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في  حقاً  يكون  ال  القومي  الحق  إّن 
من  يدعمه  ما  بمقدار  إال  األمم  معترك 
قوة األمة، فالقوة هي القول الفصل في 

إثبات الحق القومي أو إنكاره.
سعاده

حالتين،  إح��دى  على  نوح  سفينة  تشبيه  ع��ادة  يطلق   -
األولى هي تعدد المكونات التي تحملها سواء كان التعدد 
اإلنقاذي  الطابع  هو  والثاني  للتناقص،  أو  للكثرة  إش��ارة 
في  الغرق  خطر  ركابها  بتجنيب  نوح  سفينة  مثلته  ال��ذي 
من  المقاومة  جلبتها  التي  المحروقات  وسفينة  الطوفان، 
الحدود  عبر  المحروقات  حمولة  ناقالتها  وعبرت  إي��ران 
الذي  المسار  في  نوح  سفينة  تشبه  لبنان،  إلى  السورية 
مسارات  فيها  أطلقت  التي  المجاالت  تعدد  لجهة  تمثله 
جديدة لم تكتمل عناوينها بعد، أو لجهة موقعها اإلنقاذي 
بتجنيب لبنان خطر الغرق في طوفان كان يهّدد كل شيء 

بالغرق.
لتفتح  ألخ��وات��ه��ا  كطليعة  ال��م��ق��اوم��ة  سفينة  ج���اءت   -
الملفات، ففي الملف  العديد من  الباب لجملة تطورات في 
السياسي كانت السفينة رسماً لمعادلة جديدة عنوانها نقل 
إلى  البر  المقاومة في  التي أرستها  الردع  مفاعيل معادلة 
البحار، في لحظة تراجع وارتباك أميركية بعد االنسحاب 
من أفغانستان بما حمله من تعبير عن االعتراف األميركي 
ب��ف��ش��ل ال��ل��ج��وء إل���ى ف��ائ��ض ال��ق��وة ال��ع��س��ك��ري لصناعة 
االنخراط  لتفادي  األميركية  اإلدارة  وسعي  السياسة، 
من  للخطر  وسياساتها  ق��وات��ه��ا  ت��ع��رض  م��واج��ه��ات  ف��ي 
األمن  عن  صريحاً  دفاعاً  المواجهات  هذه  تكون  أن  دون 
األميركي بوجه تهديد غير قابل للتأويل، وفي لحظة نزف 
المواجهة  معادالت  وط��أة  تحت  االحتالل  لكيان  مستمر 
لبنان  من  المقاومة  قوة  تسييل  من  والقلق  فلسطين  في 
إقليمية،  حرباً  تعادل  القدس  شعار  تحت  فلسطين  نحو 
التورط  بحجم  ل��ق��رار  ت��ح��دي��اً  السفينة  ص���ارت  بحيث 
معادلة  ت��م��ّدد  تقبل  أو  ب��ح��رب،  »اإلس��رائ��ي��ل��ي«  األم��ي��رك��ي 
عملية  ليست  للتوسع،  قابل  كمسار  البحار  نحو  ال��ردع 
التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه إال أولى الخطوات 
بديل  عن  البحث  أو  حلقاته،  من  حلقة  لتشكيل  المرشحة 
استعادة  عن  األميركي  الحظر  برفع  طالئعه  بدأت  ثالث، 
قيصر،  ق��ان��ون  ب��ه  بشر  لما  نقيضاً  س��وري��ة  م��ع  العالقة 
حاضرة،  المعادلة  كانت  كلما  ستتسع  أول��ى  ب��واب��ة  م��ن 
وهي ستحضر، والبوابة كانت بالتراجع عن منع رسمي 
الس��ت��ج��رار ال��ك��ه��رب��اء األردن���ي���ة وال���غ���از ال��م��ص��ري عبر 
سورية، والخطوة األهم في البديل التراجعي أمام مسار 
السفينة كانت بالتدخل األميركي المباشر للضغط لوالدة 
عاجلة للحكومة ومسابقتها لوصول السفينة، وفتح الباب 
لتجديد تمويل دعم استيراد المحروقات من قبل مصرف 
بالفائض  بالتسليم  القول  يعني  يجري  الذي  وكل  لبنان، 
السياسي لمعادلة الردع على البر مقابل تجميد مفاعيلها 

في البحر، والتجاذب مستمر بين المسارين.
الذي  الريعي  النظام  كبد  لتصيب  السفينة  ج���اءت   -
بنية  في  أصالً  يمثله  كان  ما  المحروقات  قطاع  فيه  جمع 
ما  م��ع  وبعدها،  األهلية  ال��ح��رب  ف��ي  االق��ت��ص��ادي  النظام 
ورثه من موقع ومكانة القطاع المصرفي الشريك الكامل 
حصري  ميدان  إلى  تحول  الذي  المحروقات  اقتصاد  في 
الدين  في  االستثمار  نظام  توقف  مع  المصرفي  للعمل 
وسندات الخزينة، وقد تحول اقتصاد المحروقات منذ بدء 
األزمة إلى نقطة تقاطع االحتكار وتجار األزمات ومهربي 
األموال إلى الخارج، فهذا االقتصاد استحوذ بفضل الدعم 
أموال  من  دوالر  مليارات  عشرة  من  أكثر  على  المشبوه 
مليارات سبعة  من  أكثر  منها  األرب��اح  شكلت  المودعين، 
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�سفينة نوح اللبنانية   

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

الحكومة اإلى الثقة... والبيان الوزاري باالإجماع... وانكفاء من اأمام الملفات باالنتظار 

تقاطع �سفن المقاومة والفيول العراقي فر�سة لتنف�س اللبنانيين بتح�سن الكهرباء

بيطار ي�سدر مذكرة توقيف لفنيانو�س... وتلميحات بمثلها للنواب بعد جل�سة الثقة
كتب المحرر السياسي 

مؤشرات  تواصلت  ال���دوالر  ص��رف  سعر  انخفاض  تواصل  مع 
اإلنفراجات الحياتية في قطاع الكهرباء، حيث سفن المازوت اإليراني 
بتوزيعها  وستبدأ  لبنان  إلى  سورية  من  األمانة  شركة  نقلتها  التي 
مع  تقاطعت  المازوت،  عن  الدعم  رفع  تثبت  بعدما  المقبل  األسبوع 
بالفيول  الثقيل  النفط  استبدال  من  الناتج  العراقي  الفيول  وص��ول 
المناسب لكهرباء لبنان، لتتاح فرصة تقنين أقل بأربع ساعات يومياً، 
ستخفف من الحاجة للمولدات بذات النسبة، فيما سيخفف االعتماد 
المولدات  من  بها  يستهان  ال  نسبة  كلفة  من  اإليراني  المازوت  على 
التي توزع اشتراكات الكهرباء على المنازل، والتي قدرتها مصادر 
متابعة لملف المازوت بأكثر من النصف، بحيث توقعت المصادر أن 

تنخفض بالحصيلة كلفة المولدات على المشتركين إلى النصف.
الحال في مجال البنزين ليست مشابهة، حيث تمديد العمل بالدعم 
لن يوفر البنزين للمواطنين الذين يقفون ساعات في الطوابير من دون 
أن ينالوا نصيباً منه، فالبنزين المدعوم يذهب لتجار السوق السوداء 
ويستخدمون  الطوابير،  في  الذل  إال  الناس  منه  ينال  وال  والتهريب 
السوداء  السوق  من  لشرائه  يضطرون  ثم  الدعم،  لتبرير  كذريعة 

بأضعاف سعره من دون دعم.
قضيتين  حسم  بعد  ال���وزاري  بيانها  باإلجماع  أق��رت  الحكومة 

المصرفي  القطاع  هيكلة  بين  باالختيار  تتصل  واح��دة  خالفيتين، 
تتصل  والثانية  واإلص���الح،  الهيكلة  على  االت��ف��اق  فتم  إصالحه  أو 
شروطه،  وقبول  الدولي  النقد  لصندوق  التوجه  مبدأ  بين  بالتمييز 
الوطنية،  المصلحة  لمقتضيات  التسوية بإضافة جملة وفقاً  وكانت 
ومطلع األسبوع ستكون على موعد الذهاب إلى المجلس النيابي لنيل 
الثقة، وحتى ذلك التاريخ تبدو الحكومة مجتمعة والوزراء منفردين 
انكفاء عن مواجهة مواضيع حساسة وساخنة، مثل ملف  في حال 
البحث  قبل  البنزين  تأمين  كيفية  حول  أسئلة  من  يثيره  وما  الدعم 
االنتساب  منصة  فتح  تأجيل  تم  التي  التمويلية  والبطاقة  بالسعر، 
وموقف  ب��ي��روت  م��رف��أ  ان��ف��ج��ار  ف��ي  التحقيق  قضية  وم��ث��ل  إل��ي��ه��ا، 
صالحيات  ح��دود  مع  التعامل  من  العامة  والنيابات  العدل  وزارة 
العام  المدعي  قام  بعدما  وال���وزراء،  الرؤساء  تجاه  العدلي  المحقق 
الوزير السابق يوسف  غسان خوري بإصدار مذكرة توقيف بحق 
العدلي طارق بيطار، في ظل كالم عن  المحقق  فنيانوس بطلب من 
نوايا المحقق العدلي استثمار فترة انتهاء العقد االستثنائي لمجلس 
مذكرات  إلص���دار  التشريعي  ال��ع��ادي  العقد  ب��دء  واس��ت��ب��اق  ال��ن��واب 
توقيف مشابهة بحق الوزراء السابقين المالحقين من النواب الذين 

طلب رفع الحصانة عنهم.
قافلة الصهاريج المحملة بالمازوت اإليراني تعبر إلى لبنان آتية من سورية أمس  )موقع العهد()التتمة ص4(

 قمة بوتين ـ االأ�سد: مرحلة ا�ستكمال

المهمة للعودة اإلى الحال الطبيعية

راأ�سمالية المحا�سيب... 

والراأ�سمالية الوطنية!

 العميد د. أمين محمد حطيط �

 د. محمد سيد أحمد

الرئيسان  ف��ي��ه��ا  يلتقي  ال��ت��ي  األول����ى  ال��م��رة  ل��ي��س��ت 
فالديمير بوتين وبشار األسد خالل الحرب الكونية على 
سورية، فقد سبق وعقد الرئيسان أكثر من اجتماع ولقاء 
في سورية أو روسيا، اكتست بأهمية تتصل بالمناسبة 
والظرف الذي أمالها، لكن هذه القمة التي عقدت ليل 12 
أيلول/ سبتمبر 2021 اكتست أهمية خاصة تميّزها عما 
ظلها  في  انعقدت  التي  ال��ظ��روف  لخاصية  نظراً  سبقها 
دولية  بيئة  ظ��ل  ف��ي  تناولتها  التي  المواضيع  وطبيعة 
واستباقاً  وقعت،  أح��داث  وق��ع  وعلى  متغيرة  وإقليمية 
من  استراتيجي  بعد  ذات  تنتظر  ومواقف  الستحقاقات 
الطبيعة  عن  فضالً  واالقتصادية،  السياسية  الطبيعتين 
في  السورية  الروسية-  العالقات  تميّز  التي  الخاصة 
أو  السوفياتي  االتحاد  عهد  في  قديماً  العسكري  المجال 
جندها  أرسلت  التي  االتحادية،  روسيا  ظ��ّل  في  حديثاً 
خندق  وفي  السوري  الجند  جانب  إلى  اإلره��اب  فقاتلوا 

واحد منذ خريف العام 2015.
قد عقدت القمة هذه بعد االنسحاب األميركي/ األطلسي 
من أفغانستان وعودة هذه الدولة إلى يد »طالبان« لتقيم 
للدين  ال��خ��اص  لفهمها  وف��ق��اً  إس��الم��ي��ة«،  »حكومة  فيها 
طبيعة  لتغيير  أميركية  تحضيرات  ظّل  وفي  اإلسالمي، 
الوجود العسكري األميركي في العراق ونقله من المهمة
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نتحدث  التي  األخيرة  تكون  ولن  األول��ى  المرة  ليست 
المصري،  المجتمع  في  المحاسيب  رأسمالية  عن  فيها 
لكن هذه المرة سوف نبرز دور الرأسمالية الوطنية التي 
سبحت ضّد التيار في زمن االنفتاح، لقد بدأت رأسمالية 
مع  المصري  المجتمع  داخ���ل  الظهور  ف��ي  المحاسيب 
مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وبعد نصر أكتوبر 
مقدرات  تسليم  ال��س��ادات  الرئيس  ق��ّرر  حين   ،1973
وكانت  الغربي،  الرأسمالي  للمشروع  والعباد  ال��ب��الد 
في  اللعبة  أوراق  من  المئة  في    99 إن  الشهيرة  مقولته 
يد األميركان، ولست أدري إْن كان في لحظتها واعياً أم 
غير واع بأّن هذا األميركي هو عدو وليس صديق، فكيف 
تمتلك  ال  ت��اب��ع��اً،  وتصبح  ب���الدك  م��ق��درات  ك��ّل  ل��ه  تسلم 

قرارك السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي.
 وتذهب وفقاً إلرادة هذا العدو األميركي لمعاهدة مكبلة 
االستراتيجي  الحليف  الصهيوني  ال��ع��دو  م��ع  إلرادت���ك 
المدلل له، فتفقد نصرك العسكري ويتقزم دور  والفتى 
وتنكفئ  وال��دول��ي  اإلقليمي  المستوىين  على  ب���الدك 
المشروع  الوطني ويتبعه  المشروع  على ذاتك، فيضيع 
ولقمة  سهلة  فريسة  وتصبح  األم���ة  وتتفتت  ال��ق��وم��ي 
فمنذ  الصهيوني،   - األم��ي��رك��ي  ال��ع��دو  ف��م  ف��ي  صائغة 
االقتصادي المشروع  عن  تخليه  السادات  الرئيس  أعلن 
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بالتوازي مع انتشار وحدات من الجيش السوري وقوى األمن الداخلي 
في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، تم أمس رفع العلم السوري فوق 
تقديم  واستئناف  المعتاد  عملها  ممارسة  بعودة  إيذاناً  الناحية  مبنى 
أوضاع  تسوية  بعد  وذل��ك  البلدة  في  للمواطنين  الشرطية  الخدمات 
العسكرية  الخدمة  من  والفارين  والمطلوبين  المسلحين  من  العشرات 
طرحته  ال��ذي  التسوية  اتفاق  إط��ار  ضمن  للجيش  السالح  وتسليم 

الدولة.
في  الدندل  مجحم  ضرار  العميد  درعا  محافظة  شرطة  قائد  وأش��ار 
تصريح لوكالة »سانا« إلى أّن هذا اليوم »يشكل انتصاراً جديداً يضاف 
دحر  في  الجيش  »بطوالت  أن  مؤكداً  السوري«،  الجيش  انتصارات  إلى 

اإلرهاب مهدت إلجراء تسويات للمطلوبين والفارين من الخدمة وتسليم 
األسلحة التي كانت بحوزة بعضهم«.

وأضاف الدندل إنه تم أمس »إعادة فتح ناحية المزيريب بعد إجراء 
أعمال التجهيز والتأهيل لتعود إلى تقديم خدماتها للمواطنين«.

أّن  إلى  زينو  علي  المقدم  المزيريب  ناحية  مدير  لفت  ناحيته،  من 
»وجود وحدات الشرطة هدفه مساعدة األهالي وإعادة تفعيل الخدمات 

لمواطني المزيريب والقرى التابعة لها«.
أوضاع  تسوية  عملية  التوالي  على  الثاني  لليوم  أمس  واستمرت 
المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السالح 

للجيش السوري ضمن مبنى البلدية في البلدة.

بعد ت�سوية اأو�ساع ع�سرات الم�سلحين والمطلوبين والفارين...

رفع العلم ال�سوري فوق مبنى ناحية المزيريب في ريف درعا

االحتالل يعتقل طفاًل �سمال الخليل

 

ويعزل اأحياء القد�س بحجة االأعياد اليهودية

اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، أمس، طفالً من بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية، إّن قوات االحتالل اعتقلت الطفل محمد وليد محمد صبارنة 
)15 عاماً( بعد االعتداء عليه بالضرب أثناء عمله برفقة والده وشقيقه بمنطقة »خلة 

الكتلة« المحاذية لمستوطنة »كرمي تسور« شمال الخليل.
ولفتت المصادر، إلى أنه تّم نقل الطفل إلى معسكر لجيش االحتالل داخل المستوطنة 

المذكورة.
وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بحاالت اختناق بينهم طفلة رضيعة 
اقتحامها  عقب  االحتالل  قوات  مع  أمس،  مساء  اندلعت،  مواجهات  خالل  أشهر(،   4(

بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
البلدة، وداهمت عدداً من منازل  أّن قوات االحتالل اقتحمت  وذكرت مصادر محلية 

المواطنين في حي أبو شملة وفتشتها، كما قامت بتفتيش كاميرات مراقبة.
عدة  وأغلقت  المقدسيين،  المواطنين  على  االحتالل،  قوات  ضّيقت  أخرى،  جهة  من 

طرقات في مدينة القدس، بذريعة األعياد اليهودية.
وأفاد شهود عيان بأّن العديد من األسواق في البلدة القديمة بمدينة القدس تعرضت 
إلى اإلغالق كما هو الحال في سوق القطانين، الذي أرغم التجار فيه على إغالق محالهم 

بشكل كامل لذات السبب.

رئي�سي يوؤكد اأهمية التعاون 

 االإقليمي وتوقيع �سفقات 

مع قادة »قمة �سنغهاي«

»تولي  بالده  أن  رئيسي  إبراهيم  اإليراني  الرئيس  أكد 
اهتماماً كبيراً للتعاون اإلقليمي في دول المنطقة«.

إلى  توجهه  قبيل  ط��ه��ران،  مطار  م��ن  رئيسي  وق��ال 
شنغهاي«،  »قمة  اجتماعات  في  للمشاركة  طاجيكستان 
عالقاتنا  على  ستركز  شانغهاي  قمة  في  »مشاركتنا  إّن 

االقتصادية والثقافية مع الدول اآلسيوية«.
وشّدد الرئيس اإليراني على أّن »التعاون مع دول الجوار 
الخارجية«،  إيران  سياسة  أولويات  رأس  على  والمنطقة 
المشاركين  القادة  مع  منفصلة  اجتماعات  »سنعقد  قائالً: 

في القمة وسنوقع صفقات معهم«.
أصغر  السابق  النفط  وزي���ر  ن��ائ��ب  ق��ال  جهته،  م��ن 
إبراهيمي، إّن »إيران لديها إمكانات كبيرة لتطوير العالقات 
والصين  روسيا  وجود  بسبب  واالقتصادية  السياسية 
والهند، والتي تعّد جزءاً مهماً من رابطة الدول المستقلة«.

وكانت طاجيكستان استضافت، أمس، قمة دول منظمة 
شنغهاي للتعاون في العاصمة دوشانبي التي تقام تحت 
شعار »20 عاماً على منظمة شنغهاي للتعاون«: تعاون 
ذكرى  مع  تتزامن  والتي  واالزده��ار«،  االستقرار  أجل  من 

مرور 20 عاماً على تأسيس المنظمة.
أّن القمة  وذكر تقرير لسفارة طاجيكستان في القاهرة، 
ألنشطة  الرئيسية  النتائج  يومين،  مدى  على  ستناقش، 
المنظمة على مدار 20 عاماً، وحالة وآفاق التعاون متعدد 
للتعاون  الساعة  قضايا  وبحث  المنظمة،  داخل  األطراف 
السالم  على  الحفاظ  دع��م  وسبل  وال��دول��ي،  اإلقليمي 
العالمية  للتهديدات  ومكافحة  المنطقة،  في  واالستقرار 
األسباب  على  للقضاء  طرق  وإيجاد  األمنية،  والتحديات 
في  األوض��اع  وتطورات  والتطرف  لإلرهاب  االجتماعية 

أفغانستان.



الوطن / �سيا�سة2

 اقتراحات بر�سم

 الحكومة الميقاتية...

{ عدنان برجي*
واخيراً تشكلت الحكومة وهي في طريقها الى نيل ثقة المجلس 
باالستحقاق  ارتباطاً  نسبياً  قصيرة  واليتها  فترة  وألّن  النيابي، 
االنتخابي حيث من واجبها تقديم مشروع قانون انتخاب مجلس 
نيابي غير طائفي يعتمد الدائرة الكبرى وانتخاب مجلس شيوخ 
الدستور.  نص  كما  خصوصياتها،  والمذاهب  لطوائف  يحفظ 
التحرك  الحكومة  فعلى  وكثرتها،  المعضالت  تراكم  وبسبب 
المآسي  من  والحّد  الدولة،  مؤسسات  في  االنهيار  لوقف  سريعاً 

االجتماعية التي تطال غالبّية اللبنانيين.
عليه نقترح ما يلي:

المركزي،  المصرف  موجودات  عن  شفافية  بكّل  اإلعالن  ـ   1
قطعاً للتأويالت والتخمينات، وتسهيالً التخاذ القرارات المناسبة 

في ضوء ذلك.
األمر  كان  مهما  الــدوالر،  صرف  سعر  تعّدد  من  التخلّص  ـ   2
قاسياً، فال يجوز استمرار هذا التخّبط الحاصل حالياً والذي يدفع 
ثمنه المواطن، على ضعف إمكانياته ومحدودية قيمة راتبه. اّن 
تحديد سعر محّدد للدوالر بهامش تقلب معقول، يتيح للحكومة 
التي  والمعيشية  االجتماعية  المشكالت  لمعالجة  مقاربات  بناء 
يتخّبط بها اللبنانيون، ويضع حداً الرتفاع األسعار التي تصعد 

مع صعود الدوالر وال تنخفض مع انخفاضه.
وإداراتها  الدولة  وزارات  في  الحاصل  الشلل  معالجة  ـ   3
أصبحت  ان  بعد  رواتبهم  تعديل  يريدون  فالموظفون  العامة، 
قيمتها معدومة، والدولة بحاجة الى استيفاء الرسوم والضرائب 
ليصبح لديها مداخيل، فكيف التوفيق بين األمرين؟ ذلك يتطلب 
جلسات متواصلة بين الحكومة والنقابات والروابط، في جو من 
واالدارات  المؤسسات  عمل  ديمومة  تأمين  الى  يفضي  التعاون، 
انها  شك  ال  واألجــيــر.  والعامل  الموظف  يظلم  وال  والـــوزارات، 
معضلة لكن بالتعاون وباعتماد الحلول التدريجية، يمكن تجاوز 

المرحلة بأقل األضرار على الطرفين: الدولة والموظف.
أصوات  ترتفع  كانت  األجــور  بتحسين  مطالبة  كّل  عند  ـ   4
هذا  باستبدال  ومطالبة  التوجه  هذا  رافضة  اإلنتاج،  أصحاب 
الحكومة  بادرت  فهل  االجتماعية.  التقديمات  بتحسين  الطلب 
تعاونية  حاجات  كامل  تأمين  خالل  من  الغاية  هذه  تحقيق  الى 
موظفي الدولة والضمان االجتماعي لتأمين الطبابة واالستشفاء 
للمستشفيات  إضافية  تكاليف  دفع  بدون  واألجــراء  للموظفين 
ستبادر  هل  واألجــيــر،  الموظف  قبل  من  والصيادلة  واألطــبــاء 
الحكومة الى إلزام شركات التأمين بتغطية زبائنها وفق نصوص 
العقد؟ ان تأمين الطبابة واالستشفاء للمواطن ضرورة ملّحة في 

زمن تدني الرواتب واالجور.
تأمين الكهرباء لمباني الوزارات واإلدارات  الحكومة  على  ـ   5
للموظفين، شريطة تأمين سيرورة  العاّمة، واعتماد نصف دوام 
العمل بشكل كامل للمواطن، والخروج من الروتين اإلداري الذي 
ُيكتفى  ال  لماذا  فمثالً،  الدولة.  خزينة  ويرهق  المواطن،  يرهق 
بالهوية بديالً عن إخراج القيد؟ ولماذا ال يعمد وزير الداخلية الى 
اليها  مضافاً  الميكانيك  رسوم  بدفع  المركبات  ألصحاب  السماح 
بدل المعاينة الميكانيكية تجّنباً النتظار ساعات للمعاينة في ظّل 

غياب البنزين والمازوت؟
النقل المشترك، الغائب عن برامج الحكومات  ـ في موضوع   6
السابقة، هل ستعمد هذه الحكومة الى تخصيص مبلغ كاف من 
حصة لبنان القادمة من صندوق النقد لحّل مشكلة النقل المشترك 
سنجد  هل  األولى؟  المرحلة  في  األقّل  على  واألريــاف  المدن  بين 

قريباً وسائل نقل مشتركة مناسبة خالل شهرين او ثالثة؟
نتمنى  وطني،  مطلب  وهو  الزراعة،  تعزيز  موضوع  في  ـ   7
أبناء  بين  واسعاً  المجال  وفتح  الزراعية  التعاونيات  تعزيز 
القرى إلنشاء مثل هذه التعاونيات والتعامل معها لتأمين البذور 
المزارع،  إنتاج  واألدوية واألسمدة، واالعتماد عليها في تصريف 
تنافساً معاً تجار الخضروات الذين غالباً ما يضمنون حقوقهم، 

ويتجاهلون حقوق المزارع.
يحتمل  يعد  لم  فلبنان  والتعليم،  التربية  موضوع  في  ـ   8
لكن  طبيعيين،  غير  عامين  بعد  جديد،  ــي  دراس عــام  تعطيل 
العمل برواتب  المعضلة في عدم قدرة األساتذة والمعلمين على 
الدراسة  مستلزمات  تأمين  على  األهل  قدرة  عدم  وفي  صفرية، 
التعليم  بتعزيز  السابقة  المطالبات  كّل  فإّن  ولألسف  ألبنائهم. 
الرسمي ذهبت أدراج رياح الحكومات المتعاقبة. ان المواطن في 
حيرة من أمره، فال هو قادر على تأمين قسط أوالده في المدارس 
الخاصة، وال هو مطمئن الى انطالق الدراسة في التعليم الرسمي، 
الروابط  من  التصعيدية  والمواقف  المتالحقة  البيانات  بعد 
والنقابات. اّن الحّل الممكن والمؤقت، هو بتوفير عدد من صفائح 
خالل  ومن  المدعوم،  السعر  على  واألساتذة  للمعلمين  البنزين 
ومضاعفة  العسكرية،  المؤسسات  في  الحال  هو  كما  أذونــات 
وتأمين  ــدوالر،  ال لسعر  المتتالي  االرتفاع  من  والحّد  الرواتب، 
وتسهيل  المدرسي،  الزي  وتجاوز  الطالب،  لجميع  القرطاسية 
انتقال المعلمين الى اماكن عمل قريبة من اماكن سكنهم، وتعزيز 

تقديمات تعاونية الموظفين، كما أشرنا سابقاً.
البلديات  مع  بالتعاون  والرياضة،  الشباب  وزارة  تبادر  أن  ـ 
الجمعيات  أعمال تطوعية من قبل  لتنظيم  العامة،  والمؤسسات 
وتوزيع  اإلحصاء،  أعمال  في  والطالبية،  والكشفية  الشبابية 
ان  الــوزارة  لهذه  يمكن  بل  البيئة.  نظافة  يعزز  وبما  المعونات، 
أعمال  لتحسين  متطّوعين  لتوفير  أخــرى  وزارات  مع  تتعاون 

المكننة فيها وتطوير البرامج.
القضاء  بين  الخالفات  حل  الى  العدل  وزارة  تعمد  ان  ـ   10
المشكالت  وحــل  المحاكم  عمل  لتسهيل  المحامين،  ونقابات 
القانونية، ووقف اضراب نقابة المحامين، بعد ان اصبح مضرا 

جدا بالمواطن.
11 ـ اّن لبنان يحتاج في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه الى 
أوسع تعاون بين الشعب واإلدارة العامة، ويحتاج الى تسريع 
وتنشيط كّل إنتاج ممكن. اّن الحلول الفردية قاصرة، وكذلك فإّن 

العمل البيروقراطي عاجز عن انتشال لبنان مما هو فيه.
*مدير المركز الوطني للدراسات ـ لبنان

خفاياخفايا

استغربت مصادر سياسية كالم رئيس التيار 
الوطني الحر وتناوله لرئيس المجلس النيابي 

نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب 
السابق وليد جنبالط بلغة االستفزاز من خارج 

سياق المناخ التوافقي المطلوب لدعم المسار 
الحكومي، وتساءلت هل هي زلة لسان أم سياق 

مستمّر، محذرة من تفكك االئتالف الحكومي؟

قال مصدر دبلوماسي فرنسي اّن اإلعالن عن 
تحالف أميركي بريطاني استرالي عسكري 

بحري وتضمينه صفقة غواصات نووية بديلة 
للغواصات الفرنسية هو إعالن نعي لحلف 

الناتو، وتكريس للطالق مع أوروبا التاريخية 
التي ال تنتمي إليها بريطانيا.
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Thirteenth year /Friday / 17 September 2021
 2021 أيلول   17  / اجلمعة   / عشرة  الثالثة  السنة 

من  ستطلب  والتي  للحكومة  الــوزاري  البيان  الــوزراء  مجلس  أقّر 
شعار  يكون  أن  المجلس  قّرر  كما  أساسه.  على  الثقة  النواب  مجلس 
الحكومة »معاً لإلنقاذ« وقد تعهدت في بيانها بإجراء االنتخابات في 
مواعيدها الدستورية، مؤكدًة إصالح القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة 
حيُث يلزم، كما دعت إلى التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي 
رفع  أن  إلى  وأشــارت  الوطنية.  والمصلحة  األولويات  تقتضيه  بما 
التعاون  وجوب  على  مشددًة  قانونية،  بنصوص  مرتبط  الحصانات 
النواب بكل ما يقتضيه الوصول إلى الحقيقة  بين الحكومة ومجلس 

في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وكان مجلس الوزراء انعقد بعد ظهر أمس في قصر بعبدا برئاسة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب 

ميقاتي والوزراء.
الــوزاري  البيان  مسودة  ــدرس  ل ُخّصصت  التي  الجلسة  ــر  وإث
للحكومة، أشار وزير اإلعالم جورج قرداحي، أن عون نّوه في مستهلها 
الوزراء، والتي  الوزارية برئاسة السيد رئيس مجلس  اللجنة  »بعمل 
أنجزت مهمتها بسرعة بعد مناقشات مسؤولة وهادفة، شاكراً أعضاء 
اللجنة على عملهم الدؤوب إلنجاز مسودة البيان، ما يعكس الجدية 

والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة«.
واإلنتاجية  العمل  في  االستمرار  الوزراء  جميع  »على  عون  وتمنى 
»إن  وقــال  الحكومة«.  نجاح  أسباب  أبــرز  من  ذلــك  ألن  والتعاون، 
األوضاع ضاغطة والوقت ثمين، وكل دقيقة لها قيمتها«، مشّدداً »على 
ضرورة اإلسراع في إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية وإيالء هذا 
الموضوع األفضلية المطلقة وأقصى درجات االهتمام، لرفع المعاناة 

عن المواطنين من دون تأخير«.
بين  ســاد  ــذي  ال التعاون  جــو  »على  ــزاً  مــرّك ميقاتي  تحدث  ثــم 
الوزاري«،  البيان  مسودة  صوغ  تولت  التي  الوزارية  اللجنة  أعضاء 
المطلوبة  اإلنتاجية  لتحقيق  التضامن  إلى  الدائمة  »الحاجة  مؤكداً 
شاركوا  الذين  ــوزراء  وال اللجنة  أعضاء  ميقاتي  وشكر  للحكومة«. 
»على التعاون الذي أبدوه وتمنى أن تسود هذه الروح دائماً من أجل 

مصلحة لبنان«.
الوزاري،  البيان  مشروع  نص  ُتلي  األثر،  »وعلى  قرداحي  أضاف 
بعد  باإلجماع  البيان  أقّر  ثم  وتعديالتهم،  مالحظاتهم  الوزراء  وأبدى 
إدخال تعديالت طفيفة عليه، وتقّرر بناء على اقتراح الرئيس نجيب 

ميقاتي أن يكون شعار الحكومة: »معاً لإلنقاذ«.
»تعديالت  أنها  قرداحي  أكد  البيان،  طالت  التي  التعديالت  وعن 
متعلقة  بل  ــوزاري،  ال البيان  مسودة  على  بالعمق  تكن  ولم  طفيفة 

بالنص والقواعد، ألنها جاءت متفقاً عليها من قبل كل الوزراء«.
بسبب  الفوضى  من  نوع  هناك  كان  مجتمعين،  كنتم  بينما  سئل: 
رفع الدعم عن البنزين من دون أي قرار. أجاب »من قال هذا الكالم؟ لم 
ُيطرح هذا الموضوع في الجلسة، ولم يتم الحديث فيه أبداً، وال علم لي 

برفع الدعم، فهل يتم ذلك من دون قرار؟«.

ولفت إلى أن المجلس لم يتطرق إلى موضوع دخول النفط اإليراني 
البيان  مسودة  وإقرار  لبحث  مخصصة  كانت  الجلسة  ألن  لبنان  إلى 
األسبوع  النواب  مجلس  أمام  الرئيس  دولة  سيتلوه  الذي  الــوزاري 
المقبل. وأنا كوزير اعالم ال ُيمكن أن أقول موقف الحكومة من الموضوع 

ألنه لم تتم مناقشته في الجلسة«.
لبنان معقدة وتواجهونها ببيان  التي يواجهها  المشاكل  إن  سئل: 
هناك  البيان،  على  اطلع  أحد  فال  صحيح،  غير  »هــذا  أجــاب  عــادي. 
كالم كثير قيل عن خالفات داخل الجلسة وخالل الجلسة التي ُعقدت 
ألنني  قاطع  بشكل  وأنفيه  صحيح  غير  كله  وهذا  للبيان،  للتحضير 
كنت موجوداً وأشهد على ذلك. كما قال الرئيس ميقاتي، إن المناقشات 
داخل لجنة التحضير للبيان كانت إيجابية جداً وتحمل الكثير من الود 

والتعاون  وبالتالي ما يقال هو غير صحيح«.
فخامة  ألقاب  استعمال  »بعدم  إبالغه  تم  أنه  إلى  قرداحي   وأشار 

ودولة، ورغم أنني أحب هذه األلقاب، إالّ أنني اعتمدت عبارة السيد«.

وقال رداً على سؤال »كان هناك نوع من التشاور بالنسبة إلى إطالق 
شعار هذه الحكومة، وكان معظم الوزراء يتجه لتسميتها بـ«العزم« 
وبناء  المشاكل،  حّل  لمحاولة  متحمسون  وهم  موجودة  العزيمة  ألن 
لإلنقاذ«.  »معاً  شعار  تبّني  كان  ميقاتي  الرئيس  السيد  اقتراح  على 
وبالتالي، فهي حكومة إنقاذ. أّما بالنسبة إلى وجود رزنامة للتنفيذ، 

فهناك استعداد التخاذ قرارات مهّمة للتخفيف عن الناس«.
»هــذا  أن  ــح  أوض االنــتــظــار،  طوابير  مــن  المواطن  معاناة  وعــن 
معاناة  من  أوالً  التخفيف  فعلينا  الوزاري،  البيان  في  وارد  الموضوع 
الناس، وعلى الحكومة أن تتنطح لمحاولة حل المآسي الحالية وهذا 
أولوية، أّما بالنسبة إلى اإلستراتيجيات، فستأتي في وقت الحق، أّما 

اآلن فاألولوية هي للحاجات األساسية الملّحة«.
وعما إذا كانت تمت المالءمة بين طرحي إصالح القطاع المصرفي 
وتم  الموضوع،  هذا  في  نقاش  »حصل  انه   إلى  لفت  هيكلته،  وإعادة 

االتفاق على األمرين معاً«.

مجل�س الوزراء اأقّر بالإجماع بيان حكومة »معًا للإنقاذ« 

عون: لإيجاد الحلول للق�سايا المعي�سية �سريعًا 

ميقاتي: الحاجة دائمة للت�سامن لتحقيق الإنتاجية

مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة عون وحضور ميقاتي في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بّري، اتصاالً هاتفياً من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، تخلّله 
تأكيد »ضرورة تطبيق القانون والدستور حفاظاً على الوحدة الوطنية«.

المحاسبة  ديوان  رئيس  التينة،  بعين  الثانية  الرئاسة  مقّر  في  المجلس  رئيس  استقبل  آخر،  صعيد  على 
القاضي محمد بدران ومدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس ورئيسة غرفة الديوان القاضية نيللي أبي 
حساب  قطع  عن  تقريراً  بدران  من  وتسلّم  اللقيس،  ورانيا  هدير  أبو  روزي  الديوان  في  والقاضيتين  يونس 

موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة.
وأكد بدران أن »الديوان مستمر في تدقيق باقي الحسابات التي أُحيلت إليه في العام 2019«.

أكدت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان الدكتورة يوانا فرونتسكا االستمرار بمساعدة لبنان في 
المجاالت كافة، مشّددًة على أهمية إجراء االنتخابات النيابية والقيام بكل اإلصالحات االقتصادية والمالية.

خالل  »عرضنا  وقالت  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  السرايا،  في  أمس  لقائها  بعد  جاء  فرونتسكا  كالم 
االجتماع أولويات التعاون بين األمم المتحدة ولبنان، وأكدت أهمية إجراء االنتخابات النيابية، والقيام بكل 

اإلصالحات االقتصادية والمالية«. 
أضافت »كما اطلعت على رؤية الرئيس ميقاتي المستقبلية، وما يهمنا هو أن يكون لبنان ناجحاً ومزدهراً، 
ولكن نحن بحاجة إلجراء خطوات مهمة وجدية لتلبية حاجات المواطنين اللبنانيين، ويجب أن تكون هذه 
ستشكل  ألنها  الدولي  النقد  صندوق  مع  المفاوضات  استئناف  يجب  كذلك  الكهرباء،  قطاع  في  اإلصالحات 

خطوة أفضل لمستقبل لبنان«.
وختمت »أطلعني الرئيس ميقاتي على أولويات عمل الحكومة، وأؤكد أن األمم المتحدة مستمرة بمساعدة 

لبنان في المجاالت كافة وال سيما في موضوع إجراء االنتخابات النيابية«.

بّري ودريان: لتطبيق القانون والد�ستور
 حفاظًا على الوحدة 

فرونت�سكا: يهّمنا اإجراء النتخابات 
والإ�سالحات القت�سادية والمالية

بري خالل استقباله رئيس ديوان الحاسبة أمس

ميقاتي مستقبالً فرونتسكا في السرايا أمس

طارئة  اجتماعات  حمية  علي  والنقل  العامة  األشغال  وزيــر  عقد 
تعزيل  أشغال  موضوع  لمعالجة  والمعنيين،  المختصين  مع  وعاجلة 
الصحية  والمجاري  األمطار  مياه  تصريف  وشبكات  خطوط  وتصريف 

قبل بدء فصل الشتاء واإلجراءات والتدابير المطلوبة التي ستتخذ.
المهندس  والمباني  للطرق  العام  المدير  االجتماعات  حضر  وقد 
اإلقليميون  والمديرون  مرسل  سعيد  الطرق  مدير  بولس،  طانيوس 
المتعهدين  الى  اضافة  صبح،  منير  المشتركة  اإلدارة  ومدير  المعنيون 
المعنيين في شركات: الفل أند سكيل )طوني خواجه(، الجبل )صافي 
الموسوي،  )حسين  البنيان  شركة  حمود،  قاسم  مؤسسة  جزيني(، 

حميد كيروز، جون مفرج(.
بعد االستماع الى شرح من المديرين المختصين والشركات المعنية 
عن المشاكل والصعوبات التي تعاني منها واألسباب التي تمنع البدء 
بكامل  الوزارة  »التزام  حمية  الوزير  أكد  والتأهيل،  التعزيل  أشغال  في 
داعياً  عليها«،  المترتبة  والمسؤوليات  للصالحيات  وفقاً  واجباتها 
بالواجبات  القيام  »ضرورة  الى  كافة  والبلديات  والمؤسسات  اإلدارات 
والمسؤوليات الملقاة على عاتقها حرصاً على تأمين كل عوامل السالمة 
العامة وصوالً الى تحقيق األهداف المرجوة، والتواصل مع وزير الطاقة 
والمياه، والطلب، وبشكل استثنائي، تأمين الكميات من المازوت الالزمة 
وبالسعر الرسمي للشركات المذكورة لتبدأ القيام بأعمالها حيث ستتم 

متابعة الموضوع لتحقيق هذا األمر«.
ومع  اإلجراء  المرعية  لألصول  وفقاً  الفورية  اإلجراءات  »اتخاذ  وأكد 
مراعاة كّل الشروط القانونية بشأن بعض مستحقات الشركات العالقة 
سيتّم  حيث  المالية  األمور  منها  سيما  وال  األشغال،  بدء  تعيق  والتي 
المدورة  الكشوفات  سداد  لتأمين:  المالية  وزارة  ومخاطبة  التواصل 
المعقودة عن األعوام السابقة، مصالحة إنجاز مستحقات للشركات عن 
أعوام سابقة لم يتم سدادها أيضا، التواصل مع كّل من إدارة المناقصات 
لألشغال  الجديدة  العامة  المناقصات  إطالق  بشأن  المحاسبة  وديوان 
وبما يضمن مشاركة المتعهدين عبر تذليل العقبات والصعوبات المالية 

والمصرفية تحديدا التي تعيق هذه المشاركة«.
وأشار حمية الى أنه »سيتّم الطلب من الجهة المعنية المختصة تأمين 
فتح مكّبي الكوستابرافا والكرنتينا لوضع األوساخ والشوائب الناتجة 

عن أعمال التعزيل والتنظيف للشبكات والمجاري الصحية فقط«.

وقد أكدت الشركات المعنية وبناء على ما تقّدم التزامها البدء وبشكل 
السالمة  عوامل  تأمين  يضمن  بما  والتعزيل  التنظيف  بأعمال  فوري 

العامة كافة.
»سرعة  المعنية  للشركات  والنقل  العامة  األشغال  وزيــر  وشكر 
واالقتصادية  المالية  األوضـــاع  رغــم  المسؤولية  وتحّمل  تجاوبها 

الصعبة القائمة«، مؤكدا »ضرورة التعاون والتنسيق بين أجهزة االدارة 
والمتعهدين المسؤولين عن االشغال لتكون االعمال على مستوى عال 
لتحقيق االهداف المرجوة«. وكشف أن فرق وزارة األشغال ستكون في 
جهوزية تامة، وأعطى توجيهاته بالمتابعة الحثيثة لألشغال وإفادته 

تباعاً.

اجتماعات طارئة لوزير الأ�سغال تح�سيرًا لف�سل ال�ستاء

حمية مترئساً االجتماع أمس



3الوطن / �سيا�سة
»القومي« في ذكرى مجزرة �شبرا و�شاتيال الإرهابية:

المجزرة دليل واإثبات على وح�شية العدو واإرهابه

وو�شمة عار وخيانة على جبين عمالئه

�شهاريج المازوت الإيراني تعُبر من �شورية اإلى البقاع فوق العلمين الأميركي و»الإ�شرائيلي«

نثر ورود واأرز واإ�شادات بن�شراهلل وانت�شار المقاومة ولبنان على الح�شار الظالم

ال�شحنة الأولى من الفيول العراقي و�شلت

وفيا�ض يعر�ض مع علوي اآلية ا�شتقدام الغاز 

اعت�شام ت�شامني في طرابل�ض مع اأ�شرى »نفق الحرية« 

وزير القت�شاد: اآلية لخف�ض الأ�شعار 

و�شنت�شّدد في المراقبة

الأ�شعد: »هدف الحكومةالقطان زار م�شوؤول منطقة البقاع في حزب اهلل  

تلبية �شروط �شندوق النقد 

فرنجية: مع �شدور مذكرة توقيف فنيانو�ض

نقف اإلى جانبه مدافعًا عن نف�شه �شمن القوانين

القطان والنمر خالل لقائهما أمس

في الذكرى التاسعة والثالثين لمجزرة 
السوري  الحزب  أص��در  وشاتيال  صبرا 

القومي االجتماعي البيان التالي:
التي  وش��ات��ي��ال  ص��ب��را  م��ج��زرة  إّن 
وعمالؤه،  »اإلسرائيلي«  العدو  ارتكبها 
شعبنا  أبناء  من  اآلالف  فيها  قضى  والتي 
الفلسطينيين واللبنانيين شهداء، وجرى 
الجرحى،  التمثيل بالجثث واإلجهاز على 
االرهابية  المجازر  أفظع  من  واح��دة  هي 
ومثل  االنسانية،  جبين  لها  يندى  التي 
بل  ال��زم��ن،  عليها  يمّر  لن  المجازر  ه��ذه 
ستظل في ذاكرة األجيال جيال بعد جيل، 
دليالً وإثباتاً على وحشية العدو وارهابه 
عمالء  جبين  على  وخيانة  عار  ووصمة 

العدو وأدواته.

لقد أظهرت تلك المجزرة التي استمرت 
عدة أيام حقداً دفيناً على شعبنا وكشفت 
لإلنسانية  معادية  عنصرية  غريزة  عن 
العدو الصهيوني  جمعاء، وهذا هو ديدن 
اليوم،  إلى  فلسطين  أرض  اغتصابه  منذ 
ال  الدولي  المجتمع  ُيسّمى  ما  أّن  حين  في 
احتالله  وإدانة  العدو  للجم  ساكناً  يّحرك 

ووقف إرهابه وإجرامه بحق شعبنا.
في الذكرى التاسعة والثالثين لمجزرة 
السوري  الحزب  يحيي  وشاتيال  صبرا 
المجزرة،  ش��ه��داء  االجتماعي  القومي 
ويؤكد بأّن الوفاء لدماء الشهداء، بالثبات 
صراعية  حركة  في  المقاومة  نهج  على 
كّل  تحرير  حتى  تستكين  لن  وج��ودي��ة 

أرضنا المحتلة وكّل أسرانا األبطال.

المحّملة  الصهاريج  ق��واف��ل  أم��س  ب���دأت 
لبنان  إلى  بالوصل  اإليراني  المازوت  بمادة 
وال��ج��وار،  بعلبك  مدينة  في  رحالها  لتحّط 
من  كيلومتراً   230 عن  يزيد  ما  مسافة  قاطعًة 
في  حمولتها،  لتخزين  السوري،  بانياس  مرفأ 
»محطات  شركة  أعدتها  خزانات  مستودعات 
على  توزيعها  قبل  أول��ى  كخطوة  األم��ان��ة«، 
الباخرة  حمولة  من  المستهدفة  المؤسسات 
المرفأ  أيام في  التي كانت قد رست قبل أربعة 
المذكور. وقد وصل أول صهريج قرابة الساعة 
أمس  من  أول  ظهر  بعد  من  والنصف  األول��ى 
دوار  لجهة  الجنوبي  بعلبك  مدينة  مدخل  إلى 

دورس.
وتتألف قافلة اليوم األول من 80 صهريجاً، 
مع  تباعاً  تسير  مجموعات،  أربع  إلى  ُقسمت 
القافلة  بين  الساعة  بقرابة  يقدر  زمني  فاصل 
واألخرى، لتخفيف االزدحام، ولتأمين السالمة 

على الطرقات العاّمة.
أن  أي  صهريجاً،   20 مجموعة  كل  وتضم 
إلى  أم��س  وصلت  التي  اإلجمالية  الحمولة 
وصول  بانتظار  ليتر،  ماليين   4 بلغت  بعلبك 
كامل حمولة الباخرة تباعاً إلى المنطقة خالل 

األيام المقبلة.
ومنذ اجتياز القافلة نقطة الحدود اللبنانية 
السورية، واكبها ميدانياً مسؤول منطقة البقاع 
وأعضاء  النمر  حسين  الدكتور  الله  حزب  في 
إسعاف  سيارات  رافقتها  كما  المنطقة،  قيادة 
المدني  وال��دف��اع  اإلسالمية  الصحية  الهيئة 
الطرق  إل��ى  األهالي  تقاطر  فيما  لها.  التابع 
لمشاهدة  منازلهم  شرفات  من  وأطلوا  العاّمة 
الباخرة  حموالت  تساهم  أن  آملين  الحدث، 
في  المحروقات  أزم��ة  تخفيف  في  وأخواتها 

البلد.
الرئيسية  الطرق  ام��ت��داد  على  رفعت  كما 
الصهاريج  قافلة  سلكتها  التي  والساحات 
األمين  وص��ور  اللبنانية  واألع��الم  اليافطات 
نصرالله  حسن  السيد  ال��ل��ه  ل��ح��زب  ال��ع��ام 
عبر  وصدحت  الله،  حزب  وشعارات  وبيارق 
الله  وحزب  المقاومة  أناشيد  الصوت  مكبرات 
ووزع��ت  والحماسية،  الوطنية  واأله��ازي��ج 
الحلوى والمياه، ونثرت النسوة الورود واألرز 
حين  في  مكان،  من  أكثر  في  الصهاريج  على 
الواليات  علم  األرض  على  القافلة  أمام  ُفرش 
لتدوسها  و«إس��رائ��ي��ل«  األميركية  المتحدة 
بإطاراتها، وعند مفارق البلدات والقرى أُطلقت 

المفرقعات النارية ابتهاجاً.
التي  األولى  الحمولة  وصول  مع  وتزامنت 
ُوسمت بشعار »كسر الحصار األميركي«، دعوة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، بإطالق حملة 

تحت هاشتاغ # قافلة_الوعد_الصادق.

مواقف مشيدة
المحملة  الصهاريج،  قوافل  دخ��ول  وم��ع 
بهذا  اإلش���ادات  انهالت  اإلي��ران��ي  بالمازوت 
جديد  انتصار  أنه  معتبرًة  الوطني،  اإلنجاز 

للمقاومة.
العمل  مصطفى  وزير  أكد  السياق،  هذا  وفي 
الصهاريج  ب��ق��واف��ل  كسر  لبنان  »أن  ب��ي��رم 
تاريخياً  حصاراً  اإليراني  بالمازوت  المحّملة 
لم تقدر على كسره الدول«، معتبراً »أن  ظالماً 
اإليراني  بالمازوت  المحّملة  الصهاريج  دخول 
إلى لبنان هو عمل إستراتيجي يكرس معادلة 

االقتدار«. 
بدوره، أكد وزير األشغال علي حمية أن قرار 

الحرص  على  مبني  سيادي  المازوت  استيراد 
على  مشدداً  لبنان،  كل  وعلى  المواطن  على 
وبات  ُكسر  لبنان  على  األميركي  الحصار  أن 

وراءنا.
الهرمل«  بعلبك  »نواب  تكتل  رئيس  واعتبر 
قوافل  دخول  أن  حسن،  الحاج  حسين  النائب 
عبر  اإليراني  بالمازوت  المحملة  الصهاريج 
األميركي  الحصار  »كسر  لبنان،  إلى  سورية 
»الجمهورية  إلى  بالشكر  وتوجه  األرض��ي«، 
الخامنئي  علي  السيد  ب��ق��ي��ادة  اإلس��الم��ي��ة 
وال��رئ��ي��س ال��س��وري ب��ش��ار األس���د وال��ق��ي��ادة 
جانب  إل��ى  ووقوفهم  دعمهم  على  السورية 
الجزيل  بالشكر  توجه  كما  وشعبه«.  لبنان 
المقاومة  وأه��ل  نصرالله  والسيد  »للمقاومة 
ومحبيها على هذا اإلنجاز العظيم في هذا اليوم 

التاريخي المجيد«.
ورأى أن »16 أيلول 2021 يوم تاريخي في 
»بدخول  أن  معتبراً  لبنان«،  انتصارات  سجل 
قوافل كسر الحصار األميركي، تسجل المقاومة 
في لبنان انتصاراً جديداً ضد الهيمنة األميركية 

واإلسرائيلية على لبنان وشعبه«.
لّحود  إميل  السابق  النائب  رّح��ب  ب��دوره، 
عبر  إي��ران  من  ال��م��ازوت  صهاريج  بوصول 
هذه  على  »إي��ران  شاكراً  لبنان،  إلى  بانياس 
المساهمة التي كان لبنان بأمس الحاجة إليها، 
وسورية التي، من دون أي مراجعة، وقفت إلى 

جانب لبنان كما عادتها، من دون تمنين«.
لحزب  األكبر  »الشكر  بيان  في  لّحود  وقال 
السيد  كالم  خالل  من  واضحا  كان  الذي  الله 
ستكون  ال��م��ح��روق��ات  ب��أن  نصرالله  حسن 
يبخل  لم  ال��ذي  فالحزب  اللبنانيين،  لجميع 
بتقديم شبابه دفاعاً عن األرض، لن يبخل على 

سكان األرض بالمازوت«.
ورأى أن »هذه الخطوة سّهلت أمور الناس، 
واألهم أنها دفعت الواليات المتحدة األميركية 
إلى إعادة النظر بتعاملها مع لبنان، ال بل هي 
قامت بردة فعل سريعة عبر السماح باستجرار 
ووالدة  األمور  حلحلة  في  ساهمت  كما  الغاز، 

الحكومة وتراجع سعر الدوالر«.
خطوة  الله  ح��زب  به  ق��ام  »م��ا  أن  واعتبر 
السوق  حاجة  تأمين  تتعدى  إستراتيجية 
اللبناني من المحروقات في فترة انتقالية بين 
الدعم ورفع الدعم«، مؤكداً أنه »يجدر التوجه 
الواليات  دف��ع  ال��ذي  الله  ح��زب  إل��ى  بالشكر 
ينجح  لم  ما  تفعل  أن  إلى  األميركية  المتحدة 
أتباعها في لبنان بإقناعها بفعله، وهو أن تقوم 

بمساعدة لبنان بدل حصار شعبه«.
وط��ن«  صرخة  »ت��ي��ار  رئيس  حّيا  ك��ذل��ك، 
وعلى  المقاومة،  قيادة  بيان،  في  ذبيان  جهاد 
الجبارة  الخطوة  »على  نصرالله  السيد  رأسها 
والتي  اإليرانية  بالبواخر  المتمّثلة  والمتقدمة 
لمحور  المتواصلة  لالنتصارات  توأمة  تشكل 
وس��وري��ة  ال��ع��راق  إل��ى  اليمن  م��ن  المقاومة 

ولبنان«.
ورأى أن »اهمية وصول النفط اإليراني إلى 
األميركي  الحصار  لكسره  فقط  وليس  لبنان، 
الجائر، بل لكونه أيضاً يمّثل أهمية إستراتيجية 
العدو  ودح��ر   2000 العام  النتصار  مماثلة 
تموز  وانتصار  لبنان  جنوب  عن  الصهيوني 
على  والتكفير  اإلرهاب  ودحر   2006 العام  في 
أن  إل��ى  الفًتا  وس��وري��ة«،  لبنان  بين  الحدود 
»مرور قافلة الصهاريج من بانياس إلى البقاع 
االنتصار  وبركة  االنتصارات  هذه  ببركة  هو 

على اإلرهاب والتكفير«.

االمداد  محور  هو  المقاومة  »محور  أن  وأكد 
مشيداً  والقيصري«،  القسري  الحصار  وكسر 
السورية،  للقيادة  والداعم  الجريء  بالموقف 
وإي����ران،  ل��ب��ن��ان  م��ع  ت��ك��ام��الً  يشكل  وال����ذي 
اراضي  على  الدماء  اختلطت  »كما  أنه  معتبراً 
مشترك  اقتصاد  هناك  سيكون  االنتصارات، 

يعّزز من حضور هذا المحور ومناعته«.
المازوت  بتوزيع  المقاومة  »خطوة  ب�  ونّوه 
المؤسسات  على  شهر  لمدة  مجاني  بشكل 
وكذلك  وال��ع��ج��زة،  األي��ت��ام  ودور  الصحية 
ل��أف��ران  الكلفة  بسعر  ك��م��ي��ات  تخصيص 
»هذه  أن  على  مشّدداً  المولدات«،  وأصحاب 
الخطوة تؤكد البعد الوطني للمقاومة والتكامل 
لجشع  ح��داً  تضع  كما  ال��ن��اس،  وبين  بينه 
وفلتان  الخيالية  االشتراكات  وفواتير  التجار 
األسعار الذي ينهك الناس ويجوعهم ويساهم 

في الحصار وتنفيذ األجندات المشبوهة«.
في  الغفران  مسجد  إم��ام  رأى  جانبه،  من 
وصول  أن  العيالني،  حسام  الشيخ  صيدا 
اإليراني  بالمازوت  المحّملة  الصهاريج  قافلة 
على  للمقاومة  جديد  انتصار  هو  لبنان  إلى 
العدو الصهيوني »الذي ثُبت للجميع أنه أجبن 
من أن يفّكر بضرب هذه القافلة ألنه يعلم جيداً 
تحذير السيد نصر الله الذي أطلقه عند إعالنه 
عن البواخر اإليرانية وكيف سيتعاطى معأاي 
العدو  أن  يعني  ما  يطالها،  قد  عدواني  عمل 
هو  اليوم  نراه  وما  المقاومة،  لغة  إالّ  يفهم  ال 
القرار  كسرت  التي  المقاومة  هذه  وجود  ثمرة 

األميركي«.
 وأضاف »إن ما رأيناه اليوم يدفعنا للتمسك 

أكثر بالمقاومة وعدم التفريط بسالحها«.

في  العلمائي  اللقاء  تقدم  ناحيته،  م��ن 
ب�«الشكر  بيان  في  ب��ي��روت«،  علماء  »هيئة 
على  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  والتقدير 
وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في محنته 
المسبوقة،  غير  والضائقة  المعيشية  وهمومه 
على الرغم من الحصار األميركي الظالم الذي 
وموقف  شجاع،  موقف  إي��ران،  منه  تعاني 
أخوي وإنساني، كنا نتمنى أن يبادر أشقاؤنا 
على  والتفّرج  الوقوف  وليس  إلغاثتنا  العرب 

معاناتنا«.
اإلسالمي«  التوحيد  »حركة  هنأت  بدورها، 
اللبنانيين في بيان، على »إنجاز أولى خطوات 
إدخ��ال  خ��الل  من  لبنان،  على  الحصار  كسر 
فيما  سورية«،  عبر  البالد  الى  االيراني  النفط 
الشيخ  والعمل«  »قولنا  جمعية  رئيس  ق��ال 
وصلت  والكرامة  العزة  »قافلة  القطان  أحمد 
لبنان  في  وشعبنا  أهلنا  عن  الحصار  لكسر 

عموماً وفي البقاع خصوصاً«.
مكتب  خ��الل  من  النجباء  حركة  وب��ارك��ت 
باإلنجاز  لبنان  في  العامة  والعالقات  اإلعالم 
والسوري  اللبناني  الشعب  وهّنأت  الكبير، 
الغاشم  الحصار  بكسر  المباركة  الخطوة  على 
الصهيوني،  والعدو  األميركية  اإلدارة  قبل  من 
الشعوب  بحق  الظالم  قيصر«  »قانون  وكسر 
الباخرة  حمولة  إدخ���ال  عبر  الُمستضَعفة 
حق  ضمن  من  اللبنانية  لأراضي  اإليرانية 
الصمود  ثمرة  إاّل  اإلنجاز  هذا  وما  المقاومة، 

والصبر والبصيرة.
وختم بيان حركة النجباء بالقول: »إّن وعد 
زمن  هذا  لصادق،  الله  نصر  وعد  إّن  حق،  الله 

االنتصارات«.

فّياض  وليد  والمياه  الطاقة  وزي��ر  التقى 
س��ف��ي��ر م��ص��ر ف��ي ل��ب��ن��ان ي��اس��ر ع��ل��وي في 
في  والتعارف،  للتهنئة  بروتوكولية  زي��ارة 

حضورالمديرة العامة للنفط أورور الفغالي.
وتناول البحث آلية استقدام الغاز المصري 
بعد  وذل��ك  وس��وري��ة،  األردن  عبر  لبنان  إل��ى 
األسبوع  اإلط��ار  هذا  في  ُعقد  ال��ذي  االجتماع 
لكل  المعنيين  الوزراء  بين  عّمان،  في  الماضي 

من مصر، األردن ولبنان.
وقت  في  ُيعقد  اجتماع  إلى  التطرق  تم  كما 
المعدنية  والثروة  البترول  وزي��ر  بين  قريب 
ال��م��ص��ري وال���وزي���ر ف��ي��اض، ل���إلس���راع في 
التي  االتفاقية  إلرس��اء  المطلوبة،  اإلج��راءات 
كما  بالكهرباء،  التغذية  ساعات  بزيادة  »تِعد 
تخدم المصلحة الوطنية لكلي الطرفين وتعّزز 

التعاون بين مصر ولبنان«.
إلى ذلك، وصلت الشحنة األولى من الفيول 
العراقي )غاز أويل حمولتها 31 ألف طن(  إلى 
مواصفات  لمطابقة  اختبار  أُجري  وقد  لبنان، 

الفيول وأتت النتيجة إيجابية، وسيتم التفريغ 
الشحنة  تصل  أن  على  المقبلة،  الساعات  في 
المقبل  األسبوع   grade B الفيول  من  الثانية 

كما كان مقرراً في السابق. 
ووفق االتفاق والعقد الذي وقعه وزير الطاقة 
العراقي  المال  وزير  مع  غجر  ريمون  السابق 
اللواء  العام  لأمن  العام  المدير  وبمواكبة 
مناقصة  شهر  كل  ستحصل  إبراهيم،  عباس 
معامل  لزوم  بفيول  العراقي  الفيول  الستبدال 
كهرباء لبنان، على أن تجرى المناقصة الثانية 

في األسبوع األول من تشرين األول المقبل.
وف��ي ت��ط��ورات أزم���ة ال��م��ح��روق��ات، أعلن 
للنفط  المستوردة  الشركات  تجّمع  رئيس 
تسليم  أوقفت  »الشركات  أن  فّياض،  ج��ورج 
المحروقات بطلب من المديرية العامة للنفط، 
»تأجيل  أن  وكشف  مقفلة«،  المحّطات  ومعظم 
جاء  الحكومة،  تأليف  بعد  ما  إلى  الدعم  رفع 

تجّنباً للبلبلة«.
أصحاب  نقابة  عضو  أع��ل��ن  جهته،  ك��م 

أن  ب��راك��س،  ج���ورج  ال��م��ح��روق��ات  محطات 
على  باقية  البواخر  أن  إلى  تشير  »االتصاالت 
على  األسعار  تركيب  وجدول  المدعوم  السعر 

حاله وسيبقى على 8000 ليرة للدوالر«.

بأن  نفطية  مصادر  أف��ادت  السياق،  وف��ي 
بدأت  والزهراني،  طرابلس  في  النفط  منشآت 
المدعوم  غير  المازوت  بتسليم  أمس  صباح 

للشركات الموزِّعة.

األس��رى  ع��ن  ل��ل��دف��اع  الوطنية  اللجنة  أق��ام��ت   
والمعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني و«المنتدى 
القومي العربي« في الشمال، اعتصام »خميس األسرى 
والمعتقلين  األسرى  مع  تضامناً   ،»226 التضامني 
الشمالية  الندوة  الحرية«، في  أسرى »نفق  خصوصاً 
القومي«  »المنتدى  منسق  فيه  ش��ارك  طرابلس،  في 
وهيئات  أح��زاب  وممثلو  درنيقة  فيصل  الشمال  في 

وشخصيات وحشد من أهالي طرابلس.
قّدم وفد منهم  المشاركين،  وبعدما تحّدث عدد من 
الدولي  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  إلى  مذكرة 
بها  تعاملت  التي  الوحشية  الطريقة  »إن  فيها  جاء 
المخابرات الصهيونية مع األسرى أبطال عملية »نفق 
الحرية« والقيود التي فرضتها المحكمة »اإلسرائيلية« 
الصحية  ال��ح��ال��ة  متجاهلًة  التحقيق  وإج�����راءات 
أعيد  الذين  األربعة  لأسرى  والمعنوية  والجسدية 
لالتفاقات  ومخالف  عنصري  تدبير  هي  اعتقالهم، 

والمواثيق الدولية«.
أضافت »إن األسرى األربعة يتمتعون بصفة أسير 
حرب عمالً بالفقرة )أ( من المادة الرابعة البند الثاني 
من معاهدة جنيف الثالثة )1949(، وكذلك سنداً إلى 
المادة )45( من البروتوكول اإلضافي لعام )1977(، 

وبالتالي على سلطات العدو تطبيق ذلك والتقيد به«.
وتابعت »إن المادتين 13 و14 من االتفاق المذكور 
إك��راه  أو  تعذيب  أي  ممارسة  ي��ج��وز  ال  أن��ه  أك��دت��ا 
احترام  في  الحق  ولهم  منهم،  معلومات  الستخالص 

االتفاق  هذا  من   92 المادة  وإن  وشرفهم.  اشخاصهم 
ثم  الهروب  يحاول  الذي  الحرب  أسير  أن  على  تنص 
يقبض عليه ال يعرض إالّ لعقوبة تأديبية، وأن ألسير 
وتطبق  عنه،  للدفاع  محام  اختيار  في  الحق  الحرب 
هنا قواعد حقوق اإلنسان وخصوصاً التي نص عليها 
والمدنية  السياسية  بالحقوق  المتعلق  الدولي  العهد 
والذي يلحظ في مادته ال�14 للمحاكمات العادلة الحق 

في وجود محام أثناء التحقيق«.
اإلنسانية  الهيئات  »ك��ل  المعتصمون  وط��ال��ب 
والحقوقية بالقيام بواجبها للدفاع عن األسرى األربعة 
الصهيونية  السلطات  تتمكن  لم  الذين  ورفيقيهم 
اعتقالهم ومتابعة أوضاعهم«. وطالبوا اللجنة الدولية 
للصليب األحمر ب�«التحرك سريعاً والقيام بواجباتها 
كحامية التفاقات جنيف األربعة 1949 والبروتوكول 

األول«.
وأكدوا أن »على مجلس حقوق اإلنسان المنعقد في 
جنيف في دورته ال�48 أن ينّدد بممارسات »إسرائيل« 
وأن  األربعة،  األس��رى  حق  في  والهمجية  العنصرية 
تطبيق  فلسطين  في  االحتالل  قوات  يلزم  ق��راراً  يتخذ 
لحقوق  الدولي  والقانون  االنساني  الدولي  القانون 

اإلنسان«.
وكل  االح��ت��الل  »س��ل��ط��ات  المعتصمون  وح��ّم��ل 
المنظمات المعنية مسؤولية حياة األسرى الستة وما 
اتفاق جنيف  العدو الصهيوني  ينتج من عدم تطبيق 

الثالث على أسرانا األبطال كافة«.

أكد وزير االقتصاد والتجارة أمين سالم أن 
لخفض  آلية  التنفيذ  موضع  وضعت  »الوزارة 
أسعار السلع األساسية«، الفتاً إلى أن »نقابتي 
المواد  ومستوردي  السوبرماركت  أصحاب 
الغذائية في لبنان التزمتا بدء خفض األسعار 
لن  »ال���وزارة  أن  إل��ى  ومشيراً  السلع«،  ه��ذه 
تتهاون في هذه المسألة وستتشدد في مراقبة 

األسعار«.
كالم سالم جاء خالل مؤتمر صحافي عقده  
نقابة  رئيس  حضور  في  بالوزارة،  مكتبه  في 
هاني  لبنان  في  الغذائية  المواد  مستوردي 
بحصلي، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل 
حيدر،  أبو  محمد  للوزارة  العام  والمدير  فهد، 
السلع  أسعار  خفض  تنفيذ  آلية  خالله  أعلن 

األساسية.
ال��وط��ي��د مع  »ال��ع��م��ل  وأك���د ح��رص��ه على 
كل  في  المختلفة  المتاجر  لمراقبة  النقابتين 
للمراقبة«،  تخضع  ال  التي  اللبنانية  المناطق 
على  وطنية  مسؤولية  »ه��ن��اك  أن  معتبراً 
عاتقنا كوزارة لمتابعة كل النشاطات الرقابية 
حماية  ناحية  م��ن  الصعوبات  م��ن  بالرغم 
تتحكم  التي  والظروف  والمندوبين  المستهلك 
ضمن  صعبة  تحركاتهم  باتت  إذ  بإمكاناتهم، 

نطاق الخارطة اللبنانية شماالً وجنوباً«.
وإذ رأى أن »الرقابة ليست الحل الوحيد«، 
بين  باألسعار  التنافسية  »موضوع  أن  اعتبر 
إذا  فالتنافسية  مهماً،  دوراً  يلعب  المحالت 
التاجر  تجبر  الصحيحة  بالطرق  استخدمت 
لتحسين  التجارية  بالمسؤولية  التحلي  على 

أسعاره«.
المحاسبة  بموضوع  التساهل  »عدم  أكد  و 
في  المتبعة  لأصول  مخالف  أي  ومعاقبة 

لدينا  وسيكون  األم��ور  من  وغيرها  التسعير 
دور فّعال للمتابعة في هذا الموضوع من خالل 
المتاجر«،  تلك  إجراءات قاسية كإغالق  اتخاذ 
التحلي  »أهمية  على  عينه  الوقت  في  مشدداً 
الوطنية والتعاون والتكاتف مع  بالمسؤولية 
أعلى  إلى  المواطن  من  ب��دءاً  البعض  بعضنا 

رأس الهرم«.
مع  التام  التعاون  »أهمية  بدوره  فهد   وأكد 
الوزارة إليصال السلع الغذائية واالستهالكية 
المتبعة  اآللية  »إن  وق��ال  األسعار«،  بأفضل 
االلتزام  مع  مستمرة  ستبقى  األسعار  لخفض 
الكامل فيها، أي عندما تأتي أسعار السلع من 
ستقوم  مخفضة  السوبرماركت  إلى  الموردين 
هذا  لينعكس  فوراً  أسعارها  بخفض  األخيرة 
وبالتالي  المواطن،  على  سريعاً  االنخفاض 
ال  األسعار  بأن  العشوائية  االتهامات  ندحض 

ُتخّفض في المحالت التجارية الغذائية«.
وأضاف »تم تقديم لوائح بالسلع الجديدة 
األربعة  األي��ام  خالل  أسعارها  خفضت  التي 
لمتابعة  عليها  لالطالع  الوزارة  إلى  الماضية، 
ال��دوالر  استمر  ح��ال  وف��ي  المراقبة.  عملية 
األس��ع��ار«،  بخفض  سنستمر  باالنخفاض، 
المراقبين  »المواطنين لكي يكونوا  معّوالً على 
في  المعنية  ال��وزارة  مع  والمتعاونين  األوائل 

حال حدث أي خلل في هذا الموضوع«.
ودعا البحصلي بدوره »المحالت التجارية 
التأّخر  وعدم  الموضوع  إلى  بإيجابية  للنظر 
سعر  انخفاض  مع  تزامناً  أسعارها  بخفض 
مع  »التجاوب  أهمية  على  مشدداً  الصرف«، 
المواطن«،  عاتق  عن  للتخفيف  الوزير  دعوة 
متمنياً أن »تبقى األمور إيجابية لالستمرار في 

هذا االتجاه«.

البقاع  منطقة  مسؤول  والعمل«  »قولنا  جمعية  رئيس  القطان  أحمد  الشيخ  زار 
المستجدات  للتداول في آخر  النمر، وكانت مناسبة  الدكتور حسين  الله  في حزب 
ال سيما في ضوء وصول قافلة العزة والكرامة لكسر الحصار عن أهلنا وشعبنا في 

لبنان عموماً وفي البقاع خصوصاً«.
المادة على كّل من يحتاجها لعلنا  القطان على أهمية توزيع هذه   وأكد الشيخ 
مناسبة  وتكون  نعيشه،  الذي  الصعب  االقتصادي  الوضع  وطأة  من  نخفف  بذلك 

لتحريك عجلة المؤسسات التي ستستفيد من مادة المازوت.
ما  على  نصرالله  حسن  السّيد  نشكر  إذ  »نحن  بالقول:  القطان  الشيخ  وختم 
والحزبية  الطائفية  انتماءاتهم  اختالف  على  اللبنانيين  لكل  تقديمات  من  به  يقوم 
خالل  اآلتية  األخرى  والبواخر  الحصار  كسر  باخرة  تكون  أن  نتمنى  والمذهبية، 
األسابيع واألشهر المقبلة سبباً في التخفيف أكثر وأكثر عن أهلنا في البقاع، خاصًة 

مع قدوم فصل الشتاء«.

أك��د األم��ي��ن ال��ع��ام ل���«ال��ت��ي��ار األس��ع��دي« 
ال��وزاري  البيان  »أن  األسعد  معن  المحامي 
للبنانيين  سيكشف   « واألمل  »العزم  لحكومة 
ومهامها  وحقيقتها  ودوره��ا  وجودها  لونها، 
»القيمة  أمس  تصريح  في  وقال  المستقبلية«. 
إذا  ال��ح��ك��وم��ة،  وال ف��ائ��دة م��رج��وة م��ن ه��ذه 
واضح  بشكل  ال���وزاري،  بيانها  يتضمن  لم 
وبإقرار  الجنائي  بالتدقيق  تعهداً  وصريح، 
قوانين رفع الحصانات واإلثراء غير المشروع 
والكشف  والمهّربة  المنهوبة  األم��وال  وإع��ادة 
المصارف،  في  المودعين  أم��وال  مصير  عن 
القوانين  ه��ذه  وتنفيذ  اإلل��ت��زام  دون  وم��ن 
الحكومة  هذه  مهمة  أن  يعني  والتشريعات، 
ستكون فقط االستيالء على ما تبقى من أموال 
إجراء  موعد  حتى  األزم��ة  وإدارة  اللبنانيين 

االنتخابات النيابية«.
تلبية  هو  الحكومة،  هذه  »هدف  أن  ورأى 
يعني  ال��ذي  الدولي،  النقد  صندوق  ش��روط 
السلع  عن  تدريجاً  الكلي  الدعم  رفع  حتماً 
صرف  سعر  تحرير  وكذلك  المدعومة،  المواد 
إبقائه  مع  السلع،  أسعار  على  قياساً  الدوالر 

مصرف  لدى  ليرة   1507 سعر  على  رسمياً 
صرف  سعر  انخفاض  »أن  معتبراً  لبنان«، 
حاكم  ب��إدارة  الوطنية  العملة  مقابل  ال��دوالر 
العمالت  سحب  منه  الغاية  لبنان،  مصرف 
»أن  مؤكداً  اللبنانيين«،  جيوب  من  الصعبة 
ولم  وغداً،  اليوم  الثمن  يدفع  وحده  المواطن 
يعد يجرؤ على المطالبة بحقوقه، ألن السلطة 
السياسية والمالية الحاكمة وأمراءها عاقبوه 
الكهرباء  وفقدان  والغالء  واإلهمال  بالحرمان 
والطحين  وال��م��ح��روق��ات  وال��غ��ذاء  وال���دواء 
»تربيحه  إلى  األم��ر  بهم  بلغ  حتى  واألم��ان، 
يقبل  أن  وعليه  الحكومة،  بتشكيل  جميلة« 
إلى إسقاطها  بها كيفما كانت، وإالّ سيعمدون 
الفراغ  في  البلد  وإدخ��ال  واعترض  تجرأ  إن 

مجدداً«.
اإليرانية  ال��ب��اخ��رة  »وص���ول  أن  واعتبر 
أخ��رى،  بواخر  وبعدها  بالمازوت  المحّملة 
جديداً  واقعاً  وفرضت  جديدة  صفحة  فتحت 
أخرجت  التي  اإلستراتيجية،  الثوابت  من 
على  الهيمنة  معادلة  من  األميركي  المحور 

لبنان على كل المستويات«.

انفجار  جريمة  في  العدلي  المحقق  أصدر 
مذكرة  البيطار،  طارق  القاضي  بيروت  مرفأ 
يوسف  السابق  الوزير  بحق  غيابية  توقيف 
جلسة  حضور  ع��ن  تغّيبه  بعد  فنيانوس، 

االستجواب التي كانت محّددة يوم أمس.
وكان القاضي بيطار رّد في مستهل الجلسة 
فنيانوس  وكيلي  حضور  في  عقدها،  التي 
فرنجية  وطوني  الخوري  نزيه  المحاميين 
الشكلية  الدفوع  الشخصي،  االدع��اء  وممثلي 

مبلغ  أن��ه  واعتبر  فنيانوس،  م��ن  المقدمة 
المثول  عن  وامتنع  الجلسة،  موعد  أص��والً 

الستجوابه.
وتعليقاً على هذا التطّور، غّرد رئيس »تيار 
عبر  فرنجية  سليمان  السابق  النائب  المردة« 
»مع صدور خبر  حسابه على »تويتر«، كاتباً 
مذكرة التوقيف بحق الوزير يوسف فنيانوس، 
نفسه  عن  مدافعاً  جانبه  إل��ى  وقوفنا  نؤكد 

وبحق، ضمن القوانين المرعية اإلجراء«.

طالئع الصهاريج المحملة بالمازوت اإليراني لدى وصولها من سورية إلى لبنان

سالم مجتمعاً إلى فهد وبحصلي أمس
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2021 أيلول   17  / اجلمعة   / عشرة  الثالثة  السنة 

فياض مستقبالً سفير مصر أمس
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 (1¢U áªàJ) ...á≤ãdG ≈dEG áeƒµëdG (1¢U áªàJ) ...ó°SC’G ` ø«JƒH áªb

 ÂU�√  W�uJ��«  l{u�  d�Q��  s�  q�IL�«  Ÿu��_«
 nAJ��  w��«  ¨…b�bF�«  WM�U��«   UHKL�«   U�b��
 vK� U??N??�—b??�Ë W??O??�u??J??�??�« W??�??O??�d??�??�« p??�U??L??� Èb???�
 —uN� q� w� ¨WK�ULL�«  U�UI���ô« t�u� œuLB�«
  UHKL�« Ác� ‰u� ¨UN�U�uJ� sO� WO�U� dO�  UM�U��
  UO�ö�Ë  Q??�d??L??�«  —U??�??H??�«  w??�  oOI���«  WOCI�
 ¡U�ƒd�«  WL�U�L�  vK�_«  fK�L�«Ë  w�bF�«  oI�L�«
 —«dL��U� w�u� WO�UO� n�«u� q� w�Ë ¨¡«—“u�«Ë
 œd�L� t�M� r� W�uJ��«  U�uJ� sO� d�u��«Ë Â“Q��«

ÆW�uJ��« …œôË

 ŸUL�ùU�  W�uJ�K�  Í—«“u�«  ÊUO��«  ¡«—“u�«  fK��  d�√Ë
 Õ«d��«  vK�  ¡UM�  —dI�Ë  ¨tOK�  WHOH�   ö�bF�  ‰U�œ≈  bF�
 ÎUF�ò  ∫W�uJ��«  —UF�  ÊuJ�  Ê√  w�UIO�  VO��  fOzd�«

Æå–UI�û�
 fOz—  W�Uzd�  «b�F�  w�  bIF�«  ¡«—“u??�«  fK��  ÊU??�Ë

ÆÊu� ‰UAO� W�—uNL��«
 Èb�√Ë  ¨Í—«“u??�«  ÊUO��«  ŸËdA�  h�  wK�  ¨d??�_«  vK�Ë

ÆrN�ö�bF�Ë rN�UE�ö� ¡«—“u�«
 w��«  W�—«“u�«  WM�K�«  qL�å?�  W�—uNL��«  fOz—  Áu�Ë
 ¡«—“u??�«  lOL�ò  vK�  vML�Ë  ¨åW�d��  UN�LN�   e��√
 “d�√ s� p�– Ê_ ¨ÊËUF��«Ë WO�U��ù«Ë qLF�« w� —«dL��ô«
 w�  Ÿ«d�ù«  …—Ëd{ò  vK�  œb�Ë  ÆåW�uJ��«  ÕU��  »U��√
 Ÿu{uL�« «c� ¡ö�≈Ë WOAOFL�« ”UM�« U�UCI� ‰uK��« œU��≈
 …U�UFL�«  l�d�  ¨ÂUL��ô«   U�—œ  vB�√Ë  WIKDL�«  WOKC�_«

ÆådO�Q� ÊËœ s� sOM�«uL�« s�
 WLz«b�« W�U��«ò vK� œb� Íc�« w�UIO� fOzd�« Àb��Ë
 dJ�Ë ¨W�uJ�K� W�uKDL�«  WO�U��ù« oOI��� s�UC��« v�≈
 Íc�«  ÊËUF��«  vK�  ¨«u�—U�  s�c�«  ¡«—“u�«Ë  WM�K�«  ¡UC�√
 W�KB�  q�√  s�  ÎULz«œ  ÕËd�«  Ác�  œu��  Ê√  vML�Ë  ÁËb�√

ÆåÊUM��
 WO�U��≈ X�U� W�K��« Ê√ å¡UM��å?� WFKD� —œUB�  —U�√Ë
 WGO�  v??�≈  q�u�K�  W�—ËUA�Ë  WOI�«u�  ¡«u??�√   œU??�Ë
 UL�  ULO�  ô  ·ö�  q��  X�U�  w��«  œuM��«  iF��  …b�u�
 ‚UH�ô« r� YO� w�dBL�« ŸUDI�« WKJO� …œU�≈ …—U�F� oKF��
 WKJO�  …œU�≈  ¡«d??�≈Ë  w�dBL�«  ŸUDI�«  Õö�≈  WGO�  vK�
 ¡U�dNJ�«  ŸUD�  Õö�≈  bM�  vK�  ‚UH�ô«  r�  UL�  ¨ÂeK�  YO�
 ÊUM��  o�  bM�  XO���  r�  UL�  ¨W�UD�«  bO�u�  q�UF�  ¡UM�Ë
 w��«  œuM��«  XL��Ë  ¨t�«Ëd�Ë  t�œUO�Ë  t{—√  s�  ŸU�b�U�
 wzUM��«  oO�b��«Ë  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«   U�ö�ù«  sLC��
 r�b�« l�— W�Q�� Y�� r�� r�Ë Æ—u�_«Ë V�«Ëd�« `O�B�Ë

ÆWO�«d�ù« jHM�« d�«u� Ÿu{uL� w�UO� nK� Í√ ôË
 v�≈  Í—«“u??�«  UN�UO��  W�uJ��«  ÂbI��  Ê√  l�u�L�«  s�Ë
 ¡UM��« XLK� YO� t�U�« vK� WI��« qOM� w�UOM�« fK�L�«
 v�≈  fK�L�«  u�bO�  Íd�  tO��  w�UOM�«  fK�L�«  fOz—  Ê√
 ÆtOK� X�uB��«Ë ÊUO��« WA�UML� ¡U�ö��« Ë√ sOM�ô« W�K�
 v�≈  qB�  …dO��  WI�  W�uJ��«  ‰UM�  Ê√  —œUBL�«  XF�u�Ë
 l�œ …u�  W�uJ��«  `ML�  U�  WO�U�  W���  bF�  U�  Î̈U�u�  95
 WO�U� ÊuJ�� w��« UN�«—«dI� W�“«Ë WODG�Ë qLFK� WF�«Ë
 `�BO� Íc�«  U�Ëd�L�« s� r�b�« l�— ULO� ô ¨WF�u�Ë
  U�uKFL�« V��� WK�IL�« WKOKI�« ÂU�_« s� Î «¡b� ÎUF�«Ë Î «d�√
 vK� o�«Ë  ÷UO� bO�Ë  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d�“Ëò Ê√  b�√ w��«
 rK��� ÂuO�« s� Î «—U���«Ë Î̈ «—ôËœ 540?�   Ë“UL�«  s� dOF��
 …b�b��«  …dOF���«  V���  …œUL�«  jHMK�  W�UF�«  W�d�bL�«

Æ å…dOK�U� rK Ó�Ô� ÊU� U�bF�  —ôËb�U� l�b�«Ë ¨b�d� sL�
 UL�—   Ë“U??L??�«  s�   r�b�«  l??�—  —«d??�ò  Ê√  v??�≈   —U???�√Ë
 ÂuO�«   s�eM��«  —UF�√  ‰Ëb??�ò  Ê√  X??�??{Ë√Ë  ¨åc??�??�«  b�
 ÊuJO� tM� r�b�« l�—Ë ¨t�—œ r�� Êü«Ë Î̈U�UH�—« bNAO�

ÆåÎUO��—b�
 W�K��«  ¡UN��«  bF�  w�«œd�  Ã—u�  Âö??�ù«  d�“Ë  b�√Ë
 ¨å U�Ëd�L�«  s�   r�b�«  l�—  Ÿu{u�  b�√  Õd�I�  r�ò  t�√
 ø—«d� ÊËœ s� r�b�« l�dÔ� q� ør�b�« l�dO� s�ò ÎözU���
 ‰Ë«b��«  r�ò  t�√  v�≈  XH�Ë  Æåp??�–  ÊQA�  —«d??�  Í√  b�u�  ô
 «c� ÆÍ—«“u�« ÊUO��« dOC�� WM�� q�«œ  U�ö��« s� ÂöJ�
 vK�  Î«b�U�  XM�  U�√Ë  Î̈UF�U�  ÎUOH�  tOH�√Ë  `O��  dO�  tK�
 WO�U��≈  X�U�  w�UIO�  ‰U�  UL�Ë  ¨WM�K�«  q�«œ   UA�UML�«

ÆåÊËUF�Ë W��� UNO�Ë Î̈ «b�
 œU�√  ¨ÊUM��  v??�≈  WO�«d�ù«   U�Ëd�L�«  ‰u??�œ  ‰u??�Ë
 ÊU� W�K��«  Ê_ò ¨d�_«  «c� v�≈  «u�dD�� r� rN�Q� w�«œd�
 w�UIO�  ÁuK�O�  Íc�«  Í—«“u??�«  ÊUO��«  WA�UML�  WBB��
 rEF�ò  Ê√  b??�√Ë  Æåq�IL�«  Ÿu��_«  »«uM�«  fK��  ÂU??�√
 „UM�  Ê_  ¨ÂeF�U�  W�uJ��«  WOL���  ÊuN���  «u�U�  ¡«—“u�«
 q�UAL�« q�� rNMJL� U� —bI� Êu�ËU�O� r�Ë rN�b� WL�e�

ÆåÊUM�� w�
 WLN�   «—«d???�  –U��ô  œ«bF��«  „UM�ò  Ê√  vK�  œb??�Ë
 r�_«ò Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨årNM� ¡U��_« nOH��Ë ”UM�« …b�U�L�
 w�Q�   UO�O�«d��ô«Ë  ¨s�«uLK�  W�KL�«   U�U��«  w�
 vK�  ‚UH�ô«  r�Ë  ¨qB�  ÎU�UI�ò  Ê√  v�≈  —U�√Ë  Æåp�–  bF�

Æåw�dBL�« ŸUDI�« w� WKJON�« …œU�≈Ë Õö�ù«
 vK�  …dO��  ÎôU�¬  å¡UM��«å?�  WMO��«  sO�  ¡«u�√  X�J�Ë
 ¡«—“u�« sO� ÊËUF��«Ë o�«u��« WN�� W�uJ��« qL� W�öD�«
 ô  ¨U�UCI�«  nK���  qL�  Íc??�«  Í—«“u??�«  ÊUO��«Ë  qLF�«Ë
 nOH���«Ë  WO�UO��«   U??�“_«  W��UF�Ë  WO�ö�ù«  ULO�
 ÊuJO�  w�UOM�«  fK�L�«  Ê√   b�√Ë  ¨sOM�«uL�«  q�U�  s�
 qLF�«  w� W�uJ��«  W��«uL� œ«bF��ô«Ë W�e�U��«  r�√  vK�
 d��«  wM�u�«  —UO��«  —œUB�  —U�√ q�UIL�«  w� ÆwF�dA��«
 WI��« W�uJ��« `MLO� ÍuI�« ÊUM�� q�J� Ê√ v�≈ å¡UM��«å?�
 œuM�  cOHM�  vK�  UN�—b�  Èb�  V�«dO�  sL�Ë  UNL�bO�Ë

ÆWO�U�_«  U�ö�ù« ULO� ô Í—«“u�« ÊUO��«
 d�� q�«u� lzö� v�Ë√ f�√ dN� XK�œ p�– ÊuC� w�
 w{«—_«  v�≈  w�«d�ù«   Ë“UL�U�  WKL��  w�dO�_«  —UB��«
 qIÔ�Ë ¨W�—u� s� W�œU� ¨w�ULA�« ŸUI��« WN� s� WO�UM�K�«
 XGK�  Z�—UNB�«  s�  q�«u�  d��  ÊUM��  q�«œ  v�≈   Ë“UL�«
 UNM�  q�  qL��  Z�—UNB�«   «dA�  XL{  ¨f�√  q�«u�  4
  «d�OK�«  sO�ö�   d��Ë  Æ Ë“UL�«  …œU�  s�  d�O�  n�√  50
 WM�b� v�≈ UNI�d� XI�Ë WO�UI��« sOF�« …bK�  Ë“UL�« s�
 WF�U�   U�œu���Ë   U�«e�  w�  UNM�e��  r�  YO�  ¨p�KF�
 vK�  UNF�“u�Ë  UNKI�  √b�O�  ¨ U�Ëd�LK�  W�U�_«  W�dA�
 w��«Ë ¨…œUL�« vK� ‰uB��U� W��«d�«  UN��«Ë  U��RL�«
 vK�  ‰uB��«  VKD�  ÂbI��«Ë  W�dA�«  l�  q�«u��«  UNOK�

ÆWO�öN��ô« UN��U� wHJ� WB�
 ÂUL�≈ ¨oOK� W�U�√ ¨ U�Ëd�LK� W�U�_« W�d� d�b� b�√Ë
 w��«  w�«d�ù«   Ë“UL�«  l�“u�  WOKLF�  ¡b�K�   «¡«d??�ù«  q�

 sO�_«  U�œb�  w��«   U�H�«  sL{  ÎUO�U�  …—uB��  ÊuJ��
ÆdO�_« t�UD� w� tK�«dB� s�� bO��« ¨tK�« »e�� ÂUF�«

 Z�—UNB�«  ‰u�œ  vK�  WOL�  wK�  ‰UG�_«  d�“Ë  oK�Ë
 vK�  w�dO�_«  —UB��«ò  ÊQ�  å—UML�«ò  …UMI�   `�dB�  w�
  Ë“UL�« œ«dO��« —«d�ò ∫·U{√Ë ÆåU�¡«—Ë  U�Ë d�� ÊUM��

ÆåÊUM�� q� vK�Ë s�«uL�« vK� ’d��« vK� ÒwM�� ÍœUO�
  U�uIFK�  Î «d��  w�«d�ù«   Ë“UL�«  q�«u�  ‰u�œ  qJ�Ë
 W�—u� vK�  U�uIF�« p�c�Ë ¨ÊUM�� vK� W{ËdHL�« œuOI�«Ë
 s�  Ã«d�û�  WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�U�  l�œ  U�  ¨Ê«d??�≈Ë
 …—«œû� o�� w��«  W�—u�Ë Êœ—_« d�� ÍdBL�« “UG�«  j�

ÆdBO� Êu�U�  U�uI� X�� UN�F{Ë Ê√ WO�dO�_«
  Ë“UL�« W�“√ …b� l�«d� Êu�œUB��« ¡«d�� l�u� ULO�Ë
  UOL�  ‰u�œ  V���  ¡«œu��«  ‚u��«  v�≈  W�U��«  hKI�Ë
 ‚u��«  W�U�  YK�  w�K��  w��«  w�«d�ô«  jHM�«  s�  …dO��
 —«dL��«  j�Ë  UN�U�  vK�  s�eM��«  W�“√  XOI�  ¨dN�  …bL�
 UNLO�«d�  UD�L�«  VK�√ l�— ULO�  «—UO��« dO�«u� W�“√
 s�eM��« rOK�� Âb�  U�dA�« s� W�UD�« …—«“Ë X�K� U�bF�

ÆW�ËdF� dO� »U��_  UD�L�« v�≈
 jHMK�  W�UF�«  W�d�bL�«  —«d�  ÊQ�  WODH�  —œUB�   œU�√Ë
 WOL�  Í√  WOK�L�«  ‚u��«  rOK��  Âb�  ÷dH�  f�√  s�  ‰Ë√
 ÊËe�L�«  WOL�  ¡UB�≈  q�√  s�  u�  ¨WODHM�«   UI�AL�«  s�
  U�dA�«  Èb??�  8000?�«  W??O??�¬  o??�Ë  Âu??�b??L??�«  wI��L�«
 W�u�b� dO� v�≈ WOLJ�« Ác� q�u��Ë ¨W�“uL�«Ë …œ—u��L�«
  UI�AL�« s� r�b�« l�d� b� ¨—œUBL�« V���Ë w�U��U� Î̈UOK�
 w� jHM�«  PAM� Ê√ —œUBL�« XHA�Ë ÆŸu��_« «c� WODHM�«
 dO�  Ë“UL�« rOK��� f�√ ÕU��  √b� w�«d�e�«Ë fK�«d�

ÆW�“uL�«  U�dAK� Âu�bL�«
 W�d�bL�« ⁄ö�S� XK�L� bOFB�« «c� vK� WK�K� XK��Ë
 UN� `L�ÔO�ò t�√ jHMK� …œ—u��L�«  U�dA�« jHMK� W�UF�«
 vK�  Î¡UM�   UD�L�«  v�≈  s�eM��«  rOK���  bG�«  s�  Î «—U���«
 ÎULK�  ¨WFL��«  ÕU��  —bBO�  Íc�«  b�b��«  —UF�_«  ‰Ëb�
  Ë“UL�« dF� ‰«e� ô ULO� W�u�b� vI��� s�eM��« —UF�√ Ê√
 d�“Ë  q��  s�  W�uKDL�«   U�uKFL�«  —UE��«  w�  W�«—b�«  bO�

ÆåwzUN� —«d� –U��ô Î«bONL� W�UD�«
 Ã—u�  jHMK�  …œ—u��L�«   U�dA�«  lÒL��  fOz—  sK�√Ë
 s�  VKD�   U�Ëd�L�«  rOK��  XH�Ë√   U�dA�«ò  Ê√  ÷UÒO�
 Ê√ nA�Ë ¨åWKHI�  U ÒD�L�« rEF�Ë ¨jHMK� W�UF�« W�d�bL�«
 ÎU�ÒM�� ¡U� ¨W�uJ��« nO�Q� bF� U� v�≈ r�b�« l�— qO�Q�ò
  UD��  »U��√  W�UI�  uC�  sK�√  ¨t�N�  s�  ÆåWK�K�K�
 Ê√  v�≈  dOA�   ôU??B??�ô«ò  Ê√  f�«d�  Ã—u??�   U�Ëd�L�«
 —UF�_« VO�d� ‰Ëb�Ë ¨Âu�bL�« dF��« vK� WO�U� d�«u��«

Æå8000 vK� vI�O�Ë t�U� vK�
 v�Ë_« WM�A�« XK�Ë bI� ¡U�dNJ�« W�“√ bOF� vK� U�√
 ©s�  n??�«  31  UN��uL�  q??�Ë√  “U??�®  w�«dF�«  ‰uOH�«  s�
 X�H� w��«  ¨ U�uKFL�« V��� ÊUM�� v�≈ w{UL�« ¡UF�—_«
 W�O�M�« X�√Ë r� ‰uOH�«  UH�«u� WI�UDL� —U���ô« Ê√ v�≈
 WO�U��«  WM�A�«  qB�  Ê√  vK�  f�√  m�dH��«  r�Ë  ¨WO�U��≈
 w�  Î «—dI�  ÊU�  UL�  q�IL�«  Ÿu��_«  grade B  ‰uOH�«  s�

Æo�U��«
 bO�Ë  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d??�“Ë  q�I��«  qB��  ‚UO�  w�Ë
 …—U??�“  w??�  Íu??K??�  d??�U??�  ÊUM��  w??�  dB�  dOH�  ÷U??O??�
 W�UF�« …d�bL�« —uC� w� ¨·—UF��«Ë W�MN�K� WO�u�u�Ëd�
 “UG�«  Â«bI��«  WO�¬  Y���«  ‰ËUM�Ë  Æw�UGH�«  —Ë—Ë√  jHMK�

 ŸUL��ô« bF� p�–Ë ¨W�—u�Ë Êœ—_« d�� ÊUM�� v�≈ ÍdBL�«
 sO�  ¨ÊUL�  w�  w{UL�«  Ÿu��_«  —U�ù«  «c�  w�  bI�  Íc�«
 r�  UL�  ÆÊUM��Ë  Êœ—_«Ë  dB�  s�  qJ�  sOOMFL�«  ¡«—“u??�«
 ‰Ëd���« d�“Ë sO� V�d� X�Ë w� bIFO� ŸUL��« v�≈ ‚dD��«
 w�  Ÿ«d�û�  ¨÷UO�  d�“u�«Ë  ÍdBL�«  WO�bFL�«  …Ëd��«Ë
 …œU�e�  bF�ò  w��«  WO�UH�ô«  ¡U??�—ù  ¨W�uKDL�«   «¡«d??�ù«
 WOM�u�«  W�KBL�«  Âb��  UL�  ¨¡U�dNJ�U�  W�cG��«   U�U�

ÆåÊUM��Ë dB� sO� ÊËUF��« “eF�Ë sO�dD�« öJ�
 w�U��ù« w�uJ��«Ë w�UO��« ŒUML�« —«dL��« ¡u{ w�Ë
 n�√ 14?�« ÊËœ U� v�≈ t{UH��« —ôËb�« ·d� dF� q�«Ë
  ôËU�� s� å¡UM��«å?�  —c� W�œUB��« —œUB� sJ� ¨…dO�
 ·dB�« dF� iH�� …c�U� WO�UO� WO�dB� WO�U�  UN�
 vK� sOM�«uL�«  ‰“UM� w� W�e�L�«Ë ‚u��« s� —ôËb�«  rK�

Ær�b�« l�— l� Í“«u��U� ÂU�√ bF� ŸUH�—ôU� œuF� Ê√
 lK��«  —UF�√  Ê√  ô≈  ·dB�«  dF�  ÷UH��«  r�—  vK�Ë
 v�ô  U�  ¨·dB�«  dF�  dOG��  dOG��  r�  WOz«cG�«  œ«uL�«Ë
  U��RL�«  »U��√Ë  sOM�«uL�«  Èb??�  ÷«d��«  WKL�
 Ê√ b�√ Âö� sO�√ …—U���«Ë œUB��ô« d�“Ë Ê√ ô≈ ¨W�—U���«
 lK��« —UF�√ iH�� WO�¬ cOHM��« l{u� XF{Ë …—«“u�«ò
 —uC� w� Âö� ÁbI� w�U�� dL�R� ‰ö�Ë ¨åWO�U�_«
 w�U�  ÊUM��  w�  WOz«cG�«  œ«uL�«  Íœ—u���  W�UI�  fOz—
 d�bL�«Ë ¨bN� qO�� X�—U�d�u��« »U��√ VOI�Ë ¨wKB��
 cOHM�  WO�¬  t�ö�  sK�√  ¨—bO�  u�√  bL��  …—«“uK�  ÂUF�«
 w��UI�ò  Ê√  Âö�  b�√Ë  ÆWO�U�_«  lK��«  —UF�√  iH�
 w�  WOz«cG�«  œ«uL�«  Íœ—u���Ë  X�—U�d�u��«  »U��√
 v�≈ Î «dOA�Ë ¨ålK��« Ác� —UF�√ iH� ¡b� U��e��« ÊUM��
 w�  œbA���Ë  W�Q�L�«  Ác�  w�  ÊËUN��  s�  …—«“u??�«ò  Ê√

Æå—UF�_« W��«d�
 fOzdK�  ’U��«  q�LL�«  sK�√  w??�Ë—  n�u�  ‰Ë√  w�Ë
 d�“Ë  VzU�  ¨UOI�d�√Ë  j�Ë_«  ‚dA�«  WIDM�  v�≈  w�Ëd�«
 …œUO��  tL�œò  ·u�«b�u�  qOzU�O�  w�Ëd�«  WO�—U��«
 ¨UNO{«—√ W�ö�Ë UN�b�ËË UN�öI��«Ë WO�UM�K�« W�—uNL��«
 WOM�u�« U�UCI�« q� w�  «—«dI�« –U��« w� sOO�UM�K�« o�Ë
 …—«“u??�  ÊUO�  V���  p??�–Ë  ¨åw�—U�  q Ò�b�  Í√  ÊËœ  s�

ÆWO�Ëd�« WO�—U��«
 ·u�«b�u�  ‰U�I��«  ‰ö??�  w??�Ëd??�«  n�uL�«  ¡U???�Ë
 Y��Ë  Æb�“  u�√  q�√  ¨WO�UM�K�«  W�—uNL��«  fOz—  —UA���
 UL�  w�UM�K�«  ≠w�Ëd�«  ÊËUF��«  e�eF�  q��  w�  ÊU��U��«

Æs�bK�K� W�œU��L�« `�UBL�« Âb��
 w�bF�« oI�L�« —b�√  ËdO� Q�d�  UIOI�� bOF� vK�
 …d�c� ¨—UDO� ‚—U� w{UI�«  ËdO� Q�d� —U�H�« WOC� w�
 n�u�  o�U��«  W�UF�«  ‰UG�_«  d�“Ë  o��  WO�UO�  nO�u�
 t�U�√  ‰u�L�«  s�  ”u�UOM�  ŸUM��«  bF�  p�–Ë  ¨”u�UOM�
 o�Ë  W�K��«  b�u�  tGK��  r??�—  vK�  f??�√  t�«u���ô
  U�d��  bF�  ¡U�  Í—u��«  —«d??�  Ê√  ÎU��ô  ÊU??�Ë  Æ‰u??�_«
 w{UI�«  WO�M�� rN�u�œË Q�dL�«  U�U�{ w�U�_ W�bOFB�
 w�  d�R�  w��«  WO�UO��«  ◊uGC�«  v�≈  dOA�  U�  ¨Í—u��«
 WO�UO�  —œUB�  ‰uI�  U�  V���  oOI���«  w{U�  „d��

Æå¡UM��«å?�
 w�U�L�« ¨w�u�UI�« ”u�UOM� qO�Ë œU�√ qB�� ‚UO� w�Ë
  UH�U�L�«  bF�ò  t�Q�  w�u�eHK�  Y�b�  w�  ¨Í—u��«  t�e�
 ”—b�  ¨w�bF�«  oI�L�«  —«d�  w�  ¨U�U�b�—  w��«  WO�u�UI�«

ÆåU�–U��« UMMJL� w��« W�U�L�« WO�u�UI�«  «—UO��«

 ∂∏¡à°ùªdG ájÉªM

 ÷UH��ù«  «dO�Q� s� ÎU�öD�« ‚«u�_« w� —UF�_« W��«dL� √b��� …—«“u�« ÒÊ≈ Âö� sO�√ œUB��ô« d�“Ë ‰U� ≠
 v�« —ôËb�« dF� iH��«Ë ¨…dO� n�√ 20 s� ÒqI� ô dF� vK� lK��« dOF�� r� U�bF� ¨—ôËb�« ·d� dF� w� dO�J�«
 WO�öN��ù«  UFL�L�« »U��√Ë s�œ—u��L�«  U�UI� Âö� s� r�d�U�Ë ¨% 35 ‰œUF� ÎU{UH��« wMF� U� …dO� n�√ 13
 ‚u��« s�  U�Ëd�L�« ¡«d� ¡«—Ë ¡U���ù«Ë 10% ?�« oI�� YO� ÈbF�� ô iOH���« ÒÊS� ¨—UF�_« iOH�� ¡b� s�

ÆWF�—c�« u� WFH�d� —UF�Q� ¡«œu��«
 X�U� b�Ë ¨sOO�UM�K� WO�UO��« U�UCI�« l� W�uJ�K� Íb��« q�UF�K� —U���≈ ‰Ë√ qJA� pKN��L�« W�UL� Íb�� ≠
 Âö���ô«  ÊËdO�J�«  nB�  ULMO�  ¨v�Ë_«  ÂU�_«  s�  UN�ö���«  XMK�√  w��«  WI�U��«  W�uJ��«  l�  …d�d�  W�d���«
 w� WM�� Òb��« Íc�« r�b�« WK�d� w� X�U� W�U� œ—«u� vK� …dDO��U� s�dJ��L�«Ë —U��K� ÎULOK�� WO�uD�« WN�A�

ÆWO�öN��ô«Ë WOz«cG�« œ«uL�« ŸUD�
 ”UM�« W�—UA�Ë dOF���« w� WOLK�Ë WIO�œ dO�UF� œUL��≈ s� oKDM� nKL�« «c� l� q�UF��« w� W�b��« —UOF� ≠
 w� ÎU� ÒuD� WL�U�L�« vK� s�—œUI�« ¡«d��K� »U��« `�� u� q�bL�«Ë ¨W�U�d�«  UOKLF� sO�ÒuD�L�« bOM��Ë oI���« w�
 WKN�Ë W�K� WO�Ëd�J�«  UIO�D� dO�u�Ë ¨…—«“uK� r�«œ w�u� qOJA�� ¨WOLK� ”U�√ vK� dOF���«  ôœUF� r�—
 ·ôÈ  bOM��  u�  ÒrN�«  vI��Ë  ¨—UF�_«Ë  ‚«u�_«  ozUI�Ë  lzU�Ë  qIM�  sOO�UM�K�«  ·dB��  l{u�  rOLF�K�  WK�U�

ÆW�U�d�« UL�√ —U�≈ w� UN� ÂUOI�« V�«u�« ÂUNL�« ‰u�√ rKF�Ë …—«“u�« qL� W��«uL� s�bF��L�« sO�uD�L�«
 dOF��K�  WO�U���«  UN�ôœUF�Ë  WOMI��«  UN�Òb�Ë  UNOH�u�  œb�  d��  W�U�dK�  ÍbOKI��«  —U�ù«  w�  …—«“u�«  ¡UI�  ≠

Æ—UJ��ö� ŸuC��«Ë —U��K� »—UG�« vK� q���« „d�Ë WLO� ö� ÎU�ö� ”UM�« lO�� —«d� œu�Ë wMFO�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 Èu�  tO�  X�—UA�Ë  ¨¡«œu??�??�«  ‚u��«Ë  V�dN��«  d��  oI��  U�  UNM�Ë  W�K�  Ã—U�K�  ‰u??�  U�  UNM�
 ‰u�b� dA�� wN� ¨b�J�« w� œUB��ô« «c� VOB�� WMOH��«  ¡U�Ë ¨·—UB�Ë —U�� —U��Ë WO�UO�
 oOI��� tOF� Âb� ”UOI� ¨n�d�Ë nOE�Ë ¨‚«u�_« q�b�� w��«  UOLJ�« r�� ”UOI� ¨dO�� V�ô
 q�UF��« w� nz«uD�«Ë o�UML�« ”U�√ vK� sOO�UM�K�« sO� eOOL��« ÂbF� t�«e��« ”UOI� ¨wM�ËË ¨`�d�«
 vK�  W�u�H�  …—ËdOB�  ÍœUB��ô«  bNAL�«  qOJA�  WMOH��«  bOF�  p�c�Ë  Î̈ U�uB�  nKL�«  «c�  l�
 sO�uNHL� f�_« l{Ë W�UD�« ŸUD� W�e�d� d�� `O��Ë ¨◊UL�_«Ë —«Ëœ_«Ë ÂU��ú� qOJA� …œU�≈

ÆWO�U��ù«  U�UDI�« W�UJ� l�—Ë Î̈ U�d� t�u��« ¨s�b�b�
 lC��  Î̈ «dI�  ¡«dIH�«Ë  vM�  ¡UOM�_«  …œU??�“  vK�  rzUI�«  w�UL��ô«  rOEM��«  p�d��  WMOH��«   ¡U�  ≠
  U�u�Ë_« w� rN��UJ� r��� ¡«u� ¨¡«dIH�« W�UJ� W�u�Ë√ UN�«uM� w�UL��ô« ÂuNHL�« w� …b�b� W�u�Ë√
 w� t��ö�  √b� U� v�≈ ·dF��« Î U��UH� ÊuJO�Ë ¨rN�UIH� ‰Ë«b� vK� V�d��� w��« ZzU�M�« r��� Ë√
 dD��« Ê_Ë ¨WMOH��« UN�LD� ¨WO�U� Ê«—b� ULNMO� XLO�√Ë ¨W�ËUIL�« vK� Î UO�u� `�HM�� X�U� U� o�UM�
 v�≈ W�d�� ‰u��K� q�UI�« wHzUD�« ÂU�I�ô« ÊU� w�F� ÍdOOG� vF�� qO�UH� qJ� ÕU�√ Íc�« d��_«
 s� UNCF� vK� o�UMLK� ÕU�H�ô« «c� u� WMOH��« l� —uNE�U� t��ö�  √b� U� r�√ ÊU� ¨WK�U�  UO�B�

ÆdD��« f���� WOHzUD�« ÈuI�«  √b� v�� ¨ UO�BF�«Ë nz«uD�« Ê«—b� Ã—U�
 XKJ�Ë ¨lL��L�«Ë œUB��ô«Ë W�UO��« w� Èd�� W�dOB� s�ËUM� XFL� WO�UM�K�« Õu� WMOH� ≠

Æ»d�I� Á—œ«u� X�U� Íc�« ÊU�uD�« s� Í–UI�≈ —U�L� ‚öD�« WDI�

 (1¢U áªàJ) ...á«fÉæÑ∏dG ìƒf áæ«Ø°S

 V�—b� WLN� UN�≈ UNM� ‰UI� WLN� v�≈ WO�öLF�« WO�U�I�«
 WHK��L�«  U�b���« WN�«uL� WO�«dF�« W�K�L�« ÈuI�«
 U�dO�√  WF�«d�  l�  WM�«e��  bIF�  UN�√  UL�  ¨WJ�UA�L�«
 V��  s??�  l����«  U??�  l??�  W�œuF��«  w??�  U�œu�u�
 u�� „d��K� ÒbF��� WJKLL�« qF�Ë  u�d�U��«  U�—UD�
 ”ò ?�« ¡«d� d�� q�b��U� w�Q�� UO�Ë— UNM�Ë Èd�√ Èu�

 Æå400
 bF� WLI�«  bI Ô� bI� Í—u��« bNAL�« ÁU��« vK� U�√
  œÒb�  WO�Uz—   U�U���«  rOEM�  w�  W�uJ��«  ÕU��
 WI�U�  W�d��Q�Ë  WF�«—  W�ôu�  b??�_«  —UA�  fOzdK�
 b�_«  fOzdK�  ‰uI�Ë  UN�  ÁÒuM�  sO�u�  fOzd�«  XKF�
 v�≈  …UO��«  …œU???�ù  pOK�  ‰Òu??F??�Ë  åp??�  o��  p�F�ò
 Íb�F�  s�  ÒqJ�  UNN�u�  W�“U�  W�U�—  w�  ¨UN�FO��
 ÕU�M�«  bF�  ÎUC�√  bIFM�  WL�  ¨fOzd�«  l�uL�  sFD�Ë
 nK�  W��UF�Ë  U�—œ  l{Ë  W�u��  w�  dO�J�«  Í—u��«
 ¨å…—u�ò XOL�√ w��« WM�H�« UNM� XIKD�« w��« WIDML�«
 vK�  wCI��  2021  ÂU�  w�  …b�b��«  W�u���«   ¡U�Ë
 nM� v�≈ Êü«  œU� w��« ¨WIDML�« w� åqOz«d�≈ò Âö�√
 w��UB�  ‚UH�«  Òq�  w�  wM�u�«  UNLK�  l�d�Ë  W�Ëb�«
  U��UFL�Ë  WI�ô   U�u���  ÎU�–uL�  ÊuJO�  r�U�
 WO�dA�« bO�« Ã—U� X�«“ ô W�—u� ÷—√ ÒÍ√ vK� bG�«

ÆW�—u��«
 W�Q�L�  qB��  U�  uN�  pK�  ·ËdE�«  w�  Òr??�_«  U??�√
 »U�—û�  w�«d�«  W�—u�  w�d�  ‰ULA�  w�d��«  ‰ö��ô«
 WO�UBH�ô« W�U�K� w�«d�« w�dO�_« ‰ö��ô«Ë ÍdOHJ��«
 ‰u�  fLN�«  ŸUH�—«  l�  ¨w�dA�«  ‰ULA�«  w�  W�œdJ�«
 dEM�« bOF�� U�dO�√ ÒÊ√ œÒœd�� Íc�« œu�u�« «c� q�I���

ÆÂUF�« W�UN� q�� tO�
 Í—u��«  sO�Ozd�«  WL�   bI Ô�  ÂÒbI�  U�  ¡u{  vK�
 …b�b�  WK�dL�  jOD���«Ë  l{u�«  ”—«b��  w�Ëd�«Ë
 ¨Í—u��«  ÊQA�«  wMF�  WO�U�√  lO{«u�  vK�  qL�A�
 »U�—ù«  s�  U�dOND�Ë  ÷—_«  d�d��  ‰ULJ��U�  Î «¡b??�
 UN�UO� v�≈ W�—u�� …œuF�« UNOK� ¨‰ö��ô« s� hK���«Ë
 ÎöC� ¨—UL�ù« …œU�≈ ‚ö�≈Ë sO��ö�« …œu� l� WOFO�D�«
 w��«  WO�UO��«  WOKLF�«  w� ÎU�b�  dO��«  vK� Y��«  s�
 W�ËbK�  W�œUFL�«  ·«d??�_«  XÒMF�  V���  d�F��  X�“  U�
 UO�Ëd�Ë Æt� o� rN� fO� UL� sOO�Ëb�« rN�U�— p�L�Ë
 w� …b�U�L�« X�U� ¡«u� ¨b�Ë —Ëœ qzU�L�« Ác� Òq� w�
 ÎUD�u� œUB��ô«Ë W�UO��« w� X�U� Ë√ ÎU�dJ�� Ê«bOL�«

ÆÎ «—UL���«Ë ÎUL�œ Ë√ ÎöON�� Ë√
 sO��U� s� d��√ —«b� vK�Ë sO�Ozd�« ÒÊ≈ ‰uI� «cN�Ë
 WK�dL�«  UOC�I� «uN�«Ë œu�u�« —uC�� Ë√ s�œdHM�
 tKF� wG�M� U�Ë U�œUF�√ «uA�U�Ë W�—u� w� …b�b��«
 WL�  bF�  oKDM��  w��«  WK�dL�«  w??�Ë  ¨t??�  «uDD��
 W��UML�« —UM�« vK�  UHKL�« UNO� l{u� YO� sO�Ozd�«
 t�u�« vK� ¡UO�_« WFO�� UN�eK��� w��« bO�U� „d��Ë

∫w�U��«
 Ád�– U� ÎU�{«Ë ÊU� ÆÆÆ‰ö��ô« WN�«u� bOF� vK� ?
 vK� w�M�_« œu�u�« WO�d� Âb� WN�� sO�u� fOzd�«
 W�uJ��« s� ‰u�� Ë√ VKD� sJ� r� Ê≈ W�—u��« ÷—_«
 VFA�« œÒb� Íc�« b�_« —UA� fOzd�« …œUOI� W�—u��«
 «c�Ë ÆÊU�_«  d� v�≈  W�—u� œuI� Î «bzU�  t� WK�UJ�«  WI��«
 ‰uI��  UO�d�Ë  U�dO�√  v�≈  WGOK�  W�U�d�  YF��  n�uL�«
 rNH�  UM�Ë  ÆW�—u�  s�  ÃËd�K�  X�u�«  ÊU�  t�Q�  ULN�
 «cN�  Òb�  l{u�  W�—u�  V�U�  v�≈  ÊuJ��  UO�Ë—  ÒÊQ�

ÆÃËœeL�« ‰ö��ô«
 Íc�«Ë  WLI�«  VI�√  Íc�«  ¡UIK�«  rNH�  ÎUC�√  UM�  s�Ë
 j�Ë_« ‚dA�« ‰ËR��Ë w�dO�_« fOzd�« ÀuF�� lL�
 d�“Ë  VzU�Ë  ¨„—uG�U�  X�d�  w�uI�«  s�_«  fK��  w�

 ÀuF�L�«Ë  ¨sOMA�d�  w�dO�  w??�Ëd??�«  WO�—U��«
 bI�F�Ë d�_« «cN� Y��K� ¨nOO��d�ô —bM�J�√ w�Uzd�«
 U�dO�√  v�≈  W�d�AL�«  WO�Ëd�«  ≠W�—u��«  W�U�d�«  ÊQ�
 U�S� ¨ŸËdA� dO� œu�u� b� l{Ë rJOK� ∫‰uI�« sÒLC��
 vK� …uI�U� ÃËd��« Ë√ t�u�« ¡U� kH� l� s�_« ÃËd��«
 ÷—_«  d�d���  WK�U�Ë  …e�U�  X�U�  w��«  W�ËUIL�«  b�

Æ…œUO��« j��Ë
 UO�Ë— t� XK�U�� U� ÒÊQ� rKF� Ê√ tOKF� w�d��« U�√
 wG�M� …b�b� WK�d� „UM� ÒÊ√Ë Î̈UI�ô t� qLF� s� ÎUI�U�
 w�  WOKFH�«  WN�«uL�«  w�Ë  ¨ÊU??�Ëœ—√  UN�  dC���  Ê√
 Â«d��U� w�«c�« —«dI�« c��� r� Ê≈ Î «d�� t�«d�ù Ê«bOL�«

ÆUNOK� …œUO��«Ë W�—u��« w{«—_« …b�Ë
 ÎU�{«Ë  ÊU�  bI�  »U??�—ù«  W��UJ�  bOF�  vK�  U�√  ?
 s� ÷—_« dOND�Ë WLNL�« ‰ULJ��« vK� sO�Ozd�« eO�d�
 V�œ≈ w� W�U�� W�—u��« ÷—_« vK� wI��L�« »U�—ù«
 w�d��« ‰ö��ô« W�U�d� ÍdOHJ� »U�—≈ u�Ë ¨UNDO��Ë
 w�dA�«  ‰ULA�«  w�  W�œd�  WO�U�—≈  WO�UBH�«  W�U�Ë
 vK�  UF{Ë  sO�U��«  ö�Ë  ¨w�dO�_«  ‰ö��ô«  W�U�d�
 Ê«bOL�«  s�  Ëb��  UL�  w��«Ë  W�—u��«  W��UFL�«  W�zô
 V�œ≈ nK� ÊuJO� Ÿ—U��� ÍdJ�� bOA�� s� tO� U�Ë
 ÊuJ�� UN�√ Ëb�� qL� WD�� ÎUI�Ë Á«u� U� vK� ÎU�ÒbI��
 VK�  WO�–ö�«  o�d�  »uM�  dOND��  √b��  q�«d�  vK�
 s�  UN�«d�≈Ë  WO�U�—ù«   U�UL��«  pOJH�  UNOK�  ÎUF�d�

ÆÊ«bOL�«
 …œU??�≈Ë  w??�U??�??�ù«Ë  ÍœU??B??�??�ô«  bOFB�«  vK�Ë  ?
 Î «bN�  „UM�  ÒÊQ�  t��d��  Ë√  t�ö�≈  Òr�  UL�  Ëb��  —UL�ù«
 …œUF��ô  n�J�  qJA�Ë  ÎU�d�A�  ÎU??�—u??�  ?  ÎU??O??�Ë—
 —U�¬  W��UF�Ë  —UL�ù«  …œU??�≈  WOKL�  ‚ö??�≈Ë  sO�“UM�«
 dBO� Êu�U�  UNH�u� s�  ¡UM�  …œU�≈  Æ»U??�—ù«Ë Ê«ËbF�«
 t�bN� U� bF� W�U�� ¨Èd�_« WO�dO�_«  U�uIF�« ôË
 d��  YO�  w�UM�K�«  Ê«uMF�«  s�  ‰Òu��  s�  WIDML�«
 Ê«d�≈Ë  W�—u�Ë  ÊUM��  vK�  ÎUOze�  w�dO�_«  —UB��«
 d�� w�«d�ù« jHMK� ÊUM�� w� W�ËUIL�« œ«dO��« »U� s�
 s� ÊUM�� v�≈ ¡U�dNJ�«Ë “UG�« —«d���« »U� s� Ë√ W�—u�

ÆW�—u� d�� dB�Ë Êœ—_«
 «c�  Ê√  r�—  vK�Ë  ¨w�UO��«  bOFB�«  vK�  vI��  ?
 ¨W�bI�L�«  W�ö��«   UHKL�«  W�u�Ë_«  w�  f�UM�  ô  nKL�«
 ULNLK� l� ÂUL��« s� o���� U� ÁUOD�√ sO�Ozd�« ÒÊS�
 —«dI�« V�uL� WLEML�« WO�UO��« WOKLF�« q�dF� s� ÒÊQ�
 W�—u�  vK�  Ê«ËbF�U�  «u�—U�  s�  rN�H�√  r�  2254
 «u{ÒuF� Ê√ Êü« Êu�ËU��Ë rN�«b�√ oOI�� w� «uKA�Ë
 s� d�√ «c�Ë ¨W�UO��« w� U� “U��S� Ê«bOL�« w� rNKA�

ÆœuN� s� «u�c� Ë√ «u�ËU� ULN� Òr��
 XK�œ W�—u� ÒÊQ�  b�√ WLI�« ÒÊ≈ ‰uI� W�ö��« w�Ë
 WO�U�b�« »d��« —U�≈ w� UN�II� w��«  «“U��ù« Òq� bF�
 ¨WO�uJ�«  »d��«  WN�«u�  w�  UN�{U�  w��«  Èd�J�«
 ŸU�b�«  q�«d�  s�  WOzUNM�«  WK�dL�«  XK�œ  W�—u�  Ê√
 sO�Ozd�«  WL�  ÒÊ√Ë  wFO�D�«  l{u�«  …œUF��«  q�√  s�
 œuN��«  oO�M�Ë  jOD��  q�√  s�  X�U�  b�_«  ?  sO�u�
 s�dB�M� WL� WLI�« X�U�Ë ¨WK�dL�« Ác� UNOC�I� w��«
 l�d��Ë d�uD�Ë —UB��ô« d�UM� ‰ULJ��« w� ÊU����
 l{u�«  v??�≈  …œuFK�  „d�AL�«  qLF�«Ë  ŸU�b�«  ‰UL�√
 …œU�≈Ë  Íb�FL�«  ¡UHJ�«  q�  w�  ¨W�—u�  w�  wFO�D�«
 t�«Ëb� w� Âe� t�Q� t��U� vK� bNA� qJA� Á—UA��«
 rN�FOK� w�Ë rNzUHK�Ë W�ËUIL�«  —u��Ë W�—u� vK�
 —U�L�« s�Ë Êü« r�UF�« w� Òq��« Íc�« w�Ëd�« nOK��«
 ÈuI� s�  ‰Ë_«  nB�«  w� ÎU�ÒbI�� ÎUO�Ëœ Î «bFI� Í—u��«

ÆÈd�√ …d� tM� t��«“≈ U�dO�√
w�O�«d��« Y�U� ? wF�U� –U��√ *

 uO�u�  …—u�  bF�  dB�  t�M��  Íc�«  w�«d��ô«  wM�u�«
 WFz«—  W�uLM�   «“U??�??�≈  t�ö�  s�  XII�Ë  1952
 YO� ¨dB� w� WOI�D�« WD�d��« vK� U�—U�¬ X�JF�«
 ‰ULF�«Ë sO�öH�« s� W�œUJ�«Ë …dOIH�«  UI�D�« XMJL�
 w�  W�œUF�«Ë  W�ËdAL�«  rN�uI�  vK�  ‰uB��«  s�
 UNM� X�d Ô� w��« WO�UL��ô« W�«bF�«Ë W�d��«Ë gOF�«
 u� UMFL��� ÊU� Ê√ bF�Ë ¨WOJKL�«Ë ‰ö��ô« dB� w�
 ÊËdDO�� s�c�« ¡UOM�_« s� W�L�« w� nBM�« lL���
 tO�  “d��  ÎUFL���  UM���√  ¨WDK��«Ë  …Ëd??�??�«  vK�
 w�UL��«  „«d??�   UOKL�  ‰ö�  s�  vD�u�«  WI�D�«
 ÂuI� W�uLM�  U�UO� qFH� sO�œUJ�«Ë ¡«dIHK� b�U�
 ¨sOM�«uL�«  ŸuL�  vK�  WOLM��«  WOKL�  bzU�  l�“u��
 w� ÎUO��—U� …œuIHL�« WO�UL��ô« W�«bF�« XII�� p�c�Ë

ÆÍdBL�« lL��L�«
 ÕU�H�ô« W�UO� s� sK�√Ë  «œU��« fOzd�« ¡U�Ë
 Íc�« wM�u�« œUB��ô« dO�b� W�«b� X�U�Ë ÍœUB��ô«
 W�UO� Êö�≈ lL� ¨…œuIHL�« WO�UL��ô« W�«bF�« oI�
  dB��« w��« WOKOHD�« WO�UL�√d�« “d��  √b� ÕU�H�ô«
 fOzd�«  s�  sO�ÒdIL�«  VO�U�L�«  s�  W�uL��  w�
 s�  qLF�  w�UL��ô«  “dH�«   UOKL�   √b??�Ë  Î̈UOB��
 r� w��« vD�u�« WI�D�«  U���J� XK�P� YO� b�b�
 …—u� q�� UL� lL��L�« œuF� v�� bÒLF�� qJA� U�—UI�≈
 r�Ë „—U�� tHK� s� ¡U�Ë  «œU��« q�—Ë ¨1952 uO�u�
  dL��«Ë ÁUD� vK� —U� YO� ¨¡w� d�_« w� dÒOG��
 w� √b� YO�  —uD� q� VO�U�L�« WO�UL�√— W�UO�
 ‰ö�  s�  w�uONB�«  ?  w�dO�_«  ËbF�«   ULOKF�  cOHM�
 hK��K�  vF��  w��«  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  W��Ë—
 ¨wM�u�« ÍuLM��« ÍœUB��ô« ŸËdAL�« U�UI� s� ÎUOzUN�
 œ«e� w� VFA�«  UJK�L� lO� WD� s� q�d�«  sK�√Ë
 —u��b�« Ê√ r�— vK� ¨ÂUF�« ŸUDI�« lO� ‰ö� s� wMK�
 ÂUF�«  ŸUDI�«  d��F�  t��UO�  vK�  nK�  b�  ÊU�  Íc�«

ÆUN� ”U�L�« “u�� ô W�d�
 ÷d�  —u��b�U�  „—U��  »d??{  p??�–  r??�—  vK�Ë  
 „—œ√  ÎU�U�  dA�  W�L�  s�  d��√  bF�Ë  tMJ�  ¨jzU��«
 hK���«Ë —u��b�« q�bF�� 2007 ÂU� w� ÂUI� WL�d��«
 WO�UL�√—  dL��«Ë ¨t�UE�Ë tM�b� w��« œ«uL�« Ác� s�
 dO�  Ã«Ëe�«  Àb�Ë  …dDO��«Ë  rJ���«  w�  VO�U�L�«
  UOKL�  dL��«Ë ¨WDK��«Ë ‰UL�«  ”√— sO� w�dA�«
 …d�_« s� sO�ÒdIL�« VO�U�L�« iF�� VNM�«Ë W�d��«
 tM�  Z��  U�  u�Ë  ¨©t�b�ËË  t��Ë“Ë  „—U��®  WL�U��«
 s� œU� YO� dBL� WOI�D�« WD�d��« w� Í—c� dOOG�

 „—U�� qO�— WOAF� ¨W�L�«  w� nBM�«  lL��� b�b�
 ÊuAOF�  sO�dBL�«  s�  W�L�«  w�  41  ÊU�  2011  w�
 w� ÊuAOF� W�L�«  w� 25  V�U� v�≈  dIH�«  j� X��
 w� dIH�« s� WO�Ëb�« d�—UI�K� ÎUI�Ë ÂU�—_« Ác�Ë ¨t�«e�
 W�«bF�« X�U� VO�U�L�« WO�UL�√— —«dL��« l�Ë ¨dB�

ÆWO�UL��ô«
 WOM�u�« WO�UL�√d�« n��� r� p�– s� r�d�« vK� sJ�
 qO�� vK� UNM� Ã–ULM�« iF�  “d�Ë ¨bNAL�« s� ÎU�UL�
 UML�U�  s�  q�—  Íc??�«  w�dF�«  œuL��  ÃU��«  ‰U�L�«
 X�d�  YO�  ¨W�ON�  …“UM�  w�  lÒO�Ë  Ÿu��_«  «c�
 WO�UL�√dK�  ÎôU��  »dCO�  ¨t�Òœu��  …dOHG�«  dO�UL��«
 WO�UL��ô« t�O�ËR�L� Âe�KL�« ‰UL�_« q�—Ë WOM�u�«
 WDO��  …—U���  √b??�  w�UB�  q�d�U�  ¨tM�Ë  ÁU��
 …—U���  XK�Ë  v��   —uD�   «uM�  X�  ÁdL�Ë
 ÂU� w�Ë ¨ÕU�H�ô«  dB� W�«b�  w� WOzU�dNJ�«   «Ëœ_«
 r� tMJ� ¨U�O�u� qO�u� vK� qB�Ë ÊU�UO�« —«“ 1975
 lOMB�� dO�� lMB� v�≈ qO�u��« ‰u�� q� p�c� n�J�
 v�� wM�u�« ÊÒuJL�« œ«“ X�u�« l�Ë WOzU�dNJ�« …eN�_«
 j��d� …d� ‰Ë_Ë ¨W�L�« w� 90 s� »dI� U� v�≈ q�Ë
 U�O�u� X���Q� UNzö�Ë b�√ r�U� WOL�U� W�d� r�«

Æw�dF�« U�O�u�� ·dF� dB� w�
 q�d�« »c� „—U�� ÂUE�  ôËU�� s� r�d�« vK�Ë
 ‰UL�«  ”√—  ÃË«e???�Ë  VO�U�L�«  WO�UL�√—  ‚bM��
 WO�UL�d��«   U�U���ô«  ÷u�  W�d��  d��  WDK��«Ë
 w�UO��« ‰ULK� Â«b���« ‰Ë√  bN� w��«Ë 1990 ÂUF�
  U�U���ô« w�dF�« œuL�� ÃU��« ÷U� YO� dB� w�
 ¨WO�UL��« …dz«œ w� r�U��« wM�u�« »e��« WKE� X��
 r�Ë ¨rNM�“ œuL�� ·ËdFL�« Íd�UM�« w�UL�d��« ÂU�√
 rNM�“  ÂU�√  „—U��  W�uJ�  r�œË  w�dF�«  ‰«u�√  bLB�
 —d�  WE�K�«  pK�  cM�Ë  Î̈U�Ëb�  ÎU�uI�  w�dF�«  jI�Ë
 t�ËdAL� ⁄ÒdH�Ë ¨WDK��«Ë W�UO��« s� œUF��ô« q�d�«
 ‰U�� w� …dO�� WOM�Ë W��R� v�≈ ‰Òu��O� w�UMB�«
 s�  sOK�UF�«  ·ô¬  ÒrC�  ¨WOzU�dNJ�«  …eN�_«  lOMB�
 QA�√ q� p�c� w�dF�« n�J� r�Ë ¨ÍdBL�« VFA�« ¡UM�√
 WO�UL��ô« t�O�ËR�L� UN�ö� s� ÂU� W�dO� W��R�
 Òq���  r�  U�Ë—u�  XL��  U�bM�Ë  ¨wM�Ë  ‰UL�√  q�d�
 X�d� p�c� ¨VO�U�L�« WO�UL�√— XKF� UL� t�UL� s�
 eÒOL�K� W�ËU�� w� ¨å—U���« —bM�N�ò Ÿ«œu� dO�UL��«
 w��« VO�U�L�« WO�UL�√— sO�Ë wM�Ë w�UL�√d� tMO�
 rNK�«  ¨U�d�–  wH��O�  UNKO�—  bM�Ë  b�√  UN�Òœu�  s�

          ÆbN�U� rNK�« XGK�

 (1¢U áªàJ) ...Ö«°SÉëªdG á«dÉª°SCGQ

 UMOOH�  WO�Ëb�«   ULEML�«  Èb�  w�«d�ù«  »ËbML�«  b�√
 W�UD�«  W�U�Ë  l�  ¡UÒM��«  UNK�UF�  XK�«Ë  Áœö??�  ÒÊ√
 ¨ U�u{uL�«  iF�  ‰u??�  UN�K��√  vK�  X??�U??�√Ë
 U�œUL��U�  UN�O�«bBL�   d{√  W�U�u�«ò  ÒÊQ�  Î «œdD���

Æå¡UM� dO� ÎU�N�
 Èb� Ê«d???�≈ »Ëb??M??� ¨ÍœU???�¬ V??�d??� r??�U??� —U???�√Ë
 ÍËuM�« ÀuK��« QAM�ò ÒÊ√ v�≈ UMOO� w� WO�Ëb�«  ULEML�«
 ÎU� ÒuM� ¨åÊ«d�ù W��M�U� `{«Ë dO� UM�PAM� Èb�≈ w�
 W�u�J� W�U�≈ w� W�U�uK�  p�– X� Ò{Ëò Áœö� ÒÊ√  v�≈
 W�U�u�«  Êö�≈ò  ÎU�dG���  ¨åw{UL�«  —U�√  w�  UN�K�—√

ÆåÊQA�« «cN� Ê«d�≈ s� `O{u� Í√ oK�� r� UN�√
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5حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

حديث الجمعة هذا األسبوع صباحات توثق يوميات التغيير في العالم والمنطقة ولبنان، وثوابت المعادلة 
الجديدة بعناونين بارزين أحدهما سورية بقيادة الرئيس بشار األسد وثانيهما المقاومة بقيادة السيد 

حسن نصرالله، واإليقاع لزلزال كسر الحصار الذي لم تكتمل تداعياته بعد، وفي الحديث مشاركات 
تتسع لكاريكاتير الصديق الفنان األردني سميح التايه ولنثر وشعر في الحب والوطن والمجتمع 

اإمراأة التفا�صيل 
التفاصيل باتت متعبة، وها أنا أستحيل الى امرأة التفاصيل …

امعن النظر في لوحتي البيضاء طويال، و اراقب تنهدات االوراق بجانب سريري، ثم انظر الى 
اعلى و الى اسفل.. افتش عن الالشيء في الشيء … وادور ادور ادور حول نفسي، اصرخ فأسمعني 

وحدي، ابكي واضحك، اهجر وأصل، دقيقة حتى في اختيار لون دمعي.
من قال ان الدمع ال لون له، ومن قال ان ال لون للضحكة، ازداد شوقا، و اهيم بحب قاتل، احلل 
جرائمه التي ارتكبها امامي، فأتذكر ما فعل خطوة بخطوة، و انا مسحوبة اللسان، ُيطبق على فمي 

بيد و يرتكب جريمته بيد اخرى، و كأن أصابعه ُمعدة لالهتمام بكل شيء بذات الوقت.
حتي أني في لحظتها، أتذكر شاله االسود و جرابه الذي ثقبه كمنظار، و كؤوس الفودكا التي 

انفجرت بكاء في وحدتي.
ودمي الذي سال دون ان يراه.. دمي الذي اصبح مرهما شافيا لجروحه العقيمة. كيف أشرح له 
أنني متعبٌة من الطريق والناس واألحالم، وحذري وترددي.. وقلة الحيلة، ومتعبٌة من الغد وهو لم 
يأِت بعد، ومن األمِس وهو قد انتهى، واأليام والوعود.. وصبري وطولة بالي، ومن التعّقل والتأّني، 

والغضب ونوبات الجنون.. دون أن يشعر أّني دراما؟
ميساء الحافظ

ال �صيء اأي�صُا...!

اأمي مق�ص الرقيب 

اأخاف

خرب�صات اأنثوية.. هائٌم باأخرى!

بالد ال�صمت

عوقبت بالحياة

كتبي ذاتها ملقاة على حواٍف
تسندها مساميٌر من قلق..

تتالطم  الهواجس  من  كامٌل  برزٌخ 
في رأسي

جدارية  ساعة  تكات  تعترضها 
لعينة..

محراٌب من الذكرة قابٌل لالحتراق
ي��ت��س��اق��ط أم���ام���ي ك���زخ���اٍت من 

الجحيم!!
ف���ي كفي  ي��دف��ن��ه  وج���ه���ه وه����و 

الصغيرة..
كلعنات  يسري  كان  الذي  سمه  و 

اآللهة في دمي..
دقائق من الموت النجاة فيها

جسدي  على  العشق  يحرث  وهو 
بيديه..!!

كنا نتراشق باللهب
ولكأننا من ناٍر ُجبلنا..

جمراته  يلفظ  لم  عجوٍز  كبركان 

منذ األزل 
وإذ به يتلوى ويتخبط ويغلي..

فيصرخ بلحظٍة من عدم
ليحيل كل ماحوله إلى رماد.. رماٍد 

فقط!! 
تتوسع غيوم األسى بينا..

غير  بشكٍل  بغزارة  تمطر  تمطر.. 
متوقع..

سوى  أي��ض��اً  ش��يء  ال  ش���يء..  ال 
حنين اليثمر

وبلٌل مترف..!!
الضفة  على  تكون  أن  حقاً  ت��رٌف 

المقابلة..
على مسافٍة كافيٍة من ذاكرتك..

وأن تستطيع أخيراً بعد ألف موت 
أن تختبر الحياد..

واحدٍة  لمرة  فحسب..ولو  الحياد 
فقط!! 

ريم بندك 

غالباً ما كنت أشعر بالّنقص والخجل أمام زميالتي في المدرسة حين يتهامسَن بأسرار رغباتهن 
ونزواتهن وقصصهن الغرامّية مع الشّبان، حتى صرت أبتكر الحكايا وأنسج لهّن من وحي أحالمي 
قّصة حب مع ابن الجيران، وأحيانا أستعير من تجارب أخَوي وشقاوتهما مع فتيات الحّي سرداً 
مشّوقا بعد ان أرّش عليه من ملح وبهارات مخّيلتي، حتى صرن يتلّذذن باالستماع إلّي وأدركت 

حينها أنني رّبما أصلح ألن أكون روائّية.
إبقائي بعيدة من خصوصّياتها،  إلّي غامضاً جّداً، حيث تحرص على  أّمي بالنسبة  كان عالم 
ومن أسرارها الحميمة كامرأة. كانت تخاف دائماً خدش أفكاري او جرح المثالّيات التي تسعى إلى 

فرضها علّي.
كنت دائما تحت مجهر أمومتها، تراقب ضحكتي التي من العيب جّدا أن تعلو نبرُتها، وإن حصل 

ذلك مني سهواً أجدها تلطم صوتها وتكبحه قائلًة:
»كم مرة قلتلك وطي صوت ضحكتك«

“عيب” عند أي سلوك عفوي. كنت  أفكاري وتالحقني بكلمة  التفاتاتي، نظراتي، حتى  تراقب 
أراقبها، انا ايضا، واتمنى لو أجد سهوًة واحدة في تصّرفاتها تقّربها من شيطنتي ومشاعري الطائشة 
وتفسح لي الجرأة كي أسألها ِبُحّرية ومن دون قيود. وحين توهمني إحدى عباراتها بالتحرر أنطلق 

بالسؤال، ومن ثّم تصفعني بنظرة حاّدة فأخرس.
ناريمان علوش

كان الرُّم في الكأس يطغي على التونيك 
كان الطعم أمر من العادة 

لكنني لم أتذمر 
وشربته 

وشربت آخر بعده 
وكأن العالم خارج كرسيِّ

ليس سوى موعد آخر يمكن تأجيله 
اني أخاف 

الطريق  تعود  وبعدها  نلتقي  أن  أخ��اف 
الى انفصامها 

إذن 
علّي أن أمرن أكتافي على الحمل الثقيل 
علّي أن أقلع أضراسي واحداً تلو اآلخر 

علي أن اتقن الوجع الصحيح 
علي أن أربط كاحلي بعجلة سيارة 

أتركها تسحلني
وأترك دمائي لمصيرها 

ينبغي علي أن أدرك كل ذلك 
قبل أن أحبك 

يظن الليل هنا
انه يمر بي خلسة 

أتركه يرتفع 
يرتفع 

أشرب ما تبّقى في الكأس 
وأترك المكان

لوال رينولدز

حينما علمت بأنه هائٌم بأخرى..
وبأّن قلبه ينبض بنبضاٍت ليست على لحني..

لم  قلبي..  على  أو  عليه  الناقم  الشعور  ذاك  ينتابني  لم 
كأي  داخلي  الغيرة  نار  تشتعل  لم  أنثى..  كأي  غضباً  أث��ور 
عالية  والالمباالة  الموقف..  سّيد  الهدوء  كان  عاشقة..  أنثى 
نحو  خطواتي  وتحركت  ساكٌن  فيي  يحّرك  لم  بمنسوبها.. 
احتفاٌل  كأنما  نفسي  تشتهي  ما  بكل  المائدة  حّضرت  المطبخ 
جليد..  من  كجبل  جامدة  بأني  شعرت  لبرهة  مولدي..  بيوم 
من  بأصفاد  مكبلة  كنت  وبأّني  واه��م��ة..  كنت  بأني  تيقنت 
في  وبتُّ  جديد..  من  لي  عادت  الحياة  شهقة  وب��أّن  الحديد.. 
امرأًة أخرى.. كأنما جباٌل  التي علمت باألخرى  اللحظة نفسها 
أزيحت عن صدري.. أثقلت كاهلي تلك األحمال.. فلم أعد قادرة 
على النطق وال التفّوه بحرٍف جازم.. بل كل ما كان بات في خبر 
كان.. وبقي لحني يعزف في مسمعي بال عازٍف يدوي بصوِت 
الفرح.. لحن الخلود لحني بال معشوق يغني.. فأمسكت بقلمي 
غاضبة  أنها  ظننت  الغضب..  من  ربما  ترتجف  وأصابعي 

وخاب ظني بها فليست من يرتجف لغضب على من رحل.. بل 
كانت ترتجف من برودة الجليد داخلي..

وبدأت تدون حروفاً كأنها طالسم من صنع الجان.. ال أدرك 
معناها فلم يخطها قبلي إنٌس وكأن الجان لِبَس أصابعي وبات 
نٌص  بأنها  مضمونها  أدرك��ت  إنما  عليها..  يمليه  بما  يحركها 
قدسي تعزفه خبايا نفسي.. فالعشق ديٌن ال يؤمن به من كان 

في قلبه ذرٌة من الشِك.. والعاشق كافٌر بكل ما يؤذي النفِس..
فتبّسمُت  بأخرى..  هائٌم  أنه  بها  علمُت  التي  للحظة  عدُت 
ولم  لحظة..  منذ  ُطعنت  التي  تلك  أكن  ولم  أخرى  امرأًة  كأنني 
في  الُسّم  ينتشر  التي  األفعى  لدغة  أن  أعلم  حينما  أستغرب 
الدم تحتاج لطعنة حتى يتوقف مفعول لدغتها ويتوقف بذلك 
جريان الُسّم في الدم.. فال تقلقي وال تتلعثمي.. فلم يكن عاشقاً 
إلى الطعن.. نظفي دماءك من ُسّمه..  بل لدغٌة سامة احتاجت 
العقار  وحده  والمساء  الصباح  في  مراٍت  ثالث  بريقك  وابلعي 

المضاد.. فُسّمِك األقوى والمضاد لمفعول ُسّمه..
من  بقطعة  تغطيه  أن  من  ح��ذار  مفتوحاً..  الجرح  ودع��ي 

واسكبي  الرقص  من  ببعض  عقميه  بل  يلتهب  فربما  القماش 
يجفُّ  للهواء  ودعيه  والفرفشة..  الضحك  من  قطراٍت  عليه 
بنسمات شالك القابع على كتفيِك.. ودعي شعرك يتمايل مع كّل 
صالة.. واجعلي من ثغرك آلًة خرافية تعزف ألحاناً أسطورية 
وقهقهي بضحكاتك وبخصرك تمايلي واهدأي فاآلن أنِت علمِت 
بأنك ابنة السماء وفيها الكثير من النجوم والمجرات إنما هناك 
اختاري  أو  الحارقة  الشمس  تكوني  أن  فإما  حارقة  شمٌس 
تتقدي  أن  بعدها  ح��ذاِر  إنما  مفتون..  فيها  والجميع  النجوم 
وتنفعلي.. فالخير في اختيارك ولِك حرية االختيار.. ال قرار في 
الحب.. وال جرٌح في الهيام.. إن كان هائماً بأخرى فأهالً وسهالً 
بمن حمل عن ظهري حمالً أثقلني منذ أعوام.. وآن لي األوان أن 
أكون كما يحب  بأن  أحيا بال هٍم وال حزن وال محاوالت فاشلة 
ويشتهي.. وها أنِت اآلن كما أنِت كل النساء.. اختصري النساء 

وقولي للحياة أنا هنا ابنة الحياة..
سماهر الخطيب

يعامل  يعلو،  صوت  ال  الصمت..  بالد  في 
الكائن معاملة.. ال.ك.ال.ب..

كي ال نظلمهم..يفقد الكائن إنسانيته. 
مفجعاً،صامتاً،ثقيالً،أشد  الموت  يأتي 

إيالماً...
ذنبه،ال  رفيقه،يهز  نباح  يلتقط  كلب 
حبل  اليد  النباح،تشد  المكان.يعلو  يبارح 
األعلى،يتردد  ال��ى  النباح  الطوق،يمضي 

صداه من الجهة األخرى...
كلبان كل في طريق.ينعمان باألمان.

تخط الطريق خطاً للكالب والمارة،
واحداً للمارة، وآخر مفصوالً للعجالت..

عصافير  رف  علو،  م��ن  تغرد  عصافير 
حباتها  الكستناء،  أشجاره..  فوق  يتجمع 

كبيرة، اشواكها خضراء متدلية.
تحت الشجرة،
ازهار خريف..

ورود.. 

فرح األلوان.
ب��أرج��وان  يحتمي  يتخفى..  عصفور 

الوردة، يستظلها، يصدر زقزقة،
تستلحق العصافير مخبأه..

تحت الشجرة ينشدون.
يمر العابر كل صباح..ينده للكلب،ينشد 

للعصفور،
يبصق قهوته قرب البار..”المقهى«

ينزوي لوحدته تحت قبة السماء
ينتظر نديماً ال يأتي..

تخرج كلماته للعابرين.
يروي حكاياته،

آخرون....عيناه  يمضي  البعض  يسمع 
تغوران في الفراغ..

تلتقطان إشارات الحياة.. 
يدنو من الموت قبل أن يوافيه.

دالل قنديل ياغي

من  ألكثر  المرآِة  أم��اَم  وتمايلُت  ارتديُته 
نصِف ساعٍة

و  علّي  يشفْق  ل��م  الجديَد  ال��ّث��وَب  لكن 
يقرضني ضحكًة واحدًة !

ُخيَِّل إلّي أّنهم سيوّزعوَن علينا قبضًة من 
الفرِح

لذلك فقط
ذهبُت إلى االحتفاِل بملِء إرادتي 

لكّنهم نثروا الوروَد على الّناِس
و تركوا لَي دمعَتيِن اثنَتيِن !

سيحاصُر  الجديَد  الخاتَم  أّن  اعتقدُت 
إصبعي عوضاً من أصابعَك التي أفتقُدها 

و يهبني لمساتَك الّضائعة
إاّل أّنه لم يكْن سوى قيٍد إضافيٍّ !

دعوٍة  دوَن  و  للفرح...  مجمعاً  رأيُت  كلّما 
أتسلُّل إلى الّداخِل 

و ال أخرُج إاّل بخيبٍة أُخرى !
و عندما وهبني القدُر مفترَق الّطرِق 

أش��ع��ل��ُت م��ص��ب��اح��ي ل��ك��ي ال أُخ��ط��ىء 
االختيار

و - بفرٍح -أشرُت إلى الموِت 
فُعوِقبُت بالحياة

ريم رباط
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صباح القدس عندما تتبلور المعادلة، فريق رابح وفريق خاسر في كل اإلحتماالت الحاصلة، فاميركا 
في الملف النووي عالقة، ان عادت بشروط إيران ترفع العقوبات وهي تعلم ان الرابح قوى المقاومة، 
التخصيب  ويصير  مساومة،  برامجها  على  تقبل  لن  ايران  ان  المفارقة،  فان  العناد  على  بقيت  وان 
الداخل ما ال  القنبلة، وان عادت لسياسات ترامب، ستواجه مقتلة وتسمع في  والتخزين على عتبة 
تحب، وهي تعلم انه بال جدوى، فايران تدبرت امورها، وضمنت مع الغاء العقوبات األممية حضورها، 
واتفاقها مع الصين هو األقوى، وان فكرت بالذهاب للحرب فانها بعد افغانستان، تعلم معنى المواجهة 
مع ايران، وتعلم اي ثمن سيدفعه الكيان، كذلك هو الحال مع سورية، فاإلصرار على العقوبات جعلها 
في لبنان سبب األزمات، والتراجع عنها، أشد مرارة منها، فال ثمن تسّدده سورية وال المقاومة، بعدما 
صارت الخيارات بين فك العقوبات ومسار السفن القادمة، وان بقيت تحافظ على اإلحتالل، فال نتائج 
تغير الموازين، وعندما يندلع القتال، تقدم درعا مثاالً قابالً للتكرار، فماذا لو دارت حرب الشمال، في 
الشرق او في الغرب، فهل سيقاتل األميركيون، وألّي هدف يقاتلون، ولماذا ال ينسحبون، وان انسحبوا 
فما هو الثمن، وال احد جاهز للمقايضة، او حتى للمفاوضة، فحرب تعادل االنتحار، او انسحاب ال يعدل 
المسار، وفي كل حال ال خيار اال االعتراف لسورية باالنتصار، فأميركا عالقة ألنها منافقة، زعمت نفاقا 
حربا على إرهاب صنيعها، وجاءت تحمل قرعته لتبيعها، وبالمقابل ققي محور المقاومة كل الخيارات 
متاحة، حتى الجمود يزيد للمحور سالحه، وفي الحرب هو الرابح، وفي اإلنسحاب ميزانه راجح، أما 
في اليمن، فوقف الحرب انتصار كامل لألنصار، واستمرارها تغيير موازين، حيث األمن في الخليج 
ومصادر الطاقة، جعل من األنصار قوة عمالقة، اما في فلسطين فحكاية صعبة، حيث ترسم المقاومة 
مراوحة،  وكل  المواجع،  لإلحتالل  يزيد  تراجع،  وكل  جديد،  بتحول  ينبئ  تصعيد  كل  اللعبة،  قواعد 
وتسقط  اإلنتفاضة،  وتقترب  الخطوات،  وتتصاعد  المواجهات،  فتتسع  المرابحة،  للمقاومة  تزيد 
فرص المفاوضة، والقضية في المنطقة صارت، حلف العالقين يقاتل المحال، مقابل حلف رابح في 
كل احتمال، والوقت لم يعد لعبة إنتظار، بل ترجيح لكفة وخيار، والفريق الذي أشعل الحروب يعيش 

نهاية المقامرة، حيث كل مبادرة تعادل مخاطرة
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صباح القدس لألبطال الذين شقوا للحرية نفق النصر، وليس مهما ان اسروا في الغسق او الفجر، 
فالرسالة وصلت،و مضمونها ان اسرائيل تحتضر وتموت، ومهما فعلت، فهي اوهن من بيت العنكبوت، 
وصباح القدس لفتح الحلول للمسارات المأزومة، وبعد طول انتظار في لبنان تولد حكومة، ويتحول 
الحظر الى حماس بالتسريع، واعالن وقف لمسار اإلنهيار والتجويع، وكل الفضل يعود لسفن الحرية، 
وتلك هي القضية، والقضية واحدة بين األسر والحكومة، والحال باتت معلومة، انك ال تخيف المحكوم 
فعندما  الممنوع،  شعار  تحت  بتهديده  بالجوع،  المحاصر  تخيف  وال  مؤكد،  حكم  بتكرار  بالمؤبد، 
تقرر الشعوب فك الحصار، يكفي ان تتخذ القرار، وسيعرف المحتل والمعتدي، أن الشعوب ببعضها 
تقتدي، وان الرد الوحيد على التصعيد هو ابتكار جديد، فان راهنوا على السجن لكسر اإلرادة، نقابلهم 
التجويع واإلبادة،  الف مرة، وان راهنوا على الحصار في حرب  التكرار  الحرية، ونعيد  بالنفق نحو 
نخرج الى البحر بسفن تعيد التذكير بالهوية، ونعيد اإلعادة، ونقول ان المهم هو بقاء اإلرادة حرة، 
والحرب هي ذاتها على السيادة، لمن اليد العليا في الحرب المفتوحة، لمن يملك المال والسالح، أم لمن 
يملك جروحة، وال يمكن له ان يرتاح، ما دام الوطن في األسر او تحت اإلحتالل، وهذا هو األمر الذي 
يستحق القتال، والتحدي لم يكن ان يتمكن المحتل من التعرف على مكان لجوء المحررين، بل كان 
في ان يتمكن من منعهم عن الحرية وضوء الشمس، وقد نزودوا باالوكسجين، ما يكفي للبدء من جديد 
لمئة عام من األمس، وقد انتشرت روح التمرد، كالنار في الهشيم، وصار التفكير باإلنتفاضة وصية، 
والبحث عن اشكال التجدد، ونبذ كل دعاة التسليم، فالحرب ليست جيوشا وسالح ومال، بل ارادة 
القتال، والمواجهة جوهرها فكرة، فكرة ان الثائر من حفر، ال من سلم لإلحتالل والحصار كقدر، ومشهد 
التسابق في الغرب على التراجع عن الحرب على لبنان، واعالن االستعداد لدعم الحكومة بالخروج 
من النفق، تشبه محاوالت اإلحتالل للقول بأن اإلعتقال يقفل حكاية النفق، والخالصة واحدة، وهي ان 
روح المبادرة والتمرد تنتصر، وان ارادة االحتالل والحصار تنكسر، ان يعود االسرى الى االسر، يعني 
ان غيرهم يبدأ في الحفر، والحفر هنا هو ليس بالضرورة في التراب، بل حفر في اتجاه الحرية، في 
مفهوم السجن واألسر، لينفتح للحرية ألف باب، والحرية المنشودة، حرية فلسطين، والحرية ليست 

انشودة، بل وطن ودين، وفي لبنان ليست السفن هي الهدف، فالحق ثبت وانعرف، ان الحصار هو 
لبنان  ان  ويعترف  حصاره،  فكفكة  ويعلن  الدرب،  عن  يتراجع  الحرب  صاحب  وان  االنهيار،  مصدر 
سيجد عبر سورية مساره، فيصفع نفسه على الخد مئة صفعة، ويصير لبنان تحت ميزان الردع على 
خط بال رجعة، عالجوا األزمات، أو انتظروا المبادرات، فالمقاومة تمسك الخيوط، وتعرف كيف تفك 
حصار األخطبوط، ومثلما ربح األسرى حرب إثبات فشل اإلحتالل، واطلقوا في شعبهم روح العزم على 
مواصلة القتال، ربحت المقاومة حرب كسر الحصار فقالت بأيدينا او بايديكم، وحددت المسار وقالت 

اوقفوا تماديكم، والحرب سجال، هذه جولة تراكم في الوعي المزيد، وفي كل جولة ربح جديد
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صباح القدس لفرض خيار التراجع واإلنكفاء، بعدما ساد قرار الحرب واإلفناء واإللغاء، فاألميركي 
وسورية  العراق  إيرانو  مع  الكرة  سيعيد  أنه  ينكر  وهو  يدرك  أفغانستان،  من  اإلنسحاب  قرر  الذي 
ولبنان، فمن يقول باستحالة ان تنجز الحرب شيئا طالما انها فشلت في االنجاز، يدرك ان كل األسباب 
إلستنتاجه هناك مزحة لهنا، وانه كما انسحب من عندهم سينسحب من عندنا، وها هو يبدأ اإلستدارة، 
ويرسل اإلشارة تلو اإلشارة، وأول الوضوح بالعض على الجروح، قرار فك الحظر على التعاون مع 
سورية رغم العقوبات، وبدال من شام جديد يضم مصر واألردن والعراق، ينشأ الشام األكيد بتقارب 
مصر وسورية ولبنان واألردن، وسينشأ شام وليد بتقارب سورية والعراق ولبنان، فالتشبيك ليس 
بها  السلسة  وتبقى  المنطقة،  كل  في  الوصل  حلقة  تبقى  وسورية  العنوان،  يفسر  بما  بل  ب��األوراق، 
الخيارات، وفي زمن  الطريق على الصعب من  الهدف قطع  معلقة، والخطوة تتبعها خطوات، طالما 
السفن اآلتية، ال ترد الريح العاتية، إال بإقفال النوافذ، ووفقا لسياسة سد المنافذ، يصير التراجع في 
درعا، ثم يصير اإلنسحاب شرعا، وكما في الملف النووي بحث عن إخراج الحل التسووي، ولو بقبول 
شروط إيران، تحت شعار لم يكن باإلمكان أفضل مما كان، وهكذا يباركون للبنان الحكومة، بدعما كانوا 
يريدونه ساحة مأزومة، يقولون كلما دق الكوز بالجرة، أن حزب الله مشكلة المجرة، فوجدوا انفسهم 
عالقين، وحزب الله عنوان الحلول، فقالوا فلتولد الحكومة في أيلول، ولنتساهل بالشروط، فلم تعد 
تنفع الضغوط، وتبقى العين على فلسطين، حيث تكتب سيرة المقاومين، والشعب البطل، فهم يعلمون 
علم اليقين، ان ما حصل قد حصل، فليس من باب للتسوبات، وال للضمانات، ففيها وحدها الصراع 
مفتوح، على راس السطوح، والمقاومة تقول ان القضية بالوجود ال بالحدود، وبالفم المآلن، يا قدس 
اننا قادمون، وفي ذكرى مجرزة جسر المطار، تذكير بأن رفض أوسلو ليس مستجدا، وان المقاومين 
قالوا يومها ندفع الدم إلسقاطه ان لم يكن من ذلك بدا، وفي ذكرى شهادة الهادي، كل المقاومين أبنا 

ؤك أبا هادي
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صباح القدس للردع والمفاجآت، منهجا يحكم المقاربات، فالمواجهة تدور بإعتبار ما يجري في 
الحرب على  اإلحتالل، تخاض  الحرب على  البالد، ومثلما خيضت  اليد على  اإلقتصاد، حربا لوضع 
التجويع واإلنهيار، في األولى مقاومة بالرصاص وفي ميادين القتال، وفي الثانية حرب على المقومات 
واتخاذ القرار، والمقاومة في الحالتين ارادة الصمود، والدفاع عن الوجود، اما اشكال المواجهة فعلى 
الذين استخفوا، ان يعرفوا، ان المقاومة التي وعد سيدها بالنصر وأوفت، وعدت بكسر الحصار وما 
توقفت، وكما حررت المدن، استقدمت السفن، ومثلما قال سيدها انظروا اليها انها في البحر تحترق، قال 
انظروا اليها انها في البحر تخترق، وغدا انظروا للقوافل تنطلق، ومثلما كانت استراتيجية الردع في البر 
أساس الرد على العدوان، صارت استراتيجية الردع في البحر هي العنوان، ومثلما رسم الردع األول 
الخط البياني، اكمل الردع الثاني، ومثلما قام الردع األول على الحرب النفسية بصناعة المفاجآت، 
حقق الردع الثاني بالغموض على العدو تغيير الخيارات، فوضع العدو بين خيار المواجهة أو اإلنكفاء، 
يجري تسييله في السياسة واإلقتصاد كوعاء، وفي الحال األول صرف العدو النظر عن خوض الحروب، 
وفي الحال الثاني بدأ العدو يرفع الحصار عن الدروب، فقال اذا كانت كلفة الحصار نقل المعادلة الى 
البحر، فلنفتح خطوط البر المقفلة، وألن سورية هي البر، فلنعترف اننا المشكلة، ولنرفع العقوبات عن 
جر الغاز والكهرباء، وندخل السباق على صورة الحلول، وهكذا صارت المعادلة الجديدة، مزيد من 
تظهير ردع البحر لمزيد من فك الحصار في البر، وبدأ الحصار يزول، والحقيقة األكيدة، أن المزيد من 
رفع العقوبات ينتجه المزيد من المفاجآت، ومثله مع اإلحتكار في الحرب الداخلية، ففرض الحصار 
القضية،  هو  اإلحتكار  وضرب  المسطرة،  يملك  من  المقاومة  صارت  عندما  األسواق  في  الفساد  على 

والسوق لم تعد تحت التحكم والسيطرة، فمسطرة التسعير ومسطرة تجفيف األسواق وإغراقها، تدخل 
في كل انواع السلع مع العب شريف بات سيد أسواقها، وكما في كل سباق وحرب يربح األوفى، يربح 
سباق اإلقتصاد من وعد وأوفى، فحجر المقاومة بعشرة عصافير، وبوعدها الصادق متى قالت سيكون 

فسيصير
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صباح القدس لألسد حيث ال يجرؤ أحد، كان القائد الذي حفظ أمة وصان بلد، وها هو اليوم يتجلى 
العبا كبيرا في نادي الكبار، وقد رحل الذين بشروا بالشؤم يغيبون في العار، اين من توهموا وبشروا 
بالرحيل، دفنهم التاريخ او علقوا على حبال الغسيل، ظنوا انهم كبار وانهم رقم عابر، طحنتهم األخبار 
وغسلتهم المحابر، وخرج األسد من بين الركام يرفع الراية، يجمع الحطام لوطن يتقن العاب التاريخ، 
وعلم  واللون  الحرف  لعبة  اتقن  كما  الصواريخ،  لعبة  في  األولى  اليد  وله  والنهاية،  البداية  يصيغ 
بناء الدول، يتقن كيف يبقى في نادي األول، هو قلب العروبة، يخرج من الحرب بأعجوبة، وهو درع 
المقاومة، يناور بحنكة دون مساومة، بوصلته فلسطين، مهما لعبت األهواء باآلخرين، تحطمت على 
الكبار، وتدحرجت من قاسيون رؤوس الصغار، فها هي الدولة األولى في  صخرة اإلرادة فيه احالم 
العالم تتنحى عن المكانة، ألنها فشلت في سورية ولحقت بها اإلهانة، وليس اإلنسحاب من أفغانستان 
اال تردد موجات الزلزال، ومن لم يصدق ليسأل ماذا لو ربح األميركي في سورية جوالت القتال، وها هي 
درعا تحسم على وجه السرعة، وقريبا كل الشمال بقتال ودون قتال، وما القمة في موسكو بين بوتين 
واألسد، اال بداية سياق موجة جديدة من مسلسل النصر، فقد آن األوان كي تنتهي كذبة العصر، وتبدأ 
عودة النازحين وينطلق إعمار البلد، فالثورة المزعومة، ولدت مهزومة، ألنها ثورة التخريب والتغريب، 
وبيع الوطن وتعميم الفتن، وثورة التقسيم والتعتيم، وثورة الفنادق ألللف منافق، وثورة إرتزاق تجار 
الحضارة،  السوريين مكان، وهم سادة  لها بين  التدمير، فكيف يكون  التكفير ومنهج  النفاق، وثورة 

يطويها النسيان، ويبقون في الصدارة، تلك بداية النهاية، وتتمة الحكاية
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وحدها  بالجوائز،  محملة  الحدود  تعبر  المسافرة،  أيلول  طيور  العابرة،  للقوافل  القدس  صباح 
تقرر الممنوع من الجائز، وتحدد الفاشل من الفائز، فاليوم ليس للجدال، حيث األفعال تثبت او تكذب 
األقوال، من يضع الحصار ومن يكسره، من يهرب المازوت ومن يحضره، من يتاجر بالمدعوم، ويسرق 
المناطق  بين  تمييز  دون  الناس  على  يحرص  من  ال��دوالرات،  يوفر  المعلوم  بصدقه  ومن  المليارات، 
والطوائف، ومن كان باألساس يعمل للتقسيم مختبئا وراء الطائف، ومن الشجاع ومن الخائف، ومن 
وضع  من  المظلومة،  الناس  باوجاع  المتاجرة  صنعته  كانت  ومن  الحكومة،  تسهيل  معادلة  فرض 
األميركي بين الخيارات الصعبة، ونقل لبنان من عتبة الى عتبة، من قال من البداية ان سورية بوابة 
الحلول، ومن بقي يردد روح العداء لها مخالفا كل اآلداب واألصول، ولمن آلت الراية، في النهاية، من 
بالحرب  يغوص  من  قتال،  دون  األسعار  تخفيض  معادلة  فتح  ومن  يزال،  وال  اإلحتكار  يحمي  كان 
اإلعالمية باألكاذيب واإلفتراءات، ومن يعتمد الصبر والتهذيب واإلثباتات، من يشنع األقوال، ومن يرد 
باألفعال، من يقول للناس اسمعوا ومن يقول لهم انظروا، اسمعوا الشائعة بالشعوذة والسحر تنطلق، 
او انظروا اليها في البحر تحترق، من دأبه العمالة، ومن ال يخجل لخدمة الناس من العتالة، وكما في كل 
مرة منذ انطالق المقاومة، لم يحسم السجال يوما مضمون الخالف، فجاء تراكم األفعال بكل إستقامة، 
يظهر خطأ ومساوئ اإلنحراف، فلم تثبت المقاومة صحة مواقفها بالكلمات، بل بأنها من حرر األرض 
وأوقف اإلعتداءات، فربحت الحرب اإلعالمية بالوقائع، ولم تنفق على الكالم وقتا ضائع، ومثلها فعلت 
في إثبات جدوى السالح بعد التحرير، كأداة لرد العدوان وحماية المصير، وكذلك في وجاهة الشراكة 
في الدفاع عن سورية بوجه اإلرهاب، عندما قامت بصده في الجرود ال تقيم حسابا للمشككين وال تهاب، 
وها هي اليوم بعد شرح بإسهاب، وتعداد لكل األسباب، آن أوان تظهير الحقائق، وإسكات كل منافق، 
باإلثبات، والثبات، فمرحبا بقوافل الخير القادمة، سفن على البر عائمة، تختزن كل المعادالت، معادلة 
الحكومة،  طريق  فتح  ومعادلة  للمقاومة،  ايران  وانتصار  سورية،  مع  األخوة  ومعادلة  الحصار،  فك 
او  توسل  بال  والكهرباء،  للغاز  سالكا  الطريق  فصار  المأزومة،  العظمى  الدولة  على  التراجع  وفرض 
رجاء، بل بلغة التحدي، هذه السفن قطعة ارض لبنانية، فمن يجرؤ على وقفها، هكذا تترجم اإلنسانية، 

ويحمي السالح سقفها
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

اأيها ال�سادة الوزراء… احذروا التمّلق

{ يكتبها الياس عّشي

طرفة سياسية أتوّجه بها إلى السادة الوزراء الذين يدخلون جنّة الحكم 
ولمآرب  بالزّوار  ومكاتبهم  صالوناتهم  ستزدحم  والذين  األولى،  للمّرة 

متعددة.
ماذا تقول الطرفة:

يوماً  مكتبه  إلى  توّجه  نيويورك،  لمدينة  محافظاً  روزفلت  كان  عندما 
مع صديق له، فرأى في انتظاره عدداً من الزائرين فحيّاهم، َثّم أخذ يروي 
لهم نادرة ال طرافة فيها، وال تستدعي الضحك. ولّما دخل مكتبه قال له 

صديقه: إّن دعابتك تافهة وقديمة !
أق��ّص مثل هذه  أن  أع��رف ه��ذا، وقد تعّودت  فضحك روزفلت وأج��اب: 
الدعابات السخيفة، ألرى من يقهقه عالياً فأعرف أنه حضر ليتملّقني، أو 

ليطلب منّي شيئاً ال حّق له فيه .
هل وصلتكم الرسالة أيها السادة الوزراء؟
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اإلدارة والتحرير 

تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم« - صدرت في بيروت عام 1958

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

مان�ص�صتر �صيتي يدك مرمى ليبزيغ ب�صّتة اأهداف

والتعادل مع بروج اأغ�صب مدرب �صان جرمان 

ليفربول يقلب تاأخره اإلى فوز في مباراة �صاخبة

وريال مدريد يحّقق فوزًا ب�صق النف�س على ميالن

الفيفا: الجماهير تطالب بتنظيم المونديال كل عامين

التحادات القارية ترف�س الفكرة وخ�صو�صًا الأوروبية

دورة كروية لهيئة ق�صاء المتن في التيار الوطني الحر

سيتي  مانشستر  فــريــق  ــاراة  ــب م شــهــدت 
التي  األلــمــانــي  ــزغ  ــب الي وضيفه  اإلنــكــلــيــزي 
لألهداف  مهرجانا  األربــعــاء  مساء  جمعتهما 
)6-3(، في الجولة األولى من دور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا. 
فريق  ســداســيــة  تسجيل  عــلــى  وتـــوالـــى 
المدافع  الالعبين:  من  كل  سيتي  مانشستر 
الفرنسي   ،)16 )الدقيقة  أكي  ناثان  الهولندي 
نوردي موكيلي مدافع الفريق األلماني هدف في 
28(، الجناح  مرماه عن طريق الخطأ )الدقيقة 
الجزائري رياض محرز )الدقيقة 45 من ضربة 
جزاء(، اإلنكليزي جاك غراليش )الدقيقة 56(، 
)الدقيقة  كانسيلو  جــواو  البرتغالي  المدافع 

 .)75
الفرنسي  الوسط  خط  العــب  سجل  بينما 
اليبزيغ  فــريــق  ثالثية  نكونكو  كريستوفر 
»هاتريك« في الدقائق )42، 51 و73( من زمن 
ترتيب  سيتي  مانشستر  تصدر  وبذلك،  اللقاء. 
المجموعة األولى برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق 
البلجيكي  بــروج  كلوب  فريقي  على  نقطتين 
وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اللذين 

تعادال فيما بينهما من بهدف لكل منهما. 
باريس  مدرب  أقر  تعادلهما،  على  وتعليقاً 
بأن  بوكيتينو،  ماوريسيو  جيرمان،  ــان  س
التعادل في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة 
بالنسبة  جيدا  يكن  لم  األبطال،  بدوري  األولى 

لهم. 
للعمل  والوقت  بالهدوء  بوكيتينو  وطالب 
حتى يصل الالعبون للعب »كفريق«، وهو نفس 
كيليان  الثالثة،  الفريق  بالنسبة لنجوم  األمر 
مبابي، ونيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي. وقال 
بوكيتينو عقب المباراة: »نحتاج للوقت للعمل 
)مبابي،  الثالثي  هذا  وينسجم  يتفاهم  ولكي 

نيمار، وميسي(. 
هذا كان واضحا، وأوضحته منذ أيام: علينا 
أن نلعب كفريق«. ويعتقد المدرب األرجنتيني، 
افتقد في مباراة كلوب بروج  أن سان جيرمان 
أنه  إلى  أشار  لكنه  والتماسك«،  لـ«التناغم، 
وأردف:  عام«.  بشكل  الفريق  بمجهود  »سعيد 
أن  يجب  لنا.  بالنسبة  جيدة  ليلة  تكن  »لــم 
مواصلة  هــو  واألهـــم  ــدوء،  ــه ال على  نحافظ 

العمل. 

اللعب  وسنحاول  الضروري،  الوقت  سآخذ 
بشكل أفضل«. 

تم  ـــذي  ال مــبــابــي،  النجم  ــة  ــاب إص ـــول  وح

كانت  أنها  أوضــح   ،50 الدقيقة  في  استبداله 
عبارة عن التواء في الكاحل، وسيجري صورة 

أشعة للوقوف بشكل أدق على حالته.

أحبط فريق ليفربول اإلنكليزي انتفاضة ميالن 
الموسم  في  بمشواره  عليه  وتغلب  المتأخرة، 
الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، )2-3( 

في مباراة مثيرة جمعتهما مساء األربعاء. 
ترينت  اإلنكليزي  األيــمــن  الظهير  وافتتح 
ألكسندر-أرنولد هدف التقدم »للريدز« مبكراً في 
الدقيقة التاسعة، بعد أن ارتطمت كرته بمواطنه 
فغيرت  »الروسونيري«  مدافع  توموري  فيكايو 

مسارها قبل أن تعانق الشباك. 
وبعد 5 دقائق فقط أضاع محمد صالح فرصة 
حيث  ــزاء،  ج ركلة  بإهداره  النتيجة  مضاعفة 
مرمى  حــارس  مايغنان  ميك  الفرنسي  تصدى 

ميالن لكرته. 
ورد ميالن بهدفين خالل دقيقتين عبر كل من 
أنتي ريبيتش، واإلسباني  الكرواتي  المهاجمين 
على  و44(   42( الدقيقتين  في  ديــاز،  إبراهيم 

الترتيب. 
وعاد »الفرعون« صالح ليسّجل هدف التعادل 
ألصحاب األرض في الدقيقة 49 معوضاً ضربة 

الجزاء الضائعة. 
هندرسون  جــوردان  »الريدز«  قائد  واقتنص 
هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 69 من عمر اللقاء 

الذي أقيم على ملعب »أنفيل«. 
متفوقاً  الثانية،  المجموعة  قائمة  وتصدر 
بفارق نقطتين أمام كل من نادي أتلتيكو مدريد 
اللذين  البرتغالي،  بورتو  وضيفه  اإلسباني، 
تعادال فيما بينهما دون أهداف في مدريد، وخالل 
مباراتهما تدخل »الفار« منقذاً صاحب األرض من 

هدف االيراني مهدي تارمي المتأخر. 
وسيحل أتلتيكو ضيفا على ميالن في 28 أيلول 

بينما سيتواجه ليفربول مع بورتو البرتغال.
مدريد  ريال  خطف  الرابعة،  المجموعة  وفي 
 0-1 بنتيجة  ميالن  إنتر  مضيفه  من  قاتالً  فوزاً 

على ملعب سان سيرو. 
مدريد  لريال  الفوز  هدف  رودريغو  وسجل 
مستغاًل كرة بينية من كامافينغا في الدقيقة 90، 
مستهل  في  مدريد،  لريال  األول  الفوز  ليخطف 

مشوار الملكي بدوري أبطال أوروبا.
شيريف  ــوز  ف أيــضــاً  المجموعة  وشــهــدت   
شاختار  ضيفه  على  المولدوفي  تيراسبول 

دونيتسك األوكراني )2ـ  0(. 
ترتيب  تيراسبول،  شيريف  تصدر  وبذلك، 
على  هدف  بفارق  نقاط،   3 برصيد  المجموعة 
أقرب مالحقيه الريال، صاحب الرقم القياسي في 
عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقباً، فيما 

ظل شاختار، وإنتر، بال نقاط.

أظهر استطالع رأي لالتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« أن غالبية الجماهير تؤيد فكرة إقامة كأس 

العالم كل عامين. 
ويناقش »فيفا« مقترحاً أثار جدالً واسعاًبشأن 
تقليص الفجوة الزمنية بين بطوالت كأس العالم 

إلى عامين بدالً من أربعة. 
هذا  األوروبــيــة  المشجعين  رابطة  وعارضت 
اتحاد  ألكسندر سفيرين رئيس  المقترح، وطالبت 
سفيرين  ورّد  بالتدخل،  »يويفا«  األوروبــي  الكرة 
بشأن  جسيمة«  »مخاوف  لديه  أن  على  بالتأكيد 
الدول  إن  تايمز  ذي  لصحيفة  وقال  الخطة،  هذه 
األوروبية قد تقاطع كأس العالم حال تطبيق هذا 

التغيير. 
هناك  أن  الخميس،  أمس  أوضح  »فيفا«  ولكن 

مساندة على الصعيد العالمي لهذا المقترح، مشيرا 
إلى أن هناك قدرا كبيرا من الحماس بين المشجعين 

الشباب في األسواق النامية خارج أوروبا. 
وأكد الفيفا: »نتائج هذا االستطالع عبر اإلنترنت 
الذي جرى في تموز، سيتم استخدامها كجزء من 
والذي  الجماهير،  بمشاركة  أوسع  تشاور  عملية 

سيقام على مراحل متعددة«.
فإن  األولية،  النتائج  إلى  »استنادا  وأضاف: 
أكبر  عدد  مشاهدة  في  ترغب  الجماهير  أغلبية 
من بطوالت كأس العالم للرجال، الغالبية تفضل 
ملحوظة  فوارق  هناك  عامين،  كل  البطولة  إقامة 
واألســـواق  التقليدية  األســـواق  يسمى  مــا  بين 
كل  في  الشابة  واألجــيــال  القدم،  لكرة  النامية 
مقارنة  التغيير  في  ورغبة  تفتحا  أكثر  المناطق 

باألجيال األكبر سناً«. 
ــب االتــحــاد  ــت ســابــق، رح ــي وق ــه وف يــذكــر أن
كأس  إلقامة  )فيفا(  بخطة  القدم  لكرة  اآلسيوي 

العالم كل عامين. 
دراســة  إجـــراء  لصالح  فيفا  مجلس  وصـــّوت 
للرجال  العالم  كأس  إقامة  إمكانية  بشأن  جدوى 

والسيدات كل عامين بدالً من أربعة أعوام. 
حيث  شديدة،  معارضة  المقترح  هذا  وواجــه 
انتقده  بينما  )يويفا(،  ــي  األوروب االتحاد  رفضه 
إن  قائال  )الكونميبول(  الجنوبية  أمريكا  اتحاد 

الفكرة لن تنجح. 
والوسطى  الشمالية  أمــريــكــا  اتــحــاد  ـــال  وق
الفكرة  على  منفتح  إنه  )الكونكاكاف(  والكاريبي 

شريطة أن توفر هيكالً أكثر توازنا للعبة عالمياً.

الجماعّية،  الرّياضّية  األنشطة  تفعيل  إطار  في 
 - الحر  الوطني  التّيار  في  المتن  قضاء  هيئة  نّظمت 
على  القدم  كرة  في  دورة  والرياضة،  الشباب  لجنة 
مالعب«سبورتس زون«  التي يملكها نديم جرداق في 
ضبّيه وبمشاركة 35 فريقاً وما يقارب 400 العب من 
قضاء  مناطق  مختلف  مّثلوا  العمرية  الفئات  كافة 

المتن. 
لالعبي  الرياضية  بــالــروح  البطولة  وتمّيزت 
ومدّربي الفرق المشاركة. حضر الدورة كل من النائب 

كتيلي  مارتين  التيار  رئيس  ونائبا  معلوف  إدي 
ومنصور فاضل، منّسق لجنة الرياضة جهاد سالمة، 
منّسق مكتب األقضية هشام كنج إضافًة إلى منّسق 
هيئة القضاء إيلي الخوري وجمهور غفير من أهالي 

وأقارب واصدقاء الالعبين ومناصري التيار.  
وفي النتائج، أحرز فريق المون السال المركز األول 
بعد فوزه على فريق المَتين في نهائي الفئة العمرية 

 .2011 ـ   2007
جل  فريق   أحرز   ،2006-2003 العمرية  وللفئة 

الديب المركز األّول فيما حّل فريق بصاليم في المركز 
الّثاني. 

أي  فوق(،  وما  سنة   19  ( العمرّية  الفئة  في   أما  
لمواليد 2002 وما دون، فقد فاز ناديNSK  )روميه( 
المركز  في  العطشانه  بلدة  حلّت  فيما  بالبطولة 

الّثاني. 
والميدالّيات  الــكــؤوس  توزيع  تــّم  الختام  وفــي 
في  الحاضرين  التّيار  قيادات  قبل  من  الفائزين  على 

الملعب.

اأوهانيان ُت�صّلم حقيبة الريا�صة اإلى كاّل�س

التعّهد بتعزيز مكانة لبنان الريا�صية

من  وتسليم  تسلم  مراسم  الخميس،  أمس  اللبنانية،  والرياضة  الشباب  وزارة  مقر  في  عقدت 
حقيبة الرياضة من الوزيرة السابقة فارتينيه أوهانيان إلى الوزير الجديد جورج كالّس، بحضور 

رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية بيار جلخ ورؤساء االتحادات الرياضية.  
وبدأت الوزيرة أوهانيان بتالوة كلمة عن أبرز إنجازات الوزارة في عهدها، من خالل تأسيس 

قوانين تراعي الشباب والرياضة، باإلضافة إلى تثبيت دورة األلعاب العربية في لبنان. 
19، باإلضافة إلى انفجار مرفأ  وأشارت إلى أن أبرز العراقيل التي واجهتها هي وباء كوفيد- 

بيروت وأزمة لبنان االقتصادية. 
تساعدها  التي  الميزانية  والرياضة  الشباب  وزارة  بمنح  الجديدة  الحكومة  اوهانيان  ودعت 

وتساعد رياضيي لبنان للحد من الهجرة. 
وختاما شكرت أوهانيان أفراد الوزارة، متمنية على الوزير إقناع مجلس الوزارء، لتكون بيروت 
عاصمة للشباب العربي. من جهته، قال كاّلس إن الوزارة لها استراتيجية كبيرة في المجتمع من 
خالل الرياضة ومتطلباتها، مشيرا إلى أن واقع الحال يتركز على الرياضة، مشددا على أن األمل 
باالجتماع مع عقد اجتماعات لتوسيع أعمال الوزارة وأن تليق بالشباب اللبناني ال أن يسافر وال 

يهاجر.  
دور  باستعادة  يطمح  أنه  على  شدد  حيث  شباب،  بال  وطنا  نصبح  بأن  مخاوفه  أبرز  أن  وأكد 

الوزارة وأن تنشأ أجيال جديدة من الشباب تنمو على حب الرياضة.  
وتعهد بأن يعمل بمتابعة مشروع قانون لوضع هيكيلية جديدة للوزارة بالمشروع الذي بدأته 
أوهانيان، باإلضافة إلى وضع إستراتيجية للتعاون مع وزارة التربية لتعزيز دور الرياضة، وأن 

ال يدرس المقررات إال الحائزين على شهادات رياضية. 
كما شدد على دور تعزيز اإلعالم الرياضي في لبنان وتشجيع االستثمار في الرياضة وتشجيع 
على  عالقات  شبكة  على  والعمل  البارالمبية  واللجنة  األولمبية  اللجنة  مع  والتعاون  الهوايات 

السياحة الرياضية.  
وشدد على العمل مع الحكومة لعودة تحديث قطاع المنشآت الرياضية والشبابية والكشفية  
لمنتخب  التوفيق  وتمنى  للسيدات،  السلة  لكرة  العربية  بالبطولة  بفوزه  بيروت  نادي  هّنأ  كما 

لبنان للتنس، وذلك ضمن منافسات كأس ديفيس. 
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