة والرشكات التي أعدت الدراسة  وAIM ن

النتائج الرئيسية لها.
بعــد ذلك عقــدت حلقة نقا بني 4 ســيدات 
أعامل لبنانيات من مختلف املناطق املشــمولة يف 

الدراسة )بريوت، صور، جبل لبنان( بحيث شاركن 
يتهــن الخاصة حيــال الدعم الذي يحتجنه.  يف ر

4 سونيا  وأدارت هذه الجلســة إحدى خرباء 
سانشيز كوينتيال.

كذلــك أتيح املجال للحارضين لطرح أســئلتهم 
يف جلســة نقــا مــع املتحدثــات، واختتمت 
النــدوة مبالحظــات ختامية ملديرة قســم إدارة 
يف  اإلنســان  وحقــوق  والعدالــة  الحوكمــة 
 مؤسســة خــرباء فرنســا راضيــة العودجاين.

4 إيلينا  وأدارت الجلسة املسؤولة عن فريق 
فرييراس.

ووفــق التقرير، »يحتل لبنان املرتبة 145 من بني 
153 دولــة مدرجة يف تقريــر املنتدى االقتصادي 
العاملي عن »فجــوة النوع االجتامعي، ولديه أد 

املعدالت العاملية ملشاركة املرأة يف سوق العمل«.
ويف حــني تهدف هــذه الدراســة إىل »تقويم 
التحديات والعقبات وحاجات ســيدات األعامل يف 
بريوت وجبل لبنــان وصور، الهدف الرئي منها 
تقديــم نظــرة عامة عن الظــروف التي تواجهها 
السيدات حاليا واستكشاف أفضل الطرق لدعمهن«.

وتناولت سكوارسيال يف كلمتها »التزام االتحاد 
األورو دعم ســيدات األعامل يف لبنان خصوصا 
يف ظل التحديــات الحالية«، وقالت »أود أن أكرر 
جهــود االتحــاد األورو يف دعم املســاواة بني 
الجنســني يف لبنان، مبــا يتام مع خطة عمل 
النوع االجتامعــي GAP III) 3( التي تعزز تكني 
املرأة، ونحض لبنــان عىل تحقيق نتائج أكرب نحو 

املساواة بني الجنسني«.
يف حــني أن التجارب األخــرى كانت صعبة قبل 

األزمة االقتصادية لكن الســياق الحايل يزيد هذه 
رت بشــدة الــرشكات الصغرية  األعباء. فقد ت
القيود املرصفيــة، توقف  واملتوســطة بســبب 
األعامل وإغالق املؤسسات بسبب جائحة كورونا، 
وانخفاض قيمة العملة. وكذلك، قد تســبب انفجار 
مرفأ بريوت بــأرضار فادحة عىل جميع األصعدة. 
من املهم جدا تقديم الدعم للرشكات واملؤسســات 
التي تلكها أو تديرها النســاء ألنها تكافح القيود 
االقتصاديــة واالجتامعية للمــ قدًما، والدعم 

يساعد عىل االنتعا االقتصادي.
وأظهرت الدراســة أن »سيدات األعامل يف لبنان 
يواجهــن مجموعة من الحواجز عىل املســتوى 
الفردي واألرسي واملجتمــع املحيل والوطني التي 
تؤثر عىل وصولهن إىل تكافؤ الفرص حيث تواجه 
72 يف املئة من النساء ضغوطا مرتبطة بااللتزامات 
العائليــة. إضافة إىل ذلك، إن وصولهن إىل التمويل 
محدود وقد ازداد ســوءا يف سياق األزمة املستمرة. 
كذلك، األعراف االجتامعية وأدوار الجنســني تيل 
عــىل املرأة توفــري الوظيفة بدال مــن الريادة يف 

األعامل التجارية.
لذلك، ســيجرى تنفيذ برنامــج مخصص لبناء 
القدرات لدعم ما يصل إىل 80 سيدة أعامل من أجل 

تعزيز منو األعامل التي تلكها او تديرها النساء.
واختتمت الندوة مبالحظات ختامية للعودجاين 
التي أشــادت بـ«جهود وتحمل املــرأة اللبنانية«، 
وأكــدت أن »دعم لبنان خالل أزماته هو من ضمن 
ية خرباء فرنسا الحالية«، وأبرزت »أهمية وجود  ر
مثل هذه الرشكات وبقيادة النســاء »يف مؤسسة 

خرباء فرنسا«.

يثري اتفــاق التبادل الحر 
الــذي وقــع بــني االتحاد 
األورو وقطر للنقل الجوي 
غضب األطراف الفاعلني يف 
هذا القطاع الذين يخشــون 
منافسة غري عادلة من قبل 
القطرية،  الجوية  الخطوط 
رشكة الطــريان الحكومية 
»غري  بأنه  النص  ويصفون 
مفهوم« و«ضــار« و«غري 

متوازن«.
نــزارايل  زاينيل  وقــال 
ســكرتري اتحــاد النقل يف 
»القوة  الفرنســية  النقابة 
أوفريري(  )فورس  العاملة« 
إن هــذه االتفاقيــة  »ت 
الجوي  النقل  مبجمل قطاع 
»لدينا  مضيفا  أوروبا«،  يف 

قطر التي يبلغ عدد ســكانها ثالثة ماليني نسمة 
من جهة ولدينا السوق األوروبية الهائلة من جهة 
أخرى«، معربا عن اســتغرابه لغيــاب التوازن يف 

االتفاق.
وقال آالن باتيستي رئيس االتحاد الوطني للطريان 
أن هذه االتفاقية »سيئة« و«غري متوازنة إطالقا«. 

وطلب هذا االتحاد الفرن الرئي للنقل الجوي 

»من الحكومة الفرنسية عدم املصادقة عليه وعدم 

تطبيقه«.

وينص االتفــاق الذي دخل حيز التنفيذ من دون 

انتظــار املصادقــة عليه يف كل مــن الدول الـ27 

األعضاء يف االتحاد، عىل فتح السامء األوروبية بال 

حــدود تقريبا أمام الخطوط الجوية القطرية التي 

ستكون قادرة عىل خدمة أي 
مدينة من دون أي قيود عىل 
الرحالت  أو وترية  الســعة 

الجوية.
وحذر كريستوف مالوغي 
منــدوب النقابة يف رشكة 
إيــر فرانــس مــن أنه من 
اآلن فصاعــدا »ســتتمكن 
القطرية  الجوية  الخطوط 
من استقطاب جميع الركاب 
يف  مركزها  إىل  األوروبيني 

الدوحة«.
أمــا غيوم شــميد ممثل 
نقابة الطيارين »اس ان  
ال« يف رشكــة اير فرانس، 
فأشار إىل أنه »ليست هناك 
أي رشكــة أوروبية مهتمة 
بزيادة قدراتها يف قطر وال 

عالقة لنا بهناك«.
ومينــح االتفــاق الخطوط الجويــة القطرية 
إمكانية الوصول إىل ســوق الشحن إذ أن الرشكة 
ســتتمكن اآلن من »القيام برحالت شحن مبارشة 
بني االتحاد األورو ودول أخرى«، حســبام ذكرت 

نقابة الطيارين نفسها يف بيان.

حامية  جمعية  رئيس  اكد 
املستهلك زهري برو أن إرتفاع 
أســعار املحروقات أدى اىل 
التحاق أسعار السلع بأسعار 
الدوالر الــذي زاد بحدود 13 
مــرة ونصــف أي 1350 يف 

املئة.
 وقــال بــرو يف حديث 
مرهون  »إقتصادنا  اذاعــي 
ولذا ال ميكننــا الحديث عن 

اإلستقالل«.
وأشــار اىل أن الطبقــة 

السياســية ال تهتــم باالقتصاد 
اإلنتــاج  واتجهــت اىل نهــب 

اإلقتصادي، مضيفا »ملعالجة هذه النقطة من 
أجل الخروج من األزمة«.

بحصيل
وكان رئيس  نقابة مستوردي  املواد الغذائية     

هاين بحصيل   قد اوضح ،أن »أسعار املحروقات 
إرتفعــت 3 مرات عاّم كانت عليه، وعندما كنا 
نتحد عن خفض أسعار، كان  الدوالر  بحدود 
الـــ14000 لرية واملحروقــات مل تكن بهذه 

الزيادة«.

وأشار يف حديث تلفزيوين، إىل أن »إرتفاع  
، وهذا يعود فقط إىل  األسعار  قد يصل إىل 20
زيادة املحروقات، من دون التطرق إىل ســعر 

رصف الدوالر.
ولفــت بحصيل، إىل »أننا شــهدنا إرتفاعاً 
حاداً بأســعار املحروقات ، و البنزين  و املازوت  

مهامن للقطاع«.
ويف هذا الســياق، أكدت مصــادر  وزارة 
اإلقتصاد ، لـ«LBCI«، أنها تقوم بجوالت عىل  
املحالت التجارية  ملراقبة األسعار وضبطها.

صــدر عــن وزارة الطاقة وامليــاه وإدارة 
املناقصات يف التفتيش املركزي، البيان التايل

 »تناولت بعض وســائل اإلعالم موضوع 
مناقصات الفيول بشكل يفتقر إىل الدقة يف 

نقطتني مام اقت التوضيح
 1-  النقطــة األوىل مل تلــغ املناقصات 
املحددة بتاري 20 من الجاري، وقد جرت يف 
موعدهــا إال أنها مل تســفر عن نتيجة لعدم 
اكتامل مستندات العروض بسبب قرص مهلة 
االعالن ومصادفة معظمها عطال رســمية 
ونــرشت ادارة املناقصات النتائج عىل املوقع 
اإللكرتوين الخاص بها يف حينه كام سارعت 
إدارة املناقصات بالتعــاون مع وزير الطاقة 
وامليــاه إىل اإلعالن مجددا وفقا لألصول عن 
هذه املناقصات وحددت مواعيدها بتاري 27 

من الجاري.
2-  النقطــة الثانية ان ادارة املناقصات ال 

تحبذ تخفيض املهل كونه يحد من املنافســة 
وان حصــل ذلك فضمــن الهامش املنصوص 
عليه يف قانون املحاســبة العمومية وهي 
ورة  قبلــت بهذا التخفيض يف ظل حالة ال
القصــوى القامئة يف البالد وبناء عىل طلب 
وزيــر الطاقــة كونه املرجــع الصالح لعقد 
النفقة باعتبــار أن موقف وزير الطاقة هو 
إجراء الصفقات العمومية بطريقة املناقصة 
العمومية وفقا لقانون املحاســبة العمومي، 
وااللتزام بتقارير الخربة الفنية وعدم الســري 

باالتفاقيات الرضائية.
ختاما، إن التعاون القائم بني وزير الطاقة 
واملياه وإدارة املناقصــات هو لتأمني الفيول 
اويل والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان 
من ضمن األصول القانونية، مع مراعاة حالة 
ورة والحاجة امللحــة القامئة يف هذه  ال

الظروف االستثنائية التي تر بها البالد«.

جــددت رشكــة كهرباء جبيــل يف بيان، 
دعوتها جميع مشرتكيها اىل »رضورة تحويل 
االشــرتاك اىل عداد وخفض قدرته واعتامد 
التقنني الــذايت املكثف«. ولفتت إىل أن »رفع 
الدعم بشــكل كامل عن مادة املازوت وارتفاع 
أسعاره يف األسواق املحلية والعاملية، سيؤدي 
إىل ارتفــاع كبري بكلفتي الكيلــوات الواحد 

.» واألمبري الواحد بنسبة ال تقل عىل 60
وشــددت عــىل أن »التوفــري أصبح من 

األولويات، نظرا إىل ارتفاع األسعار يف مختلف 
القطاعات وانخفاض القدرة الرشائية بنسبة 
دراماتيكية«، آملة من املشــرتكني »التجاوب 

يع ملا فيه خري مصلحتهم«. ال
من جهة أخرى، تنت الرشكة عىل الجهات 
الرسمية »تأمني مادة الفيول ملؤسسة كهرباء 
لبنان، بهدف خفض ساعات التقنني، ألن يف 
ذلــك توفري ما ال يقل عىل 40   يف الفاتورة 

الشهرية للكهرباء«.

اكــدت  وكالة الطاقــة الدولية إنه يتعني 
املتجددة  الطاقة  مضاعفة االستثامرات يف 
لثالثة أمثالها بحلــول نهاية العقد الحايل 
إذا كان العــامل يأمــل يف كبح جامح تغري 
املنا عىل نحو فعال وإبقاء تقلبات أســواق 

السيطرة. تحت  الطاقة 
وقالــت وكالــة الطاقــة الدوليــة ان 
»االســتثامرات العاملية غــري كافية لتلبية 
احتياجات العامل املســتقبلية من الطاقة... 
اإلنفاق املرتبط بالتحول يزيد تدريجيا، لكنه 
ال يــزال متواضعا للغاية أمام حجم اإلنفاق 
الــالزم لتلبية الطلــب املتزايد عىل خدمات 

مستدام«. بشكل  الطاقة 
أضافت »اإلشارات والتوجيهات الواضحة 
من صناع القرار السيايس الزمة ورضورية. 
إذا كان الطريــق أمامنــا ممهــدا بالنوايا 
الحســنة فحسب، فســيكون طريقا وعرا 
يف واقــع األمر«.كانت املنظمة التي مقرها 
باريــس أصــدرت تقريرها الســنوي حول 
توقعــات الطاقة العاملية يف أوائل هذا العام 
لتقديم اإلرشادات ملؤتر األمم املتحدة حول 

. املنا تغري 
اجتامع جالســجو  التقريــر  ووصــف 
بأســكتلندا بأنه »أول اختبار ملدى استعداد 
التزامــات جديدة بطموحات  لتقديم  الدول 
أكــرب تحت مظلــة اتفاقيــة باريس لعام 
2015« وبأنــه »فرصــة لتقديم إشــارة ال 
يع االنتقال إىل الطاقة  تخطئهــا العني لت

العامل«. أنحاء  بجميع  النظيفة 
ويف األســابيع األخرية، قفزت أســعار 
الكهربــاء إىل مســتويات قياســية مــع 
زيادة أســعار النفط والغاز الطبيعي ألعىل 
مستوياتها منذ سنوات، وعانت مناطق يف 
آســيا وأوروبا والواليات املتحدة من أزمات 
نقــص الطاقــة. كام يتعــا الطلب عىل 
الوقود األحفوري مــع تخفيف الحكومات 

كوفيد-19. جائحة  لقيود 
ونبهت الوكالة إىل رضورة أن تنال مصادر 
الطاقة املتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح والطاقة املائيــة والطاقة الحيوية، 
نصيبا أوفر من االســتثامرات عندما ينتعش 

االستثامر يف مجال الطاقة بعد الوباء.
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ــا  ــي ــب ــي ــة االنــــتــــخــــابــــات فـــــي ل ــيـ ــوضـ ــفـ رئــــيــــس مـ
ــي ت ــ يُـــعـــلـــن بــــــدء تـــســـجـــيـــل املـــرشـــحـــيـــن فـ

ــاً أمــيــركــيــاً  ــري ــالً عــســك ــ ــ الـــســـوري يــمــنــع رتـ ــجــي ال
مــــــــن دخــــــــــــو قــــــريــــــة بــــــريــــــف الـــحـــســـكـــة

قــال رئيس املفوضية العليــا لالنتخابات 
الليبية عامد الســايح، أمــس، إن املفوضية 
يف  للمرشــحني  التســجيل  باب  ســتفتح 
االنتخابات الرئاســية والربملانية يف ترشين 

الثاين.
التســجيل  الســايح »أن عملية  أضــاف 
ســتبدأ بحلول منتصف نوفمرب حني تكتمل 

االستعدادات الفنية واللوجستية.«
وتعد االنتخابات خطوة رئيسية يف جهود 
إنهاء العنف املســتمر منذ عرش سنوات من 
خالل تشــكيل قيادة سياسية جديدة تحظى 

برشعية واسعة النطاق.
وكان رئيــس الوزراء الليبــي عبد الحميد 
أقروا  القــوى األجنبية  الدبيبة، وعــدد من 
يوم الخميس إجــراء انتخابات عامة يوم 24 
ديسمرب، مثلام ورد يف خطة سالم تساندها 
األمــم املتحدة بهــدف إنهــاء االضطرابات 
واالنقسامات التي تعصف بالبالد منذ سنوات.

وعىل الرغم من أن الربملــان أصدر قانونا 
 ، لالنتخابــات الرئاســية يف ذلــك التاري
فقد أصدر أيضا قانونــا منفصال ينص عىل 
الربملانية يف موعد الحق.  االنتخابات  تنظيم 
ورفضت املؤسســات السياسية األخرى يف 

ليبيا مقرتحات الربملان.

ومــن املقرر إجــراء الجولــة األوىل من 
االول.  24كانون  يوم  الرئاســية  االنتخابات 
وقال الســايح »إن جولة ثانية ستنعقد يف 
موعد الحق إىل جانب االنتخابات الربملانية«.

 البحرية الليبية تنقذ عددا

 من املهاجرين 

ويف سياق اخر تكن زورق الدورية التابع 
لحرس السواحل الليبية فجر أمس، من إنقاذ 
56 مهاجرا من جنسيات إفريقية تم تحويل 4 

مهاجرين منهم للمستشفى.
نحــو  طريقهــم  يف  املهاجــرون  وكان 
الشواطي االوروبية عىل م قارب مطاطي.

وفور تلقي زورق الدورية، نداء استغاثة تم 
تحريك الزورق )فزان( بعد تجهيزه باإلمكانات 
واالنتشــال اىل عني  اإلنقاذ  لعملية  الالزمة 

املكان حيث قام عنارص الجهاز بدورهم. 
وفور اتام عملية اإلنقــاذ تم اإلنزال يف 
نقطة اإلنزال بقاعــدة طرابلس البحرية وتم 
تســليم املهاجرين إىل رشطــة الهجرة غري 

الرشعية.
اطار  الهجرة يف  وسيتابع جهاز مكافحة 
دوره االنساين عملية رعاية هوالء املهاجرين 

واتام إجراءات ترحيلهم اىل بلدانهم ساملني.

الجيش السوري، رتل  اعرتض عنارص من 
عربات عســكرية تابعــا للجيش األمرييك 
حاول العبور من خالل قرية الدمخية بريف 

الحسكة الشاميل وأجربوه عىل الرتاجع.
وأفادت مصادر أهلية من ريف القامشيل 
لوكالة »ســانا« بأن »عنــارص من الجيش 
بريف  الدمخية  قرية  الســوري يف  العر 
الحســكة الشــاميل اعرتضوا رتال لقوات 
6 عربات  االحتالل األمــرييك مؤلفا مــن 
عســكرية حاول العبور مــن خالل القرية 

وأجربوه عىل الرتاجع ومغادرة املنطقة«.
بريف  وبلــدات  قــرى  أهايل  وتصــدى 
الســوري،  الجيش  من  الحســكة مبؤازرة 
أثناء  األمــرييك  الجيش  أرتال  للعديد مــن 
املنطقة بالقرب من  التحــرك يف  محاولتها 
عىل  وأجربوها  وقواعدها  انتشارها  مناطق 

بالحجارة. بعد رشقها  والعودة  املغادرة 
وكانت قوات الجيش الســوري املتمركزة 
الغر عىل الطريق  القامشــيل  يف مدخل 

الــدويل 4 منعت قبل يومني، رتال امريكيا 
وأجربته  القامشــيل  مدينة  إىل  العبور  من 

الرتاجع. عىل 
اىل ذلــك، اعــرتض أهايل قريــة حامو 
للمرة  القامشيل شامل رشقي سوريا  بريف 
الثانية خالل أسبوع، رتال للجيش األمرييك 
من 5 مدرعــات، ومنعوه من دخول قريتهم 

بالحجارة. برشقه 
»رتال  أن  القريــة،  يف  مصــادر  ونقلت 
املرور  3 مدرعات وســيارة همر حاول  من 
الدويل  الطريق  القامشــيل عرب  إىل مدينة 
باعرتاض  األهايل  القرية، فقام  بالقرب من 
الرتــل ورمــوه بالحجارة وأجــربوه عىل 

الرتاجع«.
أهايل قرية حامو خالل األشهر  وتصدى 
املاضية عدة مرات ألرتــال أمريكية حاولت 
الدخــول إىل القرية أو املــرور مبحاذاتها 
وأجربوهــا مبؤازرة من الجيش الســوري 

عىل املغادرة وعودة أدراجها.

الصدر حّذر من أي تدخل إقليمي أو دولي 
الــعــراقــيــة.. الــحــكــومــة  تشكيل  فــي 
ولــــــــــــــــــــــّوح بـــــــــــــــــــرّد صـــــــــــارم

جدد زعيم التيار الصدري يف العراق، مقتدى الصدر، أمس، 
رفضه ألي تدخل إقليمي أو دويل يف شؤون بالده، خاصة مبا 

يتعلق يف تشكيل الحكومة االتحادية.
وقال الصدر يف بيان موســع »سنسعى لتوطيد العالقات 
مع دول الجــوار التي مل تتدخل بالشــؤون الداخلية للعراق، 
ونعمل عىل إيجاد مشاريع مشرتكة أمنيا واقتصاديا وثقافيا 
وصحيــا وتربويا وصناعيا، وعىل األصعــدة كافة«، مضيفا 
أن »دول الجــوار ذات التدخل الواضح يف الشــأن العراقي، 
ن  سنفتح معها حوارا عايل املستوى ملنع التدخالت مطلقا، ف
استجابت فهذا مرحب به وإال فســنلجأ للطرق الدبلوماسية 

والدولية ملنع ذلك«.
وحذر الصدر يف بيانه »الدول التي تتدخل بالشأن العراقي 
والدبلوماســية  االقتصادية  التعامالت  تقليص  إىل  باللجوء 
معها، وغريها من اإلجــراءات الصارمة املعمــول بها دوليا 

وإقليميا«.

ــنــصــر«  ــع ال ــيـ ــاصــيــل عــمــلــيــة »ربـ ــف الــحــوثــيــون أعـــلـــنـــوا ت
ــات عسكرية ــي ل ــام  ــن ــت وأكــــدوا أســـر أشــخــا وتــدمــيــر وا

»أنصار  كشــفت جامعة 
عن  أمس،  الحوثيــة،  الله« 
العسكرية  العملية  تفاصيل 
يف  النرص«  »ربيع  الواسعة 

محافظتي مأرب وشبوة.
العسكري  املتحد  وقال 
العميد  الحوثيــني  باســم 
مؤتر  يف  رسيــع،  يحيى 
تحريــر  »تــم  صحفــي 
وبيحان  عسيالن  مديريات 
وتحرير  شــبوة  يف  وعني 
والعبدية  حريــب  مديريتي 
جبل  مديريتي  مــن  وأجزاء 

مــراد والجوبــة يف مأرب«، الفتــا إىل أن 
»إجاميل ما تم تحريره خــالل عملية ربيع 
النــرص 3200 كيلومرت مربع«، مضيفا »لقد 
ظلت بعــض املناطق التي تحــررت مؤخرا 
يف مأرب وكرا للعصابــات التكفريية بدعم 
تحالف العدوان«، مؤكدا أن »القوات الحوثية 
»بارشت فــور تحرير تلك املناطق يف تطبيع 
)التابعة  الداخليــة  وزارة  وتولــت  الحياة، 
لصنعاء( والجهات املعنية مســؤولياتها مبا 

فيها السلطة املحلية«.
النرص إىل مقتل  »أدت عملية ربيع  وأكمل 
وإصابــة وأرس 1840 يف صفوف العدوان، 
بينهم 550 قتيال و1200مصابا و90 أسريا«، 

مشريا إىل أنه »من بني قتىل العدوان قيادات 
من »داعــش« و«القاعدة«، والتي كانت تتخذ 
العبدية وكرا لها وتتلقــى الدعم من تحالف 

العدوان«.
واســتطرد »تم خالل عملية ربيع النرص 
إعطــاب وإحــراق وتدمري قرابــة 16 آلية 
ومدرعــة وناقلــة جند، وتدمــري 180 من 
األســلحة، ونجحت قواتنــا يف تدمري 5 من 

مخازن األسلحة خاللها«.
وتابع رسيع »تم اغتنام عرشات املدرعات 
العدوان خالل عملية  لقوى  التابعة  واآلليات 
ربيع النرص، والخســائر الكبرية يف صفوف 
املرتزقــة تفرض علينا أن نوجــه لهم دعوة 

للتوقف عن القتال يف صفوف العدو«.

مــعــتــقــلــيــهــا ن  ــ ــشــ ــ ب اإلمــــــــــارات  مـــنـــهـــا  دو  مــــن  وعـــــــــوداً  تـــلـــقـــت 
ــن أو أدنــــى ــيـ ــوسـ ــاب قـ ــ ــ ــات ق ــ ــ ب الــــفــــر   : ســـــــــر هــــالــــي ا حــــمــــاس« 

ز  ـــــــــي: اتـــــــــــــحـــــــــــــاد املـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن ســـــــُيـــــــعـــــــ خـــــــــامـــــــــنـــــــــ
قـــــــــدراتـــــــــهـــــــــم جــــــمــــــيــــــعــــــاً والــــــتــــــطــــــبــــــيــــــع ضـــــــــــــّد الــــــــوحــــــــدة

األســري  نــادي  أكّــد   
القمع  قوات  أّن  الفلسطيني 
ســجون  إلدارة  التابعــة 
االحتــالل،  اقتحمت صباح 
)21( يف سجن  أمس، قسم 
عمليات  وأجــرت  »عوفر«، 

تفتيش واسعة فيه.
وقــال نادي األســري يف 
جرت  »مواجهة  إّن  له،  بيان 
وســّجان،  األرسى  أحد  بني 
تواصل  ذلــك  خلفية  وعىل 
تهديدهــا  الســجن  إدارة 
القسم وعزل  اقتحام  عادة  ب
األمر  به،  والتنكيل  األســري 
وتم  األرسى،  رفضــه  الذي 
كام  بالكامل،  السجن  إغالق 
وأرجعــوا وجبــات الطعام 
وما  احتجاجية،  كخطــوة 
تسود  التوتر  من  حالة  تزال 

أقسام األرسى«. 
ومن الجدير ذكره أّن األرسى يف سجن »عوفر« 
يواجهون عمليات اقتحام متكررة، فمنذ مطلع هذا 
العام ُســجلت العديد من االقتحامات التي تنّفذها 
وحدات القمع بهــدف التنكيل باألرسى، وإبقائهم 
يف حالة عــدم »اســتقرار«، وفــرض مزيد من 

السيطرة عليهم.
يُشار إىل أّن وحدات القمع كانت قد نّفذت عملية 
اقتحام واســعة يف قسم )1( يف سجن »جلبوع« 
قبل يومني ونكّلت باألرسى واعتدت عليهم ليكون 

هذا االقتحام الثاين الذي يُسجل خالل أيام.
األرسى  مكتــب  ومســؤول  ل«حامس«  عضو 

والشهداء
ويف السياق، أكّد عضو املكتب السيايس لحركة 
»حامس« ومسؤول مكتب األرسى والشهداء زاهر 
جبارين، أّن املقاومة قطعت عهًدا عىل نفسها بأن 
يعود كل أســري غائب إىل أحضان أهله ومحبيه، 
وقال »املقاومة أوصلت رسالة للعامل عرب معركة 
ســيف القدس بأّن النرص يعقبه نرص، وستفرض 
املقاومة رشوطها عىل هذا املحتل، وستطرده من 
األرايض الفلسطينية«، مضيفا »نقّدر الوجع الذي 
تعيشه كل أم أسري ومفقود وتحلم بلحظة العودة 
واحتضانه، هذا الوجع لن تر عليه املقاومة مرور 

الكــرام، فقد  قطعت املقاومة عهًدا عىل نفســها 
ن  بأن يعود كل غائــب إىل أحضان محّبيه«، وط
»أهايل األرسى بأنهم يف عني املقاومة وأن رسالة 

ذويهم  وصلت لقيادة القسام«.
ودعا جبارين »ذوي األرسى واملفقودين األردنيني 
ورة التحيّل بالصرب ألّن النرص والفرج بات قاب  ل
وس  «، مطالًبا إياهــم »برفع الر قوســني أو أد
العدو  عالًيا والفخــر بأبنائهم ألنهم أثخنــوا يف 
وأوجعوه«، ومشدًدا عىل أن »األرسى خط أحمر ال 

ميكن تجاوزه«.

 حامس 
كــام أعلنت حركة »حــامس« أن رئيس مكتبها 
السيايس إسامعيل هنية، أجرى يف األيام األخرية 
اتصاالت مكثفــة مع عدد مــن دول املنطقة يك 
»تتدخــل بغية إطــالق رساح معتقيل الحركة يف 

السعودية«. 
وأكدت الحركة يف بيــان أصدرته أمس، أن هذه 
االتصاالت شملت كال من مرص وقطر وتركيا واألمم 

املتحدة وكذلك »اإلمارات عرب بعض األصدقاء«.
ولفتت »حامس« إىل أن هنية أطلع األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش بأســامء هؤالء 
املعتقلني )وعىل رأســهم  ممثل الحركة الســابق 
ي أبو هــاين( واملعلومات املتعلقة  محمــد الخ

يف  أمله  عــن  وأعرب  بهم، 
إطالق رساحهم جميعا.

حســب  هنية،  وحــذر 
أن أوضــاع  البيــان، مــن 
صعبة،  الصحية  املعتقلــني 
مضيفا أنه »ال أحد يتمنى أن 
يفقد أي من أبطال الشــعب 
داخل  حياته  الفلســطيني 
العربية  اململكة  يف  السجن 

السعودية الشقيقة«.
وتابع البيان »تلقى رئيس 
الحركة وعــودا بالتحرك من 
هــذه الــدول، والعمل عىل 
القضية،  هــذه  معالجــة 
قيادة  يف  وإخوانه  أنه  وأكد 
الحركة سيواصلون حراكهم 
والدبلومــايس  الســيايس 
مــن أجــل تأمــني اإلفراج 
اململكة  لــدى  املعتقلني  عن 

وإغالق هذا امللف نهائيا.

 ظروف مؤملة
لألسري محمود عارضة 

كشــفت املحامية جنان عبــده، تفاصيل مؤملة 
عن الحالة املعيشية لألسري محمود عبد الله عيل 
عارضة )46 عاًما( قائد عمليــة »انتزاع الحرية« 
االحتالل  ســجون  يف  االنفــرادي  عزلــه  داخل 

الصهيوين.
وقالت املحامية عبده خالل ندوة خاصة نظمتها 
لجنــة مناهضة التعذيــب بالداخــل املحتل، »إن 
ء عن األسري  إدارة ســجون االحتالل تنع كل 
عارضة، مثل الراديو، أوراق، قلم رصاص، قصاصة 
الورق، ال تلفاز وال بالطة كهربائية، وكل االجهزة 
الكهربائية محظورة، الكتب محظورة ما عدا القرآن 
الكريم، الزيارات ممنوعة، كذلك منع إدخال جميع 

أنواع املالبس ».
وذكرت املحامية أن جنــود االحتالل يقتحمون 
يومياً زنزانته بني 2.30 و4 ليالً، ويقومون بتقييده 
أثناء عملية التفتيش، ومنعه من )الكنتينة(، كذلك 
ء والطعام  مينع دخول الشــاي والقهوة، وكل 
يسء جــداً، وعند ســؤاله عــن معنوياته يقول 

معنويايت عالية جدا ».

أكــد اإلمام الســيد عيل 
وحــدة  »ن  الخامنئــي، 
تكتيكيا  أمرا  ليس  املسلمني 
رئي  موضــوع  هي  إمنا 
وفريضــة قرآنية قاطعة«، 
اتحاد  أن  »عــىل  مشــدًدا 
تعزيز  إىل  سيؤدي  املسلمني 
وســتحّل  جميعا،  قدراتهم 
الفلســطينية  القضيــة 
وكلام  ممكن،  شكل  بأفضل 
كنا جديني أكــرث يف إحياء 
حق الشــعب الفلســطيني 
أكرث من وحدة  ننا نقرتب  ف

املسلمني«.
وخالل استقباله الضيوف 
املشاركني يف مؤتر الوحدة 
اإلســالمية الذي انعقد يف 
طهران،  اإليرانية  العاصمة 
املولد  أن  »إىل  خامنئي  أشار 

النبــوي الرشيف هو بداية مرحلة جديدة يف حياة 
البرش«.

الــدول ارتكب  ســامحته لفــت إىل أن بعض 
ذنبــاً وخطأً كبرياً يف قضيــة التطبيع مع الكيان 
الصهيــوين، مؤكــًدا أن التطبيع هــو ضد وحدة 
املســلمني ويجب عىل املطبعــني الرتاجع عن هذا 

الخطأ الكبري وتعويضه.
واعتــرب »أن الســبب وراء تأكيــد الجمهورية 
ملواجهة  هو  اإلســالمية  الوحدة  عىل  اإلسالمية 
مخططــات األعــداء«، الفًتــا »إىل أن التفجريات 

األخرية يف أفغانستان منوذج من نتائج زرع بذور 
الخالف بني الشيعة والسنة«.

وأشار »إىل أن موضوع الشيعة والسنة قد دخل 
منذ ســنوات يف األدبيات السياســية األمريكية، 
بالرغــم من أنها تعارض اإلســالم من األســاس 
وتعاديه، محذًرا مــن أن األدوات األمريكية لن تألو 
جهدا يف ســبيل إحدا فتنة يف العامل اإلسالمي 
منها التفجريات التي استهدفت مؤخرا املساجد يف 

أفغانستان«.
وذكر خامنئــي ب«أن تنظيــم »داعش« الذي 
أفغانســتان هو صناعة  التفجــريات يف  يتبنى 

اعرتف  ما  وهــذا  أمريكية، 
يف  الدميقراطيــون  بــه 
أشار  كام  املتحدة.  الواليات 
السياســية  القوى  أن  إىل 
أجل  مــن  تســعى  املادية 
تقديــم اإلســالم باعتباره 
بالفرد وال عالقة  يهتم  دينا 
االجتامعية،  بالقضايــا  له 
دين  هــو  اإلســالم  بينام 

شامل.«

 عبد اللهيان أعلن 
عن إجراء حوار رصيح 

وودي وبناء مع 
نظريه األذري 

وزير  أكد  اخر  صعيد  عىل 
حســني  اإليراين  الخارجية 
أمري عبــد اللهيان، أن »إيران 
البلدان اإلســالمية  وأذربيجان بلــدان جاران من 

وتجمعهام مشرتكات كثرية«.
وعىل حســابه يف »تويرت«، قال حســني أمري 
عبد اللهيــان »الجمهورية اإلســالمية اإليرانية 
وجمهوريــة أذربيجان بلدان جــاران من البلدان 

اإلسالمية..تجمعهام مشرتكات كثرية«.
أضاف »تحدثــت مع نظــريي األذري، جيهون 
بريامــوف، عن خارطة طريــق تقدمية للعالقات 
الشــاملة بني البلدين، وكان حوارا رصيحا، ووديا 
وبناء«، مشــريا إىل أن »عالقات البلدين والشعبني 

تتعزز يف ظل االحرتام املتبادل«.

ــراي ــّدد قـــصـــف تــيــ ــ ــج ــ الـــحـــكـــومـــة اإلثـــيـــوبـــّيـــة ت

مواقع  ضد  غاراته  اإلثيو  الجيش  جدد 
الجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي، الفصيل 
الذي تعتربه أديس أبابا كيانا إرهابيا، وذلك 
ضد  يشــنها  التي  الجديدة  العمليات  ضمن 
الجبهة، وســط تخوفات من تردي الوضع 

اإلقليم. يف  اإلنساين 
جاء ذلك وفقــا لبيان صــادر عن مكتب 
تدمري  إىل  أشــار  أمس،  الحكومي،  االتصال 
مركز كانت تســتخدمه جبهة تحرير تيغراي 
لتصنيــع املعــدات العســكرية واملالبــس 
العســكرية املقلدة، بينام نفى متحد باسم 

بات. الجبهة تعرض أهداف عسكرية ل
وقــال غيتاشــيو رضا، عــرب »تويرت« 
استهدف  أحمد،  أل  التابع  الجو  »ســالح 
مستشــفى محليــا يف مــاي صــربي«، 
مضيفا »مــن املفارقات أنهم اســتهدفوا 

أيضــا ما تبقى من املدا »مصنع للنســيج« 
يف عدوة«.

وتابع »القــوات اإلريرتية اإلثيوبية دمرت 
مصنع املنســوجات بالكامل منذ أشــهر وال 

أهداف عسكرية بالطبع«.
واستهدفت غارة جوية، الجمعة املايض، 
تابعة  قتال  لشــبكة  ومركزا  تدريب  قاعدة 
لجبهة تحرير تيغــراي يف مدينة ميكييل، 

اإلقليم. عاصمة 
تيغراي  لتحرير  الشــعبية  الجبهة  وقالت 
إن القوات الحكومية شــنت غــارات جوية 
جديدةعىل عاصمة إقليم تيغراي ما أسفر عن 
سقوط جرحى وخســائر مادية كبرية، وهو 
ما نفته الحكومة بالتأكيد أن قواتها قصفت 
أســلحة  فيها  قانونية  غري  إرهابية  مخازن 

ثقيلة ومواقع لتصنيع األسلحة.
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جوية ـــارات  تــشــّن  الحكومة  وقـــوات   ... الــصــومــا  فــي  ــة  ــويّ دم مــواجــهــات 

ــركـــــــة طــــــالــــــبــــــان لــــــــن تــــــــشــــــــارك فــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر طـــــهـــــران حـــــ
ـــــــربـــــــي الــــــبــــــالد واشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات فـــــــــي هــــــــــــــرات شـــــــمـــــــا 

شهدت أمس والية غلمدغ 
الصومالية، تصعيدا عسكريا 
مواجهات  انــدالع  مع  حادا 
دمويــة فيهــا بــني قوات 
وتنظيم  االتحادية  الحكومة 
والجامعة«،  الســنة  »أهل 
حليفها الســابق يف الحرب 

ضد حركة »الشباب«.
األنباء  وكالــة  وأكــدت 
الصومالية الرسمية »سونا« 
تجــدد املواجهات يف مدينة 
مدن  أكرب  إحــدى  غورعيل، 
الوالية، صباح امس وشــن 
غارات  الحكومية  القــوات 
جوية عــىل جامعة املدينة 
لعنارص  آخر معقل  تعد  التي 

»أهل السنة والجامعة«.
أن  الوكالــة  وذكــرت 
الواليــة  يف  املســؤولني 
الجيش وافقوا عىل  وضباط 
فتح ممر للســامح للتنظيم 
جالء جرحاه وجثث القتىل  ب

من املدينة.
نقلت  ذلــك،  غضون  يف 
سكان  عن  »رويرتز«  وكالة 

أن 30 شخصا  تأكيدهم  ومسؤولني يف مستشفى 
عىل األقل قتلوا وأصيب أكرث من 100 آخرين جراء 

جولة القتال األخرية.
وكانت التوترات بني الحكومة الصومالية وتنظيم 
»أهل السنة والجامعة« قد بلغت ذروتها يف وقت 
سابق من الشــهر الجاري، إذ شن الجيش الوطني 

ما وصفه »هجوما استباقيا« عىل التنظيم، غري أن 

األخري تكن من التصدي له وأحكم سيطرته عىل 

غورعيل.

تأثريه  بشأن  مخاوف  التصعيد  هذا  واســتدعى 

املشــرتك  العدو  محاربة  جهــود  عــىل  املحتمل 

والجامعــة«، حركة  الســنة  للحكومــة و«أهل 

»الشباب« املتطرفة.

ونقلــت »رويرتز« عن أحمد معلــم فقي، وزير 

الشهر  الذي اســتقال  الســابق يف غلمدغ  األمن 

املايض بســبب عدم إصغاء الحكومة إىل نداءاته 

لتفادي التصعيد، تحذيره من أن »الشباب« تسيطر 

عىل أجزاء واسعة من الوالية.

وأكدت الوكالة أن »الشــباب« اســتهدفت أمس 

االول مطارا يف غلمدغ بقذائف مورتر.

طالبان  حركــة  أعلنــت 
يف أفغانســتان أمس، عدم 
اجتــامع  يف  مشــاركتها 
جوار  دول  خارجيــة  وزراء 
يف  عقده  املقرر  أفغانستان 
طهران يوم األربعاء القادم. 

طالبان  يف  مسؤول  وأكد 
يف ترصيح لـ«ســبوتنيك«، 
نشــارك  لــن  الحركــة  أن 
يف اجتــامع طهــران حول 

أفغانستان.
ويف وقت ســابق، أفادت 
وســائل إعالم إيرانية نقال 
عن مصــادر يف الخارجية، 
بأن طهران ال تنوي االعرتاف 
تشكيل  قبل  طالبان  بحركة 
يف  شــاملة  حكومــة 

أفغانستان.
وأشــارت إىل أن »طالبان 
املدعوين  قامئة  عىل  ليست 
إىل اجتــامع وزراء خارجية 
األفغــاين  الجــوار  دول 
يف طهــران، املقــرر عقده 

األربعاء«.
املشاركة  األطراف  وكانت 

يف محادثات صيغة موســكو حول أفغانســتان 
أكــدت رضورة العمل مع »طالبان«، مشــددة مع 
ذلك عىل رضورة أن تتخذ الحركة إجراءات لتشكيل 

حكومة أفغانية شاملة.
تجدر اإلشــارة إىل أنه من الرشوط املســبقة 
كانت  بـ«طالبان«  لالعرتاف  أفغانســتان  لجريان 
تشكيل حكومة شاملة، واحرتام حقوق املواطنني 

األفغان، وتجنب العنف والتطرف.

عىل صعيد اخر أعلنت وسائل إعالم أفغانية بأن 
اشــتباكات عنيفة اندلعت يف مدينة هرات شامل 

غر البالد. 
وأكــدت وكالة »آمــاج نيوز« أمــس، نقال عن 
مصادر مطلعة، أن مواجهات ضارية تتواصل منذ 

عدة ساعات يف الدائرة الـ15 من املدينة.
وأوضــح املتحــد باســم وزارة الداخلية يف 
التي شــكلتها حركة  الجديدة  األفغانية  الحكومة 
»طالبان«، قاري ســعيد خوســتي، عىل حسابه 

يف »تويرت«، أن القتــال احتدم مع ثالثة مجرمني 
متورطني يف عمليات خطف كبرية تحصنوا داخل 
عامرة ســكنية يف الدائرة التاســعة من املدينة، 
مضيفا أن القوات الخاصة طوقت العامرة وتكنت 

من تصفية هؤالء.
ونرشت »آماج نيوز« مقطــع فيديو يوثق دوي 
إطالق الرصاص يف املدينة، ولقطات أخرى تظهر 
إطالق النار وسط شارع، ومل يتضح ما إذا كان هذا 

الفيديو التقط يف هرات.

ــا  ــنـ ــاعـ ــب أملـــــانـــــي: تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــــرة دفـ ــ ــائ ــ ن
ــة ــ ــ ــؤول ــ ــ ــس ــ ــ ـــــــيـــــــر م ن روســــــــــيــــــــــا  بــــــــشــــــــ

ــة«  ــهـ ــواجـ ــن »مـ ــ ســـيـــنـــاتـــور روســــــي يـــتـــحـــد ع
وروبــــــــــــي ــر االتـــــــحـــــــاد ا ــ ــي ــصــ ــ ــّدد م ــ ــحـ ــ ــتـ ــ سـ

املــهــاجــريــن نــعــيــد  أالّ  علينا  فــرنــســيــس:  ــا  ــاب ــب ال
ــا ــي ــب ــي ل مــــثــــل  مـــــنـــــة  ــــيــــر  دو  الــــــــى 

املــــــّتــــــحــــــدة مــــــــــــــم  ا  : ــــــوتــــــيــــــريــــــ 
ــي ــ ــارث ــ ــن صـــــــــرا ك ــ ــ ــم م ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــت الـ ــ ــل ــشــ ــ ــت ــ ان

أملاين  نائــب  انتقــد 
بــارز تلويــح وزيــرة 
الدفــاع أنيغريت كرامب 
كارينبــاور باســتعداد 
الســتخدام  الناتــو 
النوويــة  األســلحة 
ضــد روســيا، ودعاها 
لعــدم تحميل الحكومة 
»عبء«  املقبلة  األملانية 

ترصيحات كهذه.
وقــال رئيــس كتلة 
االشــرتايك  الحــزب 

رولف  البوندستاغ  يف  األملاين  الدميقراطي 
موتزينيتش يف حديــث لوكالة »د ب أ« إن 
»االستنتاجات األخرية لوزيرة الدفاع بشأن 
النووية يف الرصاع مع  استخدام األسلحة 
روسيا غري مســؤولة«، مضيفا »لألسف، 
ال يختلف ما ورد عىل لسان السيدة كرامب 
كارينباور عن التهديدات عدمية األســاس 

التي تصدر عن الجانب الرويس«.
طالق  الدفاع ب واتهم موتزينيتش وزيرة 
»دوامة التصعيد«، وقال »ليس من الواضح 
بالنســبة يل ما إذا كانــت الوزيرة تقصد 
بلك األســلحة النووية املنترشة يف أملانيا«، 
السياسة األمنية للحكومة  أن  مشددا عىل 
االتحادية اتســمت حتى اآلن بالرغبة يف 

انتهاز فرص االنفراج والحوار.
وتابع النائب الذي مــن املتوقع أن يقود 

حزبه االشــرتايك الدميقراطــي االئتالف 
»أحث  املســتقبل  أملانيا يف  الحاكــم يف 
كرامب كارينباور عىل عدم تحميل سياسة 
الحكومة األملانية الجديدة أعباء )إضافية(.

تعليقا  قالت  كارينبــاور  كرامب  وكانت 
عىل تقاريــر إعالمية تحدثت عن أن الناتو 
ملنطقتي  إقليمية  ردع  سيناريوهات  يدرس 
البلطيــق والبحر األســود ورمبا أيضا يف 
املجال الجوي، باستخدام أسلحة نووية، إنه 
ينبغي للحلف أن يظهر لروسيا بكل وضوح 

استعداده الستخدام »مثل هذه الوسائل«.
الترصيحــات حذر وزير  وردا عىل هذه 
الدفاع الرويس سريغي شويغو حلف الناتو 
من مغبة حشــد قواته إىل حدود روسيا، 
مذكّــرا بالعواقب التي ترتبت عىل مثل هذه 
بالنســبة ألملانيــا وأوروبا يف  التحركات 

املايض.

الســيناتور  قــال 
أليكــ  الــرويس 
الرصاع  إن  بوشــكوف، 
بــني بولنــدا وقيــادة 
األورو  االتحــاد 
»حاسم« بالنسبة ملصري 

 . االتحاد األورو
بوشــكوف  وكتــب 
متســائال عن مستقبل 
األورو  االتحــاد 
كيانا  ســيكون  »هــل 
عىل  مبنيا  موحد،  شبه 
يف  موحد  ملركز  التبعية 

بروكســل ومتطلبات إيديولوجية ليربالية 
متطرفة، أو سيكون اتحاد دول مبنيا عىل 
مباد مشــرتكة، ولكن مع درجة عالية 

.» من االستقاللية لكل دولة
ولفت »إىل أن بروكسل تراهن عىل تغري 
الوضع الحــايل يف بولنــدا »بعد وصول 

القوى الليربالية إىل السلطة هناك«.
يذكر أن رئيســة املفوضيــة األوروبية 
أورســوال فون دير الين حذرت بولندا من 

أن تحديها لسيادة قانون االتحاد األورو 
يشــكك يف أســس التكتل الذي يضم 27 

دولة، وال ميكن أن مير دون عقاب.
البولندية  الدســتورية  املحكمة  وكانت 
أجزاء من  بــأن  قضت يف وقت ســابق، 
قانــون االتحــاد األورو ال تتوافق مع 
الركيزة  يقــوض  ما  البولندي،  الدســتور 
القانونية التــي يقوم عليها االتحاد ويثري 
مخاوف من أن بولندا قد تغادر االتحاد يف 

نهاية املطاف.

طالب البابا فرنسيس، 
قداس  خالل  كلمته  يف 
إعادة  بعــدم  األحــد، 
دول  إىل  املهاجريــن 
وصفها بأنها غري آمنة، 
مثل »ليبيــا«، مؤكدا أن 
يعانون  منهم  »كثريين 
من ظروف عنيفة وغري 
لتلك  مامثلة  إنســانية 
املوجودة يف معسكرات 

االعتقال«.
»علينا  أنه  إىل  ولفت 
أن نضــع حــدا لعودة 

املهاجرين إىل البلدان غري اآلمنة«، مشددا 
عىل أن »العديد من هؤالء الرجال والنساء 
ليبيــا يتعرضون لعنف غري  واألطفال يف 
إعطاء  »يجب  أنه  إنساين«. مشــدًدا عىل 
األولويــة لعمليــات اإلنقــاذ يف البحر، 

واإلنزال املنظم، وبدائل السجن، واملسارات 
املنتظمة إلجراءات الهجرة واللجوء«.

الدويل  املجتمع  فرنسيس  البابا  وطالب 
دامئة  حلول  إليجــاد  بوعوده  »بالوفــاء 
إلدارة تدفقات الهجرة يف ليبيا وكل البحر 

املتوسط«.

العام  األمــني  قــال 
أنطونيو  املتحدة  لألمم 
املنظمة  »إن  غوترييش، 
عىل  مر  التــي  الدولية 
تأسيســها 76 عامــا، 
من  العــامل  انتشــلت 
وذلــك   ، كار رصاع 
تأسيسها،  مبناســبة 
انتهــاء الحرب  عقــب 

الثانية«. العاملية 
غوترييش،  وكتــب 
أمس،  »تويــرت«،  عىل 
يوم  مبناســبة  تدوينة 

تأسيس  تاري  يوافق  الذي  املتحدة،  األمم 
املنظمــة الدولية يف الـــ 24 من ترشين 

األول عام 1945.
جاء تأســيس األمم املتحــدة، يف بعد 
أقل من شــهرين من نهاية معارك الحرب 
أكرث  بأنها  تصنف  التــي  الثانية،  العاملية 

حرب مدمرة يف تاري البرشية.
وقال غوترييش »كان تأســيس األمم 
تنتشــل  التي  األمل  املتحدة مبثابة عجلة 
«، مضيفا  العامل من تبعــات رصاع كار
»بعــد 76 عاما مــن تأسيســها، أصبح 

الرجال والنساء يف األمم املتحدة يحملون 
ذلك األمل إىل العامل أجمع«.

وقال »لن نستسلم عن هدفنا يف جعل 
سكان العامل يف أفضل حال أينام كانوا«.

وتحد أمــني عام األمــم املتحدة يف 
الدولية  املنظمة  قيمة  أن  سابقة،  تدوينة 
تكمــن فيام قامــت به من دعــم جهود 
اإلنسان  حقوق  وحامية  والتنمية  السالم 
خالل العقــود املاضية، مؤكــدا »أنه لن 
يأيت وقت نقول فيــه إن هذه املنظمة مل 

يعد لها دور يف العامل«.

ــت  ــرب وق قـ ــ ــل بـ ــوّص ــت ــل ــع ل ــطــّل ــت ــصــر ت ــســي: م ــســي ال
النهضة« »ســـّد  ن  بــشــ مــة  ــ ــل وُم ــوازنــة  مــت التــفــاقــيــة 

 ، أكد الرئيس املرصي عبد الفتاح الســي
»أن بالده تتطلع للتوصل يف أقرب وقت وبال 
مزيد من اإلبطــاء التفاقية متوازنة وملزمة 

.» قانونا بشأن سد النهضة اإلثيو
يف  املشــاركني  إىل  وجهها  كلمــة  ويف 
فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه املنعقد 
اليوم تحت شعار »املياه والسكان والتغريات 
العامليــة  التحديــات والفــرص«، قال إن 
»الشــعب املرصي يتابع عــن كثب تطورات 
، ومرص تطلع  ملف ســد النهضة اإلثيــو
للتوصل يف أقرب وقت وبال مزيد من اإلبطاء 
إلتفاقيــة متوازنة وملزمــة قانوناً يف هذا 
الشأن مبا من شــأنه تحقيق أهداف إثيوبيا 
بل  نتفهمها  التــي  األهداف  التنموية، وهي 
التناحر  وندعمها«، مضيفا  »يجــب تفادي 
حول موارد املياه فلن يخــرج أحد فائزا يف 
رصاع متهــور حول املياه«، مشــريا إىل أن 
املُلحة  الدولية  التحديات  أبرز  املياه من  أزمة 
العامل  املطردة يف عدد سكان  الزيادة  بسبب 

مع ثبات مصادر املياه العذبة«.

وشــدد عىل أن مرص »تؤمن مرص إمياناً 
راســخا بأن دفع جهــود التنمية يعد رشطا 
أساسيا لتعزيز السلم واألمن الدوليني وإقامة 
ية  نظام عاملي مستقر، حيث تبنت مرص الر
الشــاملة »مرص 2030« يف برنامج وطني 
طموح يخاطب كافــة مناحي الحياة، وأولت 
للهدف  أولويــة قصوي  الدولة املرصية  فيه 
الســادس من أهــداف التنمية املســتدامة 
املعني بامليــاه ، كام وضعــت مرص الخطة 
اإلســرتاتيجية إلدارة املوارد املائية حتي عام 

.»2037
وأكــد الســي »أهمية إعــالء مباد 
التعــاون والتضامن الدويل مبا من شــأنه 
تكني الشــعوب مــن مواجهــة التحديات 
املياه،  مبوضوعات  اتصــاال  الراهنة  العاملية 
ما أن  وهي التحديات التي ال تقبل القسمة »ف
ننجح يف مواجهتها بالتعاون ســويا أو نقع 
يف براثن التناحــر حولها فال يخرج منا أحد 
فائــز يف رصاع متهور حــول مصدر الحياة 

الواجب توفريه لكل إنسان دون تفرقة«.

الــســودانــي: ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  مستشار 
زمـــــــة الـــحـــالـــيـــة ُمــصــطــنــعــة...  ا

حذر مستشار رئيس الوزراء السوداين والقيادي يف قوى 
الحريــة والتغيري يارس عرمان، مــن محاولة حل الحكومة 
االنتقاليــة بالقوة، واصفــا األزمة الحالية يف الســودان 

بـ«املصطنعة« وتأخذ شكل »انقالب زائف«.
املجلس  وجدد عرمان خــالل مؤتر صحفــي ملجموعة 
املركــزي لقوى الحرية والتغيــري، »الثقة يف الحكومة ويف 

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك«.
إىل ذلك، حّث املبعو األمريــيك الخاص للقرن األفريقي 
جيفري فيلتامن، خــالل لقائه يف الخرطوم رئيس الحكومة 
الســودانية عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس الســيادة عبد 
الفتــاح الربهان، عــىل رضورة العمل مًعــا لتنفيذ اإلعالن 
الدستوري الحاكم للفرتة االنتقالية باإلضافة إىل دعم التحول 

الدميقراطي.
يف هذا الســياق، أكد نائب رئيس حزب األمة الســوداين 
إبراهيم األمني عبد القــادر، عىل »الحاجة ملعاجلة الخالفات 
بني املكون املدين والعســكري، من خــالل الحوار والرشاكة  
املحكومــة بالوثيقة الدســتورية«، الفتــا إىل أن »اإلعالن 
الدستوري هو املؤهل لالســتفادة منه يف الفرتة االنتقالية، 
ألن قوى التغيري أكدت عىل االمتثال بهذا الربنامج ودعت إىل 

معالجة أي سوء تفاهم يحصل بني املكونني«.
وأشــار إىل أن الواليات املتحدة األمريكية مهتمة بحدو 
تحول دميوغرايف يف الســودان الذي يعد - مبوقعه الوسيط 
يف القــارة األفريقية - يف منطقة حساســة يقود ذلك إىل 

انفجارات ت باملنطقة والعامل«.



سبا الخيلـ ـ دولياتـ ـ اعالنات مبوبة
اإلثنني 25 ترشين األول 2021

0 ــــرين االو 1 ــ ــــد 4 تشــ ــ حــ ــــــروت ا ــ ــــدان بي ــ ــ ــــــن مي ــ ــــــل م ــ ــــبا الخي ــ ــــ ســ ــ ــ نتائ
الشوط االول - املسافة 1000 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث - املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع - املسافة 1400 مرت

الشــوط الخامس - املسافة 1400 مرت

1- ســائر 1.70 - 2.80 - نديم 54ك- 1.70 

ل.ل

2- تروي - 3.50 ل.ل - عصام 54ك- 10 ل.ل

3- حبيب حسونه - مهند 54ك- 1.60 ل.ل

4- رغد - عدنان 52ك- 102  ل.ل

5 ورد - فارس 54ك- 67 ل.ل

 - وبــراس   - اطــوال  بســتة  فائــز 

د  1.09  5 /1 وبوقت

الفوركست 3-1- 11 ل.ل

الثالثية 3-2- 70 ل.ل

االنسحابات دانييال

مالكه مفيد دبغي - مضمره عيل حسني

1- جيمــي 1.10 ل.ل- 1.30 ل.ل- عدنان 

56ك- 1.10 ل.ل

2- اوليتشــكا - 3.50 ل.ل- فارس 54.5 ك 

-24 ل.ل

3- محسوم - وديع 55ك- 15 ل.ل

4- فيحاء - نديم 54.5ك- 6 ل.ل

5- سعيد - رشيف 52ك- 119 ل.ل

فاز بطولني، وخمسة عرش طول - وبوقت 

2/5 1.09 د

الفوركست 1-3- 3.50 ل.ل

الدوبليه سائر عىل جيمي- 1.10 ل.ل

الثالثية 1-3-2- 60 ل.ل

مالكه الياس زهرة - مضمره مروان دبور

1- فيلســوف - 3.50 ل.ل0 عصام 54ك- 

3.50 ل.ل

2- سندريلال - عدنان 52ك- 1.30 ل.ل

3- ساهر - رشيف 50ك- 3 ل.ل

4- زلــزال - وقع اثناء الجري - امجد 51ك- 

28 ل.ل

فاز بأربعة اطوال- وبخمسة عرش طول - 

وبوقت 3/5 1.44 د

الفوركست 2-5- 4 ل.ل

الثالثية 2-5-3- 30 ل.ل

الدوبليه جيمي عىل فيلسوف- 2.10 ل.ل

االنسحابات ابن السعد

مالكه اســطبل دو فريج - مضمره محمد 

خري الدين

1- حبيــب جاك - 63ل.ل- 9 ل.ل- اســمر 
54ك- 63 ل.ل

2- شايان - 2.70 ل.ل- عدنان 58م- 1.10 
ل.ل

3- سيف النار - بدر 56ك- 4.50 ل.ل
5- نجم الخيل - امجد 51ك- 87 ل.ل

فــاز برقبــة - وبخمســة عرش طول - 

1.40 د  3/5 وبوقت 
الفوركست 5-1- 100 ل.ل

الثالثية 5-1-4- 200 الف ل.ل
الدوبليه فيلســوف عىل حبيب جاك - 10 

ل.ل
مالكه اســطبل شلهوب - مضمره محمد 

عيل

1- مرعب 1.80 ل.ل عالء 56 ك - 1.80 ل.ل

2- صايف الزمان عصام 53 ك - 1.50 ل.ل

3- مجد لبنان عامد 55 ك - 15 ل.ل

4- مجد يارا نديم 56 ك - 10 ل.ل

فاز بســتة اطوال، وبخمسة عرش طول - 

وبوقت 1/5 1.44 د

الفوركست 3-4- 2.10 ل.ل

الدوبليــه 3-5- حبيب جاك عىل مرعب- 

9.50 ل.ل

الثالثية 3-4-1- 95 ل.ل

االنسحابات نواس

مالكه الياس زهرة - مضمره مروان دبور

اعداد  لوران ناكوزي

حفلة االمس فيها 

تقاسم حصص...
الشــوط االول مفيــد 

دبغي - عيل حسني - نديم

الياس  الثاين  الشــوط 

زهرة مروان دبور - عدنان

اسطبل  الثالث  الشوط 

فريــج محمد خري الدين - 

عصام

الشــوط الرابع اسطبل 

شــلهوب محمــد عيل - 

اسمر

الشوط الخامس الياس 

زهرة مروان دبور - عالء

امــا املفاجــأة الكربى 

كانــت خســارة البطــل 

العرشة  ابــو  »شــايان« 

قرو حيث رضبه حبيب 

جــاك بقيــادة اســمر.. 

مببلغ يســيل لــه اللعاب 

63 كانيون فوركست 100 

الــف ل.ل والثالثية 200 

الــف والدوبليــه 10 ل.ل 

استطاع  االخري  والشــود 

بقيادة  مرعــب  الجــواد 

صايف  رضب  عالء  الخيال 

عصام  بقيــادة  الزمــان 

املحاصصــة...  حلــوي 

ان شــاء اللــه يبقوا هيك 

متفقــني وكل واحد بياخد 

حصته... واىل اللقاء باذن 

القادمة  بالحفلــة  اللــه 

بالتوقيت  الثانية  الساعة 

الشــتوي الجديد والسالم 

. عليكم

ي  الب ا ال  يد ا بب ا ا ا الهد  ا  وا  ال

ينو

ة  ا م مال الها اليا  د يال  وا جي  ال

اء د ب ا بو  ا  م م

ا  با ب  يد  ب الها م ا م ا ا  وا ال ال

دي يا  ة ال يا ة ب و ا  ال س ال ا  

ء يال  س  ا بو  وا م م م  ال

كـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــرت...

اء د ب ا دا  د  م م يا ج  ة ال يا ي الدا ب ا  جوا ال مو  ب  ي  ال

ــة ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــف ــ ــ حـــــــــــــريـــــــــــــق عـــــــــــلـــــــــــى مـــــــــــتـــــــــــن س
ــدا..  ــ ــنـ ــ ــة كـ ــ ــال ــ ــب ــ ــرة ق ــ ــي ــ ــط ــ تـــنـــقـــل حــــــاويــــــات مـــــــــواد خ

أكد خفر الســواحل الكندي اندالع حريق عىل م ســفينة 

إرسائيليــة محملة مبواد كياموية قبالة ســواحل كندا دون 

معرفة األسباب، مفيدة بسقوط 40 حاوية منها يف البحر.

ومل يتّم الكشــف عن أســباب الحريق وما إذا كان هناك من 

خسائر برشية. 

وأكد خفر الســواحل عىل حسابه يف »تويرت«، أنه أجىل 16 

من أفراد طاقم الســفينة Zim Kingston فيام ال يزال خمسة 

آخرون عىل متنها.

واندلع الحريق عىل م السفينة أمس، وهي تقع عىل بعد 

انية كيلومرتات عن الســاحل قبالة ميناء فيكتوريا،  نحــو 

والتهمت النريان حتى اآلن 10 حاويات عىل األقل.

وأشار خفر السواحل إىل أن النريان تواصل االنتشار غري أن 

الحريق مل ميتد من الحاويات إىل السفينة نفسها بعد.

وحســب بيانات خفر الســواحل، تنقل هذه السفينة أكرث 

مــن 52 طنا مــن الزانثات، )أي مواد كياموية تســتخدم يف 

التعدين(، مبا يف ذلك أميلكسانثات البوتاسيوم التي تعد مادة 

مهيجة وخطرة عىل البيئة.

وأعلنت الســلطات الكندية منطقة طوار بعرض كيلومرت 

حول السفينة وقررت تشكيل لجنة استجابة مشرتكة لتقديم 

الدعم.
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االثنني 25 ترشين االول 2021

وروبيـــــة املحليـــــة فـــــي كـــــرة القـــــدم البطـــــوالت ا
ريـــــا مدريـــــد يحســـــم الكالســـــيكو وليفربـــــو يهيـــــن مانشســـــتر يونايتـــــد

: الســــــلة  كــــــرة  فــــــي  لبنــــــان  بطولــــــة 
ــــــوس )58-73) ــــــى بيبل ــــــروت عل ــــــوز مهــــــم لبي ف

ــل ــ ــ ــور الجم ــ ــ ــهيد ن ــ ــ ــد الش ــ ــ ــاء العقي ــ ــ ــوز أصدق ــ ــ ف
الكرويــــــة شــــــريف  جــــــال  الرائــــــد  بــــــدورة 

جســام ســيا في كما ا يــم بطولة  االعــالن عــن تن
بيــن 11 و14 تشــرين الثانــي برعايــة قائــد الجيــ

حقق بــريوت فوزا مهام عــىل بيبلوس 
بنتيجــة 73-58، ضمن منافســات الجولة 
الثانية من الدوري اللبناين لكرة السلة، عىل 

ملعب مجمع ميشــال سليامن، أمس األحد.
وشــهدت املباراة تفــوق بريوت يف كل 
 ،10-16 الربع األول  انتهــى  األرباع، حيث 

والثاين 43-26، والثالث 44-53.
وشــهدت املواجهة تسجيل نجم بيبلوس 
بشارة بســتاين 17 نقطة، كأفضل مسجل 
يف اللقــاء، مــع 3 متابعــات و3 تريرات 

حاسمة.
من جهة ثانية، ســجل نجم بريوت إييل 
شمعون 15 نقطة، مع 3 متابعات وتريرة 

حاسمة.
وتألــق العب بريوت، هايــك غيوكجيان، 
بشــكل كبري، حيث ســجل أول تريبل دابل 
يف البطولة، هذا املوســم، بـ12 نقطة و14 

حاسمة. تريرات  و10  متابعة 

ورفع بريوت رصيده بذلك إىل نقطتني من 
مباراة واحدة، يف حني رفع بيبلوس رصيده 

إىل نقطتني من خسارتني.
وكان فريق دينامــو لبنان الصاعد حديًثا 
إىل دوري الدرجة االوىل حقق نتيجة مميزة 
الريايض - بــريوت )حامل  عىل حســاب 
اللقب( بفــارق 11 نقطة وبنتيجة 73-84 
يف املباراة التــي دمعتهام يف قاعة مجمع 

الزوق. ح يف  للرياضة وامل نهاد نوفل 
الشــوط  بالنجوم  املدجج  دينامو  وانهى 
االول بفــارق 13 نقطــة  بعد اداء جامعي 
الفت من العبيه بقيــادة املدرب جاد الحاج 
الذي اســتعاد خدمات الالعب احمد ابراهيم 
الذي غاب عن املباراة االوىل امام الشانفيل، 
وســجل خمسة من العبي دينامو 10 نقاط 
واكرث ليحقق الفريــق الصاعد إىل الدرجة 
االوىل الفوز يف اول مباراتني له يف الدرجة 

البطل والوصيف. االوىل عىل 

وفاًء لشــهادته عــىل مذبح الوطن، وهو 
الرائد إبن العميــد، نظّمت اللجنة الرياضية 
يف بلديــة برج الرباجنــة عىل ملعب الوقف 
الجعفــري الخــاص بالبلــدة دورة كروية 
لالعبني القدامى، حملت اســم الرائد الشهيد 
جــالل عيل رشيف، وذلك تكرميا ملســريته 

وعطائه.
ح حفل االفتتاح حشــد مــن املحبني 
النائــب فادي عالمة  والفعاليــات، تقّدمه 
ورئيس بلديــة برج الرباجنة املحامي عاطف 
منصور وغالبية أعضاء املجلس البلدي ورئيس 
الوقف الجعفري يف برج الرباجنة محمد فايز 
حرب، والعميد عيل رشيف والد الشهيد جالل 
رشيــف. قبل إنطالق املباريــات كانت كلمة 
ترحيبية من عريف املناســبة محمد حاطوم 
ثــّم كلامت ملنصور وحرب ورشيف تركّزت يف 
مضامينهــا عىل مناقبية الرائد الشــهيد يف 
عملــه وتعاطيه مع الناس ودور الرياضة يف 

صون املجتمعات وحفظها.
هــذا، وقد جمعت املبــاراة األوىل قدامى 
الربج مع قدامى شــباب الســاحل، وحرّك 
رضبــة البداية العميد عــيل رشيف محاطاً 
بعالمة ومنصور وحرب، لينتهي اللقاء بفوز 
بات الجزاء بعد انتهاء الوقت  الســاحل ب

األصيل بتعادلهام بنتيجة )1 ـ 1(.
ويف املباراة الثانية فاز فريق أصدقاء العقيد 
نــور الجمل عىل قدامى الغبريي بنتيجة 3ـ  
1، وتكللت املباراة باإلثارة والفرص الضائعة.

ويف املبــاراة الختامية التي جرت مســاء 
الجمعــة، فقد أســفرت مجرياتها عن فوز 
أصدقاء الشهيد نور الجمل عىل »الساحليني« 
بنتيجــة 3ـ  1 مــع تألق الفــت لعمر أدلبي 

وجامل يحيى ومحمد بهلوان وأحمد كريم.
وبعد املباراة تســلّم قائــد الفريق الفائز 
م عمــر أدلبــي كأس البطولة من  املخــ
العميد عيل رشيف، فيام ســلّم رئيس بلدية 
بــرج الرباجنة عاطف منصور درعاً تقديرية 
إىل العميد، كامســلّم كبــار الحضور دروع 
املشاركة والتقدير إىل كل من الزميل ابراهيم 
وزنه عن فريق الغبريي، وإىل الالعب السابق 
محمد السيد عن قدامى الربج، وإىل ناصيف 
رشيم عن قدامى الساحل، وإىل العقيد عامد 
الجمل شــقيق العقيد الشهيد نور الجمل عن 

فريق الفريق الفائز.
ثــم توّجه أبطال الــدورة حاملني الكأس 
وســط أهازيج الفــرح لالحتفال بانجازهم 
أمــام صورة معلقة عىل ســور امللعب للرائد 

الشهيد جالل رشيف.

برعاية قائد الجيــش العامد جوزف عون 
ممثالً بالعقيد فادي اسطفان، وبحضور مدير 
عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ونائب 
رئيــس اللجنة األوملبيــة اللبنانية جاك تامر 
ومدير مصلحة الرياضة يف وزارة الشــباب 
والرياضة محمد عويــدات وممثيل األجهزة 
األمنيــة ، املقدم وليد تنوري )األمن الداخيل( 
والرائد فؤاد مو )األمن العام( إىل حشــد 
كبــري من الفعاليات الرياضية والعســكرية 
وأبطال لبنــان يف القّوة البدنية، أعلن رئيس 
االتحاد اللبنــاين للقّوة والرتبيــة والبدنية 
حسنني مقلّد عن استضافة لبنان بطولة آسيا 
بكامل األجســام بني 11 و14 ترشين الثاين 
برعايــة قائد الجيش، ومــام جاء يف كلمته 
خالل الحفل الذي أقيم يف النادي العســكري 
الريايض يف املنارة وأســتهله العريف حسان 
القي بكلمة ترحيبية  ثم النشــيد الوطني  
»متحاملني عىل أوجاع الوطن وقلق املواطنني 
نتجاوز الصعاب ونتصّدى للتنظيم متسلحني 
بثقة الذين وضعوا ثقتهم بنا للقيام باملهّمة، 
آملني أن نكون عند حســن ظنهم، بالرغم من 
كل ما يحيطنا من أزمات سنواصل العمل ولن 
نفقد األمل، وسالحنا يف مواجهة هذا الواقع 
املرير أرادة صلبة وعزم ال يلني، وال نخفي رّساً 
إذا قلنــا بأن رس نجاحنــا يف اجتهاد أبطالنا 
وســهر اداريينا ودعم القلّة من الغيارى عىل 

أمل يرتفع عددهم«. 

وختــم كالمه »نشــبك أيدينــا وقلوبنا 
مجــدداً لتنظيم البطولــة القارية وال بّد يف 
هذا السياق من توجيه الشكر الجزيل ألولئك 
الذينيتعاونــون مع اتحادنا بصمت بعيداً عن 
اإلعــالم وهم كرث، وال يســعني إال أن أعرتف 
بجهودهم شاكراً غريتهم مثنياً عىل خرباتهم 

ومناقبيتهم«.
وكانت كلمة للعقيد اسطفان باسم صاحب 
الرعايــة، جاء فيها »وتبقــى رغبة التنظيم 
وروح املنافسة حّية يف نفوس اللبنانيني رغم 
التحديات الجّمة، ومن منظارنا تّثل الرياضة 
رضورة من رضورات الحياة الصحية السليمة 
ومكّوناً أساسياً من مكونات السالمة الفكرية 
والجسدية وخصوصاً يف هذا الزمن الذي تغلب 
فيه التكنولوجيا عىل مجمل ترصفات الشباب 
وتفاصيل حياتهم،فالرياضة تنح الشــباب 
وتنميةقدراتهم  مواهبهــم  الظهار  الفرصة 
وتساعدهم يف حامية أجسامهم، ولعبة كامل 
األجسام يف طليعة هذه الرياضات التي تحمي 

وتبني وتوّفر الفاتورة الصحية«.
بعــد ذلك تّم عرض فيلــم وثائقي عن أبرز 
املحطات من بطولة »دميوند كاب« التي سبق 
ونظّمها االتحاد منذ شــهرين مع رشوحات 
من جانب مقلد، ويف الختام ســلّم اسطفان 
وخيامي ومقلد جائزتني تقديريتني للبطلتني 
جويا خريالله وأليس رعد تقديراً النجازاتهام 

وتشجيعاً لتطوير أرقامهام.

ا حقائــق الفتــة مــن ســحق بايرن ميوني لهوفنهايم )4-0 في البوندســلي
ـــــــــــــــه يتدخـــــــــــــــل إلقنـــــــــــــــا كيميتـــــــــــــــ بلقـــــــــــــــاح كورونـــــــــــــــا روميني

حقق ريــال مدريد االنتصار 
بنتيجة )2-1(، خالل مواجهة 
الغريــم  أمــام  الكالســيكو 
التقليدي برشلونة، أمس األحد، 
»كامب  البلوغرانا  معقــل  يف 
الجولة  منافسات  إطار  نو«يف 

العارشة من الليغا.
وســجل دافيد أالبــا لريال 
مدريد يف الدقيقة 32، ولوكاس 
 ،)4+90( الدقيقة  يف  فاسكيز 
أغويرو  لربشلونة  سجل  بينام 

يف الدقيقة )7+90(.
ريال  يرفع  االنتصــار،  بهذا 
مدريد رصيده إىل 20 نقطة يف 
صدارة ترتيب الليغا، بينام تجمد 
رصيد برشلونة عند 15 نقطة 

يف املركز الثامن.
بدأت املباراة بتحف من كال 

الفريقــني، وكان أول تهديد يف الدقيقة 3 ألصحاب 
األرض بتمريــرة يف العمق مــن جوردي ألبا تجاه 
الشاب أنسو فايت، لوال خروج الحارس كورتوا الذي 

أمسك الكرة.
وانطلق فينيسيوس جونيور عىل الطرف األي 
وحــاول التمرير داخل منطقــة الجزاء، لوال تدخل 
املدافع إريك غارســيا الذي حول الكرة إىل الركنية 

يف الدقيقة 13.
وتوغل فينيســيوس جونيور داخل منطقة جزاء 
برشــلونة يف الدقيقة 21 وراوغ دفاع البلوغرانا، 
قبل أن يسقط ويطالب بركلة جزاء، لكن حكم املباراة 

رفض احتساب الخطأ.
وأضاع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد 
فرصة تســجيل هدف التقدم يف الدقيقة 24، حيث 
تلقى كرة يف العمق وراوغ الحارس تري شــتيغن، 

لكنه سدد يف الشباك الخارجية.
وجاء الرد رسيًعا من البلوغرانا، بهجمة منظمة 
حيث انطلق ديباي ومرر كرة ملســها فايت وهيأها 
للقادم من الخلف دست، الذي سدد برعونة شديدة 

أعىل مرمى املرينغي يف الدقيقة 25.
ونجح دافيد أالبا يف تســجيل هدف التقدم لريال 
مدريد يف الدقيقة 32، حيث تلقى تريرة من زميله 
رودريغو عىل الطرف األي ملنطقة جزاء برشلونة، 
وســدد قذيفة أق يسار تري شــتيجن الذي مل 

يستطع إيقافها.
وأضاع جريارد بيكيه فرصة تسجيل هدف التعادل 
لربشــلونة يف الدقيقة 34، بتسديدة رأسية مرت 

بجانب القائم األمين ملرمى كورتوا.
وكاد فايت أن يُســجل هدف التعادل لربشــلونة 
يف الدقيقــة 44، حيث تلقى تريرة داخل املنطقة 
وسدد الكرة، لوال املدافع دافيد أالبا الذي تصدى لها 

وشتتها بعيدا.
وانتهى الشــوط األول بتقدم ريال مدريد بهدف 

دون رد.
ومع بداية الشــوط الثاين، قــرر كومان مدرب 
برشــلونة الدفع بكوتينيو بدال من مينغويزا، ليعود 

دست إىل مركز الظهري األمين.
ونجح البديل كوتينيو يف تهديد املرينغي، بتسديدة 
من داخل املنطقة، اصطدمت بالدفاع قبل أن تتحول 

إىل ركنية يف الدقيقة 47.
وأرسل فايت تصويبة من داخل املنطقة، تصدى 

لها عىل مرتني كورتوا يف الدقيقة 48.
وسدد فريالند ميندي الظهري األي لريال مدريد، 
كرة من عىل حدود منطقة الجزاء، يف الدقيقة 54، 

تصدى لها تري شتيغن.
وطالــب جريارد بيكيه بركلــة جزاء عىل توين 
كروس العب ريال مدريد، إثر ملسة يد، ورفض الحكم 
وأشهر البطاقة الصفراء يف وجه املدافع الكتالوين 

لالعرتاض يف الدقيقة 58.
وأنقذ دست برشلونة من استقبال الهدف الثاين 
يف الدقيقة 60، حيث شــتت الكرة قبل أن يُســدد 

فينيسيوس جونيور داخل املنطقة.
وتلقــى كريم بنزميا كرة عرضية داخل املنطقة، 
وسدد عىل الطائر كرة تصدى لها برباعة تري شتيجن 

يف الدقيقة 69.
وسدد دست كرة قوية عىل حدود منطقة الجزاء، 

مرت أعىل مرمى كورتوا يف الدقيقة 72.
وحــاول البديل أغويرو تســجيل هدف التعادل 
لربشــلونة يف الدقيقة 84، بتسديدة رأسية مرت 

أعىل مرمى كورتوا يف الدقيقة 84.
ومن هجمة مرتدة لريــال مدريد، نجح لوكاس 
فاســكيز يف تســجيل الهدف الثاين يف الدقيقة 
94، حيث سدد أسينسيو كرة ارتدت لفاسكيز الذي 

أسكنها الشباك.
وســجل أغويرو هدف تقليص الفارق لربشلونة 
يف الدقيقة 97، بصناعة من دســت، وأطلق بعدها 

حكم املباراة صافرة النهاية.
وحقق إشبيلية فوزاً عريضاً )5-3( عىل ليفانتي.

عىل ملعبه رامون سانشــيز بيثخــوان، تقدم 
إشــبيلية مبكرا يف الدقيقة )8( عن طريق أوليفر 
توريــس، وأضاف رافا مري هــدف تعزيز األفضلية 

بالدقيقة )24(.
ثم قلص خوسيه لويس موراليس الفارق بهدف 
أول لليفانتي يف الدقيقة )33(، لكن دييجو كارلوس 
خطــف الهدف الثالث ألصحــاب األرض بالدقيقة 

.)38(
ووســع منري الحدادي الفارق مرة أخرى بالهدف 
الرابــع بالدقيقــة )50(، إال أن ليفانتي رد بهدفني 

متتالــني عن طريــق كل من 
 )55( بالدقيقــة  موراليــس 
وغونزالــو ميلــريو بالدقيقة 

.)61(
آمال  عىل  فرنانــدو  وق 
ليفانتي يف إدراك التعادل حني 
سجل الهدف الخامس إلشبيلية 

يف الدقيقة )64(.

 انكلرتا 
مضيفه  ليفربول  اكتســح 
مانشســرت يونايتد بخامسية 
نظيفــة، أمــس األحــد، يف 
ملعب  احتضنها  التــي  املباراة 
أولــد ترافورد يف قمة مباريات 
الدوري  من  التاســعة  الجولة 

اإلنكليزي املمتاز.
ليفربول  وسجل خامســية 
نا كيتا )5( وديوغو جوتا )14( 

ومحمد صالح )38- 45- 50(.
ورفــع ليفربول رصيده إىل 21 نقطة ليســتعيد 
املركز الثاين من مانشســرت ســيتي، بينام تجمد 

رصيده اليونايتد عند 14 نقطة يف املركز السابع.
وتغلب وســت هام يونايتد عىل ضيفه توتنهام 

هوتسبري )1-0(ملعب )لندن األوملبي(.
وحمل هدف وســت هام واملباراة الوحيد توقيع 

ميشيل أنطونيو يف الدقيقة )72(.
وبانتصاره، رفع وســت هام رصيده إىل النقطة 
الـ17، محتال املركز الـ4 مؤقتا، بينام تجمد توتنهام 

عند 15 نقطة، يف املركز الـ6.
ويف مبــاراة أخرى، تغلب ليســرت ســيتي عىل 
مضيفه برينتفورد )2-1(، يف اللقاء الذي احتضنه 

ملعب )غريفني بارك(.
وتقــدم الضيوف عن طريق يوري تيليامنس يف 
)ق14(، وعادل الكفــة ألصحاب األرض زانكا يف 
الدقيقة )60(، ووقع جيمس ماديســون عىل ثاين 

أهداف ليسرت يف )74(.
ورفع ليسرت ســيتي رصيده إىل النقطة الـ14، 
محتال املركز الـــ9، بينام تجمد برينتفورد عند 12 

نقطة، يف املركز الـ12.

 أملانيا 
تعادل كولن وباير ليفركــوزن )2-2(، يف لقاء 
الجولة التاسعة من الدوري األملاين، الذي احتضنه 

جي(. أمس األحد ملعب )راين إي
وبادر الضيوف بالتسجيل عن طريق باتريك شيك 
يف الدقيقــة )15(، وأضــاف زميله كريم بلعر 

الهدف الثاين يف الدقيقة )17(.
وقلص الفارق ألصحاب األرض أنطوين موديست 
يف الدقيقة )63(، وســجل الالعب نفســه هدف 

التعادل يف )82(.
ورفــع ليفركوزن رصيــده إىل 17 نقاط محتال 
املركــز الرابع وبفارق نقطتــني عن صاحب املركز 
الثالث، فرايبورغ، و4 نقاط عن الوصيف، بوروسيا 
دورتونــد، و5 نقاط عن املتصــدر وحامل اللقب 

. بايرن ميوني
كام رفع كولن رصيــده إىل 13 نقطة يف املركز 

الثامن بجدول الرتتيب.

رومينيغه،  هاينز  كارل  حث 
رئيس مجلس اإلدارة الســابق 
لنادي بايــرن ميوني األملاين، 
العب الوســط الدويل جوشوا 
كيميتــش عــىل تلقــي لقاح 

كورونا.
وقال كيميتــش )26 عاما( 
العب بايرن ميوني يف مقابلة 
مع شبكة »سكاي سبورتس«، 
السبت، أنه مل يحصل بعد عىل 
اللقاح، مؤكدا شــعوره ببعض 
القلــق إزاء األثار املحتملة عىل 

املدى البعيد للقاح.
لكــن يف الوقت ذاته شــدد 
كيميتش، عىل أنه ال ينكر وجود 
فريوس كورونا، ومل يســتبعد 
التطعيم  إمكانية حصوله عىل 

يف املستقبل القريب.
وأثــارت ترصيحات كيميتش بعض الجدل، حيث 
أنه يف الوقت الذي ال يعترب فيه لقاح كورونا إلزاميا 
يف أملانيــا أو يف البوندســليغا أو حتى يف بايرن 
نه يتم اعتبــار العبي كرة القدم قدوة  ، ف ميونيــ

لتشجيع األخرين عىل تلقي اللقاح.
وقــال رومينيغه ملحطة »بيلــد يت يف«  أمس 
األحد »كنموذج يحتذى به ولكن أيضا كواقع ، كان 

سيصبح من األفضل لو حصل عىل اللقاح«.
وأضــاف »مقتنع بأنه ســيحصل عــىل اللقاح 
 يف املســتقبل القريــب وهو ما أعلنه بنفســه«.
صحيفــة »بيلد« التي كشــفت عــن عدم حصول 
كيميتــش عــىل اللقاح، أكدت أنــه أمر إيجا أن 

يحرص الالعب عىل تفسري موقفه.
وأضافت »ســيكون من األفضــل لو حصل يف 

النهاية عىل اللقاح«.
من جانبها أوضحت صحيفة »ســود دويتشــه 
تســايتونغ« أن بيــان كيميتش »رســالة قاتلة« 
واتهمته »باالســتفادة من الجهد الجامعي دون أن 

يشارك به«.
وأشارت »إذا فكر الجميع وترصف مثل كيميتش 
ن املجتمع لن يخرج أبدا من أزمة جائحة كورونا« ف
وبحســب اإلحصائيات الرسمية حصل 66 من 
الشعب األملاين عىل الجرعة الكاملة للقاح كورونا 
وتأمل وزارة الصحة يف الوصول مبعدل التطعيم إىل 
85 للرشيحة بني 12 و59 عاما و90 ملن تجاوزوا 

الستني من العمر.

 كيميتش يفند أسباب امتناعه 
اىل ذلــك، ك كيميتش، حاجز الصمت بشــأن 
الجدل املثار حول عدم تلقيه اللقاح الخاص بفريوس 

كورونا، ليكشــف عن سبب ذلك عقب مشاركته يف 
فــوز فريقه عىل هوفنهايم )4-0(، الســبت، يف 

الدوري األملاين.
وخالل مقابلة مع شــبكة »سكاي سبورتس« 
عقب املباراة، ُســئل الدويل األملاين عن حقيقة عدم 

تطعيمه، فأجاب »نعم، هذا صحيح«.
وعــن رس عدم حصوله عــىل اللقاح حتى اآلن، 
أوضــح كيميتش »شــخصيا، ال يــزال لدي بعض 

املخاوف بشأن نقص الدراسات طويلة املدى«.
ومــع ذلك، أكد نجم البايرن إدراكه ملســؤوليته، 
جــراءات النظافة وخضوعه  فضال عن التزامه ب
لفحوصات مستمرة مع العبي فريقه غري امللقحني 

كل يومني إىل 3 أيام.
وال يــرى كيميتش موقفــه معارضا مع التزامه 
االجتامعــي يف حملة »نركل كورونا« التي أطلقها 
العام املايض رفقة زميله ليون غوريتسكا، مضيفا 

»لست منكرا لكورونا أو معارضا للوقاية منها«.
واســتطرد »هناك أنــاس لديهم مخاوف، بغض 
النظر عن األسباب، وهذا ما يتوجب علينا احرتامه، 

خاصة عند التزامهم باإلجراءات«.
ويف ختام ترصيحاته، مل يستبعد صاحب الـ26 
عاما تغيري موقفه الحقا، وقال »لدي بعض املخاوف 
يف الوقــت الراهن، لكن من املحتمل أن أحصل عىل 

اللقاح يف املستقبل«.

 بايرن كيميتش سيد قراره 
من جهته، علق حســن صالح حميديتش، املدير 
، عىل األنباء الواردة بشأن  الريايض لبايرن ميوني
عــدم تلقــي كيميتش، اللقاح الخــاص بفريوس 

كورونا.

وبعد إصابــة املدرب األملاين 
بالفريوس  ناغلسامن  جوليان 
مؤخرا، ازداد النقا حول عدم 

حصول كيميتش عىل اللقاح.
من جانبــه، قال حميديتش 
ســبورتس  »سكاي  لشــبكة 
أملانيا« »بالطبــع لن أقول أي 
ء بشأن ذلك، لكن كيميتش 

سيعلق الحقا«.
أكــد حميديتــش أن موقف 
البافاري معروف بشأن  النادي 
»بايرن  مضيفــا  األمــر،  هذا 
بأخذ  العبيه  يــو  ميوني 

اللقاح«.
ومع ذلك، أشــار مدير بايرن 
إىل عــدم إلزام أملانيا مواطنيها 
األمر ملن  تاركــة  بالتطعيــم، 
أراد فعل ذلــك، مضيفا »قدمنا 
توصيتنــا لالعبني ومن حق كل شــخص أن يتخذ 

قراره بنفسه«.
وبسؤاله عن تربيرات الالعبني عند رفض التطعيم، 
أجاب حميديتش »عليك أن تســألهم بنفســك، إنها 
حقا مســألة خاصة يجب عىل كل العب أن يقررها 

بنفسه«.

 بايرن يعلن تفاصيل إصابة 
هرينانديز 

عىل صعيد آخر، أعلن بايرن ميوني رسميا، عن 
طبيعة إصابة مدافعه الفرن لوكاس هرينانديز، 
والتي تعرض لها خالل مباراة هوفنهايم، الســبت، 
عــىل ملعب أليانــز آرينا، والتي حســمها الفريق 
البافاري برباعية نظيفــة، ضمن لقاءات الجولة 

التاسعة للدوري ألملاين.
وتــم اســتبدال لــوكاس يف الشــوط األول 
 مــن املبــاراة، ودخل بداًل منه نيكالس ســويل.
وقال دينو تومبولر، مساعد جوليان ناغليسامن، 
يف ترصيحــات نقلها موقع بايرن ميوني عقب 
املبــاراة »أو األطبــاء بأنه مــن األفضل أن 
نخرجــه، كان لديه مشــكلة صغــرية مع ربلة 

الساق«.
وأضاف »إصابته ليست كبرية، قد يتعايف منها 

بحلول يوم األربعاء«.
ويســتعد بايــرن ميوني ملواجهة بوروســيا 
، بعد غد األربعاء، يف الدور الثاين  مونشــنغالدبا

من كأس أملانيا.
ويتصــدر بايرن ترتيب البوندســليغا برصيد 22 
نقطة، كــام يتقدم ترتيــب مجموعته يف دوري 

األبطال بالعالمة الكاملة من أول 3 مباريات.

يد يا مد ب   

ي ا ة  و

ا مت ال و  ا با ال

نهاي و ي  اة باي ميو م مبا



1ـ راب، مستلحم، سيب
2ـ شلقوا، لعالع، لو

3ـ دريد لحام، ديجون
4ـ يبّتان، أو، وفا

5ـ اي، عال، النجر، نشارك
6ـ لعبت، املأل، جاز، بوا

7ـ يكدون، اب، آت، در
8ـ عمد، يس، يســريون، 

مايو

9ـ لوريــن، صّو، دمييرت، 

سل

10ـ ولول، املرت، جندي

ي، ســريينا،  11ـ يف، ب

يال

12ـ يلثم، مرص، تدورون

13ـ حرم، االن ديلون، داكن

11
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ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا 

 عموديا

    االبراج 

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  شارل بودلري 

اخترب معلوماتك

مبدينــة  تلّقــب  1ـ 

األساطري. 

2ـ شاهد الُعرس.  

3ـ تل مرتفع، للتذمر. 

4ـ خاتلت وخادعت. 

5ـ وقود السيارات.

1ـ يلّقب بنهر العواصم. 

2ـ االســم الثاين ملمثل 

لبناين. 

3ـ طلــع النجــم، من 

الحبوب. 

4ـ عوديت ورجوعي .

5ـ ُمعجب باألشياء.

شاعر ورســام وممثل مرصي راحل. ألّف العديد من 

األغاين، وله الكثري من األعامل السينامئية والتلفزيونية. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت 

6+2+1+8+9- دولة آسيوية. 

7+3+8+9+7- شاعر أملاين.  

2+8+6+5- مدينة بلجيكية. 

3+5+6+1- من الفواكه. 

9+8+4+6- بلدة يف الشوف. 

4+1+2- نال وتلّك.

7+3+9- سهل األمر. 

5+2- أمر عظيم ضخم. 

1ـ يف أية ســنة وأي شــهر قام رائد الفضاء الرويس 

يوري غاغارين بأول رحلة اىل الفضاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية عاصمــة أوروبية أقيمت األلعاب األوملبية 

الثانية سنة 1900 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو الصحايف والشــاعر املرصي الذي أصدر يف 

جنيف صحيفة منرب الرشق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية سنة ألغيت املحاكم الرشعية يف مرص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو الســيايس الفرن الذي عمل عىل اسقاط 

نابوليون الثالث، واعالن الجمهورية سنة 1870 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم املدينة التي كانت عاصمة هوالكو قدميا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية دولة أوروبية يقع مطار النيون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم املدينة األمريكية التي إنترص فيها جورج 

واشنطن عىل االنكليز سنة 1781 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم الدولة التي تعترب أكرب جزر االنتيل، وتقع 

بني خليج املكسيك، واليحر الكاريبي واألطل

1ـ رشدي املعلوف
2ـ الربيع، موليري

3ـ بقيت، بيدرو، مل
4ـ وداعتك، يلبث

5ـ مالنا، دين، سام
6ـ الوس، ار

7ـ تالل، لن، صليام
8ـ لعم، أم، يوم، صن
د 9ـ حل، اللمس، ت

10ـ مادونا، يدري
11ـ عي، أري، رتل

12ـ جورج بومبيدو
13ـ يلوف، ين، نون

14ـ بونانزا، تّجار
15ـ ترن، ود
16ـ اب، دينا

17ـ روديسيا
18ـ كارول سامحة، ل

؟ من هو
من هي؟

1ـ امارة عربية، واضح.

2ـ ثبــت يف، معدن، إنقادوا 

بدون مقاومة . 

3ـ شاعر جاهيل. 

4ـ أطلبكُم إىل، للتعريف.

يف  بلدة  مســاعدوهم،  5ـ 

عكار. 

6ـ مســلّح يطلق النار عىل 

األشــخاص من مكان ما، هاج 

وإضطرب البحر، ضجري. 

7ـ من أوثان الجاهلية، نحل، 

من الزحافات. 

8ـ رجع الفيء، أرشده، دولة 

كربى. 

9ـ للتذمر، الغنى والعز، ورك.

10ـ ماركة أقالم حرب، حرف 

جر، يريد. 

الخصم  الحّيات،  أخبث  11ـ 

الشديد الخصومة.

12ـ عزا اليشء إىل، جامل، 

للندبة، عاصفة بحرية. 

الجاهلية،  أصنام  كبري  13ـ 

 . فريق كرة فرن

14ـ مــن األحجار الكرمية، 

قوينا عىل. 

15ـ للمنــادى، يعّمر ويرفع 

البناء.

محطــة  رشائــع،  16ـ 

تلفزيونية. 

17ـ يوّد، قمر مكتمل. 

18ـ ممثلة ســعودية تقيم 

يف البحرين صاحبة الصورة.

1ـ دولــة عربية، دولة 

أوروبية. 

2ـ من املقاييس، تصلب 

 . يف الرأي، أحفر الب

عّبــايس،  شــاعر  3ـ 

أحرسهم. 

4ـ أقابلكم من غري قصد، 

قمح.

5ـ جليس امللك وخاصته، 

من األزهار، دولة أوروبية. 

6ـ يدعمهــم، ضمــري 

، تراب مجبول  متصــل، ب

باملاء. 

قلب،  رص،  أفعــال،  7ـ 

يفطن ويهتّم. 

، والية أمريكية،  8ـ ين

سيف. 

من  نوع  منضغــه،  9ـ 

األفاعي، مدينة فرنســية، 

نهار وليل. 

أديــب  كركــدن،  10ـ 

وصحايف لبناين راحل. 

جواب،  تلجأ،  كرم،  11ـ 

رافعة، لالستدراك. 

12ـ للنهــي، املامطلون 

واملخادعون، سواعد. 

قرون  له  حيــوان  13ـ 

متشــعبة، أقاموا باملكان، 

منازل. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

طان ال

(22 حزيران - 23 توز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

قــارن بني الواقع واملشــتهى لتعلم كم أنت 

بعيد عن الهدف املنشود. كن صبورا ومتفائال، 

فاملسائل العالقة تحل بقليل من االرادة الطيبة.

تتحرك وتفكر بشكل ممتاز مام ميكنك فرض 

رأيك واثبات وجودك يف املجتمع. عاطفيا، ابدأ 

عالقــة جديدة تكون مناســبة، فاملايض لن 

يعود. 

مســاعدة قيمة من األصدقاء يف النواحي 

العملية مام يجعلك يف ارتياح. ال تغري عاداتك 

دفعــة واحــدة. انتهز الفرص عــىل الصعيد 

العاطفي.

مجموعة أشــياء غري مهمة لكنها تحببك 

بالحياة. لقاء رسيع مع شــخص لطيف يعيد 

البهجة اىل نفســك. حاول أن تحاف عىل ما 

تبقى من مال. 

فرتة الضغط التي رافقتك يف الفرتة األخرية 

تنتهي، فتشــعر برغبــة يف الراحة. الطرف 

اآلخر يتفهــم كل أوضاعك فال تهتم لألقاويل 

والتكهنات. 

ال تفصــح ألحد عام يــدور يف ذهنك من 

مشــاريع. ابتعد عن أماكــن الضجيج وقدم 

اقرتاحاتــك وحججك مبزاج طيــب، والنجاح 

سيكون حليفك. 

تســري أمورك بشكل هاد ومستقر. حاول 

أن تقــّوي موقعك، وأن تحافــ عىل املركز 

واملكاســب التي حققتهــا. وضعك املادي يف 

تحسن.

تبدو لجوجا ومنفعال هذه اآلونة وقد تواجه 

مسائل يصعب الحلول لها. األمسيات ستكون 

مؤاتية لألعامل املنزلية الصغرية واألشــغال 

الفنية.

ء  قاوم رغبتك يف هذه املرحلة برتك كل 

والذهــاب اىل مكان بعيد. ال تطلب من الطرف 

اآلخر أكرث مام يستطيع، وكن هادئا ومتفهام. 

صداقــة جديدة ســتفتح لك امــاال وحّبا 

بالحياة. حاول ترسي مفاهيمك جيدا، واعمل 

عىل اكتشــاف جوهر الطرف اآلخر بكل لباقة 

ومحبة. 

ال تجرح شــعور املقربني منك من أنســباء 

وأصدقاء. كن متحفظا يف املجتمع وال تستبق 

ل يف املســرية  األمور. جرب حظك مع التفا

العاطفية. 

تغضبك عــدة أمور ولكنك لــن تتأخر عن 

القيام بواجبك عىل أكمل وجه. ابتعد عن الذين 

يشغلونك برثثراتهم، وبالشكاوى التافهة. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 توز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(
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االثنين 25 تشرين االول  2021

اعداد  فيليب شامس

طريقة الحل 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 
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 افقيا الحل السابق 

 افقيا 

1ـ االسكا. 

2ـ نجيب أميوين. 

3ـ سنة 1973

4ـ يف سرياليون. 

5ـ سنة 1857. 

6ـ أوساكا. 

7ـ يف العام 1852. 

8ـ اليوبيل اليشب. 

9ـ زُنام الزامر.

1ـ حيوانات برمائية. 
2ـ االســم الثاين ملمثل 

مرصي. 
القــوم  رئيــس  3ـ 
نوتــة  ومقدامهــم، 

موسيقية. 
4ـ من ملوك نروج. 

5ـ غّض لنّي. 

وحكيم  فيلســوف  1ـ 

يوناين. 

2ـ رّسام فرن راحل. 

3ـ عاد، يخّصني. 

4ـ مدينة فلسطينية. 

5ـ أكلة معروفة. 
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ــاد؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اإلقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت السياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف ضربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة… كيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اللبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات الدولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف مؤسسـ ــ ــ ــ ــ ــ ضعـ

»كورونا« يُرعب الصين من جديد... والوفيات في العالم تقارب الـ5 ماليين

ــر« ــدّم ــل« قــبــل »الــــرّد امل ــي ــه نصيحة الـــى »اســرائ ــوّج طــهــران ت اميركا تصّنف ُمواطني  روسيا وسوريا وليبيا ضمن »جنسيات ُمشّردة«

الضفة في  جديدة  استيطانية  وحــدة   1300 بناء  تعلن  »اسرائيل« 
رئيس الوزراء الفلسطيني: على املجتمع الدولي اجبار العدو دفع ثمن انتهاكاته

ــة ــاصــم ــع ــر ال ــ ائ ــ ــ ــج ــ ــاء فــــي ال ــ ــيـ ــ حـ ـــــر الـــعـــديـــد مــــن ا

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنني 25 ترشين أول 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1)  )تتمة ص1) 

ظل خصوصيات يف بعــض الحاالت )حالة لبنان(، باإلضافة 
إىل قواعد الســلوك املشرتكة التي قبلتها القوى السياسية يف 
العملية السياســية كقاعدة. وهو ما يعني أن تشــكيل النظام 
الســيايس عىل أســاس وجود املصالح املشــرتكة بني القوى 

السياسية املختلفة وبرشط رضورة التعاون لغرض حاميتها.
ويف حال كانت هذه املصالح متناقضة ومتعارضة أو وصلت 
إىل نقطة مل يعد من املمكن الوصول إىل نقاط ُمشرتكة، يُصبح 

النظام يف حال عدم ثبات أو إستقرار وبالتايل هناك إحتاملني
األول – الدكتاتورية إســتخدام العنف كقوة وحيدة للتكامل 
الســيايس بهدف الحصول عــىل النظام وهذا يعني فرض رأي 

مجموعة عىل املجتمع
الثاين – الدميقراطيــة تعديل العقد التعاقدي بني مكونات 
املجتمع واإلعرتاف بوجود مصالح اجتامعية مختلفة ورضورة 

تنسيقها وفًقا ملشاكل التنمية الهامة.
ويُخربنا التاري أن الحلول من النوع األول هي حلول قصرية 
العمر ولهــا طابع وهمي من خالل بث أيدولوجيات وأحالم ال 
تتوافــق وتطلعات املجموعات التي تُكون املجتمع. يف حني أن 
الحــل الثاين هو من الحلــول ذات األمد البعيد وصلبة أكرث من 

ناحية إرشاك الجميع يف تحديد املعايري التي تُدير املجتمع.
ال يوجد تعريف واحد ملفهوم الحوكمة أو الجودة املؤسسية 
حيث أن البعض يراها يف »القواعد وآليات التنفيذ والهيكليات« 
)تقرير البنك الدويل 2002( يف حني يركز البعض اآلخر بشكل 
أضيق عىل قضايا إدارة القطاع العام أي »الطريقة التي تارس 
بها السلطة يف إدارة املوارد االقتصادية واالجتامعية لبلد ما من 

أجل التنمية« )تقرير البنك الدويل 1992(. 
 Worldwide Governance( مــؤرشات الحوكمة العامليــة
Indicators( هي عبارة عن مرشوع بحثي يهدف إىل تحســني 
الحوكمــة يف العامل من خالل إيجاد مؤرشات فّعالة وضامن 
قياسها بشكل منتظم وهو ما يسمح للمعنيني بتحسني أدائهم. 
ويقرتح هذا املرشوع عددا من املؤرشات لقياس هذه الحوكمة 

مقسومة إىل ستة مؤرشات ُمركّبة تطال كل أبعاد الحوكمة
الصــوت واملســاءلة ويهدف هذا املــؤرش إىل قياس مدى 
قدرة املواطن عىل املشــاركة يف إختيار حكومته، وكذلك حرية 

التعبري، وحرية تكوين الجمعيات، ووسائل اإلعالم الحرة.
اإلســتقرار الســيايس وغياب العنف  اإلرهــاب يهدف 
هذا املؤرش إىل التقاط إشــارات عن إحتامل زعزعة إســتقرار 
الحكومة أو اإلطاحة بها بوسائل غري دستورية أو عنيفة، مبا 

يف ذلك العنف واإلرهاب بدوافع سياسية.
فعالية الحكومة يهدف هذا املؤرش إىل قياس جودة الخدمة 
العامة ودرجة اســتقالليتها عن الضغوط السياسية، وجودة 
صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقية التزام الحكومة بهذه 

السياسات.
الجــودة التنظيمية يهــدف هذا املــؤرش إىل قياس قدرة 

الحكومة عىل صياغة وتنفيذ سياسات وأنظمة سليمة تسمح 
بتنمية القطاع الخاص وتعزيزه.

ســيادة القانــون يهدف هذا املــؤرش إىل قياس مدى ثقة 
الالعبــني )رشكات وأرس( يف قواعد املجتمع وااللتزام بها، وال 
ســيام جودة إنفاذ العقود وحقوق امللكية والرشطة واملحاكم، 

فضالً عن احتامل ارتكاب الجرمية والعنف.
الســيطرة عىل الفســاد وهو مؤرش يهدف إىل قياس مدى 
مامرســة السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة مبا يف ذلك 
األشــكال الصغرية والكبرية للفساد، وكذلك »اإلستيالء« عىل 

الدولة من قبل النخب واملصالح الخاصة.
هذه املؤرشات تُعطي صورة واضحة عن حال البلدان وبالتايل 
مُيكن تصنيفها بحســب ثباتها السيايس وهو ما له تأثري عىل 
اإلستثامرات يف اإلقتصاد الذي يُصّنف عىل أنه عنرص أسايس 

من عنارص التنمية.

يف لبنــان هذه املؤرشات كلهــا يف املنطقة الحمراء، وتدل 
البيانــات التاريخيــة عــىل أن لبنان بلد غــري ثابت عىل كل 
املســتويات حيث أنه يتواجــد يف املراتب األخرية بني أكرث من 
180 دولــة. واألصعب يف هذه األرقام هو الرتدي الحاصل يف 
أربع مؤرشات أساسية هي الثبات السيايس، فعالية الحكومة، 
ســيادة القانون، ومحاربة الفساد )أنظر إىل الرسم – املصدر 

البنك الدويل(. 
وبالتــايل مُيكن القول أن التداعيات عــىل اإلقتصاد وعىل 
التنمية هي تداعيات سلبية حتمية. وهو ما نراه يف املؤرشات 
املالية والنقدية واإلقتصادية واملعيشية مع تضّخم فاق الـ 60 
ء يدل عىل أن لبنان  يف شهر أيلول املايض وهذا إن دل عىل 
ذاهب يف إتجاه معاكــس للتنمية مع ديناميكية فقر خطرية 
ناتجة عن عدم الثبات الحكومي والذي كانت أخر مظاهره يف 
أحدا الطيونة األخرية والتي بحسب التحاليل تُشري إىل إعتامد 

البعض عىل العنف لحل التناقض يف املصالح.

يف 30 حزيــران 2019 حد إطالق نار خالل مرور موكب 

ألحــد الوزراء يف منطقة قربشــمون وهو مــا أّدى إىل توتر 

أمنــي كانت من أهم تداعياته تعطيل حكومة الرئيس الحريري 

ألكــرث من 40 يوًما يف وقت أعطى الدســتور حرصية القرار 

اإلقتصــادي للحكومات خالل هذه الفرتة بدأت التقارير املالية 

الدولية الصادرة عن وكاالت التصنيف اإلئتامين واملؤسســات 

نهيار مــايل كبري إذا مل يتّم  املاليــة الدوليــة بالتدفق ُمنذرة ب

إتخاذ إجراءات رسيعة. إال أن األحدا التي تتابعت أظهرت عجز 

الحكومــة عن القيام باإلجراءات التصحيحية الالزمة وهو ما 

أوصل إىل كارثة الحًقا مع سلسلة أخطاء تّم إرتكابها.

وكأن اللبنانيــني مل يتعلموا من أخطائهم، عادت لغة العنف 

إىل الشــارع مع أحدا الطيونة والتي ذهب ضحيتها 7 قتىل 

أدخلت لبنان يف شلل كامل شمل أيًضا الحكومة اللبنانية التي 

أصبحــت عاجزة عن اإلجتامع يف وقــت يجتاح فيه التضخّم 

اإلقتصاد اللبناين مع أرقام أكرث من صادمة إذ تُشري املعلومات 

إىل أن مؤرش األسعار عىل اإلستهالك سّجل 61 يف شهر أيلول 

املايض وهو ما يُشــري إىل أننا دخلنــا مرحلة التضخّم املفرط 

والذي من املُستبعد جًدا عىل الحكومة اللبنانية السيطرة عليه 

حتى لو قامت بالتفاوض مع صندوق النقد الدويل. السبب يعود 

إىل الطبيعة التغلغلية للتضخم والتي أصبح املواطن يلمســها 

يف إرتفاع أسعار كل السلع والبضائع حتى يف ظل دوالر سوق 

ســوداء ثابت، وهو ما يدل عىل أن الدولة فقدت السيطرة عىل 

اللعبة اإلقتصادية التي مل تعد تحت سيطرة القوانني مع إحتكار 

وتهريب مبستويات تتخطّى قدرة اإلقتصاد عىل الصمود.

بالطبع هذا األمر ســيكون له تداعياته عىل العملة الوطنية 

( كبري يف املاكينة  التي أصبحت تتواجد بشــكل نقــدي )كا

اإلقتصادية وبالتايل يُطرح الســؤال عن اآللية التي ستعتمدها 

الحكومة واملرصف املركزي لسحب هذه الكميات من العملة يف 

ظل فقدان كامل لسيادة القانون املالية

املرحلــة املقبلة هي مرحلة خطرة إذ ســيكون الهروب إىل 

األمام سيد املوقف مع إحتامل إعتامد الحكومة سياسة حذف 

األصفار من العملة الوطنية وهو ما يُشكّل خطرا كبريا يف حال 

مل يتّم اإللتزام باإلصالحات املطلوبة. الجدير ذكره أن عدم تنفيذ 

اإلصالحات والتفلت من تطبيق القوانني تُعطي مفعوال ســلبيا 

لعمليــة حذف األصفار وهو ما نراه يف العديد من البلدان عىل 

مثال الربازيل التي حذفت حتى الســاعة أكرث من 18 صفر من 

عملتها من دون أي نتيجة إيجابية ملموسة عىل األمد البعيد

يف الختام ال يسعنا القول إال أن الثبات السيايس هو مفتاح 

للتنميــة والرخــاء اإلقتصادي، وبالتــايل ويف ظل األوضاع 

السياســية الحالية ال مُيكن ضامن الخــروج من األزمة التي 

تعصــف بلبنان والتي صنفها البنك الدويل عىل أنها من أق 

ثال أزمات إقتصادية عاملية عىل مر أكرث من 150 عاًما

املدن النتشو، عاصمة مقاطعة قانسو، وفقا ملا ذكره تشو مني، 
املسؤول يف وزارة النقل.

وأبلغــت الصني عن 26 إصابة محلية مؤكدة جديدة بكوفيد 
-19 يوم الســبت، مبا يف ذلك 7 يف منغوليا الداخلية و6 يف 
قانســو و6 يف نينغشيا و4 يف بكني وحالة واحدة يف كل من 
هيبي، وهونان، وشــنيش، وفقاً للجنة الصحة الوطنية. كام 
تــم اإلبالغ عن 4 حاالت محلية أخرى بدون أعراض يف هونان 

ويوننان.
وبشــكل منفصل، ستوقف بكني ســباق املاراثون الذي كان 

مقررا أصال يف 31 ترشين األول بسبب الفريوس، وفق ما ذكرت 
صحيفة »بكني دييل«.

وقالت الصحيفة إن األشخاص املوجودين حالياً يف املناطق 
التي تم اكتشــاف إصابات بها ممنوعون من زيارة العاصمة أو 

العودة إليها يف الوقت الحايل. 

 وفيات كورونا 
عىل صعيد اخر تسبب فريوس كورونا، حتى اليوم، بوفاة ما 
4 شخصا يف العامل، بحسب تعداد أجرته  941 ال يقل عن 032

وكالة »فرانس برس«.
نقلــت الوكالــة عــن مصادر رســمية تأكيدهــا إصابة 
243 شــخص عىل األقل بالفــريوس منذ ظهوره.  270 300
العظمى من  الغالبيــة  وتعافت 
املصابني رغم أن البعض اســتمر 
يف الشــعور باألعــراض بعــد 

أسابيع أو حتى أشهر.
وتســتند األرقام إىل التقارير 
اليومية الصادرة عن الســلطات 
الصحية يف كل بلد وتســتثني 
املراجعــات الالحقــة من قبل 
تشري  التي  اإلحصائية  الوكاالت 

إىل أعداد وفيات أكرب بكثري.
التقاريــر  اىل  وباالســتناد 
ن الدول التي سجلت  األخرية، ف
أعىل عــدد وفيات يف حصيلتها 
اليومية هي روســيا مع 1072 
وفاة جديــدة والواليات املتحدة 
مــع 590 وفــاة تليها الهند مع 

561 وفاة. 

»قناة املســرية«، عن األدمريال عيل فدوي، وصفه ترصيحات 
ال أفيف  »رئيــس األركان العامة للجيش اإلرسائيــيل«، الج

كوخايف، بشأن تدمري قدرات إيران بأنها مجرد هراء.
وأضــاف األدمريال فدوي واصفا أمريكا بأنها تشــكل »رأس 
الشــياطني« ومل تستطع إركاع بالده طوال 42 عاما مضت، ولن 
تستطيع، مستنكرا مجيء إرسائيل لتتحد عن تدمري قدرات إيران.
ال أفيف  وكان »رئيــس هيئــة األركان اإلرسائيــيل«، الج
كوخايف، قال إن »قواته العســكرية تواصل العمليات لتدمري 
القــدرات النوويــة اإليرانية، يف أي زمان ومــكان«، مؤكدا 
»مواصلــة الجيــش اإلرسائييل عملياته العســكرية لتدمري 
القدرات اإليرانية عىل الجبهات كافة، خاصة املرشوع النووي 

اإليراين«، عىل حد قوله.
ال أفيف كوخايف عىل أن »الجيش اإلرسائييل  وشــدد الج
ملتزم بتقديم رد عسكري قوي يف الوقت املناسب ضد برنامج 
إيران النووي«، مشــريا إىل أن كل األجهزة االستخباراتية يف 
بالده تشــرتك يف هــذا األمر، وأن إرسائيــل امتلكت، مؤخرا، 
معلومات مهمة واسرتاتيجية جيدة، تكنها يف املستقبل من 

مواجهة النووي اإليراين.

 بينيت بوتني يصغي

 إىل احتياجات »إرسائيل« 
عىل صعيد آخر، أشاد رئيس الورزاء اإلرسائييل نفتايل بينيت، 

بنتائج أول لقاء جمعه مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني.
ورصح بينيت، يف مستهل جلسة حكومية أسبوعية أمس، 
حسب بيان أصدره مكتبه، بأن االجتامع بينه وبوتني يف مدينة 
ســوتيش الروسية الجمعة املايض كان »جيدا جدا ومتعمقا«، 

مؤكدا أن امللف السوري اتخذ مكانة خاصة ضمن أجندته.
وقال »بحثنا األوضاع يف ســوريا بطبيعة الحال، علام بأن 
الروس هم جرياننا من جهة الشامل إىل حد ما، فمن املهم أن ندير 
األوضاع الحساسة واملعقدة املوجودة هناك بسالسة وبدون أي 
خلل«. وذكر رئيس الحكومة اإلرسائيلية أنه وبوتني توصال يف 
هذا الصدد إىل إىل »اتفاقات جيدة ومستقرة«، مضيفا أنه وجد 
لدى الرئيس الرويس »أذنا صاغية بشــأن احتياجات إرسائيل 
األمنية«.وأشار بينيت إىل أن محادثاته مع بوتني تناولت أيضا 
التطورات حول برنامج إيران النووي، مشــددا عىل أن املرحلة 

املتقدمة التي بلغها هذا الربنامج »تثري قلق الجميع«.
يف غضون ذلك، بثت قناة »روسيا 1« ضمن برنامج »موسكو. 
الكرملني. بوتني« لقطات يصف فيها بوتني، لدى وداعه بينيت، 

لقاءهام بأنه كان »مفصال ومثمرا جدا«.

»تلغــرام« امس »لقــد حّولوا إجراء تقنيا له طابع روتيني يف 

القرن الحادي والعرشين إىل جحيم حقيقي، يقوم عىل أساس 

من السادية«.

ن »هناك شــيئا مهام تعطل منذ زمن  وحســب زاخاروفا، ف

طويل يف الخارجية األمريكية، ويفشــلون يف إيجاد ســبيل 

إلصالحه«.

وتابعت »لســنوات عديدة، كان الدبلوماسيون األمريكيون 

يدمرون نظام تقديم الخدمات القنصلية يف روسيا، فقد أغلقوا 
القنصليات، وخفضوا عدد املوظفني القنصليني، وجربوا ما إذا 

كان ردنا املتناسب عىل ذلك يختلف عن الرد باملثل«.
وتســاءلت »أمل يخطــر ببــال أي من املدافعــني عن هذه 
االســرتاتيجية القذرة أنهم يدمرون بذلك ُمثل الحرية الخاصة 

» بهم أنفسهم
واشــارت زاخاروفــا إىل أن األمر ال يقتــرص عىل تقليص 
الســياحة والتبادالت الثقافية فحسب، بل هو رضبة للعائالت 
واألقارب، ولتلك الروابط التي تشكل »نسيجا حيا من العالقات 

بني الدول والشعوب التي تقطنها«.

وقــال إلكني يف بيان ملكتبه بحســب القناة »12« »وعدنا 

فأوفينا. تعزيز وتوسيع االستيطان اليهودي يف يهودا والسامرة 

ية املرشوع  )الضفة الغربية( هو أمر رضوري ومهم جدا يف ر

الصهيــوين. بعد فرتة طويلة مــن الركود يف البناء يف يهودا 

والسامرة، أرحب بتسويق أكرث من 1000 وحدة سكنية، سوف 

أواصل تعزيز االستيطان اليهودي يف يهودا والسامرة«.

اشــارة اىل ان الوحدات االســتيطانية الجديدة تتوزع عىل 
مستوطنات آريئيل وألكانا وعامنوئيل وكارين شومرون.

لكن »الخطوة اإلرسائيلية« مل تح بقبول بني جميع مكونات 
االئتالف الحاكم، الســيام من قبل اليســار، حيث اعترب عضو 
الكنيست مويس راز من »مريتس«، يف تغريدة بحسابه عىل تويرت 
رسائيل نفسها«. أن »البناء يف املستوطنات خارج إرسائيل ي ب
يشــار اىل ان الوحــدات املعلنة هي جــزء من 3100 وحدة 
اســتيطانية، يتوقع ان تحصل عىل املصادقة النهائية االربعاء 

املقبل.

تســببت التقلبات الجوية والتساقط الكثيف لألمطار عىل 
بعض الواليات الشاملية يف الجزائر، ليلة السبت إىل 

األحد، وخاصة الجزائر العاصمة، يف غرق العديد من األحياء.
وتوقفت حركة الســري بعدة طــرق يف الجزائر، حيث عا 

مواطنون ليلة سوداء عرب الطرقات وحتى داخل منازلهم.
وأعلنت املديرية العامة للحامية املدنية، أنه تم ليلة الســبت 
إىل األحــد، إنقاذ مئــات املواطنني العالقني بســياراتهم عرب 
الطرقات، إىل جانب تدخالت المتصاص املياه بطرقات وبيوت 
غمرتها الســيول وخاصة بالجزائر العاصمة التي كانت األكرث 

را لكن دون تسجيل خسائر برشية. ت
وأعلنت مصالح الدرك الوطني، عن عدة طرق والئية ووطنية 
انقطعت بها حركة الســري بســبب التلقلبات الجوية وبعد أن 

غمرتها السيول أو بسبب انجرافات للرتبة.
ويف الجزائر العاصمة،عرفت كل من بلديات ســحاولة عني 
بنيان حسني داي، الجزائر الوسطى، بني مسوس، رشاقة، باب 
الوادي، با جراح، حالة شــلل تام وغرق أغلب أحيائها، األمر 
الذي جعل ســكان هذه األحياء يعيشــون حالة من الرعب بعد 

ب مياه األمطار إىل منازلهم. ت
ودعت مصالــح الحامية املدنية املواطنني عامة وســكان 
العاصمــة بالخصوص، إىل عدم الخروج من بيوتهم بســبب 

الفيضانات التي تشهدها مختلف بلديات العاصمة.
وشــددت مصالح الحامية املدنية، يف بيان لها عىل رضورة 
تحيل املواطنني باليقظة وفتح الطرقات لإلســعافات من أجل 

رة بسبب تساقط األمطار. الوصول لألماكن املت
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