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ألنها  بانتصاراتنا  ف��خ��ورون  إن��ن��ا 
انتصارات غالبين غير شامتين... إننا 
من  أقوى  كانت  مناقبنا  ألّن  فخورون 

صروف الزمان.
سعاده

- لم يصغ األميركيون لجدية وصدقية تحذيرات حزب 
الله من خطورة اللعب بشروط حياة اللبنانيين، وال انتبه 
جماعتهم في المنطقة ولبنان إلى أنهم يلعبون بالنار، عندما 
قرروا جميعاً تجاوز الخط األحمر الذي تصالح معه حزب 
الله، والمتمثل بفرض العقوبات على الحزب ومؤسساته 
وصوالً إلى البيئة األقرب إليه، وتجاوب النظام المصرفي 
اللبناني مع الطلبات األميركية بخالف القوانين اللبنانية، 
بل تطّرف بعضهم أكثر من حدود هذه الطلبات األميركية، 
وكانت معادلة الحزب يومها أنه لن يتسبّب بأزمة ويعّرض 
لبنان ألزمة طالما أن االستهداف محصور به وبمن يدور 
في فلكه، وربما يكون هذا التهاون النابع من الحرص قد 
الرئيس فؤاد السنيورة  ُفهم ضعفاً كما حدث مع حكومة 
بناء  المقاومة،  اتصاالت  شبكة  تفكيك  قرار  اتخذت  التي 
في  سالحها  تستخدم  لن  المقاومة  أن  على  الرهان  على 
السالح  الللسللالح يحمي  مللعللادلللة  اللللداخلللل، حللتللى ظللهللرت 
العقوبات  أصحاب  يكون  ربما  المرة  وهللذه  وفاجأتهم، 
قد اعتقدوا أن االنتقال منها إلى الحصار الهادف إلسقاط 
الله في منطقة حرجة ال مكان فيها  لبنان، سيضع حزب 
من  للخروج  العبور  بللاب  سيجعل  مللا  الللسللالح،  لمعادلة 
االنهيار واحداً، وهو استجابة حزب الله لرأي عام لبناني 
المباشرة، تحت ضغط  جامع سيتبلور انطالقاً من بيئته 
االنهيار، يطالبه بالتفاوض على دوره وسالحه، لقاء فك 

الحصار عن لبنان.
الحساب  في  الخطأ  لحجم  ينتبهون  األميركيون  بدأ   -
الذي ارتكبوه، وما كتبته »نيويورك تايمز« ليس إال بعض 
اإلخفاق  حول  الدراسات  مراكز  في  والمتداول  المكتوب 
التي يريد البعض في لبنان اختزالها  الكبير، ألن القضية 
ببعض صهاريج المازوت، ويتندرون على سداد الرسوم 
عنها، ينظر إليها األميركيون بالفشل الكبير، وقد فرضت 
الذهاب  عليهم خالل ساعات استدارة كاملة من مشروع 
إلى  بومبيو،  مايك  لخطة  وفقاً  بلبنان  الكبير  االنهيار  إلى 
الله للقول للرئيس المكلف  الراية بالنيابة عن حزب  حمل 
بتشكيل الحكومة إن األولوية هي لتسريع والدة الحكومة 
لحمولة  الناقلة  الصهاريج  وصول  قبل  والدتها  وضمان 
السفن إلى لبنان خالل 48 ساعة، ولو اقتضى األمر تمرير 
نسبي لمفهوم الثلث المعطل، من جهة، ومن جهة موازية 
اإلعالن الفوري عن رفع الحظر على التعاون مع سورية 
عن  الحصار  وفك  العقوبات  ونظام  قيصر  لقانون  خالفاً 
استجرار الكهرباء األردنية والغاز المصري عبر سورية، 
البري  الكسر  العتبار  مللراراً  يدعو  الله  حزب  كان  بعدما 
للحصار بديالً مقبوالً لصرف النظر عن مبادرته لفرض 
كسر الحصار بحراً، ولم يأخذ األميركيون إشاراته على 

محمل الجد.
- المعادلة االستراتيجية الجديدة التي أنشاتها مبادرة 
نللشللأت عللن ركللنلليللن، ركللن يتصل بحسابات  الللللله،  حللزب 
يتصل  وركن  وأبعاده،  ومعانيه  السفن  باستقدام  القرار 
السفن عبر سورية،  البري لحمولة  بحسابات االستقدام 
المعادلة  أنلليللاب  بين  مللن  ينتزع  مللا  كللل  أن  سلفاً  ومعلوم 
ويصير  لبنانياً،  تعطيله  وقللدرات  مبررات  تسقط  الدولية 
الله تجربة طويلة ومعقدة في مجال  واقعاً، ولحزب  أمراً 
حفظ سالح المقاومة وتطويره مع هذه القاعدة وما حملته 
من خبرات، فقد شهدت مرحلة ما بعد صدور القرار 1701 
)التتمة ص5(

 حزب اهلل من ت�ساكن نموذجين لل�سيادة

اإلى ت�ساكن نموذجين اقت�ساديين 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

بوتين وبينغ يرحبان برئي�سي ع�سواً اأ�سياًل في �سانغهاي... ووا�سنطن: لنا م�سلحة بالعودة لالتفاق النووي

ميقاتي حزين لعدم خ�ضوع قافلة المازوت لإجراءات الحكومة... وفرح لأّن ذلك جّنب حكومته العقوبات 

توقيع وزير المال يطلق التدقيق الجنائي... وعون يِعد بعام اإ�ضالحي يعّو�ض �ضنوات العهد
كتب المحرر السياسي 

إيران  مكانة  تعاظم  مللع  اإلقليمي  المشهد  صلللورة  تبلورت 
إيران  تظهر  األبللعللاد  الثالثية  الللصللورة  وفللي  األبللعللاد،  المتعددة 
شانغهاي،  منظمة  فللي  األصيلة  العضوية  اكتساب  بللوابللة  مللن 
والترحيب الذي أبداه بحرارة الرئيسان الروسي فالديمير بوتين 
وسط  في  الفاعل  موقعها  عن  تعبير  بينغ،  جين  شي  والصيني 
آسيا وشرقها، خصوصاً في ضوء الحضور المتعاظم لتداعيات 
االنسحاب األميركي في أفغانستان، وموقع الثالثي الروسي- 
الصيني- اإليراني في ملء الفراغ االستراتيجي واالقتصادي، 
جلبها  باستحالة  األميركي  التسليم  بوابة  من  إيللران  تظهر  كما 
الشروط  لدفتر  وفللقللاً  الللنللووي  الملف  مستقبل  على  للتفاوض 
بصفر  لالتفاق  العودة  خياري  بين  األمللور  ووضللع  األميركي، 
في  قدماً  إيللران  ومضي  االتفاق  سقوط  إلى  الذهاب  أو  عقوبات 
األميركية  الخارجية  وزارة  إلعالن  وصوالً  النووي،  برنامجها 
الللمللبللاشللرة هي  أن مصلحة واشللنللطللن  فلليللهللا،  لللبللس  بللصللورة ال 
بالعودة لالتفاق النووي بنسخته األصلية من دون تعديالت أو 
طموحات أو أوهام، لتكتمل الصورة بالبعد الثالث الذي جسدته 
ناقالتها المحملة بالمشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري 
توزيعها  ليبدأ  اللبنانية  للحدود  السورية  بالصهاريج  وعبورها 

انتظره  مخرجاً  لتشكل  اللبنانية،  والمرافق  المؤسسات  على 
اللبنانيون طويالً من معاناة قاسية يعيشونها في انقطاع موارد 
الطاقة، وما تمثله هذه المعادلة الجديدة من كسر واقعي لحصار 

مثلث على إيران وسورية ولبنان.
هذه المعادلة التي أنتجت االنكفاء األميركي من خيار المواجهة، 
والترحيب  المواجهة  خلليللاري  مللن  الحكومي  االنللكللفللاء  أنتجت 
والتعاون، فجاء تعليق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في  حوار 
بثنائية  االنكفائية  الثنائية  هذه  عن  معبّراً  أن«  أن  »سي  قناة  على 
إشكالية جمعت الحزن والفرح، فأعلن حزنه لما وصفه بانتهاك 
بالمازوت  المحّملة  القوافل  عبور  عللدم  إلللى  مشيراً  الللسلليللادة، 
مؤسسات  خللالل  من  العبور  إلجلللراءات  سورية  عبر  اإليللرانللي 
المناسب  الللمللخللرج  كللان  »االنللتللهللاك«  هللذا  أّن  مضيفاً  حكومية، 
للعقوبات  التعّرض  لعدم  النظر  بغّض  الحكومة  ارتضته  الللذي 
األميركية، كأنه اتفاق ضمني بين الحكومة وصاحب العقوبات 

للتجاهل والتغاضي، معبّراً هنا عن فرحه بتجنّب العقوبات.
اللبناني الذاهب مع جلسة الثقة يوم االثنين لبدء  في المشهد 
المسار الحكومي الرسمي بتحّمل المسؤولية، بدأت عمليات رفع 
الدعم تدريجياً في سوق المحروقات من تحرير سعر المازوت
الرئيس اإليراني ابراهيم رئيسي مشاركاً في قمة منظمة شنغهاي في دوشنبه)التتمة ص5(

 بعد الت�سحية باأفغان�ستان...

 اأميركا تلفظ اأوروبا

تاأّهبًا لمقارعة التنين ال�سيني

استراتيجيته  يناقش  األوروبللللي  االتللحللاد  كللان  بينما 
أعلن  كللمللا  واللللهلللادئ،  الللهللنللدي  المحيطين  فللي  الللجللديللدة، 
مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد جوزيب بوريل، 
إقامة حلف  المفاحئ عن  باإلعالن  األميركي  الرئيس  قام 
AUKUS  بين بالده وبريطانيا وأستراليا من  آوكوس 

دون إعالم االتحاد األوروبي بأي شيٍء.
وأكد بوريل للصحافيين بأنهم علموا بذلك )من وسائل 
اإلعالم( لكنهم لم يستشاروا أبداً. كما أعرب عن أسفه أن 

ال يكون االتحاد األوروبي جزءاً من هذا التحالف.
صحيح أن أزمات الدول الغربية، وعلى رأسها الواليات 
بالنظام  تتعلق  بنيوية  أزملللات  هللي  األميركية،  المتحدة 
موضوعية  ألسباب  بالزوال،  عليه  المحكوم  الرأسمالي، 
التي  الحالية  األزمللة  المقام، ولكن  لها مكان في هذا  ليس 
تعصف بالعالقات األوروبية األميركية، بشكل عام وتلك 
الظرف  هذا  في  تأتي  خاص،  بشكل  األميركية  الفرنسية 
الللدولللي الللحللالللي، فللي ظللل مللوازيللن الللقللوى الللدوللليللة، التي 
المعادية  القوى  لصالح  ومتسارع  واضللح  بشكل  تختل 
مقدرات  على  األوروبية،  األميركية  والهيمنة  لالمبريالية 
أن  على  جلياً  تعبيراً  تشُكل  فهي  بالتالي  العالم،  شعوب 
الدول بين  الللمللتللزايللدة  والتناقضات  الللحللادة  الللصللراعللات 
)التتمة ص5(

 محمد صادق الحسيني

 في الذكرى 39

 لمجزرة �سبرا و�ساتيال

 معن بشور

"1 - خطان....
)إلى روح شهداء صبرا وشاتيال وكّل الشهداء(

الللحللرب شلللارون وعللمللالءه كانوا  أّن مللجللرم  ال أظلللّن 
يعتقدون للحظة واحدة إنه بعد 39 عاماً على مجزرتهم 
انهم  ظللنّللوا  التي  وشاتيال  صبرا  مخيمي  فللي  الكبيرة 
والسوريين  واللبنانيين  الفلسطينيين  آلالف  بقتلهم 
في  القاطنين  من  وغيرهم  والجزائريين  والمصريين 
المخيم، وباحتاللهم للعاصمة العربية الثانية، بيروت، 
الفلسطينية  الللثللورة  قلللوات  وإلخللراجللهللم  الللقللدس،  بعد 
العرب،  والللمللتللطللّوعلليللن  اللللسلللوري  الللعللربللي  والللجلليللش 
سيرون اليوم قوافل النفط اآلتية من إيران عبر سورية، 
وبواسطة المقاومة اللبنانية كخطوات أولى على طريق 

كسر الحصار األميركي ل الصهيوني على لبنان.
 وال أظلللّن كللذلللك أّن مللن خللّطللط ونللّفللذ مللشللروع تلك 
الصهيوني  ل  العربي  الصراع  حياة  في  األطول  الحرب 
1982، والذي كان يعتقد انه أستأصل  ضّد لبنان عام 
اليوم  عيناه  تللراه  مللا  سيصّدق  كللان  المقاومة،  جللذوة 
لبنان  فللي  الللمللقللاومللة  حققتها  كللبللرى  انللتللصللارات  مللن 
وعمليات  متالحقة،  انتفاضات  ومللن  االحللتللالل،  ضللّد 
مللتللصللاعللدة، وبلللطلللوالت مللتللعللددة سللتللشللهللدهللا أرض
)التتمة ص5(

بعد  اعتقاله  الُمعاد  العارضة،  محمود  األسير  بعث 
»اإلسرائيلي«،  جلبوع  سجن  من  الفرار،  من  تمّكن  أن 

برسالة لوالدته عبر محاميه رسالن محاجنة.
وقال العارضة في رسالته: »حاولت المجيء ألعانقك 
يا أمي، قبل أن تغادري الدنيا، لكّن الله قدر لنا غير ذلك 

)..( أنت في القلب والوجدان«.
البالد،  طول  من  التين  أكلت  أني  »أُبشرك  وأض��اف: 
ب��ري(  )ن��ب��ات  ال��م��ع��روف  وأك��ل��ت  وال��رم��ان،  والصبر 
حرمان  بعد  الجوافة  وأكلت  البري،  والزعتر  والسماق، 

٢٥ عاماً«.
وتابع: »تنسمت الحرية، ورأينا أن الدنيا قد تغيرت، 
ومررنا  طويلة،  لساعات  فلسطين  جبال  وصعدت 
بالسهول الواسعة، وعلمت أن سهل عرابة )في محافظة 
جنين بالضفة(، )هو( قطعة صغيرة من سهول بيسان 

والناصرة«.
والمحّررين  األس���رى  ش��ؤون  هيئة  محامي  وك��ان 
رسالن محاجنة التقى كالً من األسيرين محمد ومحمود 

العارضة.
في  ساعتين  من  ألكثر  استمرت  زي��ارة  أعقاب  وفي   
سجن »الجلمة« أمس، قال محاجنة، إّن األسير محمود 
الذين  األسرى  أن  الزيارة  خالل  التأكيد  جّدد  العارضة 
تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن »جلبوع« لم يطلبوا 
المساعدة من أي أحد في الداخل قبل أن يتم اإلعالن عن 
تمكنهم من انتزاع حريتهم، لعدم التأثير على المواطنين 

وللحيلولة دون تحميلهم مسؤولية جنائية.«
وأضاف: »لم يخنا أحد من مواطني ال�داخل، وسعي 
من  بمواطنين  للزج  التحقيق  خالل  االحتالل  سلطات 
األسرى  عن  بالوشاية  قاموا  من  أنهم  على  الناصرة 

الستة غير صحيح، وال يتعدى كونه أسلوب مخابرات 
لزرع الشك والفتنة«.

الصدفة،  اعتقاله كانت عن طريق  إعادة  أّن  وأوضح 
من  مرت  االحتالل  لشرطة  دوري��ة  أف��راد  لمحهم  حيث 
جبل  بمنطقة  الفاخورة  حي  من  القريب  الوادي  منطقة 

القفزة بالناصرة.
ونفى ما يتردد في اإلعالم العبري حول إعادة تمثيل 
هذا  في  ينشر  ما  كل  أن  مؤكداً  الحرية،  انتزاع  عملية 

اإلطار هو كذب وتشويه للحقيقة.
من ناحيته، قال األسير محمد العارضة: »رغم الجوع 
األيام  أّن  إال  ولرفاقي،  لي  االحتالل  مطاردة  وصعوبة 

الخمسة لو كانت هي كل حياتي لوافقت«.
محكمة  أن  إل��ى  محاجنة،  خالد  المحامي  ولفت 
الذين  لألسرى  األحد  غد  يوم  جلسة  ستعقد  االحتالل 
في  واالستمرار  توقيفهم  فترات  لتمديد  اعتقالهم،  أُعيد 

التحقيق معهم.

الأ�ضير محمود العار�ضة يبعث بر�ضالة موؤّثرة اإلى والدته:

مُت هواء الحرية وحاولُت المجيء لعناقك  تن�ضَّ

»ق�سد« تحا�سر مناطق �سكنية 

في الح�سكة وتختطف 

ّبان والُم�سّنين ع�سرات ال�سُ

بحّق  المتواصلة  جرائمها  إط��ار  في 
عليها،  تسيطر  التي  المناطق  في  األهالي 
من  المدعومة  »قسد«  ميليشيا  أقدمت 
محاصرة  على  األميركي  االحتالل  قوات 
الحسكة  م��دي��ن��ة  ف��ي  سكنية  م��ن��اط��ق 
السن  وكبار  الرجال  من  عدد  واختطاف 

واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
»سانا«  لوكالة  محلية  مصادر  وذكرت 
من  بعدد  حاصرت  قسد  »ميليشيا  أّن 
ال��ع��رب��ات ال��م��درع��ة وس���ي���ارات ال��دف��ع 
مناطق  ب��رش��اش��ات  ال��م��زودة  ال��رب��اع��ي 
شرق  أخرى  ومناطق  والطوشان  الفالح 
المواطنين  منازل  وداهمت  غويران  حي 
واختطفت عدداً من الرجال وكبار السن«.
من  ع���دداً  أّن  إل��ى  ال��م��ص��ادر  ولفتت 
بكثافة  النار  أطلقوا  الميليشيا  مسلحي 
لترهيب  ال��م��ن��ازل  ب��ات��ج��اه  وعشوائية 
األهالي وإجبارهم على البقاء في منازلهم 
ما أدى إلى حالة هلع، ال سيما بين األطفال 

والنساء.
من  بدعم  »قسد«،  ميليشيا  وصعدت 
المداهمة  عمليات  األم��ي��رك��ي  االح��ت��الل 
التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في 
العشرات  واختطفت  السورية  الجزيرة 
من األهالي والمئات من الشبان في أرياف 
دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى 
إلجبارهم  تمهيداً  لها  تابعة  معسكرات 

على القتال في صفوفها.

اإيران ع�سواً دائمًا

 

 في منظمة »�سانغهاي« 

وافق أعضاء منظمة شانغهاي للتعاون أمس، على انضمام إيران إلى 
المنظمة كعضو دائم.

في  المنعقدة  القمة  خ��الل  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  وق��ال 
طاجكيستان: »سيتم اعتبار إيران عضواً كامالً في منظمة شانغهاي في 

اجتماع اليوم )أمس(«.
دعم  »ينبغي  المنظمة:  دول  لرؤساء  اجتماع  خالل  بينغ،  وأض��اف 
تناسب  التي  الحكم  وأنماط  التنموية  مساراتها  الستكشاف  بقوة  الدول 
أوضاعها الداخلية«، مشيراً إلى أّن »مستقبل التنمية والتطور في بلدنا 

ينبغي أن يكون في زمام قبضتنا«.
إّن  القمة،  خالل  متلفزة  كلمة  في  الروسي،  الرئيس  قال  جهته،  من 
»روسيا دعمت دائماً مشاركة إيران الكاملة في أعمال منظمة شانغهاي 

للتعاون، انطالقاً من حقيقة أّن هذا البلد يؤدي دوراً مهماً في المنطقة«.
وقال  الخطوة،  على  فأثنى  رئيسي،  إبراهيم  اإليراني  الرئيس  أما 
الشمال  يربط  ممر  عبر  ألوراسيا  وصل  حلقة  تكون  أن  »يمكن  بالده  إّن 

بالجنوب«.
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 المازوت الإيراني:

  انت�صار جديد للمقاومة

وللعالقات الممّيزة مع �صورية

{ حسن حردان

إلى  ال��م��ازوت  صهاريج  قافلة  دخ��ول  ح��دث  شكل 
ال��ب��ق��اع ال��ل��ب��ن��ان��ي ع��ب��ر األراض����ي ال��س��وري��ة، وال���ذي 
الجمهورية  م���ن  ال���م���ق���اوم  ال���ل���ه  ح����زب  اس����ت����ورده 
العالم، حيث  اهتمام  اإليرانية، شكل محط  اإلسالمية 
والدولية،  والعربية  المحلية  األح��داث  ص��دارة  احتّل 
اللبناني  الصعيد  على  هامة  ونتائج  أهمية  من  له  لما 
السورية،  اللبنانية  العالقات  صعيد  وعلى  الداخلي، 
واستطرادا على صعيد العالقات اللبنانية اإليرانية...

األميركي  الحصار  كسر  تكريس  األول���ى،  الثمرة 
اللبنانيين  خنق  تستهدف  كانت  التي  أهدافه  وإسقاط 
مرة  أثبتت  التي  مقاومتهم  على  لالنقالب  ودفعهم 
االقتصادية  معاناتهم  تخفيف  في  أَملهم  أنها  جديدة 
تحرير  في  املهم  كانت  كما  والمعيشية،  واالجتماعية 
معظم األرض من رجس االحتالل عام الفين، ومن ثم 
معادالت  وف��رض   ،2006 عام  تموز  ع��دوان  صد  في 
حماية  وبالتالي  الصهيوني  العدو  مواجهة  في  الردع 
لبنان من اعتداءاته وأطماعه. وبهذا المعنى فإّن نجاح 
المقاومة في كسر الحصار يشكل انتصارا جديدا في 

مواجهة الحرب االقتصادية األميركية.
ملموس  وتحّسن  ان��ف��راج  إح���داث  الثانية،  الثمرة 
واالقتصادية  والنقدية  الخدماتية  المستويات  على 

والمعيشية:
تحسين  إل��ى  وي���ؤّدي  أّدى  ال��م��ازوت  استيراد   �  1
شحنة  أول  وص��ول  مع  بالتزامن  بالكهرباء  التغذية 

من الفيول العراقي...
والمحتكرين  الشركات  بإجبار  االحتكار  كسر   �  2
على بيع ما لديهم من كميات المازوت قبل بدء حزب 
من  أحضره  ال��ذي  المازوت  وبيع  توزيع  بعملية  الله 
أقّل من السعر  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بسعر 
المحتكرون  يخسر  أن  م��ن  خ��وف��اً  وذل���ك  ال��رس��م��ي، 

المزيد من األرباح غير المشروعة.
المازوت  الستيراد  الدوالر  على  الطلب  تراجع   �  3
الحكومة،  تشكيل  جانب  الى  أّدى،  وهذا  الخارج،  من 
سعر  وان��خ��ف��اض  ال��ل��ي��رة،  ص��رف  سعر  تحّسن  ال��ى 
لبنانية..  ل��ي��رة  آالف  الخمسة  ي��ت��ج��اوز  بما  ال���دوالر 
األم����ر ال����ذي س��ت��ك��ون ل���ه ان��ع��ك��اس��ات إي��ج��اب��ي��ة على 
من  المواطنين،  ومعيشة  الشرائية  ال��ق��درة  مستوى 
االستهالكية،  والسلع  المواد  أسعار  انخفاض  خالل 

وخفض فاتورة مولدات الكهرباء.
والزراعي،  الصناعي  اإلن��ت��اج،  عملية  تنشيط   �  4

وخفض أكالفه.
وسورية،  لبنان  بين  المقاطعة  إنهاء  الثالثة،  الثمرة 
وتدشين تطبيع العالقات اللبنانية السورية، والتأكيد 
كسر  ق��راره��ا  خ��الل  م��ن  تسهم،  ال��ي��وم  المقاومة  ان 
يحقق  بما  المميّزة  العالقات  وصل  بإعادة  الحصار، 
لسياسة  حدا  ويضع  البلدين  بين  والمنفعة  التكامل 
اّن  وإث��ب��ات  ف��رض��ه��ا،  األم��ي��رك��ي  أراد  ال��ت��ي  القطيعة 
لبنان،  م��ن��ه��ا  يتنفس  ال��ت��ي  ال��رئ��ة  ه��ي  إن��م��ا  س��وري��ة 

واللبنانيون.
تقوم  التي  التحريض  حملة  إسقاط  الرابعة،  الثمرة 
ضّد  لواشنطن،  التابعة  السياسية  القوى  بعض  بها 
فرض  إل��ى  وتسعى  للبنان  ع��دوا  بتصويرها  إي���ران، 
وانهما  ال��ل��ه،  ح��زب  حليفها  ب��وس��اط��ة  عليه  الهيمنة 
اللبنانيون..  منها  يعاني  التي  األزم���ات  ف��ي  السبب 
ويحمي  األرض  ح��ّرر  ال��ذي  ال��ل��ه  ح��زب  اّن  والتأكيد 
ل��ب��ن��ان م��ن ال��ع��دوان��ي��ة واألط���م���اع ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، إنما 
أزمات  حّل  ألجل  الثورة،   � إي��ران  مع  عالقاته  يوظف 
اللبنانيين، في حين اّن الدول التي تّدعي أنها تقف مع 
بل  ال  للبنانيين،  مساعدة  أّي  تقديم  عن  تمتنع  لبنان 
تقف وراء الحصار الجائر الذي يفرض عليهم منذ ما 

قبل عام 2019..
قدمت  ال��ت��ي  ال��م��ق��اوم��ة  ان  للبنانيين  يتبيّن  ه��ك��ذا 
من  أراضيهم  لتحرير  الكبيرة  والتضحيات  الشهداء 
مساعدتهم  ف��ي  ال��ي��وم  تسهم  الصهيوني،  االح��ت��الل 
الحصار  بها  تسبب  التي  معاناتهم  من  التخلص  على 

األميركي وقوى االحتكار في الداخل..

خفاياخفايا

قال مصدر في قطاع المحروقات إّن 
رفع الدعم عن المازوت وتسعيره 

بالدوالر دفع قطاعات غير متوقعة 
للتوجه نحو المازوت اإليراني، ما 

سيفرض زيادة الكميات المستوردة، 
وقال إّن التعامل األّولي بدأ يغيّر النظرة 

للحزب سياسياً واجتماعياً في عموم 
والمناطق. الطوائف 

أبدى مصدر دبلوماسي فرنسي الخشية 
من أن يكون إلغاء واشنطن لصفقة بيع 

الغواصات الفرنسية ألستراليا رداً على 
صفقة توتال في العراق التي حظيت 

بضوء أخضر إيراني، ولم تكن منسقة 
مع واشنطن، ما قد ُيعقد سعي فرنسا 

للعب دور الوسيط في المنطقة بين 
طهران وواشنطن...

كوالي�سكوالي�س
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{ علي بدر الدين
الجلسة  في  وإقراره  الوزاري  البيان  و«إنجاز«  الحكومة  والدة  بعد 
باتجاه  الطبيعي  الدستوري  مساره  سيأخذ  الوزراء،  لمجلس  الثانية 
الممنوحة سلفاً، من  بالحكومة  ثقته  لمناقشته وتثبيت  النواب  مجلس 
معظم الكتل النيابية الممثلة فيها، مع استثناء ثقة تكتل »لبنان القوي« 

المشروطة، ولكنها على ما يبدو أنها ستمّرر ثقتها وتعلق شروطها.
 كّل المؤشرات والمعطيات الخفية والعلنية تؤكد، أن الحكومة عبرت 
بسالم وأمان، وثبتت وجودها وأعمدتها بعمليات التسليم والتسلم بين 
الوزراء القدامى والجدد، وأصبحت أمراً واقعاً ال يمكن تجاوزه، حتى لو 
أنها ال تزال عرضة لالستهداف والتصويب من قوى سياسية مختلفة، 
والسياسية  والذاتية  الموضوعية  ومصالحها  وأسبابها  اعتباراتها  لها 
ورئاسي  نيابي  انتخابي،  استحقاق  من  أكثر  في  اآلتية،  والسلطوية 
طبيعي  هذا  بل  واالستغراب،  الدهشة  يثير  ما  األمر  في  وليس  وبلدي، 
ومن حق الجميع الدخول في »بازار« االنتخابات ال سيما النيابية منها، 
الطائفي  السياسي  الخطاب  منسوب  يرتفع  أن  أيضاً  »الطبيعي«  ومن 
الذي بدأ فعالً يحتًل حّيزاً  اقترب موعد هذا االستحقاق،  والمذهبي وقد 
المستقبلية على مساحة  القوى وحساباتها  الكثير من هذه  من مواقف 
والمالية  واالقتصادية  السياسية  والمستجدات  األح��داث  من  واسعة 
وتداعياتها الخطيرة التي فرضت نفسها بقوة، وتحّولت إلى مادة دسمة 
واالستهدافات،  المسؤوليات  وتحميل  واإلس��اءات  واالتهامات  للجدال 
بواخر  بانطالق  مروراً  وبعدها،  وخاللها  الحكومة  تشكيل  قبل  من  بدءاً 
النفط اإليراني )مازوت وبنزين( ووصول المازوت أوالً إلى لبنان، فضالً 
عن استدعاءات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في كارثة انفجار 

مرفأ بيروت، إلى األزمات والمشكالت االقتصادية والمالية واالجتماعية 
اللبنانيين  بإفقار  ساهمت  التي  المتفاقمة،  والخدماتية  والمعيشية 
وتجويعهم وإذاللهم وإغراقهم في أسواق سوداء ظالمة وقاتلة ومكلفة 
بثقلها  رمت  التي  وتداعياتها  تحّملها  على  لهم  طاقة  أو  قدرة  وال  جداً، 
وأعبائها عليهم، وانعكست سلباً على المعيشة والتعليم في كل مراحله، 

كما على الطبابة واالستشفاء وفقدان األدوية من الصيدليات وغيرها. 
فتح  تحديداً،  واالنتخابي  العام  السياسي  المشهد  عكاظ  سوق  إّن 
أبوابه على مصراعيها، أمام كافة القوى السياسية الموالية والمعارضة 
وإْن كانت مغلفة بعناوين طائفية ومذهبية وزعائمية مجّربة ومنتجة 
تفتح الشهية على تسلق سلم مجد السلطة، وابتالع مواقعها ومغانمها 
واستمتع  طعمها  وذاق  جّربها  لمن  تجديداً  إما  ونفوذها،  ومكاسبها 
في  لهم  قدم  موطئ  عن  يبحثون  للذين  أو  ثرواتها،  من  وراكم  بنكهتها 

»جنة« السلطة الموعودة أو جهنمها.
السياسية  الطبقة  ص��دور  عن  أزاح  الثقيل،  الحكومة  تأليف  حمل 
رئيسها  وعلى  للعلى«،  قسطهم  و«أدوا  أكتفاهم  عن  ونزل  الحاكمة، 
البيان  وتنفيذ  الحكومي  للعمل  والتفّرغ  راسهم«  »يدّبروا  أن  ووزرائها 
تسبق  التي  القليلة  األشهر  خ��الل  منهم  مطلوب  هو  وم��ا  ال���وزاري، 
االنتخابات النيابية، أقله في وقف االنهيارات المتتالية المتدحرجة على 
كّل المستويات، والتقليل من تداعيات انهيار العملة الوطنية، وتقويض 
أسس الغالء الفاحش والجنوني، وتأمين ولو الحّد األدنى من الخدمات 
والمحروقات،  والغذاء  والدواء  والماء  كالكهرباء  للمواطن  والضرورات 
وقت  وال  قدرة  ال  أن  العلن،  في  أو  السر  في  السلطة  قوى  باعتراف  ألن 
وال إمكانيات لدى هذه الحكومة التي ولدت من رحم من كان السبب في 
ما آلت إليه األوضاع في لبنان من سوء وترّد وكارثية ومعاناة. يعني 

أنها ال تستطيع محاربة الفساد والمحاصصة، وال هي قادرة على قيادة 
المنهوبة  األموال  استرجاع  وال  والمحاسبة،  والتغيير  اإلصالح  سفينة 

والمهّربة، وال إعادة أموال المودعين في المصارف.
 بات واضحاً، أّن الحكومة تراهن وتنتظر المجتمع الدولي ومنظماته 
الرسمية والنقدية )صندوق النقد الدولي( وبعض الدول الصديقة، لمّد 
لبنان بالمال عبر القروض والمساعدات والهبات المشروطة بمعظمها، 

بإجراء إصالحات متعذرة في هذه المرحلة. 
وثقة  مسؤولياتها،  مفتاح  تملك  وباتت  تشكلت،  الحكومة  اّن  بما   
ال  فإن  والدتها،  في  والدولي  اإلقليمي  القرار  وأصحاب  النواب  مجلس 
خوف عليها، إنما الخوف على الشعب منها، إذا ما تخلت عنه، وأخلّت 
بواجباتها تجاهه. وحان وقت تغيير البوصلة واالتجاه إلى االنتخابات 
وتعبئة  واألم��وال،  والتحالفات  التحضير  إلى  تحتاج  التي  النيابية، 
البيئات الحاضنة واستنهاضها، وإعادة »تزييت« المفاتيح االنتخابية 
التي تآكلها الصدأ، وتجهيز المحادل والبوسطات، ألّن ظروف »المعارك 
حصل  ما  ضوء  على  الشيء،  بعض  تغّيرت  وقواعدها  »االنتخابية، 
وتطورات  أح��داث  من  الماضية  األرب��ع  السنوات  مدى  على  لبنان  في 
وانفجارات وضحايا بالمئات وانهيارات وإفالسات وبطالة وفقر وجوع 
والسلطوية  والمالية  السياسية  الطبقة  برسم  كلها  وأم��راض،  وغالء 
صناديق  في  الثمن  وتدفع  تحاسب  أن  وحدها  عليها  التي  الحاكمة، 
االقتراع، إذا ما أحسن الشعب الخيارات واإلختيارات، وقّرر المحاسبة 
ولّي أذرع هذه الطبقة وربما كسرها، حتى ال تقدر على مّدها على حقوقه 

الكاملة في كل مكان وزمان.
هل يفعلها الشعب، أو تنطبق عليه مقولة »على من تقرأ مزاميرك يا 

داود«.

اإلى االنتخابات النيابية در... هل يفعلها ال�سعب ويحا�سب؟

وّقع   التنفيذ،  سكة  على  الجنائي  التدقيق  تضع  متقّدمة  خطوة  في   
»الفاريز  شركة  مع  التدقيق  عقد  الخليل  يوسف  الدكتور  المال  وزير 
ومارسال، ممثالً الحكومة اللبنانية بعد أن تبلّغ موافقة ديوان المحاسبة 

على العقد.
وأبلغ الخليل كالً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وسُتقدم 
تاريخ  من  أسبوعاً   12 بمهلة  الخليل  للوزير  المبدئي  التقرير  الشركة 

مباشرة فريق عمل الشركة، وذلك بحسب المكتب اإلعالمي للخليل.
التدقيق  مسيرة  أن  عون،  الرئيس  اعتبر  الخطوة،  هذه  على  وتعليقاً 
أمس  عملياً  انطلقت  التي  لبنان  مصرف  حسابات  في  الجنائي  المالي 
ومكافحة  الشفافية  قواعد  التزام  مسيرة  في  النوعية  الخطوة  »هي 
الفساد واإلصالح والمساءلة والمحاسبة عند االقتضاء التي التزمُت أمام 

اللبنانيين تحقيقها على الرغم من العراقيل التي ُوضعت في طريقها«.
 20 بعد  لبنان  مصرف  حسابات  في  سيبدأ  الذي  »التدقيق  أن  وأكد 
شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، ال يستجيب فقط لحق 
واالجتماعي  والمالي  االقتصادي  االنهيار  أسباب  معرفة  في  اللبنانيين 
والمعيشي الذي أصاب البالد والعباد، بل يمّهد الطريق أمام اإلصالحات 
أوصى  الذي  الدولي  المجتمع  رغبات  مع  يتجاوب  أنه  كما  المنشودة، 
دائماً بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض 

االقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به«.
العاّمة  المؤسسات  الحقاً  يشمل  س��وف  »التدقيق  أن  إل��ى  ولفت 
واإلدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت 

الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خالل األعوام الثالثين الماضية«.
واليته  من  األخيرة  السنة  بأن  اللبنانيين  الجمهورية  رئيس  وطمأن 

السنوات  خالل  تعّذر  بعدما  الحقيقية،  اإلصالحات  سنة  »ستكون 
بعض  تغليب  بفعل  اللبنانيون  إليه  يصبو  كان  ما  تحقيق  الماضية 
المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العاّمة وتشكيل 
الحماية  وّف��ر  ما  إص��الح،  أي  وجه  في  األب��واب  أقفلت  منظومة  ه��ؤالء 

لفاسدين ومرتكبين«.
وختم مؤكداً »أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، 
هو باب اإلصالح المنشود، وال بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض 
الحكومة  اتخذته  ال��ذي  الحقيقي  باإلنقاذ  والبدء  فات  ما  لتعويض 

الجديدة شعاراً لها«.
النائب جبران باسيل عبر  بدوره، غّرد رئيس »التيار الوطني الحّر« 
التدقيق  حسابه على »تويتر«، كاتباً »15 سنة من النضال إلقرار مبدأ 
وبيبقى  العقد،  لتوقيع  الضارية  الحرب  من  شهراً  و20  الجنائي، 
وحدها  بالنهاية  والحقيقة  نوقف،  رح  ما  نتعب،  رح  تنفيذه…ما 

بتنتصر«.
إلصرار  تقديره  عن  بيان،  في  الخازن  وديع  السابق  الوزير  وأعرب 
عون على إنجاز التدقيق المالي، متمنياً على الحكومة »التزام هذا المسار 
»ألفاريز  شركة  مع  الموقع  العقد  بتنفيذ  اللبنانيين  أمام  تتعهد  وأن 
وأن  واإلدارات،  المؤسسات  كل  في  الجنائي  التدقيق  بشأن  ومارسال« 
وأن  الخارج  إلى  المصارف  من  األموال  تهريب  عمليات  حقيقة  تكشف 
قانون  وإقرار  النقدي  للتعافي  خطة  وضع  وعلى  إعادتها،  على  تعمل 
»الكابيتال كونترول« الذي طالما دعا إلى إقراره في بياناته المتتابعة 
المال  أن يلجم عمليات تهريب  األزمة والذي كان من شأنه  منذ بدايات 
كونترول  فالكابيتال  الصعبة.  العمالت  من  البنوك  صناديق  وإف��راغ 
والترّدد  المأزوم  اللبناني  المالي  للوضع  خالص  مفتاح  يزال  وال  كان 

بأموال  الفاسدين واستهتاراً  في إقراره يخفي نيات مبّيتة وتواطؤاً مع 
اللبنانيين المودعة في المصارف«.

ُهّربت  والتي  بالفساد  الملّوثة  األموال  ب�«استعادة  الخازن  وطالب 
2019، ومحاكمة  إلى الخارج بعد السابع عشر من تشرين األول سنة 
األوروب��ي��ة  الصديقة،  ال��دول  أن  سيما  وال  تهريبها،  في  الضالعين 
اللبنانية  الدولة  والغربية، أعربت عن استعدادها المطلق للتعاون مع 
في رصد تلك األموال وإعادة الفاسد منها والمتأتي من عمليات تبييض 

وتهريب غير شرعي«.
ورأى أن »األساس يبقى في قطع يد الفساد ومحاسبة الفاسدين مع 
المنهوبة  األموال  استعادة  وفي  هذا«،  لك  أين  »من  قانون  إحياء  إعادة 
والمهربة إلى الخارج، لما من شأن هذا التدبير إعادة تنشيط المصارف 
الذي يبقى العمود  القطاع  وتموضعها ودمج بعضها إلعادة إحياء هذا 

الفقري لالقتصاد اللبناني«.

وزير المال وّقع عقد التدقيق الجنائي بدءاً بـ»المركزي«

عون: باب االإ�سالح المن�سود... وليترافق مع خطة للتعافي والنهو�ض

تحويل الم�صتحقات من �صندوق النقد

تبلغ وزير المال الدكتور يوسف الخليل من مصرف لبنان، أن 
مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي )SDRs( قد ُحّولت 
إلى حساب وزارة المال لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437 

دوالر أميركي.

أن  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  أكد 
وقف  ه��ي  للحكومة  األساسية  »المهّمة 
التعافي  طريق  على  البلد  ووضع  االنهيار 
الملفات  معالجة  إل��ى  لالنتقال  تمهيداً 

والمالية والحياتية«. االقتصادية 
 CNN محطة  إل���ى  ح��دي��ث  ف��ي  وق���ال 
العالمية مساء أمس، »بين تشكيل الحكومة 
واليوم، شعرت باالرتياح النسبي ألننا في 
خالل سبعة أيام تواصلنا مع صندوق النقد 
لبنان،  لدعم  استعداده  أبدى  الذي  الدولي 
واق��ت��راح��ات  الكهرباء  مشكلة  وعرضنا 
مع  اجتمعت  باألمس  المناسبة.  الحلول 
أبدى  الذي  العالمية  الصحة  منظمة  رئيس 
استعداد المنظمة لدعم القطاع الصحي في 
ال�����دول  لبنان، واستعداده لحّض  

المانحة على تقديم المساعدات له«.
هو  ما  إنجاز  على  الحكومة  ق��درة  وعن 
وقت،  مسألة  »المسألة  أن  اعتبر  مطلوب، 
طارئة  تحديات  لبنان  ت��واج��ه  ول��أس��ف 
واالقتصادية  المالية  األزم��ة  منها  كثيرة 
وجائحة  بيروت  مرفأ  انفجار  وتداعيات 

كورونا«.
يشبه  ال��ح��ال��ي  لبنان  »وض���ع  أض���اف 
وينتظر  ج���داً  سيئة  ح��ال��ة  ف��ي  م��ري��ض��اً 
وبعدها  المستشفى،  طوارىء  إلى  الدخول 

الجراحة  إلجراء  العمليات  غرفة  إلى  ُينقل 
الفائقة  العناية  إل��ى  ث��م  األم���ر،  ل��زم  إذا 
قبل  النقاهة  م��ن  لفترة  يخضع  وبعدها 
التعافي النهائي. ويؤسفني القول أن بلدنا 
طوارىء  أمام  االنتظار  مرحلة  في  يزال  ال 

المستشفى«.
تحقيق  يمكنها  ال  »ال��ح��ك��وم��ة  وت��اب��ع 
أشهر،  ثمانية  في  والتعافي  الشفاء  مرحلة 
أن  باعتبار  دستورياً  حكومتنا  عمر  وهو 
االنتخابات  بعد  استقالتها  تقدم  الحكومة 
البرلمانية التي ُتصّر حكومتنا على إجرائها 

في موعدها«.
أم��ام  الداهمة  الملفات  أن  إل��ى  وأش���ار 
ال��ط��اق��ة  وض���ع  تحسين  ه��ي  ال��ح��ك��وم��ة 
المحروقات  أزم��ة  ومعالجة  والكهرباء 
القطاعين  وضع  ومعالجة  الدواء  وتأمين 

والتربوي. االستشفائي 
ولكن  لبنان،  في  انقالبات  »ال  أن  وأك��د 
خالل  من  انتقالية  بمرحلة  يبدأ  التغيير 
للشعب  تتيح  التي  البرلمانية  االنتخابات 

اختيار ممثليه في الحكم«.
لدينا  يعد  »ل��م  ق��ال  ال��دع��م،  ملف  وع��ن 
أم����وال الس��ت��ك��م��ال ال���دع���م، وه����ذا األم��ر 
من  المئة  ف��ي   26 ألن  يتوقف  أن  يجب 
إلى  وصلت  الفائت،  العام  الدعم  أم��وال 

جيوب  إل��ى  ذه��ب  وال��ب��اق��ي  اللبنانيين 
سنكتفي  والمهربين.  والمحتكرين  التجار 
خصوصاً  األدوية  بدعم  المقبلة  الفترة  في 
نطالب  هنا  من  المستعصية.  ل��أم��راض 
مساعدتنا  في  باإلسراع  الدولي  المجتمع 

لوقف النزف قبل فوات األوان«.
رجل  »أنا  ميقاتي  قال  سؤال،  على  ورداً 
األطياف  لمعظم  جامعة  والحكومة  عملي 
اللبنانية وال يمكننا أن نقوم بأي إصالحات 
من  الدولي  النقد  صندوق  مع  والتفاوض 
أن   إلى  الفتاً  الجميع«،  ودعم  موافقة  دون 
في  اللبنانيين  من  شريحة  يمّثل  الله  حزب 

مجلس النواب.
قال  لبنان،  ف��ي  الفرنسي  ال���دور  وع��ن 
كثيراً  وساعدتنا  للبنان  صديقة  »فرنسا 
في  تتدخل  أن  دون  من  الحكومة  لتشكيل 
لبنان«،  سيادة  تحترم  ولكنها  التفاصيل 
مؤكداً أنه تلقى  رسائل دعم عّدة من اإلدارة 

االميركية.
بيروت،  مرفأ  انفجار  في  التحقيق  وعن 
في  بالوقوف  عائق  ألي  نسمح  »ل��ن  ق��ال 
الجريمة  مالبسات  لمعرفة  التحقيق  وجه 
في  األخذ  مع  عنها،  المسؤولين  ومحاسبة 

االعتبار األصول الدستورية والقانونية«.

�سندوق النقد »متاأّهب«

 

 للتعاون مع الحكومة 
جيري  الدولي  النقد  صندوق  باسم  والمتحدث  التواصل  إدارة  مدير  أّكد 
رايس »إجراء بعض االتصاالت الوّدية« مع أعضاء حكومة الرئيس نجيب 
ميقاتي، معرباً عن استعداد الصندوق ل�«االنخراط في محادثات مع الحكومة 
في المرحلة المقبلة، والتأّهب للتعاون معها« من دون الغوص في تفاصيل 
دقيقة حول خّط زمنّي أو موعد نهائي أو تواريخ لبعثة من الصندوق أو غير 

ذلك من المعلومات المحّددة.
غرار  على  »لبنان  بأّن  الصندوق،  عقده  صحافي  مؤتمر  في  رايس  وذّكر 
23 آب على مخصصات  البلدان األخرى األعضاء في الصندوق، حصل في 
من حقوق السحب الخاصة تتناسب مع حصة عضويته في الصندوق، في 
لحظة مفصلية بالنسبة للعالم من أجل مساعدة بلداننا األعضاء على تعزيز 
الملّحة  االحتياجات  سّد  على  لبنان  ومساعدة  المستنزفة،  احتياطياتها 
ندركه  أمر  وهو  الراهن،  الوقت  في  اللبناني  الشعب  تواجه  التي  العديدة 

تماماً«.
وأضاف »كيف ينبغي استخدامها؟ األمر يرجع إلى الحكومة في تحديد 
كيفية استخدام مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، وهو أمر ينطبق 
على كل بلد. غير أن من المهم استخدامها للمساعدة على تجديد احتياطيات 
البنك المركزي المستنزفة، كما قلت آنفاً، وأن يتّم أي استخدام لها على أساس 
على  الالزمين  واإلصالحات  التكيف  يدعم  بما  والمسؤولية  الشفافية  من 

مستوى االقتصاد الكلّي«.
آخر«،  بلد  كل  وعلى  لبنان  على  ينطبق  األمر  »هذا  أّن  إلى  رايس،  وأشار 
مذّكراً بما قالته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا 
نحو  على  استخدامها  ينبغي  »إّنه  الخاصة  السحب  بحقوق  يتعلق  ما  في 

مسؤول وحكيم وتوزيعها بما يحقق اإلفادة القصوى للبلد وشعبه«.
استخدام  حول  للبلدان  إرشادية  مذكرة  أصدر  الصندوق  أن  إلى  ولفت 
حقوق السحب الخاصة، ويمكن االطالع عليها في موقعه اإللكتروني. وختم 
»نحن نتابع كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة، وسُنصدر تصريحات 

بهذا الصدد في الوقت المناسب«.

ميقاتي: المهّمة االأ�سا�سية للحكومة 

وقف االنهيار وو�سع البلد على طريق التعافي

ان�شطة ومواقف

} عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع 
السابقة  والوزيرة  الحكومة  لرئيس  السابقة  النائبة 
في  العاّمة  لأوضاع  عكر  زينة  والخارجية  للدفاع 
ال��وزراي��ة.  مهامها  توليها  خ��الل  حققته  وم��ا  البالد، 
وشكرت عكر عون على التعاون الذي لقيته منه ومن 
عون  استقبل  كذلك  ال��وزاري.  عملها  خالل  معاونيه 
شكرته  التي  نجم  كلود  ماري  السابقة  العدل  وزي��رة 
على ما أبداه من دعم وتعاون خالل فترة توليها المهام 

الوزارية.
عبدالله  والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  ت��رأس   {
لالنتخابات  التحضيرية  اللجنة  اجتماع  حبيب،  بو 
توجيهاته  وأعطى  الخارجية،  وزارة  في  النيابية 
اإلجراءات  القصوى واتخاذ  األولوية  الموضوع  إليالء 
في  المغتربين  اقتراع  عملية  إلنجاح  كافة  الضرورية 
الخارج. كذلك، التقى بو حبيب، األمين العام للمجلس 

األعلى اللبناني السوري نصري خوري.
النائب  والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو  رأى   {
الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن »إنجاز الحكومة 
البيان الوزاري بهذه السرعة لتنال الثقة ال يكفي، وال 
الملفات  مقاربتها  وكيفية  إنتاجيتها  مراقبة  من  بّد 
اليومية،  الحياتية  القضايا  خصوصاً  الضاغطة 
عرضًة  وتتركهم  اللبنانيين  مضاجع  تقّض  التي 
مرحلة  الحكومة  »أم��ام  أن  واعتبر  واإله��ان��ة«.  للذل 
هي  االساسية  الثقة  ألن  اللبنانيون،  ليختبرها  دقيقة 
من  الكثير  نقاش  أن  خصوصاً  الناس،  يمنحها  التي 

في  إثارته  تم  وما  والدقة،  االنتباه  إلى  يحتاج  األمور 
ال��وزاري  البيان  ومقاربة  المصرفي  القطاع  موضوع 
له من زاوية العبارات المطلوبة، فإن األهم من اختيار 
تحفظ  التي  والقرارات  الخطوات  اتخاذ  هو  العبارات 
حقوق المودعين، ألنها مقّدسة وال يجوز التهاون بها. 
فلتتحمل الدولة والقطاع الذي جنى األرباح الخسائر 
وإقرار كل ما يلزم من قوانين، كي ال تكون معالجة هذه 

المسألة من حقوق المودعين«.
} التقى مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق 

أمل أبو زيد في إطار زيارته موسكو، المبعوث الرئاسي 
وجرى  الفرنتييف،  ألكسندر  سورية  إل��ى  ال��روس��ي 
المنطقة  ف��ي  األوض���اع  »ف��ي  بيان  بحسب  البحث، 
واالتصاالت الجارية الستجرار الغاز المصري والطاقة 
اإلدارة  موافقة  بعد  لبنان،  إلى  سورية  عبر  األردنية 
حصلت  التي  التطورات  إل��ى  باإلضافة  األميركية، 
موضوع  البحث  وتناول  وغيرها«.  درع��ا  في  أخيراً 
إلى  الموجودين في لبنان  السوريين  النازحين  عودة 
الشرق  منطقة  مسؤول  مع  المرتقب  واللقاء  ديارهم، 

األميركي  األم��ن  مجلس  في  أفريقيا  وشمال  األوس��ط 
بريت ماكغورك ومواضيع ذات صلة.

} أجرى رئيس حزب »الوفاق الوطني« بالل تقي 
قرداحي  جورج  اإلع��الم  وزير  من  بكل  اتصاالً  الدين، 
لهما  متمنياً  حسن،  الحاج  عباس  ال��زراع��ة  ووزي��ر 
عاتقهما  على  الملقاة  المهام  في  والنجاح  »التوفيق 
بيان  في  الدين  تقي  وتمنى  الجديدة«.  الحكومة  في 
»الخروج من األزمات التي يمّر بها لبنان وإيجاد حلول 

سريعة لمعالجة األوضاع المعيشية الصعبة«.

)داالتي ونهرا( بو حبيب ونصري خوري خالل لقائهما أمسعون مستقبالً نجم في بعبدا أمس  
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وعملية ا�ستيراد البواخر الـ7 تعّطلت 
»تجّمع العلماء«: لالإ�سراع بتنفيذ 

الخطة القت�سادية الإنقاذية

لبنان  ف��ي  فلسطين  دول��ة  س��ف��ارة  أحيت 
مجزرة  ننسى  ال  »كي  ولجنة  الغبيري  وبلدية 
أطفال  بيت  مع  بالتعاون  وشاتيال«  صبرا 
لشهداء  والثالثين  التاسعة  الذكرى  الصمود، 
م��ج��زرة ص��ب��را وش��ات��ي��ال ف��ي م���أوى شهداء 

المجزرة صباح الجمعة 17/9/2021. 
في  األعلى  المجلس  عضو  الفعالية  حضر 
سماح  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
أشرف  لبنان  في  فلسطين  دولة  سفير  مهدي، 
الخليل،  معن  الغبيري  بلدية  رئيس  دب��ور، 
التحرير  منظمة  وفصائل  فتح  حركة  سر  أمين 
الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي أبو العردات، 
ممثلو األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، قادة 
ممثلو  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  فصائل 
والجمعيات  المؤسسات  الشعبية،  اللجان 
األهلية الفلسطينية، الفرقة الموسيقية التابعة 
لمؤسسة بيت أطفال الصمود، عوائل الشهداء، 

وحشد من مخيمات بيروت.
الوطنيين  بالنشيدين  الفعالية  ب���دأت 
دقيقة  الوقوف  تالهما  والفلسطيني،  اللبناني 
قراءة  مع  المجزرة  شهداء  أرواح  على  صمت 

سورة الفاتحة.
أشرف  الفلسطيني  للسفير  كلمة  كانت  ثم 
الشهداء  ألرواح  »الوفاء  عن  فيها  تحدث  دبور 
والمجرمين«،  القتلة  أيدي  على  سقطوا  الذين 

على  الشرفاء  لبعض  الثابت  »الموقف  مقدراً 
إحياء ذكرى المجزرة«.

واعتبر أن »المجزرة ستبقى حّية في وجدان 
الشعب الفلسطيني الذي لن ينساها مهما طال 
العائالت  مئات  آمال  »لتحطيم  آسفاً  الزمان«، 
محطة  لبنان  تعتبر  كانت  التي  الفلسطينية 
المجزرة  فكانت  فلسطين،  إل��ى  العودة  قبل 

الوحشية في حقهم«.
الشيخ  الله  حزب  ممثل  تحدث  جهته،  من 
التي سقط فيها  الله حّمود عن »المجزرة  عطا 
اآلالف من الشهداء االبرياء في ظل صمت عربي 
أنَّ »هذه المجزرة  ودولي مريب«، مشدداً على 
التي ارتكبها العدو الصهيوني كانت بتآمر مع 
وكانت  والتدمير،  القتل  مليشيات  من  عمالئهم 
لكن  الفلسطينية،  القضية  تصفية  إلى  تهدف 

إرادة األحرار كانت أكبر من جبروتهم«.
وت��ط��رق إل���ى م��ل��ف األس����رى ف��ي سجون 
أنجزه  »ما  أن  معتبراً  الصهيوني،  االحتالل 
يريدها  كان  الذي  العدو  صورة  هّشم  األسرى 
أن تكون ال ُتقهر«. كما انتقد المطّبعين »الذين 
وأسراها  الفلسطينية  للقضية  أهمية  يولون  ال 
الفلسطينية  الثورة  »فصائل  داعياً  األبطال«، 
العمالء  على  الفرصة  لتفويت  ال��وح��دة  إل��ى 
القضية  إنهاء  يحاولون  الذين  والمطّبعين 

الفلسطينية المقّدسة«.

معن  الغبيري  بلدية  رئيس  رأى  ب��دوره، 
شهداء  ذك��رى  تمِح  لم  »السنوات  أن  الخليل 
إلى  »الوقوف  مؤكداً  وشاتيال«،  صبرا  مجزرة 
كامل  تحرير  حتى  الفلسطيني  الشعب  جانب 

أراضيه من المحتلين«.
من  بالحّد  اللبنانية  »ال��دول��ة  وط��ال��ب 
كل  ومنحهم  لبنان  في  الفلسطينيين  معاناة 
الكريم  للعيش  واإلنسانية  المدنية  الحقوق 
قبل  من  المحتلة  أرضهم  تحرير  حين  إل��ى 

الصهاينة«.
»كي  لجنة  من  رسالة  شحادة  فرح  وألقت 
»اللجنة  فيها  جاء  وشاتيال«  صبرا  ننسى  ال 
الفلسطيني  كانت وستبقى إلى جانب الشعب 
ألنه شعب مقهور تم طرده من أرضه واستولى 
»اللجنة  أن  مبّينًة  بالقوة«،  الصهاينة  عليها 
لها  يتعرض  التي  التمييز  أشكال  كل  ترفض 

الشعب الفلسطيني«.
وذكرت أن »األزمة االقتصادية التي ضربت 
هيبة  كسر  يحاولون  من  خلفها  يقف  لبنان 
إلى  يرضخوا  لم  ألنهم  والفلسطينيين  لبنان 
جانب  إل��ى  تقف  التي  االستعمارية  ال��ق��وى 

إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني«.
وكانت الكلمة األخيرة ألهالي ضحايا صبرا 
وجهت  التي  ناصر،  أليسار  قرأتها  وشاتيال 
دفاعاً  سقطوا  الذين  الشهداء  أرواح  الى  تحية 

الفلسطينية، وإلى جميع الشرفاء  عن القضية 
ذكرى  إحياء  في  يشاركون  يزالون  ال  الذين 

المجزرة على الرغم من مرور39 عاماً.
في  ح��اض��رة  ت��زال  ال  المجزرة  أّن  وأك���دت 
وج��دان  وف��ي  المجزرة  من  نجوا  من  وج��دان 
جميع أهالي الضحايا وشرفاء األمة. وطالبت 
والمجرمين،  القتلة  من  باالقتصاص  الرسالة 

وتحقيق العدالة ألهالي الشهداء.
من  أكاليل  وضع  تّم  الفعالية  نهاية  وفي 

الزهر على أضرحة الشهداء.
النجباء  ح��رك��ة  اس��ت��ذك��رت  جهتها  م��ن 
جيش  اقترفها  ال��ت��ي  الوحشية  »ال��م��ج��زرة 
يزال  وال  عاماً،   39 قبل  الصهيوني  االحتالل 
الجبين  لها  يندى  التي  م��ج��ازره  في  ُيمعُن 

اإلنساني«.
وقال بيان أصدره مكتب اإلعالم والعالقات 
ولم  غضاً  الجرح  زال  »ما  بيروت:  في  للحركة 
يندمل، وما زال الدم العربي المناضل والمقاوم 
على  أصفر  ورداً  وُيزهُر  القيامة  تربة  ي��روي 

طريق القدس حتى زوال االحتالل«.
التي  المذبحة  ذك��رى  »في  البيان:  أض��اف 
اإلنسانية،  أدراج  في  تحقيقاتها  نتائج  ُغّيَبْت 
المقاَومة  بيروت  ذاك��رة  من  أب��داً  تغيب  ول��ن 
فاتحين  القريبة  والعودة  الصمود  ومخيمات 

محِرّرين منتصرين«.

الخامنئي  لإلمام  العام  الشرعي  الوكيل  اعتبر 
الفراعنة  »نهج  أن  يزبك،  محمد  الشيخ  لبنان  في 
في  وزم��ان  عصر  كل  في  واح��د  الخط  طول  على 
األساليب،  تختلف  وق��د  وأهله،  الحق  مواجهة 
كانت  مهما  واحد  والتنكيل  والقمع  الظلم  ولكن 
الشعارات بّراقة من ديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
وظلم  اضطهاد  من  اليوم  البشرية  تعيشه  وما 
الوحشية  وال��ج��رائ��م  فلسطين،  ف��ي  واس��ت��ب��داد 
باألسرى  والتنكيل  الفلسطيني  الشعب  حق  في 
وانتهاك المقدسات على مسمع ومرأى من العالم، 
إلى اليمن والمعاناة اعتداًء وقصفاً وحصاراً، إلى 
وانتهاك  والسجون  الحريات  وقمع  البحرين 
الحرمات، إلى االعتداءات األميركية واإلسرائيلية 
المنطقة  ف��ي  يجري  وم��ا  وس��وري��ة  ال��ع��راق  ف��ي 

والعالم«.
أضاف »تم تشكيل حكومة »معاً لإلنقاذ« بعزم 

في  عملياً  واألم��ل  العزم  يكون  أن  ونأمل  وأم��ل، 
معالجة الملفات الضرورية لتخفيف المعاناة عن 
المواطنين، فال انقطاع للكهرباء وال طوابير إذالل 
على المحطات، وال معاناة في الدواء واالستشفاء 
المواطن  يذّل  مما  ذلك  غير  إلى  األطفال،  وحليب 

في لقمة عيشه«.
وأكد أن أكبر إنجاز هو التحّدي وكسر الحصار 
إل��ى لبنان  إل��ى س��وري��ة  إي���ران  األم��ي��رك��ي م��ن 
»بوصول الباخرة والمازوت إلى لبنان، ومن بعد 
المسار الذي ُيراد به رفع المعاناة والتخفيف عن 
شعبنا رغم أنف أميركا وإسرائيل واألتباع الذين 
كل  فالشكر  والذّل،  باإلرتهان  إالّ  حياتهم  يرون  ال 
اإلسالمية  والجمهورية  الخامنئي  إلمامنا  الشكر 
والرئيس  السورية  القيادة  وإلى  وشعباً،  قيادًة 
المقاومة  ق��ائ��د  س��م��اح��ة  وإل���ى  األس����د،  ب��ش��ار 

اإلسالمية«.

في  فنيانوس  يوسف  السابق  الوزير  ج��ّدد 
ج��ّراء  سقطوا  ال��ذي��ن  »للضحايا  أسفه  ب��ي��ان، 
ردة  »يتفهم  أنه  إلى  الفتاً  بيروت«،  مرفأ  انفجار 
فعل كل من فقد عزيزاً في هذه الكارثة الكبيرة«.

طارق  العدلي  المحقق  إص��دار  على  وعلق 
فأشار  حقه،  في  غيابية  توقيف  مذكرة  البيطار 
اإلجراء،  هذا  جّراء  كبير  »لظلم  تعرض  أنه  إلى 
وأن القاضي البيطار لم يطبق األسس القانونية 
الصحيحة في حالته، فالجلسة كانت مخصصة 
اختصاص  ع��دم  لجهة  الشكلي  ال��دف��ع  لبت 
وعدم  تبليغه  صحة  وع��دم  العدلي  المجلس 
عن  ق��رار  ص��دور  لحين  بالدعوى  السير  ج��واز 
اإلذن  منح  بخصوص  الشمال  استئناف  محكمة 
العاّمة  النيابة  أن  من  الرغم  وعلى  بمالحقته، 
بمطالعة  تقدمت  بل  بالموضوع  رأيها  تبد  لم 
إيداعها  العدلي  المحقق  من  بموجبها  تطلب 

لها  يتسنى  لكي  والمستندات  القرارات  بعض 
أصدر  الشكلية،  الدفوع  بخصوص  الرأي  إبداء 
وقّرر  الشكلي  الدفع  برّد  قراره  البيطار  القاضي 
دون  من  فوراً،  باستجوابي  المباشرة  يريد  انه 
منحي أي مهلة التخاذ موقف من قرار بّت الدفوع 
الموافقة  حتى  وال  ساعة   24 حتى  ولو  الشكلية 

على تكرار دعوتي أمامه مجّدداً«.
الوحيدة  »الحماية  أن  على  فنيانوس  وشدد 
يتيحها  ال��ت��ي  الحماية  ه��ي  بها  أتمتع  ال��ت��ي 
القانون، وال صحة للكالم عن حمايات سياسية 
هذه  ف��ي  القوانين  فتطبيق  سياسية،  وغ��ي��ر 
أجل  من  المتاح  الوحيد  السبيل  هو  القضية 
يلجأ  ولم  يفكر  لم  أنه  إلى  الفتاً  إفادتي«،  سماع 
دعوى  خالل  من  القضاء  لمواجهة  لحظة  أي  في 
رّد أو دعوى مخاصمة ولكن أداء المحقق العدلي 

قد يدفعه إلى ذلك مكرهاً.

م��ج��ّدداً،  البنزين  صفيحة  سعر  ارت��ف��ع  فيما 
كبير  عدد  رفع  مع  أمس  المحروقات  أزمة  تفاقمت 
الخوف  بذريعة  بعضه  خراطيمه،  المحطات  من 
بدعوى  اآلخ��ر  والبعض  األمنية،  ال��ح��وادث  م��ن 
ال�7  البواخر  استيراد  عملية  أّما  المخزون.  نفاد 
على  لبنان  مصرف  اشتراط  نتيجة  تعّطلت  فقد 
لم  المحروقات  بأن  تعّهد  على  توّقع  أن  المصارف 

تدخل السوق السوداء.
أك��دت  للنفط،  المستوردة  الشركات  وك��ان��ت 
المركزي  المصرف  قرار  المصارف  من  تبلغت  أنها 
لألسواق  البنزين  لتأمين  مسبقة  أذون��ات  منحها 
لبدء  مستعدة  والشركات  ل.  ل.  ال�8000  بسعر 
المركزي  المصرف  دفع  فور  البواخر  عملية  تفريغ 
المتوجبات عليه لهذه الشركات وهو االمر الذي لم 

يحصل. 
وك���ش���ف ع��ض��و ن��ق��اب��ة أص���ح���اب م��ح��ط��ات 
»الكميات  أن  ال��ب��راك��س،  ج���ورج  ال��م��ح��روق��ات 

»أن يجد  آمالً  أيام«،  ل�10  السوق  المتواجدة تكفي 
في  والبيع  المناسبة  اآللية  الجديد  الطاقة  وزير 

المحطات سيكون على أساس اآللية المعتمدة«.
»إح��دى  أن  تلفزيوني،  ح��دي��ث  ف��ي  وأض���اف 
الشركات  وبعض  حمولتها  بتفريغ  بدأت  البواخر 
االع��ت��م��ادات  م��ن  أم��وال��ه��ا  على  الحصول  تنتظر 
الحموالت  بتسلّم  البدء  قبل  سابقاً  المخصصة 

الجديدة«.
 - وال��م��ي��اه  ال��ط��اق��ة  وزارة  ع��ن  أم���س،  وص���در 
حّدد   180 رق��م  القرار  للنفط،  العاّمة  المديرية 
الرصاص  الخالي من  البنزين  سعر مبيع صفيحة 
البنزين  وصفيحة  ل.ل.   180،000 ب�  أوكتان   98
ب�174،300  أوكتان   95 الرصاص  من  الخالي 

ل.ل.
وال��م��ذك��رات  ال���ق���رارات  جميع  ال��ق��رار  وأل��غ��ى 
مع  المتفقة  غير  أو  ألحكامه  المخالفة  والنصوص 

مضمونه.

ب�«سرعة  المسلمين«  العلماء  »تجّمع  نّوه 
يعكس  ال��ذي  األم��ر  ال���وزاري  البيان  إص���دار 
معالجة  على  بالعمل  الحكومة  ه��ذه  جدية 
»معاً  عنوان  اختارت  أن  وحسناً  األوض��اع، 
في  الوطن  يحتاجه  عما  يعّبر  ألنه  لإلنقاذ« 
معاً  نعمل  بأن  الوحدة  وهو  المقبلة  المرحلة 
بفضل  إليه  وصل  مما  الوطن  إلنقاذ  والسعي 
السياسات الحكومية الخاطئة وبسبب الفساد 
في  الثقة  »جلسة  تكون  أن  آمالً  المستشري«، 
تنفيذ  على  بالعمل  للبدء  سريعة  البرلمان 

الخطة االقتصادية اإلنقاذية«.
كما  »فرحته  بيان  في  التجّمع  أب��دى  وإذ 
إلى  اإليراني  المازوت  بوصول  المواطنين، 
استمرار  أم��ل  على  بتوزيعه  وال��ب��دء  لبنان 
المازوت  تحمل  بواخر  سلسلة  عبر  الضخ 
إنعاش  في  سيساهم  ال��ذي  األم��ر  والبنزين، 

االقتصاد اللبناني وقطع يد المحتكرين«، شكر 
والجمهورية  اإليرانية  اإلسالمية  »الجمهورية 
في  قدمتاهما  التي  المساعدات  على  السورية 

سبيل إنجاز هذا األمر اإلنساني«.
»مجزرة  أن  التجّمع،  أكد  أخ��رى،  جهة  من 
وجدان  في  حاضرة  ستبقى  وشاتيال  صبرا 
وعلى  الصهيوني  اإلجرام  على  وشاهدة  األّمة 

عمالة عمالء الداخل«. 
صهاينة  مستوطنين  اقتحام  واستنكر 
االحتالل  ق��وات  بحماية  األق��ص��ى  للمسجد 
حرمته،  على  ص��ارخ  اعتداء  في  الصهيوني 
ما  حلول  بحجة  أمس  القدس  مدينة  وإغ��الق 
داعياً  الصهاينة،  لدى  الغفران  بعيد  يسمى 
المقدسيين،  خصوصاً  الفلسطيني  »الشعب 
المستوطنين  وط��رد  الحصار  ه��ذا  كسر  إل��ى 

الصهاينة من حرم المسجد.

الب�ستاني متفائل بتحقيق الإ�سالح:

اإيجابيات كثيرة في البيان الوزاري 
الوزاري  »البيان  أن  البستاني،  فريد  د.  النائب  القوي«  لبنان  »تكتل  عضو  رأى 
شّددت  ميقاتي  نجيب  الحكومة  لرئيس  التكتل  وزيارة  اإليجابية،  من  الكثير  يحمل 
وأكدت نقاطاً عدة وردت في البيان«، معتبراً أن »نجاح الحكومة مطلوب من مجلس 
وبين  بينه  حصل  الذي  والتفاهم  ميقاتي،  الرئيس  من  فقط  وليس  مجتمعاً  الوزراء 
ثماراً  يعطي  قد  العريضة  الخطوط  على  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 

جّيدة«.
رئيس  من  التكتل  طلبه  ما  أول��وي��ات  »م��ن  أن  تلفزيوني،  حديث  في  وأوض��ح 
قاله  وما  الجنائي.  المالي  والتدقيق  المصرفي  القطاع  في  اإلصالحات  هو  الحكومة 
تحصل  أن  المانحة  والهيئات  والوطني  الشعبي  المطلب  أن  حرفياً،  ميقاتي  الرئيس 
على  التكلفة  يخّفف  ما  واحد،  وقت  في  واالختيارية  والبلدية  النيابية  االنتخابات 

الديمقراطية«. الخزينة ويشكل احتراماً لالستحقاقات 
ما  التنفيذ،  صعبة  وليست  ضرورية  العام  النقل  »خطة  أن  على  البستاني  وشدد 
»أملنا  وقال  المواطنين«،  على  وتوفر  نفسه  الوقت  في  والتلوث  السير  زحمة  ُيخفف 
وتحسين  والتصدير  الذاتي  االكتفاء  من  نوع  إلى  لنصل  والصناعة  الزراعة  في  كبير 

المدفوعات«. ميزان 
الموقف  ألخذ  وسنجتمع  التكتل  بقرار  ملتزم  »أنا  قال  للحكومة،  الثقة  إعطاء  وعن 
اقتصادي  محض  االقتصاد  لجنة  في  »عملنا  أن  وأكد  االثنين«.  نهار  قبل  الموحد 

لمصلحة اللبنانيين، بعيداً عن االحزاب والسياسة والمناكفات«.
وأشار إلى أن »الحكومة تضم اختصاصيين يملكون الخبرة للتفاوض مع الخارج 
وإذا  االقتصادية.  العجلة  تشغيل  إلع��ادة  نحتاجه  ال��ذي  التمويل  على  للحصول 
أخرى  أمور  في  الدعم  فليستمّر  تشكيلها  تسريع  في  ساهم  قد  الفرنسي  الدعم  كان 

للتخفيف من معاناة الشعب«.
لبنان  تكتل  مع  فقط  سيكون  »ترشحي  قال  النيابية،  لالنتخابات  ترشحه  وعن 
رأيي  عن  للتعبير  الحرية  ولدّي  العريضة  الخطوط  على  اتفاق  على  فنحن  القوي، 
الخاص في أمور عّدة. وأنا دخلت الندوة البرلمانية بنية اإلصالح وما تشّوقت إليه 

قد يتحقق في السنة األخيرة من عهد الرئيس عون وأنا متفائل بذلك«.
أضاف »عالقتي ممتازة مع زمالئي في الشوف، وقانون الصوت التفضيلي يقّوي 
مع  إنما  خاللها  من  سأترشح  التي  الالئحة  في  المرشحين  مع  فقط  ليس  التنافس، 

كافة«. المرشحين 
الدروز  مع  الشوف  في  المشترك  العيش  على  المحافظة  »وعدي  البستاني  وختم 
والسنة والشيعة، ونحن مجموعة قوى تعمل على تحقيق ذلك والمسيحيون هم من 
أكثر  والتجّذر  الجميلة  بلداتهم  إلى  للعودة  الجميع  وأدعو  الشوفي،  المجتمع  صلب 

في أرضهم«.

وزارة الطاقة: تفريغ اأول �سحنة

 من الغاز اأويل العراقي
بدأ أمس تفريغ أول شحنة غاز أويل العراقية، بعد وصولها إلى لبنان محّملًة 
ب�31 ألف طن من ضمن االتفاقية التي تم توقيعها من قبل وزارة الطاقة والمياه - 

المديرية العاّمة للنفط مع الجانب العراقي في بغداد في 24 تموز الماضي.
من  طن  ألف   15 سُتفرغ  الباخرة  أن  بيان،  في  والمياه  الطاقة  وزارة  وأعلنت 
حمولتها في خّزانات معمل دير عمار على أن ُتفرغ ال�16 ألفاً في معمل الزهراني، 
GRADE B« للمحركات العكسية قبل آخر أيلول  وستليها باخرة فيول أويل » 

الجاري.
قبل  من  المواصفات  مطابقة  من  التأكد  تم  أن  بعد  التفريغ  عملية  بدأت  وقد 
مؤسسة  تزويد  وسيتم  المعنية.  الُمراَقبة  وشركات  للنفط  العامة  المديرية 
كهرباء لبنان من خالل هذه االتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 ألف طن من 

الفيول أويل والغاز أويل شهرياً ولمدة عام.
»على  المعنيين  وكل  العراقية  السلطات  والمياه   الطاقة  وزارة  وشكرت 
العون  يد  مدهم  وعلى  لبنان  بها  يمّر  التي  الدقيقة  الظروف  هذه  في  جهودهم 

والمساعدة ما يساهم في التخفيف من وطأة هذه الظروف الصعبة«.
وليد  الدكتور  والمياه  الطاقة  وزير  من  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  واطلع 
عمار  دير  معمل  إلى  األولى  العراقي  النفط  باخرة  وصول  إجراءات  على  فياض، 

الكهربائي، ما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.
إلى  ووقوفها  لبنان  »لدعمها  العراقية  الحكومة  إلى  بالشكر  ميقاتي  وتوجه 
النفط  استيراد  عقد  تنفيذ  خالل  من  خصوصاً  الصعبة،  الظروف  هذه  في  جانبه 

العراقي، للمشاركة في حّل أزمة الكهرباء«.
الكهربائي  التقنين  وط��أة  لتخفيف  الجهود  كل  ستبذل  الحكومة  »أن  وأك��د 
وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حّل جذري 
ألزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصوالً إلعطاء األولوية للغاز الطبيعي 
المتعلقة  الكهرباء واإلصالحات  المتجّددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع  والطاقة 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  معامل  من  البالد  تحتاجه  ما  وإنشاء  تحديثها  مع  به 
التي  للحكومة  ال��وزاري  البيان  في  جاء  ما  بحسب  الخاص،  القطاع  بمشاركة 

ستمثل االثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي«.
أج��راه  اتصال  خ��الل  أك��د  الكاظمي  مصطفى  العراقي  ال��وزراء  رئيس  وك��ان 
بكل  لدعمه  واستعدادها  لبنان  جانب  إل��ى  ب��الده  وق��وف  ميقاتي«  بالرئيس 

الوسائل ما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمّر بها«.

دبور يلقي كلمته المشاركون في الذكرى
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المقاومة االقت�صادية واالجتماعية

�أكثر من �ضرورية

{ د. جمال شهاب المحسن*
اإليرانية  حمولتها  تفرغ  وهي  السورية  الصهاريج  أجمع  العالم  شاهد  بعدما 
حسن  السيد  سماحة  المقاومة  لسيد  الصادق  للوعد  تنفيذاً  اللبناني  البقاع  في 
المطلوبة وبعضها اآلخر  ليتمَّ توزيع بعضها مّجاناً حسب األولويات  نصرالله، 
تحّركت  المحلية،  السوق  في  لألسعار  نسبًة  اللبنانية  بالليرة  متدّنية  بأسعار 
األزم��ة  مفتعلي  األميركيين  ال��ح��رب  بمجرمي  المرتبطة  الشيطانية  األي���ادي 
فافتعلت  األيام،  هذه  اللبناني  الشعب  يعيشها  التي  الكبرى  والمالية  االقتصادية 
تأزيماً فوق تأزيم في التوقف ومن ثمَّ التباطؤ في تسليم مادة البنزين لمحطات 
وبدأ  الحيوية...  المادة  ه��ذه  في  ال��س��وداء  السوق  لتجار  العنان  مطلقًة  الوقود 
سعر  انخفاض  ظّل  في  المحروقات  عن  الكامل  الدعم  رفع  عن  المتواتر  الحديث 
القريب  المستقبل  على  ج��داً  الخطير  المشروع  ه��ذا  لتمرير  األميركي  ال��دوالر 
للبنانيين حيث أّن اللعبة الشيطانية الرتفاعه الجنوني بيد األميركيين وَمن معهم 

من المجرمين في لبنان .
لبنان  في  االقتصادي  الحريق  أوار  اشتداد  مع  المركزي  المصرف  طبع  لقد 
و«شفط«  سحب  بها  وت��مَّ  سنة  من  أكثر  منذ  النقدية  األوراق  من  كبيرة  كميات 
الدوالر من قبل البنوك وشركات الصيرفة الكبرى من أيدي الكثير من المواطنين 
2000 و3900  اللبنانية بسعٍر يتراوح بين  اللبنانيين والمقيمين على األراضي 
بأنَّ  المرّوجين  وكّل  سالمة  رياض  نسأل  وهنا  الواحد...  للدوالر  لبنانية  ليرة 
الكتلة  هي  أي��ن  ال��دع��م!«:  تغطية  يستطيع  يعْد  لم  المركزي  المصرف  »احتياط 
النقدية  األوراق  طباعة  بعد  السوق  من  سحبت  التي  األميركي  بالدوالر  النقدية 
أّن  معي  الكثيرون  يجد  وأال  حينه؟!  في  اإلختصاصيين  من  عدد  انتقدها  التي 
في  واهية  أصبحت  ال��ح��رب«  »أم���راء  من  السلطة  ورج��ال  المال  حيتان  أك��اذي��ب 

مواجهة الدليل والحجة والمنطق؟!
ذلك  وبعد  الدعم،  رفع  لتمرير  األيام  هذه  مستمرة  ذاتها  الشيطانية  اللعبة  إّن 
الكيان  لمصلحة  تعمل  التي  األميركية  المشيئة  حسب  الدوالر  برفع  يتصرفون 

الصهيوني الغاصب ألرضنا ومقدساتنا فقط ال غير ...
بقوة  األشهاد  رؤوس  على  ونقولها  وميدانية  صلبة  حقائق  من  ننطلق  نحن 
العليا  فالمصلحة  العالم،  ه��ذا  في  أح��ٌد  يخيَفنا  أو  يعلّبنا  لن  إن��ه  الساطع،  الحق 

لشعبنا فوق كّل اعتبار.
الدولة  بأّن  ديب  كمال  الكبير  اإلقتصادي  الخبير  قاله  ما  إلى  نشير  أن  ويبقى 
32 ألف أونصة  287 طناً من الذهب، وكّل طن يساوي نحو  اللبنانية تملك نحو 
مليار   17 تبلغ  إجمالية  بقيمة  أون��ص��ة،  آالف  و504  ماليين   9 نحو  أي  ذه��ب، 
دوالر، وهناك صمت مريب حالياً أين ذهب هذا الذهب وهل تّم رهنه واستخدامه 

في أعمال مشبوهة؟ 
في  الفدرالي  االحتياط  بنك  مخازن  في  بل  لبنان  في  ليس  هو  الذهب  وه��ذا 
وصل  وقد  دولته،  ملك  كان  إذا  الناس  لنجدة  استعماله  يتّم  لم  ولماذا  نيويورك 
ليومك  األب��ي��ض  ق��رش��ك  اس��ت��ع��م��ال  الحضيض وح���ان وق���ت  إل���ى  ل��ب��ن��ان  ش��ع��ب 

األسود!
في  الصهيوني  اللوبي  بيد  األميركي  الفيدرالي  االحتياط  أّن  أوض��ح  وهنا 
على  نفوذ  له  ليس  ذاته  األميركي  الرئيس  أّن  حتى  األميركية،  المتحدة  الواليات 

هذا »اإلحتياط الفيدرالي«، وإنَّ الصهاينة يتحكمون بسعر الذهب في العالم ...
وكما  ض��روري��ة،  من  أكثر  واالجتماعية  االقتصادية  المقاومة  أصبحت  لقد 
انتصرنا في ميادين القتال سننتصر في مواجهة الحرب اإلقتصادية والحصار 
لشعبنا  البشرية  اإلب��ادة  إلى  يصل  نجعله  لن  الذي  المجرم  اإلرهابي  األميركي 

وأمتنا.. فَمن اختار طريق الشعب ال ولن ُيهَزم .

*إعالمي وباحث في علم االجتماع السياسي

لُيرفع الدعم عن المحروقات

{ عمر عبد القادر غندور
الى  تضاف  جديدة  أثرياء  طبقة  لبنان  في  المتواصلة  البنزين  أزم��ة  أنتجت 
على  األجنبية،  والعمالت  الفاسدة  واللحوم  الغذائية  وال��م��واد  األدوي��ة  أث��ري��اء 

حساب ما بقي من العملة الوطنية في جيوب اللبنانيين التعساء...
بفعل  وخارجها  العاصمة  في  والطرقات  ال��ش��وارع  تقفل  أن  روتينياً  وب��ات 
الدولية من صور  الطرقات  المحروقات وحتى على  بيع  الطوابير على محطات 

الى طرابلس ومن بيروت الى المصنع.
ومن  المعنية  ال��وزارة  من  التخديرية  البالغات  ص��دور  يتواصل  ذل��ك  وإزاء 
الشركات المستوردة ومن أصحاب المحطات، فيما الطوابير الى ازدياد والقهر 

الى ما ال حدود له!
مليون   327 الشهر  في  محروقات  ثمن  يدفع  لبنان  إّن  اإلحصاءات  وتقول 
االستهالك  بينما  دوالر،  مليار   2.7 نحو  الماضية  األشهر  في  واستهلك  دوالر 

10 مليون ليتر! اليومي من البنزين هو بحدود 
ومن ذلك يتضح اّن البنزين والمازوت هما أحد وأبرز أسباب األزمة اللبنانية 
ويحتاج   ،85% بنسبة  المحروقات  يدعم  المركزي  البنك  أّن  والمعلوم  المالية، 

لبنان كّل يوم إلى 12 مليون ليتر وال تزيد حمولة الباخرة عن 40 مليون طن.
وآخرون  المدعوم،  بالسعر  المحروقات  شراء  على  الناس  يتهافت  ذلك  ومع 
يشترون المادة بأسعار خيالية تفوق ال� 500 ألف ليرة للعشرين ليتر إذا صدق 
من  أدواتهم  والى  والمخّزنين  المحتكرين  جيوب  الى  الماليين  وتذهب  العداد 

الشبّيحة!
االستهالكية،  المواد  وجميع  النقل  اسعار  ترتفع  المنظومة  هذه  جراء  ومن 

ولذلك نشهد هذا التراجع المخيف في احتياط العمالت األجنبية.
فيه  تنعدم  بلد  ف��ي  صائباً  تدبيراً  المحروقات  ع��ن  ال��دع��م  رف��ع  يبدو  ول��ذل��ك 
جيوب  الى  لتذهب   85% ب�  المركزي  البنك  يدعم  ولماذا  والمراقبة،  المحاسبة 

المحتكرين واللصوص والمهّربين، على حساب المودعين.
ال��ن��اس على  تهافت  ف��ي ض��وء  األزم���ة ستتواصل  ه��ذه  اّن  وب��ات واض��ح��اً     
سعر  بوجود  ستختفي  المحطات  على  الذّل  طوابير  اّن  نعتقد  وال  المادة،  شراء 
مدعوم سيبقى هدفاً الستمرار عمل المهّربين، ولن يتوقف االحتكار والتخزين 

والتهريب...
دقيق  غير  قول  فهو  األسعار  ارتفاع  في  يتسبّب  الدعم  رفع  اّن  يقول  وَم��ن 
بينما  ليرة،  ألف  بعشرين  دوالر  على  تسعيرها  جرى  السوق  في  األسعار  ألّن 
سعر الدوالر يتراجع طوال أسبوع حتى وصل إلى أقّل من 14 ألف ليرة وبقيت 
وسيارات  العموميون  السائقون  ُيعطى  ان  وُيستحسن  حالها،  على  االسعار 
سعراً  العامة  المنفعة  ذات  النقل  ووسائل  الصحية  والهيئات  األحمر  الصليب 

خاصاً.
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تون�س تعرب عن ��ستغر�بها من هجوم �إثيوبيا عليها!

»�سانغهاي« للتعاون في مو�جهة �لتحديات و�غتنام �لفر�س

�لموؤ�س�سة �لع�سكرية �لأميركية تو�جه �أزمة �سيا�سية حقيقية  

��ستئناف حركة �لعبور بين تون�س وليبيا  بوتين يوؤيد عقد موؤتمر للمانحين في �إطار �لأمم �لمتحدة

وي�سير لوجود تر�سانة من �لأ�سلحة �لحديثة تركها �لغرب في �أفغان�ستان

�سريع يعلن تد�سين مرحلًة جديدة من مر�حل تحرير �ليمن بد�أت مع عملية »�لباأ�س �ل�سديد« 

أع��رب��ت ت��ون��س، أم���س ال��ج��م��ع��ة، عن 
اإلثيوبية  الخارجية  تشكيك  من  استغرابها 
القضايا  عن  الدفاع  في  تونس  التزام  في 
لمجلس  بيان  صدور  عقب  وذلك  األفريقية، 
إلى  النهضة  سد  أزم��ة  أط��راف  دع��ا  األم��ن 

المفاوضات. استئناف 
بيان،  في  التونسية  الخارجية  وقالت 
أمس، إن تونس »تعرب عن استغرابها مما 
اإلثيوبية  الخارجية  وزارة  بيان  تضمنه 
الدفاع عن  التزام تونس في  من تشكيك في 
الدولية  المحافل  كل  في  األفريقية  القضايا 

وخالل عضويتها بمجلس األمن«.
المحكم  »ال��ت��ن��س��ي��ق  ت��ون��س  وأك����دت 
المعنية،  الدول  كّل  مع  المستمر  والتشاور 
البيان،  مشروع  حول  الّتفاوض  بداية  منذ 
أي  ضد  موّجهة  تكن  لم  المبادرة  هذه  وأن 

طرف«.
أن  إلى  التونسية  الخارجية  بيان  وأشار 
الدول  تشجيع  البيان  مشروع  من  »الهدف 

بشكل  المفاوضات  استئناف  على  المعنية 
لالتحاد  المحوري  ال���دور  وتثمين  ب��ن��اء، 
األفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له 
إلى  والتوّصل  المفاوضات  هذه  رعاية  في 

حل توافقي«.
وج������ددت ت���ون���س ت��أك��ي��ده��ا أه��م��ي��ة 
الوحيد  السبيل  باعتبارها  المفاوضات 
على  حرصها  أكدت  كما  الخالفات،  لتجاوز 
ورف��اه  ت��ع��اون  مصدر  النيل  نهر  يظل  أن 

وسالم وتنمية لكل بلدان المنطقة.
أم��س،  م��ن  أول  األم���ن،  مجلس  واعتمد 
تقدمت  رئاسياً،  بياناً  أيلول   15 األربعاء، 
النهضة  س��د  أزم��ة  بخصوص  تونس  ب��ه 

اإلثيوبي. 
موقف  األربعاء  يوم  إثيوبيا،  وهاجمت 
الذي يطالب  األمن،  تونس في بيان مجلس 
أديس أبابا والدول الثالث بضرورة العودة 
النهضة  س��د  أزم��ة  بشأن  ال��ت��ف��اوض  إل��ى 

والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.

بيان  في  اإلثيوبية  الخارجية  وقالت 
تاريخياً  خطأ  ارتكبت  »ت��ون��س  رس��م��ي: 
م��وق��ف م��ن مجلس  ن��ح��و ط��ل��ب  ب��دف��ع��ه��ا 

األمن«.
ذلك  أن  اإلثيوبية  الخارجية  وأك���دت 
الجليلة  ب� »بمسؤوليتها  يقوض ما وصفته 
مقعداً  يشغل  األمن  بمجلس  دوري  كعضو 

أفريقياً«.
مصر  ت��ت��ف��اوض   ،2011 ع���ام  وم��ن��ذ 
اّتفاق  إل��ى  للوصول  وإثيوبيا  وال��س��ودان 
وضمان  النهضة  سد  وتشغيل  ملء  حول 
حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 
التوصل  في  جهود  أي  تفلح  لم  سنوات   10

إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثالثة.
سابق،  وقت  في  أعلنت،  مصر  أن  يذكر 
قضية  ف��ي  األم��ن  مجلس  إل��ى  ال��ذه��اب  أن 
وليس  المسارات  أح��د  يعد  النهضة«  »سد 
المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من 

خالله.

والشكوك  المتعددة  الملحة  التحديات  مواجهة  في 
منظمة  تتحمل  العالم،  أنحاء  جميع  في  المتزايدة 
شانغهاي للتعاون التي مضى على إنشائها 20 عاماً، 
وهي أكبر مؤسسة إقليمية في العالم وأكثرها اكتظاظاً 
بناء  بدور  القيام  على  والقدرة  المسؤولية  بالسكان، 
أكثر في تعزيز األمن اإلقليمي والسعي لتحقيق التنمية 

المشتركة.
المنظمة  في  األعضاء  ال��دول  ق��ادة  يعقد  وقت  وفي 
وروس��ي��ا  وقيرغيزستان  وك��ازاخ��س��ت��ان  الصين   -
وباكستان-  والهند  وأوزب��ك��س��ت��ان  وطاجيكستان 
كل  فإن  )الجمعة(،  أمس  فيديو  راب��ط  عبر  اجتماعاً 
األنظار اتجهت إليهم لمعرفة كيف سيغتنمون الفرصة 
أفضل  بشكل  وتجميعها  جهودهم  لتنسيق  الجيدة 
للتغلب على األوقات العصيبة ورسم مخطط لمستقبل 

مشترك.
أساسي  مبدأ  وهو  شانغهاي،  ب��روح  واسترشاداً 
للكتلة، تبدي دول منظمة شانغهاي للتعاون االحترام 
من  جديداً  نوعاً  شكل  مما  البعض،  لبعضها  والدعم 
والتعاون  المتبادل  باالحترام  يتسم  الدولية  العالقات 

المربح للجانبين.
بعد عقدين من النمو، لم تصبح المنظمة، التي تضم 
اآلن ثمانية أعضاء كاملي العضوية وأربع دول مراقبة 
واألمن  للسالم  قوية  ركيزة  فقط  حوار،  شركاء  وستة 
لتعزيز  رئيسية  منصة  أيضاً  باتت  بل  اإلقليميين، 

التعاون والتبادالت في المنطقة األوراسية الشاسعة.
لمحاربة  ق��واه��م  توحيد  على  أعضاؤها  ويعمل 
»قوى الشر الثالث« المتمثلة في اإلرهاب واالنفصالية 
االق��ت��ص��ادي،  والنمو  ال��ت��ج��ارة  وتعزيز  وال��ت��ط��رف، 

والنهوض بالعالقات الشعبية.
المشترك  االقتصادي  الحجم  بلغ   ،2020 عام  وفي 
بزيادة  أميركي،  دوالر  تريليون   18.4 المنظمة  لدول 
قدرها 11 ضعفاً منذ تأسيسها، في حين قفزت التجارة 
 6.2 إلى  لتصل  م��رات  ثماني  المنظمة  داخ��ل  البينية 

تريليون دوالر خالل الفترة نفسها.
كما حافظت التبادالت الشعبية على قوة دفع قوية. 

بالعودة إلى عام 2019، قبل وباء كوفيد19-، تجاوز 
عدد الزيارات بين الصين وأعضاء آخرين في المنظمة 7 

ماليين، أي 3.5 أضعاف ما كان عليه في عام 2001.
من  كثيرة  أجزاء  في  المعدي  المرض  تفشى  عندما 
العالم، أظهر أعضاء المنظمة روح التضامن. لقد ساعدوا 
فيروس  انتشار  على  السيطرة  في  البعض  بعضهم 
كورونا الجديد وحماية الصحة العامة، واتخذوا موقفاً 

واضحاً ضد التالعب السياسي بالوباء.

ال�20 نقطة انطالق  الذكرى السنوية  ويشكل حدث 
أخماس  ثالثة  تغطي  التي  المنظمة،  وتتطلع  جديدة. 
العالم،  سكان  نصف  قرابة  وتضم  األوراسية،  القارة 
المحلي  الناتج  م��ن  المئة  ف��ي   20 م��ن  أكثر  وتمثل 
أكثر  وجدية  كثب  عن  العمل  إلى  العالمي،  اإلجمالي 
التعاون  م��ج��االت  أو  ال��ث��الث«،  »رك��ائ��زه��ا  لتعزيز 
والتبادالت  واالقتصاد  األمن  وهي  الثالث،  الرئيسية 

الشعبية.

ويحتاج أعضاء المنظمة إلى الحفاظ على التنسيق 
الوثيق وإقامة شراكة أقوى لحماية السالم واالستقرار 
األساسي  ال��ه��دف  أي��ض��اً  يعد  م��ا  وه��و  المنطقة،  ف��ي 

للمنظمة.
إلى  المنظمة  تحتاج  أفغانستان،  لقضية  وبالنسبة 
منظمة  مثل  أخ��رى  جماعات  مع  والعمل  توافق  بناء 
وتعزيز  اإلره��اب  عودة  لمنع  الجماعي  األمن  معاهدة 
التي  البالد  بناء  إع��ادة  في  والمساعدة  المصالحة، 

في  البالد  سقوط  ع��دم  من  والتأكد  الحرب،  مزقتها 
الفوضى مرة أخرى.

هي  للمنظمة  بالنسبة  األخرى  الملحة  المهام  ومن 
ويتعين  العامة.  الصحة  حوكمة  في  التعاون  تكثيف 
وزي��ادة  اللقاحات  بتوزيع  التعجيل  أعضائها  على 
التنسيق  وتعزيز  اللقاحات  على  الحصول  إمكانية 
الحدود بطريقة  لتسهيل تنقل األشخاص والسلع عبر 

منظمة وآمنة.
الدعم  م��ن  المزيد  الصعبة  اللحظة  وتستدعي 
للسالسل  السلس  العمل  على  للحفاظ  وال��ج��ه��ود 
الصناعية العالمية وبناء اقتصاد عالمي أكثر انفتاحاً 

وإنصافاً وشموالً.
ولتنشيط االقتصاد الذي تضرر بشدة في خضم وباء 
شانغهاي  منظمة  أعضاء  على  يجب  مستعراً،  زال  ما 
للتعاون االلتزام بحزم بالتعددية واالنفتاح، وتسهيل 
في  والتكامل  الترابط  وتعزيز  واالستثمار،  التجارة 

المنطقة.
وأتاحت مبادرة الحزام والطريق فرصة فريدة لدول 
المنظمة لمواءمة خططها اإلنمائية، واالستفادة بشكل 

أكبر من إمكاناتها الهائلة وتكثيف التعاون العملي.
التبادالت  زيادة  الضروري  من  آخراً،  وليس  أخيراً 
المنظمة،  داخ��ل  المتبادل  التفاهم  وتعزيز  الشعبية 
حيث أن ازدهار التبادالت الشعبية قد أدى إلى تعزيز 
الدعم العام لنمو المنظمة، وسيواصل لعب دور رئيسي 

في تعاونها الشامل.
الصينية،  شانغهاي  مدينة  في  عاماً،  عشرين  قبل 
منظمة  إنشاء  عن  الستة  المؤسسون  األعضاء  أعلن 
تسعى  جديدة  بحقبة  بشر  مما  للتعاون،  شانغهاي 
والتنمية  األمن  تحقيق  إلى  معاً  المنطقة  بلدان  فيها 

واالزدهار.
التغييرات  من  بحقبة  العالم  يمر  وبينما  اليوم، 
منظمة  تنهض  أن  ودورها  بثقلها  يليق  فإنه  العميقة، 
وتشكل  ال��ح��دث،  مستوى  إل��ى  للتعاون  شانغهاي 
من  المزيد  وتقدم  مشترك،  مستقبل  له  أوثق  مجتمعاً 

المساهمات للمنطقة والعالم بأسره.

واألمنية  العسكرية  المؤسسة  ت��واج��ه 
خلفية  على  حقيقية  سياسية  أزمة  األميركية 
ت��زاي��د ح���االت م��ع��ارض��ة ال��ح��رب م��ن قبل 
العراق  في  معاركها  خاضوا  الذين  الجنود 

وأفغانستان.
أن  ع��ن  ت��ح��ّدث��ت  سابقة  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
العراق  م��ن  العائدين  األميركيين  الجنود 

يواجهون مشكالت نفسية.
عالية  إحباط  ح��االت  البيانات  وسّجلت 
األميركيين،  الجنود  صفوف  داخل  المستوى 
في  خدمتهم  فترة  أم��ض��وا  ال��ذي��ن  بخاصة 
أفغانستان، بعد عودة طالبان للحكم، والتي 

أُرسلوا لمحاربتها أصالً.
وأوض����ح����ت دراس������ة أج����راه����ا م��ع��ه��د 
»بيانات  أن  كرافت«  ستيت  »ريسبونسيبل 
غالبية  امتعاض  عن  أسفرت  العام  ال��رأي 
العراق،  في  خدموا  الذين  األميركيين  الجنود 
الحرب  بأن  وشعورهم  المئة،  في   64 بنسبة 

لم تستحق خوضها«.
أفغانستان  على  الحرب  يخص  ما  في  أما 
في   58 واعتبر  منها،  قريبة  النتيجة  فجاءت 

المئة أنها عبثية.
ال���دراس���ة، ف���إن »أه��م��ي��ة تلك  وب��ح��س��ب 
في  خ��دم��وا  الذي��ن  بعض  أن  ال��م��ؤش��رات 

معارضة  صفوف  إل��ى  وانضموا  الحربين 
مناصب  لتبوؤ  مرشحون  اآلن  هم  الحرب 
س��ي��اس��ي��ة ع���ن ال��ح��زب��ي��ن، ال��دي��م��ق��راط��ي 

والجمهوري«.
وب��ع��د ان��س��ح��اب ال��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة من 
األميركي  ال��رئ��ي��س  استقبل  أف��غ��ان��س��ت��ان، 
جنود  رف��ات  عسكرية  قاعدة  في  بايدن  جو 
في  وذلك  كابول،  هجوم  في  قتلوا  أميركيين 
مراسم سادها صمت لم يكسره أحياناً سوى 
األميركي  الرئيس  ت��ع��ّرض  م��ع  األس��ر  بكاء 
لألزمة  إدارته  خلفية  على  شديدة  النتقادات 

األفغانية.

معبر  أّن  الليبية  الداخلية  وزارة  أكدت 
أمس  صباح  فتح  ال��ح��دودي  جدير  راس 
ليبيا  بين  العبور  حركة  أم��ام  الجمعة، 

وتونس.
إن  موقعها  على  بيان  في  الوزارة  وقالت 
عنه  اإلعالن  تم  ما  على  »بناء  فتح  المعبر 
بين  الحدودية  المنافذ  فتح  إع��ادة  بشأن 

ليبيا وتونس«.
ودع���ت إل��ى االل��ت��زام ب���«ال��ب��روت��وك��ول 
جائحة  لمجابهة  عليه  المتفق  الصحي 

كورونا، من أجل سالمة الجميع«.
وأفاد موقع »موزاييك أف أم« بأّن »نسق 
الحركة بطيء جداً بالمعبر بسبب الشروط 
الصحية التي فرضتها الدولتان في اتفاقهما 

والتي  ال��ح��دود،  فت��ح  إع��ادة  ح��ول  أخيراً 
الجانبين  من  المسافرون  يك��ون  أن  تقضي 
قد است��كملوا التلقيح، مع إج��بارية إظه��ار 
ح��ال  وفي  سل��بي،  آر«  سي  »بي  تحليل 
مطالب��ون  فإنه��م  الشرط  هذا  توافر  عدم 
على  بالفنادق  إجباري  حجر  في  بالدخول 

نفقتهم.

المسلحة  القوات  باسم  المتحدث  أعلن 
تفاصيل  عن  سريع،  يحيى  العميد  اليمنية، 
عملية »البأس الشديد« في محافظة مأرب، 
النوعية  العسكرية  »العملية  أّن  موضحاً 
تحرير  إل���ى  أّدت  م���أرب  ف��ي  وال��واس��ع��ة 
مناطق واسعة في المحافظة كما أّدت لدحر 

المرتزقة«.
مأرب  في  »العملية  أّن  سريع  وأض��اف 
أهدافها  وحققت  عدة  أشهراً  تنفيذها  استمر 

بنجاح«.
دّشنت  اليمنية  »القّوات  أّن  إلى  أشار  كما 
من  اليمن  تحرير  مراحل  من  جديدة  مرحلًة 
الغزاة والمحتلين، من خالل شّن هجوم من 

مساراٍت عّدة«.
فتحت  المسلحة  »ال��ق��وات  ب��أّن  وأف���اد 
تتناسب  تكتيكات  واتبعت  جديدة  مسارات 
أّن  مضيفاً  العسكرية«،  العملية  وجغرافيا 
المسير  الجو  وسالح  الصاروخية  »القّوة 

العسكرية  العمليات  من  العشرات  نفذا 
الناجحة«.

 128 أّن����ه »ت���م ت��ن��ف��ي��ذ  وب��ّي��ن س��ري��ع 
العمق  في  عملية  و33  اليمن  داخل  عملية 
في  قواتنا  »استخدمت  وقال:  السعودي«. 
وسعير  ون��ك��ال  ب��در  ص��واري��خ  العمليات 
نّفذ  كما  وقدس2،  ال��ف��ق��ار  وذو  وق��اص��م 
منها  عملية   319 المسّير  ال��ج��و  س��الح 
و183  أراضيه  في  العدو  استهدفت   136

استهدفته داخل اليمن«.
وح��دات  »م��ج��اه��دي  إّن  ق��ائ��الً  وأردف 
المدرعات  وسالح  ال��دروع  وضد  الهندسة 

كان دورهم رئيسياً في هذه المعركة«.
ال��ع��دوان  »تحالف  أّن  سري��ع  وت��اب��ع 
)البأس  عملية  تنف��يذ  مراح��ل  خالل  شّن 
القوات  ورصدت  الغارات،  مئات  الشديد( 
في  غ��ارة   3290 على  يزيد  م��ا  المسلحة 
استهدفت  كما  قواتنا  تقّدم  إلعاقة  محاولٍة 

المدنيين«.
أحصوا  واللجان  »الجيش  إّن  ق��ال  كما 
1500 آلية ومدرعة وناقلة  تدمير ما يقارب 
الشديد  البأس  »عملية  أّن  مبيناً  جند«، 
الثاني  تشرين  حتى   2020 أذار  من  امتدت 

.»2020
وشدد على أّن »خسائر العدو في العملية 
و550  جريح  و12400  قتيل   3000 بلغت 
أسيراً«، معلناً أّن القوات اليمنية تمّكنت من 
تحرير ما يقارب 1600 كلم مربع في عملية 

)البأس الشديد(«.
النتائج  أب���رز  »م��ن  أّن���ه  س��ري��ع  وأف���اد 
المعسكرات  أكبر  وهو  ماس  معسكر  تحرير 
السنوات  خ��الل  ال��ع��دو  استخدمها  التي 
ألبناء  الجهادي  »ال��دور  مثمناً  الماضية«، 
إلى  أدى  وال���ذي  العملية  ه��ذه  ف��ي  م��أرب 

اإلنجازات«. تحقيق 
اليمن  تحرير  هي  »قضيتنا  أّن  وأض��اف 

السعودي  عن  دفاعاً  فيقاتلون  المرتزقة  أما 
أّن  إل��ى  مشيراً  واألم��ي��رك��ي«،  واإلم��ارات��ي 
تحرير  نحو  ماضية  اليمنية  »ال��ق��وات 
الحرية  تحقيق  حتى  اليمن  أراض��ي  كافة 

واالستقالل«.
بعد  اليمنية،  المسلحة  ال��ق��ّوات  وبّثت 
مشاهد  أمس،  سريع،  يحيى  العميد  مؤتمر 
السعودي  التحالف  خلّفها  التي  للغنائم 

بعد اندحاره.
سعودية،  م��ص��ادر  أّن  بالذكر  الجدير 
انفجاراٍت  بدوي  الجمعة،  أمس  فجر  أفادت 
ومناطق  جيزان  منطقة  أرجاء  هّزت  كبيرة 

أخرى.
سريع،  يحيى  »العميد  أّن  إل��ى  ُي��ش��ار 
ال��وح��دات  أّن  ال��م��اض��ي،  األس��ب��وع  أع��ل��ن 
اليمنية نجحت في تحرير مديريتي ماهلية 
عملية  من  الثالثة  المرحلة  ضمن  والرحبة 

المبين«. النصر 

بوتين،  فالديمير  ال��روس��ي  الرئيس  ق��ال 
الواليات  بقيادة  »الغرب  إن  الجمعة،  أمس 
األسلحة  من  كاملة  ترسانة  ترك  المتحدة، 

الحديثة في أفغانستان«.
لرؤساء  مشترك  اجتماع  في  بوتين  وأكد 
ومنظمة  للتعاون  شنغهاي  منظمة  دول 
االتفاق  »أهمية  الجماعي،  األم��ن  معاهدة 
االعتراف  مسألة  بشأن  موحد  موقف  على 

بالسلطات الحالية في أفغانستان«.
المهم  من  أنه  ترى  »طالبان  بوتين:  وتابع 

ومن  المدمرة،  التحتية  البنية  بناء  إع��ادة 
الصعب عليها القيام بذلك، وروسيا تؤيد عقد 

مؤتمر للمانحين في إطار األمم المتحدة«.
مع  للعمل  »الحاجة  إل��ى  بوتين  وأش��ار 
الواليات المتحدة والدول األخرى لفك تجميد 

أموال أفغانستان تدريجياً«.
الحكومة  وص���ف  ي��م��ك��ن  »ال  وأض�����اف: 
االنتقالية في أفغانستان بأنها تمثل الجميع، 
بحاجة  نحن  معها،  للعمل  حاجة  هناك  لكن 
أف��غ��ان��س��ت��ان ف��ي صيغة  ل��ب��ن��اء ح���وار م��ع 

بالفعل  جار  والعمل  الموسعة«  »الترويكا 
على هذا«.

)المحظورة  »ط��ال��ب��ان«  حركة  وبسطت 
أراض��ي  معظم  على  سيطرتها  روس��ي��ا(  في 
أفغانستان مع بدء انسحاب القوات األجنبية 
جميع  على  مسلحوها  وسيطر  ال��ب��الد؛  من 
 15 ي��وم  واس��ت��ول��ت  ال��ح��دودي��ة،  المعابر 
ودخل  ك��اب��ول،  العاصمة  على  ال��ج��اري  آب 
مغادرة  بعد  الجمهوري  القصر  مقاتلوها 

الرئيس أشرف غني البالد إلى اإلمارات.

تقرير �إخباري

Thirteenth year /Saturday / 18 September 2021
 2021 أيلول   18  / السبت   / عشرة  الثالثة  السنة 



äÉªàJ 5 Thirteenth year /Saturday / 18 September 2021
 2021  ‰uK�√  18  Ø  X���«  Ø  …dA�  W��U��«  WM��«

 (1¢U áªàJ) ...¿ÉÑMôj ≠æ«Hh ø«JƒH (1¢U áªàJ) ...¿Éà°ùfÉ¨aCÉH á«ë°†àdG ó©H

 (1¢U áªàJ) ...39 iôcòdG »a

 dOF��Ë ¨‚u��« W�FK� t�d�Ë w�uJ� q�b� ÒÍ√ s�
 l�— l� VI�dL�« dF��« s� Î U��d� tKF�� UL� s�eM��«
 lO�u�  qOK�  n�u�  ‰UL�«  d??�“Ë  sK�√  ULMO�  ¨r�b�«
 W�d�  l�  w�UL�«  wzUM��«  oO�b��U�  ’U��«  bIF�«
 VO�d� l{u� ÊU�  U�  u�Ë ¨å‰U�—U�Ë f�—UH�«ò
 sOO�UM�K�«  Î «b???�«Ë  oK�  Íc??�«  W�—uNL��«  fOz—  s??�
 ÁbN� s??� d??O??�_« ÂU??F??�« w??� W??O??�ö??�≈  U??�U??�??M??�

ÆXC� w��«  «uM��« ÷ÒuF�

 ¨ŸUL�ùU�  Í—«“u??�«  ÊUO��«  ¡«—“u??�«  fK��  —«d�≈  bF�Ë
 W�U� W�K� bNA� Íc�« uJ�O�Ë_« dB� v�≈ —UE�_« t���
 WA�UML�  ÍÒd�  tO��  fOzd�«  UNO�≈  U�œ  w�UOM�«  fK�LK�
 q�IL�«  sOM�ô«  dN�  q��  ¨WI��«  vK�  X�uB��«Ë  ÊUO��«

Æt�H� ÂuO�« ¡U�� p�c�Ë
 W�U�_« X�“Ë bI� ¨å¡UM��«å?� WO�K�� —œUB� V���Ë
 Ÿö�ö� »«uM�« vK� Í—«“u�« ÊUO��« »«uM�« fK�L� W�UF�«
 ¨WO�UOM�«  W�K��«  w�  t�A�UM�  s�  ÂU�√  W�ö�  q��  tOK�
 d��  …d�U��  W�uIM�  ÊuJ��  W�K��«  Ê√  v??�≈  …dOA�
  «u�√ W��� W�uJ��« ‰UM� Ê√ WF�u�� ¨…eHK��«  U�U�
 UN��U�  w��«   «u??�_«  W���  s�  v??�œ√  ÊuJ�  s�  WO�U�
 Ê√ WHOC� ¨«b�F� w� W�eKL�«  WO�UOM�«   «—UA��ô« ‰ö�
 Ê√ ÎULK� W�uJ�K� WI��« `M� XMK�√ WO�UOM�« q�J�« nK���
 Â«e��U� W�ËdA� ÊuJ�� t�I� Ê√ sK�√ ÍuI�« ÊUM�� q�J�
  U�ö�ù«  ULO�  ô  Í—«“u�«  ÊUO��«  œuM�  cOHM�  W�uJ��«
 Êu�U�Ë  ¡U�dNJ�«  WD�Ë  wzUM��«  oO�b��U�  WO�U�_«
 WO�UM�K�«   «uI�«  q�J�  sK�√  ULO�  ¨‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«
 WI��«  `M� sJL� nO� ∫ÎözU��� W�uJ��« s� WI��«  t���
 q�Ë√  Íc??�«  ¨UNO�  t�H�  o�dH�«  Âö��«  œUF�  W�uJ��

ÆW�UD�« …—«“Ë WL�F�« v�≈ ÊUM��
 sJ�  r�ò  t�√  v�≈  å¡UM��«å?�  WO�UO�  ◊U??�Ë√   —U??�√Ë
 ‰u??�_«  sJ�  W�uJ�K�  ÎU�eK�  ÎU??�u??�  Í—«“u????�«  ÊUO��«
 w�U��  ÎU??L??z«œË  Áœ«b??�≈  ÷dH�  WO�u�UI�«Ë  W�—u��b�«
 w��« WO�uJ��« W�UO��U� oKF�� U� q�Ë W�KL�« U�UCI�«
 U�  q�Ë  W�œUB��«Ë  WO�U�Ë  WO�UO�   UHKL�«  q�  ‰ËUM��
 vK�   e�—  ◊U�Ë_«  sJ�  ÆåbK��«Ë  ”UM�«  U�UCI�  oKF��
 w��« ÎUOHzU�Ë ÎUO�UO� W�uM�L�« q�J�«Ë  «u�_« W��� Ê√
 ¨w�UO��«  o�«u��«  r���  Î «—U���«  qJA��  WI��«  `ML��
 fK��  q??�«œ  w�UO��«  ÂU���ô«  r��  vK�  Î«d�R�Ë
 —UO� ULO� ô ¨WF�«Ë WO�UO� WKOJA� rC� Íc�« ¡«—“u�«
 ◊U�Ë_« Ê√ ô≈ ¨tK�« »e�Ë d��« wM�u�« —UO��«Ë q�I��L�«
 UN�—b�Ë  W�uJ��«  ¡«œ√  vK�  rJ��«  dJ�L�«  s�  t�√   d���«
 r�—  vK�  UNzUC�√  sO�  ÂU���ô«  Èb�Ë  WO�U��ô«  vK�
 v��  UNHO�Q�  cM�  W�uJ��«  qKE�  Íc�«  wI�«u��«  ŒUML�«
 UN��öD�«Ë WI��« UNKO� bF� U� d�_« «c� r��� U� sJ� ¨Êü«
 W�U���«Ë  WM�U��«   UHKL�«  W??�—U??I??�Ë  qLF�«  u��
 wzUM��«  oO�b��U�  ¨W�œUB��ô«Ë  WOAOFL�«Ë  WO�UO��«
 ¨‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«  Êu�U�Ë  w�dBL�«  ŸUDI�«  Õö�≈Ë
 ÷ËUH��«  …—«œ≈  WOHO�Ë  ¨WOK�uL��«  W�UD��«Ë  r�b�«  l�—Ë
 WD�Ë ¨tMLC�� w��« ◊ËdA�«Ë w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l�
 sO�“UM�«  W�“√Ë  ¨ ËdO�  Q�d�  dO�H�   UIOI��Ë  ¡U�dNJ�«
 W�d���«  œËb��«  rO�d�  nK�Ë  ¨W�—u�  l�   U�öF�«Ë
 ¡«—“u??�«  fK��   U�K�  bNA�  Ê√  WF�u��  ¨åU�dO�Ë
 ÈbL�« v�� vI��� UNMJ� ¨¡«—“u�« sO�  U�ö�Ë  U�–U��
 wLOK�ù« – w�Ëb�« o�«u��« nI� X�� W�u�C� —uEML�«
  U�«dH�ô«  iF� qON��Ë W�uJ��«  …œôË v�≈  Èœ√  Íc�«

    ÆåwDHM�« Èu��L�« vK�
 s� n�«u� WK�K� w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz— oK�√Ë
 w�UIO� b�√ CNN WJ�A� Y�b� w�Ë ¨…b�  UHK�Ë U�UC�
 l{ËË  —UON�ô«  n�Ë  w�  W�uJ�K�  WO�U�_«  WLNL�«ò  Ê√
 W��UF�  v�≈  ‰UI��ö�  Î «bONL�  ¨w�UF��«  o�d�  vK�  bK��«
 w�UIO�  XH�Ë  ÆåWO�UO��«Ë  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«   UHKL�«
 ÕUO�—ôU�   dF�  ¨ÂuO�«Ë  W�uJ��«  qOJA�  sO�ò  t�√  v�≈
 ‚ËbM�  l�  UMK�«u�  ÂU�√  WF��  ‰ö�  w�  UM�_  w��M�«
 UM{d�Ë  ¨ÊUM��  r�b�  Áœ«bF��«  Èb�√  Íc�«  w�Ëb�«  bIM�«

ÆåW��UML�« ‰uK��«  U�«d��«Ë ¡U�dNJ�« WKJA�
 s�ò  t�√  b�√  ¨ ËdO�  Q�d�  —U�H�«  w�  oOI���«  s�Ë
 W�dFL�  oOI���«  t??�Ë  w�  ·u�u�U�  ozU�  Í_  `L��
 c�_«  l� ¨UNM� sO�ËR�L�«  W��U��Ë WL�d��«   U��ö�

ÆåWO�u�UI�«Ë W�—u��b�« ‰u�_« —U���ô« w�
 wKL� q�— U�√ò ∫W�uJ��« w� åtK�« »e�ò W�—UA� s�Ë
 Ê√ UMMJL� ôË ¨WO�UM�K�« ·UO�_« rEFL� WF�U� W�uJ��«Ë
 w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ÷ËUH��«Ë  U�ö�≈ ÍQ� ÂuI�
 s� W��d� q�L� tK�« »e� ÆlOL��« r�œË WI�«u� ÊËœ s�

Æå»«uM�« fK�� w� sOO�UM�K�«
 s�  ·u��«Ë  w??�«d??�ù«  jHM�«  tK�«  »e??�  ‰U??�œ≈  s??�Ë
 „UN��« vK� s�e� U�√ò ∫w�UIO� »U�√ ¨ÊUM�� vK�  U�uI�
 Ê_ ¨tOK�  U�uI� s� ·u� Íb� fO� sJ�Ë ÊUM�� …œUO�

ÆåWO�UM�K�« W�uJ��« s� ‰eF� w� XL� WOKLF�«
 …—«œù«  s�  r�œ  qzU�—  …b�  vIK�  t�√  w�UIO�  nA�Ë
 v�≈  å¡UM��«å?�  X�H�  WO�UO�  —œUB�  Ê√  ô≈  ¨WO�dO�_«
 W�uJ��«  s�  w�dO�_«  n�uL�«  vK�  rJ��«  sJL�  ô  t�√
 w�dO�_«  —UB��«  pH�  WOKL�   «—«d�  –U��«  q��  …b�b��«
 w�Ëb�«  jIM�«  ‚ËbMB�  ÕUL��«Ë  ÊUM��  s�  ÍœUB��ô«
 UL�U�ò ∫—œUBL�« X�U{√Ë ÆÊUM�� …b�U�L� ZOK��« ‰Ëb�Ë
 ‰ËbK� dC�_« ¡uC�« jF� r� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�«
 Ê√ wMF� ÊUM�� vK� ÕU�H�ö� Î «b�b�� WO�OK��«Ë WO�dF�«
 U��uJ� t�OI� Íc�« t�H� dOBL�« vIK�� w�UIO� W�uJ�
 v��  »U�œ  ÊU��Ë  Íd�d��«  bF�  sOI�U��«  sO�Ozd�«
 ô  Íc�«  ÍœuF��«  n�uL�«  bM�  WH�u��  ¨åfJF�«  X���
 n�u�  v�≈  W�U{≈  ¨W�U��«  v��  ÎU���K�Ë  ÎUC�U�  ‰«e�

ÆåÂU� qJA� w�dF�« n�uL�«Ë w�OK��« ÊËUF��« fK��
 w�«dIL�b�«ò  »e��«  fOz—  —U??�√  p??�–  ‚UO�  w??�Ë
 WO�«d�ù«  sH��«  …uD�ò  Ê√  v�≈  Êö�—√  ‰ö�  åw�UM�K�«
 dO�«u�  s�  w�UM�K�«  s�«uL�«  cIM�Ë  ¨…—U??�??�Ë  …dO��
 «c�  Ê√  p�  ôò  t�√  vK�  Î «œbA�  ¨åUN�  ÷dF��  w��«  ‰c�«
 w�UM�K�« l�«u�« vK� t�H� fJFO�Ë ¨wKBH� Ÿu{uL�«
 ÎU�UO�—« qJAO� ¨W�“_« s� UM�d�� Ãd�� Í√Ë Î̈UO�U��≈
 V��ò t�√ å—UML�«ò …UMI� Y�b� w� ¨`{Ë√Ë ÆåsOO�UM�K�
 ‰u�Ë  h��  U�  w�  —U���ô«  w�  b�UA�  …b�  c�Q�  Ê√
   U�œU�� UNM� ¨ W�—u�  d��Ë Ê«d�≈ s� w�«d�ù«  Ë“UL�«

 —«d���«  q�√  s�   Êœ—_«  w�  w�U�d�«  ŸUL��ô«Ë  ¨ UMOO�
 Ê√  Î «d��F�  ¨åÊUM��  v�≈  WO�œ—_«  W�UD�«Ë  ÍdBL�«  “UG�«
 ÊuJO�  w�«d�ù«Ë  ¨…dO��   «dOG��  vK�  WK�I�  WIDML�«ò
 —UA�  fOzd�« …—œU�L� W�—u�Ë ¨ «dOG��« Ác� w� ÎUJ�d�

Æå—Ëœ UN� ÊUM�� v�≈  b�_«
 o�«—  Íc�«  wKOz«d�ù«Ë  w�dO�_«  XLBK�  W��M�U�Ë
 Ê«eOL� œuF� p�–ò Ê√ Êö�—√ È√— ¨ WO�«d�ù« sH��«  ‰u�Ë
 WO�öI�  d��Q�  Êu�UF��  sOO�dO�_«ò  Ê√  d���«Ë  ¨åÈuI�«
 vK� —UB��« ÈËb� Âb�  dN� b�Ë ¨sOO�UM�K�« iF� s�

ÆåÊUM��
 bF� ÎU�uB� ¨ dOG� U�dO�√  U�U�� q�ò Ê√ `{Ë√Ë
 w� W�ËUIL�« —Ëœ hOKI� ·bN� —UB��« …bzU� Âb� dN� Ê√
 ÆåW�—u� v�≈  w�UM�K�«  b�u�«  …—U�“ u� qO�œ “d�√Ë ¨ÊUM��
 v�≈  Î «b??�Ë  qJA�  Ê√  b�_«  s�  X�K�ò  t�√  ¨Êö??�—√  d�–Ë
 sJ�� W�—u�ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨åÎU�Oz— t�U���« bF� W�—u�
 q�«dL�«  nK��L�  wN�  ¨ÊUM��  w�  “Ë—b�«  Ê«b�Ë  VK�  w�
 Èb�Ë ¨oOLF�« Í“—b�« Ê«b�u�U� «c�Ë ¨“Ë—bK� bM��« X�U�

ÆåÊUM�� w� Í“—b�« l�«uK� dO�� Â«d��« b�_«
 vK�   WO�dO�_«  W�«e��«  …—«“Ë  l�u�  vK�  —uAM�  d�–Ë
 œ«d�√Ë  WJ��  vK�    U�uI�  X{d�  sDM�«Ë  Ê√  X�d��ù«
 Ê√  ÊUO�  w�  …—«“u�«  X�{Ë√  UL�  Æ tK�«  »e��  WK�  vK�
 ¡UC�√  œb�  ©OFAC®  WO�M�_«  ‰u�_«  W��«d�  V�J�ò
 ÊuKLF� s�c�« ¨X�uJ�«Ë ÊUM�� U�dI�Ë WO�UL�« WJ�A�« pK�
 »e� r�b� WN�«u�«   U�dA�«Ë sOO�UL�«  s�d�OL�«  sL{
 Æåw??�«d??�ù«  Í—u��«  ”d�K�  l�U��«  ”bI�«  oKO�Ë  tK�«
 q��   UOKLF�  «u�U�  WJ�A�«  Ë√  œ«d�_«  ¡ôR�ò  Ê√   b�√Ë
 WO�UL�«  WLE�_«  ‰ö�  s�   «—ôËb�«  s�  sO�öL�«   «dA�
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 dBM� ‚ö�≈Ë ¨ «d�u�K� b�d�� dBMF� ¨o�UML�«Ë nz«uD�« sO� WO�UL��ô«  U�öF�«Ë ¨W�œUB��ô«
 d�J� WF�U� WOM�Ë WGK� UNF� q�UF��« W�UO� r�� ¨W�uO� W�KB� vK� wM�� b�b� wK�UH� »UDI��«
 ¨t�u�  U�dO�H��  Îö??�√  ¨WHzUD�«  WI�d�  w�  »e��«  …d�U�L�  X�A�√  w��«  WJOL��«  qBH�«  Ê«—b??�
 d��  o�b��«  ÊU�d�Ë  d��«  w�  Ÿœd??�«  W�œUF�  l�  w�dO�√  s�U��  v�≈  …bM��L�«  W�œUFL�«  Ác�  W�O��Ë
 ·ö�_« wL�� ¨b�b� w�UL��« ÍœUB��« Ã–uL� ¡uA� ÊuJO� ¨W�œUFL�« v�≈ q�b� b���L� ¨W�—u�
  U�UDI� WO�UL��ô« W�U�d�« ÂbI�Ë ¨W�UD�« …—u�U� iOH�� W�«u� s� ¨W�«—e�«Ë W�UMBK� WCH�ML�«
  U�ON�«Ë  ¨ÁUOL�«  d�dJ�Ë  a{   UD��Ë  ¨WCH��  …—u�UH�  ¨ «b�uLK�  WOzU�dNJ�«  W�b��«Ë  W�B�«
 UL� ¨t�«uM� Î «b�b� Î «bN� ÊUM�� q�bO� ¨UNM� W�UD�« bO�u� …—u�U� ¡U��√ qL��� …e�F�«Ë ÂU��ú� WO�«d�«
 »U� ‰Ë_« s�U���« `�� UL�Ë ¨sO�œUB��« sO�–uL� sO� “«u� s�U�� …œUO�K� sO�–uL� sO� s�U���«

Æ¡«dI��ô«Ë Y���U� Î «d�b� Î «b�b� Î U�U� w�U��« `�H� ¨W�UL��«Ë d�d���«

 (1¢U áªàJ) ...øcÉ°ùJ øe ˆG ÜõM

 UN���  ¨WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«Ë  WO�Ë—Ë_«
 W�œUB��ô« ¨sO�dD�« `�UBL� w�u{uL�« i�UM��«

 Ær�UF�« bOF� vK� ¨W�dJ�F�«Ë WO�UO��«Ë
 Î «bOFB�  œ«œe??�  w�Ëb�«  Ÿ«dB�«  Ê√  wMF�  «c�Ë
 ¨WO�Ëb�«   UH�U���«  w�  WKL���   «dOG��  wA�Ë
 r�UF�«  w� ÎUO�U� WLzUI�«  WO�Ëb�«   U�UHD�ô« qIM�

 ÆÈd�√ WN�� WN� s�
 q�UF�� ô …b��L�«  U�ôu�« Ê_  U�UHD�« ‰uI�Ë
 nK�  ¡UC�√  p�–  w�  UL�  ¨r�UF�«  w�  W�Ëœ  W�√  l�
 U��d�  q��  ¨‰Ëb??�«  Ác�   U�d��Ë  w�K�_«  ‰UL�
 ¨WKI��� ‰Ëœ UN�√ vK� ÊU�UO�«Ë UO�UL�√Ë UO�UD�d�Ë
 W�UN�  cM�®  WK���  ‰Ëb�  UNF�  q�UF��  w�  UL�≈Ë
 ©sDM�«u�  WF�U�  ‰Ëb�  ¨WO�U��«  tOL�UF�«  »d��«

 ÆnOK��« Èu��� v�≈ v�d� ô w�U��U� w�Ë
 ¨…b�UI�« Ác� s� ÎU�öD�«Ë ¨sDM�«Ë ÊS� UM� s�
  U�ôu�«  »U�–√  v�≈  W�U{≈  ¨‰Ëb�«  pK�  l�  q�UF��
 UL�  ¨åj???�Ë_«  ‚d??A??�«ò  w??�  WO�dO�_«  …b��L�«
 `�UBL�«  W�b��   «Ëœ√  UN�√  vK�  ¨åqOz«d�≈ò  UNO�
 UN�uIK�� w��« d�«Ëú� ÎUI�� qLF� Ê√ V�� ¨WO�dO�_«

 Æd��√ ô iO�_« XO��« bO� s�
 VCG�«  W�u�  wN�  ¨Ác�  W�bIL�«  W��UM�  U�√
 WO�—U��«  d�“Ë  ÊU��  vK�   dN�  w��«  ÍdO��N�«
 œU��«  Âu�N�«Ë  ¨ÊU??�—œu??�  í??�≈  ÊU??�  ¨w��dH�«
 Âu�  Áb??I??�  w�U��  dL�R�  ‰ö??�  ¨t??M??�  Íc???�«
 Êb�U�  u�  w�dO�_«  fOzd�«  vK�  ¨2021Ø9Ø16
 s�  nK���  ô  W��UHL�«  t�U�dB�  Ê≈  tM�  t�u�Ë
  U�OIF� w� p�–Ë ÆV�«d�  b�U�Ëœ ¨tHK�  U�dB�
 w�UD�d��«  ÃU��«  s�  ¡e�®  UO�«d��√  ÂUO�  vK�  t�
 ©«b�ö�“uO�Ë «bM� UL� ‰öI��ô« WK�U� W�Ëœ X�O�Ë

ÆÁœö� l�  U�«uG�« WIH� ¡UG�S�
 W�U�  V??�??�  u??�  U???�Ë  WIHB�«  Ác???�  w??�  U??L??�
 WO�U�uK��b�«  ”√—  UNAOF�  w��«  ¨U�dO��N�«
 s�  “dH�  Ê√  UN�  sJL�  «–U�Ë  ¨ÂU??�_«  Ác�  WO��dH�«

 ø UO�«b�
 ÊU�  U�bM�  ¨t�H�  ÊU�—œu�  ÂUOI�  WOCI�«   √b�
 —U�L��  ¨2016  ÂU??�  U��d�  w�  ŸU�bK�  Î «d???�“Ë
 YO�  ¨WO��dH�«  W�dJ�F�«   U�UMB�«   U�dA�
 ¨tMO� w� UO�«d��√ ¡«—“Ë fOz— ŸUM�S� ¨„«c�¬ ¨`��
 qLF� ¨WO��d� W�«u� 12 ¡«dA� ¨‰u��dO� r�uJ�U�
  W�d� UN��UMB� ÂuI� ©‰e�b�«® ÍbOKI��«  œu�u�U�

ÆW�d���«  «b�UF�K� WO��dH�« å”√ Ê√ w� Íœò
 ÊU�O� dN� w� ¨WO�«d��_« W�uJ��«  —U��« b�Ë
 UNF�  XF�ËË  WO��dH�«  W�dA�«  Ác�  ¨1916  ÂU�
 YO� ¨ U�«uG�« lOMB� w� ¡b�K� ¨WOL�— Î«œuI�
 Ác� dIL� …—U�e� ÎUI�ô w�«d��_« ¡«—“u�« fOz— ÂU�
 ¨w��dH�«  ⁄—u�dO�  ¡UMO�  w�  ¨WO��dH�«  W�dA�«
 ¨dA�  w�M�ô«   U�«uG�«  W�UM�  ŸËdA�  `���«Ë
 ¨UNLOK��  s�  W�dA�«  wN�M�  Ê√  ÷d�H�  ÊU�  w��«

Æ2030 ÂU� ¨UO�«d��√ w� WO�Ëb�« t�� ‰uD�_
 X�U�  WIHB�«  ÁcN�  WO�UL�ù«  WLOI�«  Ê√  ÎULK�
 t�LO�  U�  Í√  ¨w�«d��√  —ôËœ  —UOK�  90  ÍËU��
  UIHB�«  s�  p�c�  w�Ë  ¨w�dO�√  —ôËœ  —UOK�  56
  «dO�Q�  UN�  w��«Ë  ¨‰Ëb�«  sO�  bIF�  w��«  W�öLF�«
 WN�  s�  Î¡«u??�  ¨w��dH�«  œUB��ô«  w� …d�U��
 w��« Vz«dC�« WLO� WN� s� Ë√ WK�UF�« bO�« qOGA�
 Vz«d{ …—u� w� ¨WO��dH�« W�Ëb�« UNOK� qB��
 r�b�«  U�d�Ë lOMB��« W�d� w� sOK�UFK� q�œ
 s�  U�dO�  Ë√  WFMBL�«  nB�  œ«uL�U�  U�bL�  w��«

 Æœ«b�ù«Ë b�Ëe��«Ë rOLB��«  U�d�
 w�  Î «b�b�  Î«dO�Q�  …dO��  WIH�  «cJ�  q�L�  Ê√  UL�
 ¨WO��dH�«  W�dJ�F�«   U�UMBK�  WO�Ëb�«  WFL��«
 q�«u�� qJA� ÊuO��dH�« ÊuO�UO��« qLF� w��«
 ÎW�d{ bF� Àb� U� ÊS� tOK�Ë ÆUN�U��M� o�u���
 ÆUN�N�Ë  Èd��  ÎWO�UO�Ë  ÎW??O??�U??�Ë  ÎW�œUB��«

Æf�—U�� sDM�«Ë
 Íc�«  ¨ÊU�ON�«  ¡«—Ë  V���«  Êu��«dL�«  ËeF�
 ¨ÊU�—œu�  ¨w��dH�«  WO�—U��«  d�“Ë  tM�  w�UF�
 ¨W�—UM�«   U��dB��«  ÁcN�  ¡ôœû�  t�  Èœ√  Íc�«Ë
 …b��L�«  U�ôu�« b{Ë Êb�U� w�dO�_« fOzd�« b{
 Âu�  ¨w�dO�_«  fOzd�«  ÂUO�  v�≈  UN�H�  UO�«d��√Ë
 XO��«  w�  w�U��  dL�R�  bIF�  ¨2021Ø9Ø15
 ¡U��_«   ôU??�Ë  lOL�  tFzU�Ë  XK�UM�  ¨i??O??�_«

ÆWO��dH�« ¡U��_« W�U�Ë UNMO� s�Ë ¨WOL�UF�«
 dL�RL�«  ‰ö??�  ¨w�dO�_«  fOzd�«  sK�√  YO�
 ¨‚UDM�«  l�«Ë  wM�√  n�U��  ÂUO�  s�  ¨w�U�B�«
 UO�«d��√  qB��  ¨UO�«d��√Ë  UO�UD�d�Ë  Áœö�  sO�
 œu�u�U�  qLF�  W��b�  W�«u�  12  vK�  t��uL�
 w��«  WO��dH�«   U??�«u??G??�«  q??�U??I??�®  ÍËu??M??�«
 ‰e�b�«  œu�u�  qLF�  U��d�  s�  UNLK����  X�U�
 ¨sOB�«  ÁU��  b�«e�L�«  ¡«bF�«  WN�«uL�  ¨©ÍbOKI��«

ÆWO��dH�« ¡U��_« W�U�Ë dO�F� V���
 u�  Êö???�ù«  «c??N??�  v???�Ë_«  W�O�M�«  X??�U??�  b??�Ë
 ¨WO��dH�«   U�«uG�«  ¡«d�  bIF�  UO�«d��√  a��
 …d�“ËË  w��dH�«  WO�—U��«  d�“Ë  l�œ  Íc�«  d�_«
 dO�   U��dB��«  pK�  ‚ö�S�  WO��dH�«  ‘uO��«

ÆUN�Oz—Ë sDM�«Ë ÁU�� …œuNFL�«
 ¨—«dI�«  «c�  ÒÊ≈  WO��dH�«  WO�—U��«  d�“Ë  ‰U�  –≈
 dNE�«  w�  WMF�  d��FÔ�  ¨Êb??�U??�  tM�  sK�√  Íc??�«

 qFH� ÊU� UL� ÎU��UH� Î «—«d� c��« Êb�U� Ê√Ë ©U��dH�®
 ‘uO��«  …d�“Ë  X�U�  ULMO�  ¨©Æ·  Æ’  ÆË®  V�«d�
 s�®  bIF�«  a��  Ê√  ¨w�—U�  f�«—uK�  ¨WO��dH�«
 WO�UO�uO��« WO�UM�« s� dOD� d�√ ©UO�«d��√ q��
 WO�UJ�≈ v�« …—U�≈® WO�Ëb�« W�UO��« bOF� vK�Ë
 WÒO�U��«  WO�Ëb�«   U�UHD�ô«  Ë«   UH�U���«  dÒOG�
 Æ©UO�Ë—Ë  sOB�«  ÁU��U�  WO�Ë—Ë√  ‰Ëœ  t�u�  ≠
 ¨WO��dH�« ‘uO��« …d�“Ë t��U� U� p�– v�≈ ·UC�
 a��  s�   UC�uF��  U��d�  W��UD�  ‰UL��«  s�
 «–≈  U� tO� `BH� r� Íc�«  X�u�«  w� ¨WOL�— œuI�
 UL�≈Ë jI� WO�«d��_« W�uJ��« w� …œuBIL�« X�U�
 ÊU�K�«  UL�Ë  Î̈UC�√  …b��L�«   U�ôu�«Ë  UO�UD�d�
 fOzd�«  Êö�≈  bF�  ¨œuIF�«  pK�  a��  w�  U�����
 ¨b�b��«  w�Ëb�«  n�U���«  qOJA�  s�  ¨w�dO�_«
 W�Ëb�«  t��åË  UO�UD�d�Ë  …b��L�«   U�ôu�«  sO�
 Ø  ”u??�Ë¬ò  r�«  tOK�  oK�√  Íc??�«Ë  ¨åWO�«d��_«
 UO�«d��√ ¡UL�_ Z�œË —UB��« u�Ë ¨Ø AUKUS
 WO�dO�_«  …b��L�«  U�ôu�«Ë  …b��L�«  WJKLL�«Ë
 Australia Ø United  Æì  W�eOKJ�ù«  WGK�U�
 WN�«u� v�≈ ·œUN�«Ë ¨Æì  Kingdom Ø USA
 fOzd�« sK�√ UL� ¨∆œUN�« jO�L�«Ë UO�¬ w� sOB�«
 W??�«–ù«  W�O�  t???�œ—Ë√  U??�  V���  ¨t�H�  Êb??�U??�

ÆWO�UD�d��«
 U�d���«  ¨w�dO�_«  fOzd�«  q��  s�  ¨…uD�  w�Ë
 tK��  s??�  W??�ËU??�??�  Êu??O??�??O??�«d??�??�ô«  ÊuKK�L�«
 qLFK� lKD��ò ∫Êb�U� fOzd�« ‰U� ¨U��d� …U{«dL�
 w� s�d�¬ sOO�Oz— ¡U�d�Ë U��d� l� oO�Ë qJA�
 f�—U�  Ê√  ·U{√Ë  ìWO�O�«d��ô«  tIDML�«  Ác�
 U�  V���  ¨©sDM�«u�®  åw�U�√  nOK�Ë  p�d�

ÆWO��dH�« W�U�B�« W�U�Ë XKI�
 sO�ËR�L�« s� b�bF�« Ê≈ ÎUC�√ ‰uI�«  q�U� s�Ë
 wM�_«  nK��«  «cN�  rN��«œ≈  «uMK�«  b�  sOOMOB�«
 rJ��  —«dL��«  fJF�  Íc??�«  ¨b�b��«  ÍdJ�F�«
 …b��L�«   U�ôu�«   U�UO�� …œ—U��«  »d��«  WOKI�
 Ÿ«dB�«  Z�R�Ë  ¨©vLE�  bF�  r�  w��«®  UO�UD�d�Ë
 s�  W��dI�«   UDO�L�«Ë  —U���«Ë  sOB�«  —U��  w�
 qJA�  `K���«  ‚U��  b�e�Ë  ÎUF�  UO�Ë—Ë  sOB�«
 WO�—U��« …—«“Ë r�U� o�UM�« Õd� UL� Î̈ «b� dO��
 «c�  ÒÊ≈ò  ∫‰U??�  Íc??�«  ¨ÊU??O??�  w??�  ËU??�  ¨WOMOB�«
 —«dI��ô«Ë  Âö��«  Íb�  qJA�  ÷ÒuI�  ©nK��«®
 ©UO�¬Ë  sOB�«  —U��  WIDM�  w�  wMF�®  sOOLOK�ô«

 Æå`K���« ‚U�� …b� s� b�e�Ë
 q�UF�� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« w� UN� Ê–≈
 w�  uCF�«Ë  ¨U��d�  ¨vLEF�«  W�ËuM�«  W�Ëb�«  l�
 UNF�  q�UF��  ¨t�O�Q�  cM�  w�K�_«  ‰UL�  nK�
 X�O� UN�√ vK� q� ô Æ“u� W�—uNL� s� Òq�√ UN�Q�Ë
 n�U�� Êö�S� w�dO�_« fOzd�« ÂuI� –≈ ¨…œu�u�
 sO�O�K�√  sO��ËœË  Áœö??�  sO�  ¨ÍdJ��  wM�√
 W�uJ��«  Âö�S�  v��  ÂuI�  Ê√  ÊËœ  s�  ¨sO�d�√

°ÆÆÆp�c� w��dH�« fOzd�« Ë√ WO��dH�«
  «—U�≈ vK� Íb��« ‰«R��« ÕdD� Ê√ V�� UM�Ë
 ¨r�dO��  v�≈  r�dOG�  s�  ¨WO�dF�«  …d�e��«  jH�
 q�  w�  w�dO�_«  fOzd�«  rJF�  q�UF�O�  nO�
 e�U��«  d�¬  l�  q�UF�O�  nO�Ë  øWIDML�«  ÊËR�
 ÁdO�Ë  WK��L�«  sOD�K�  w�  åwKOz«d�ù«ò  —UOD�«
 WK�UF�  rJK�UFO�  t�√  ÊËbI�F�  q�  øWIDML�«  w�
 q�Ë  øW�ËuM�«  W�Ëb�«  ¨U��dH�  t�K�UF�  s�  qC�√
 —UOD�«  wKOz«d�ù«  e�U��«  Ê√  ÊËbI�F�  r��“  U�
 l�— bF� ¨rJ��UL� vK� —œU� WK��L�« sOD�K� w�
 d�UM�  rJO�  sL�  Î̈UFOL�  rJM�  w�dO�_«  ¡UDG�«

 ø—UOD�« e�U��«
 w�  ¨rJ��UL�  vK�  …—œUI�«  …bO�u�«  WN��«  Ê≈
 sOK��L�«  «¡U�� s� wK���«Ë r�b�— v�≈ rJ�œu�
 ÊËUF��« ‚U�¬ `��Ë ¨r�dO�Ë ÊU�dO�ù«Ë WM�UNB�«
 W�ËUIL�«  nK�   ULEM�Ë  ‰Ëœ  l??�  ¨W??F??�«u??�«
 iO�_«  XO��«  …œU�  r�d�  u�  U�  Íc�«  ¨dB�ML�«
 q�  vK�  w�UL�«Ë  ÍœUB��ô«  —UB��«  d��  vK�
 tOK�  oKD�  U�  qF�Ë  ¨ÊUM��Ë  W�—u�Ë  Ê«d�≈  s�
 Ì÷U�  ÓqF�  ¨W�—u�  oM��  w�dO�_«  dBO�  Êu�U�

°ÆÆÆh�U�
 rJ�uF�  hK����  Ê√  q��  d�F�«  «uBK���«
 …dL�«  Ác??�  Î «b??�  WHK���  WI�dD�  rJM�  UN�uI�
 «u���«Ë b�_« v�≈ o�UML�« bO��« «c� s� «uBK��Ë
 ‰Ëb??�«  s�  rJ�«dO�  l�  wLOK�ù«  ÊËUF��«  ‚U??�¬
 r�UF�« ‰ËœË w�dF�« —«u��« ‰Ëœ WOI� l�Ë WIOIA�«
 sO�Q�Ë  WOLM��«Ë  —uD��«  ¡«—Ë  ÎUOF�  ¨WHK��L�«
 WO�d�  »uFA�  d�«e�«  q�I��L�«Ë  WL�dJ�«  …UO��«
 ÂU�  W��  s�  d��√  cM�  w�M�ú�  WOF���«  s�  X�U�
 r�UF�«  rO�I�Ë  v�Ë_«  WOL�UF�«  »d��«  W�UN�  cM�

ÆW�eL� WHOF{  U�UO�Ë  «—U�≈ v�≈ w�dF�«
ÆÆÆtK�« «u�u� sO�O� U�bF�

 l�—_«  œuIF�«  Ác�  dÚ� �  sOD�K�
 ¨…Òb???�  d??�??�√  Ÿ«d???B???�«  qF���
 ŸËdAL�«Ë ¨WO�UF� d��√ W�ËUIL�«Ë

ÆÎU�U��—« d��√ w�uONB�«
 sGO�  ÒÊ«  p??�c??�  s???�√  ôË  
 ¨V�UG�«  ÊUOJ�«  ¡«—“Ë  fOz—
  U??�ôu??�«  fOz—  ÊU??G??�—  tF�Ë
 ¨U??N??�u??� W??O??�d??O??�_« …b??�??�??L??�«
 ÊUM��  w??�  sOÒOK�L�«  r??N??�ô“√Ë
 rN�«  ÊËbI�F�  «u�U�  WIDML�«Ë
 vK�  œuI�  W??F??�—√  bF�  ÊËd??O??�
 ÊUM��  b??{  Ê«Ëb??F??�U??�  r??�—«d??�
 sO�öL�«  ¨W??�—u??�Ë  sOD�K�Ë
 w�  Êu�d�O�  sOO�dO�_«  s�
 Â«d??�ô«  Òb??{  ÊËd�UE��  rN�b�
 »«u�  fK��  Ê«Ë  ¨w�uONB�«
 d��√  s�  w�Ë  ¨UO�—uHO�U�  W�ôË
 —bBO�  ¨W??O??�d??O??�_«   U??�ôu??�«
  UF�U��«  tO�  Âe??K??�  ÎUF�dA�
 WOCI�«  W??�«—b??�  W??�ôu??�«  w??�
 Èd� ¨W�œU� W�ƒ— s� WOMOD�KH�«
 qB� W�Ëœ w�uONB�« ÊUOJ�« w�
 ¡UM�√  Ê√Ë  ¨b??�U??�—U??�√Ë  ÍdBM�
 ”bI�«  w??�  Õ«Òd???�  aOA�«  Òw??�
 ÊU�Òu�O�  œd??J??�«  bL��Ë  vM�
 Î «dO�Q�  d��_«  WOB��  W�L�«  sO�
 s�_«  W�uEM�  ÒÊ√Ë  ¨r�UF�«  w�
 v�U��  UL�U�  w��«  w�uONB�«
 Òb� vK� UN�«d��« Òr�O� ËbF�« UN�
 r�Ë ¨W���«  Ÿu�K� s�� ‰UD�√

 ÆW�d��« v�« rNI�d� ÊuI ÒA�
 ‚—UG�« s�e��« ÂuO�« p�– sO� 
 «c�  UM�u�  sO�Ë  ¨r??�_«Ë  Âb�«  w�
 sJL�  ¨q??�_«Ë  œuLB�U�  TK�LL�«
 ¨UM��√  ¡U??M??�√  s??�  sOLzUA�LK�
 ”Q??O??�« —b??B??� u??� ÂƒU??A??�??�«Ë

 Òj�  ÒÊ«  «u�—b�  Ê√  ¨Âö���ô«Ë
 r�— b�UB� w� w�UO��« W�ËUIL�«
 W�dDG�«  Òj�Ë  ¨ U�uFB�«  q�
 w�  WO�uONB�«  W�—ULF��ô«
 d�UEL�«  i??F??�  r???�—  ¨l??�«d??�

 ÆW��UFL�«
 W�ËUIL�«  j�  b�UB�  sO��  
 ¨Ê«ËbF�«Ë W�dDG�« j� l�«d�Ë
 «d??�??�  ¡«b???N???�  Õ«Ë—_  s??J??L??�
 sOD�K�  ¡«b??N??�  q??�Ë  öO�U�Ë
 sLO�«Ë ‚«dF�«Ë W�—u�Ë ÊUM��Ë
 w�d�  bK�  q??�Ë  d??B??�Ë  UO�O�Ë
 ÒÊ«  v??�«  s�LD�  Ê«  ¨w??�ö??�≈Ë
 s�Ë  ÆÆÆÎ «—b???�  V�c�  r�  r??�¡U??�œ

ÆÆÆtK�« Ê–S� V�c�

¡UO�Ë√Ë ¡«bN� ≠ 2
åv�M� ô w�ò

 ¨ÂU� q� s� ÂU�_« Ác� q�� w�
 ‰Ëœ s� Î «b�Ë q�I���  ËdO� X�U�
 UO�UD�≈ s� rN�K�√ ¨r�UF�« s� …Òb�
 dO�J�«  q{UML�«  r??N??�√—  vK�Ë
 tHK�Ë  wM�—UO�  u�UHO��  q�«d�«
 ¨uMO�u�u�  uO��—ËU�  q�«d�«
 Èd�–  wO��  Ê«  vK�  d̂B�  Î«b??�Ë
 w� ö??O??�U??�Ë «d??�??� w??�—e??�??�
 wI�K�Ë  s�«bL�«  —Ëe??�Ë   ËdO�
 ¨WO�UM��Ë  WOMOD�K�   UOK�UH�
 —Òd??�??L??�« »u??M??�??�« —Ëe????� U??L??�
 p�–Ë  ¨WOMOD�KH�«   ULO�L�«Ë
 Íc�«  åv�M�  ô  w�ò  Z�U�d�  w�
  UOB��  ”U??�_«  w�  t�IK�√
 q�«d�U�  WO�UM��Ë  WOMOD�K�
 ‰ö� dO�J�« V�UJ�«Ë dLM�« XF�—

 bOF�  bL��  b�U�L�«Ë  ÊULK�
 w�bL�«  qLF�«  “u??�—Ë  ¨U�M��«
 UMN�  q�U�  —u��b�«  w�U��ù«Ë

 ÆbLB�« b�� œU�“Ë UMO� r�U�Ë
 W�zU� ‰uK� l�Ë ¨sO�U� cM� 
 —«d�_«  ¡ôR�  sÒJL��  r�  ¨U�Ë—u�
 UM�ôUH��«  b�Ë ¨ÊUM�� …—U�“ s�
 WLO�_«Ë  WF�uL�«  Èd�c�«  ÁcN�
 Ê«  Òb�  ô  sJ�  ¨rN�UO�  w�  WB�U�
 s��Ë  ËdO� s� ÂuO�« rN� ‰uI�
 v�M�  s�  ÆÆÆåv�M�  s�ò  ÎUC�√
 s�Ë  ¨W�uM��«   «—U??�e??�«  Ác??�
 s�  ·ôü«  ¡U�b�  r�¡U�Ë  v�M�
 sOO�UM�K�«Ë sOOMOD�KH�« ¡«bNA�«
 s??O??�d??B??L??�«Ë s???O???�—u???�???�«Ë
 s�c�«  ¨r??�d??O??�Ë  sO�dz«e��«Ë
 ¨WO�U�—ù«  ÊË—U??�  W�¬  rN���–
 ¨WO�uONB�«  dO�Ë  WO�uONB�«
 w� «u??K??Ò�??� r??N??�« v??�??M??� s???�Ë
 ¨pK�  r???N???�«—U???�“Ë  r??N??�«—œU??�??�
 ¡UFL�  WO�U��û�  Òw��«  dOLC�«
 Í—ULF��ô«  qIF�«  WN�«u�  w�
 rJ���  Íc�«  wLMN��«  ÍdBMF�«

Ær�UF�« dOBL�
 d Ò�c��  s??�??�Ë  ÂU???�  q??�  w??�  
 «d??�??� w???� …—d???�???�« U??�¡«b??N??�
 ¡UO�Ëô«  p��Ë√  d Ò�c��  ¨öO�U�Ë
 W�«dJK�  ÎU�uL�  ÊuI�O�  s�c�«
 W�d�� WOIOI� Î«“u�—Ë ¨WO�U��ù«
 Òo�Ë  ÊU��ô«  ‚uI�  s�  ŸU�b�«

ÆU�dOB� d�dI� w� »uFA�«
 ¡UHA�«  ¨¡«b??N??A??K??�  œu??K??�??�«  
 ¨Èd??�ú??� W??�d??�??�« ¨v??�d??�??K??�

Æ¡UO�Ëú� dBM�«Ë



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

تحّية اإلى الأبطال ال�سّتة

{ يكتبها الياس عّشي

أيتها الزنبقُة اآلتيُة مع خيوط الفجْر، 
وُبّحة الينابيْع،

إفرحي 
فاليَباُس صار ُشقيقَة نعمان،

والخارجون من رحم النفق
إلى الضوء 

أولئك الستّة، 
وإْن أعادهم الواشون، 

سيبقون أحراراً،
والواشون هم السجناء.

***
أيتها الزنبقة اآلتية من وقفات العّز 

أبشري 
وأقيمي عرساً 

فبين الستة ولد شاعر اسمه يعقوب القادري !
وأّي شعر أبهى، وأرّق، وهو يختصر 

خمسة أيام قضاها في الضوء:
يقبّل مجموعة من أطفال فلسطين، 

يتنّفس الحرّية،
ويبّشر بنفق آخر 

سيعبر منه، مرة ثانية، 
إلى الضوء.
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نبيل بونكد

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

اأزياء و�صعوب...

{ سارة السهيل
حياتنا  على  العولمة  سطوة  من  بالرغم 
العالمية  األزيـــاء  بيوت  وسيطرة  اليومية، 
وغرباً،  شرقاً  العالم  في  مالبسنا  تصميم  على 
وال  هوية  بال  بعضاً  بعضنا  نشبه  صرنا  حتى 
الهويات  من  أنماطاً  هناك  أن  إال  خصوصية، 
الثقافية والحضارية أبت أن تنمحي، وحافظت 
على بقائها وأصرت على خصوصيتها وتفرُّدها 
مخلدة ذكرى حضارات قديمة وثقافات بعيدة 

متمثلة في المالبس الوطنية للشعوب.
عالمنا  ــي  ف إلــيــهــا  ننظر  الــمــالبــس  هـــذه 
المهرجانات  في  مشاهدتها  خالل  من  اليوم، 
بكّل  واألعراس  واألفراح  الوطنية  والمناسبات 
معاني  بكّل  معها  ونشعر  وتقدير،  احــتــرام 
سياحة  في  تأخذنا  ألنها  والدهشة،  البهجة 
نتخيل  بعيدة،  أزمنة  إلى  وحضارية  ثقافية 
على  سبقتنا  التي  ــم  األم عاشت  كيف  معها 
إلى  نظرتهم  كانت  وكيف  ــي،  األرض الكوكب 
استفادوا  وكيف  وتجلياته،  الجمال  معاني 
والثقافية  الجغرافية  بيئتهم  معطيات  من 
رؤيتهم  وعن  ذواتهم  عن  تعبر  أزياء  إبداع  في 

والجمال.  للحياة 
تنوع  إلى  أدى  إندونيسيا  في  الجزر  فتنّوع 
الثقافي  والتراث  واأللــوان  »التطريز«  خيوط 
للمجموعات المنتمية إلى كل جزيرة. وتعكس 
المشهورة  الفلكلورية  المكسيك  مــالبــس 
األزتك،  بالد  وحضارة  ثقافة  الماتادور؛  بزي 
بالنقوش  المالبس  تلك  وتزدهر  الالتينية. 
الرائعة والتطريز الجميل الذي يتألق به ثوبها 
وُيسمى )اسكاراموسى( وهي مالبس تقليدية 
عندنا تستخدم في االستعراضات والرقصات 

الفلكلورية.
وهي  السمبريرا«  أو  »السومبريرو  وتعد 
لشعب  وثقافياً  وطنياً  رمــزاً  الكبيرة  القبعة 
الشعبيون  المطربون  يرتديها  كما  المكسيك، 
فوق  ـــداؤه  ارت يتم  أكــمــام  دون  مــن  ثــوب  مــع 
من  القبعة  هــذه  وتصنع  العصري.  اللباس 
من  تصنع  بينما  للفالحين  بالنسبة  القش 
بألوان  وتصمم  لألثرياء،  بالنسبة  الشعر 
وتستخدم  مختلفة؛  وزينة  منسوجة  وأنماط 
التقليدية،  المكسيكية  االحتفاالت  في  غالباً 

خاصة من قبل المجتمعات خارج المكسيك.
»التنانير«  النساء  تــرتــدي  الــبــرازيــل  فــي 
الطويلة  الــفــســاتــيــن  فــوقــهــا  الــمــتــعــطــشــة، 
الساطعة، و«فاتا« وهو الثلج األبيض، ورايات 

وتشبه  تامانكو،   – واألحذية  الكتفين،  على 
المعقدة  الشعر  الرجال، وتتّوج قصات  أحذية 
والذراعين  العنق  يزّين  بينما  خفيفة،  بعمامة 
من  المصنوعة  والخرز  األســاور  أنــواع  بكافة 

الحجارة والريش المشرق.
ويحمل الزي الوطني البوسني ألواناً نارية 
متدفقة مفعمة بالحيوية خاصة اللون األحمر، 
مع تأثيرات مختلفة؛ لتعكس فسيفساء البشر 
بينما  البلقان،  بالد  في  الموجودة  والثقافات 
ــرأس،  ال غطاء  فــي  العثماني  الطابع  يظهر 
والتطريز،  النقوش  على  األحمر  اللون  ويغلب 
البلدان  من  كثير  مع  تصميمه  في  ويتشابه 
العثماني مثل سورية  الحكم  التي كانت تحت 

والبلقان. 
راقصات  ترتديه  الذي  الفالمينكو  زّي  أما 
يصل  طويل  ثوب  هو  أدائهم،  خالل  الفالمنكو 
التنورة  على  بالكشكشة  ويتزّين  الكاحل  إلى 
مصّفف  والشعر  الزاهية،  بألوانه  واألكــمــام 
األكتاف.  على  عباءة  ويرافقه  عقدة  شكل  على 
وأشهر فستان فالمينكو هو »الباتا دي الكوال«، 
الرقصة  خالل  ترتديه  طويل  ذيل  ذات  نسخة 
معقدة  رقصة  وهي  االســم،  نفس  تحمل  التي 
الذيل كما  الراقصة على  وجميلة حيث تسيطر 
لو أنه يتحّرك بطريقة حيوّية من تلقاء نفسه.

 البافاري
والية  الى  المنسوب  البافاري  الــزي  يتميز 
بافاريا األلمانية، باألناقة والتناسق، ويعد أحد 
في  أشكاله  وتتنوع  العريقة  األوروبية  األزياء 
األخضر  بألوانه  ميونيخ،  في  أكتوبر  مهرجان 

والبني.
أما » ليديرهوسن » فيعد الزي التقليدي في 
الشاقة  األعمال  أصحاب  يرتديه  كان  ألمانيا، 
والسهل  الصلب  النسيج  مــن  مصنوع  وهــو 
التنظيف. واليوم فأصبح شائعاً خالل مهرجان 
 .)Oktoberfest( أوكتوبر  شهر  في  البيرة 
سنة  من  الليديرهوسن  النمسا  شباب  وارتدى 
في  فيرتدونها  اآلن  أمــا   1970 حّتى   1930

المناسبات الخاصة.

 الروسي
ويعد » سارافان » من أبرز األزياء التقليدية 
الزاهية  باأللوان  لتميزها  العالم  في  الروسية 
باسم  والمعروفة  الشهيرة  الــرأس  وبقبعة 
الروسية تمتاز  التراثية  كاكوشنيك. فالمالبس 

بتعدد األلوان والتطريزات والزخارف.

 الساري الهندي
حافظ الشعب الهندي على تراثه وحضارته 
الــســاري  زي  علي  محافظته  عبر  القديمة 
حب  تعكس  والتي  الزاهية  وألوانه  بأقمشته 
الحياة، وهو زي غال الثمن. و يتكون من شريط 
طويل من القماش غير المخاط، يمكن لفه بعّدة 
أساليب، منها لّفه حول الخصر، ثم ُترفع إحدى 
القليل من الجسد،  الكتف مبرزًة  النهايات فوق 
ما يتالءم مع مناخ الهند الرطب. يعود الساري 
خالل  ازدهـــرت  التي  الهندية  الحضارة  إلــى 
2800-1800 قبل الميالد حول الجزء الغربي 

من شبه القارة الهندية.
»الهانفو:  زي  الصين  شعب  عند  ويــبــرز 
الهان  لقومية  التقليدي  اللباس  هوية  عاكساً 
زيه  الياباني  الشعب  خلد  بينما  الصين،  في 
»الكيمونو«  باسم  المعروف  والتراثي  الوطني 
أو »الَكْيُمون«، ويمتاز بمنظره الجميل وألوانه 
النسائي.  الكيمونو  خــصــوصــاً  ــة،  ــي ــزاه ال
حرف  شكل  على  ثوب  عن  عبارة  هو  الكيمونو 
وأكمام  ياقة  وله  الكاحل  إلى  طوله  يصل   T
بحيث  الجسم  حول  الكيمونو  يلف  عريضة. 
في  إال  اليمين،  طرف  فوق  اليسار  طرف  يكون 
اليمين  طــرف  فيكون  والــدفــن  الــوفــاة  حــاالت 
عليه  يطلق  ِبحزام  ويلّف  اليسار،  طرف  فوق 
تثبيته.  إلحكام  الخلف  من  يربط  أوبي  اسم 
زوج  ارتداء  مع  عادة  الكيمونو  ارتداء  يترافق 

اسم  عليها  يطلق  التي  التقليدية  األحذية  من 
اإلبهام  جــوارب  من  زوج  مع  غيتا،  أو  زوري 

التي تدعى تابي.
لباس  فهو  االسكتلندي  اإلزار  أو  الكيلت  أما 
يرتديه الذكور في إسكتلندا يشبه اإلزار اليمني، 
وهو جزء من الزي الشعبي السكتلندا ويصنع 

من نسيج صوفي محبوك..
 الكوفية العربية

على  ـــل  األص العربية  الــكــوفــّيــة  حافظت 
للرأس  لباس  هي  القرون،  عبر  بقوة  حضورها 
الكّتان  أو  القطن  من  قماشية  قطعة  من  يتكون 
األحمر  اللون  أشهرها  عديدة  بألوان  المزخرف 
الشكل،  مربعة  وهــي  واألســــود،  ــض  ــي واألب
على  توضع  مثلث،  بشكل  غالبا  ثنيها  ويتم 
إلى  الكوفّية  الكتف. تعود  الرأس وأحياناً على 
ويعتقد  القديمة،  النهرين  بين  ما  حضارات 
استخدمت  ــد  ق اللونية  ــاط  ــم األن هــذه  أنــهــا 
محاكاة لشبكات صيد السمك أو لسنبلة القمح 

والحنطة.
 كانت الكوفية رمزاً للرجولة واألناقة قديماً، 
وخالل العصر العثماني تميز العامة بوضعها 
رؤوسهم،  على  الريف  وسكان  أكتافهم،  على 
بينما كان األعيان يضعون الطربوش، أما اآلن 

فأصبحت شهرة الكوفية عالمية.
بوضع  يشتهر  العربية  القبيلة  أمير  أن  إال 
وهو  الغترة  فوق  رأســه  على  المذهب  العقال 

القصب  من  ملفوفة  طبقة  من  أكثر  عن  عبارة 
الذهبي.

وانعكاساً للطبيعة الخالبة في جزر هاواي، 
الجمال  ــذا  ه عــن  تعبر  سكانها  مالبس  ــإّن  ف
نساء  ترتديه  ما  في  ذلــك  ويتجلى  واإلبـــداع، 
هاواي من قبعات مصنوعة من الزهور واألقمشة 
القصيرة المزهرة، وأيضاً من من أوراق الشجر 

التى حمتهم من شمسها الحامية.
كما تمتاز هاواي بـ »قميص ألوها« بنقوشه 
في  البطولة  حكايات  يحكي  الــذي  وتصميمه 
تاريخهم، عندما انفصلت وأصبحت دولة قائمة 
بصناعة  وبدايتهم  فرحهم  عن  فعبروا  بذاتها، 
مثل  النجوم  وارتداه  األشهر  هو  أصبح  قميص 
هــواة  ــار  وص وايـــن.  ــون  وج بريسلي  إلفيس 
القمصان  بجمع  مجانين  القديمة  األشياء  جمع 

األصلية من تللك المرحلة فى عمر هاواي.

القارة السمراء
بألوانها  فتعرف  األفريقية  األزيـــاء  ــا  أم
المناخية  الظروف  مع  تتالءم  كما  الفاقعة، 
الدافئة التي تعرفها أفريقيا السمراء.. وتتجلى 
الجريئة،  والرسوم  الواضحة  النقوش  فيها 
حيث تعبر عن وضع كل واحد منهم فى قبيلته 

والمناسبة التى يرتدي فيها هذا الملبس.
حالتهن  على  تدل  مالبس  ترتدين  فالنساء 
المرأة  ارتدت  فإذا  متزوجة  أو  شابة  كانت  إن 
القبعة والجيبة الطويلة فقط، فهي شابة غير 
منتصف  في  قطعة  أضافت  إذا  متزوجة.أما 
ما  الطفل  لحمل  ُتستخدم  غالباً  فهي  الجسد 

يعنى أنها متزوجة.
وهو  أفريقيا،  في  لباس«البوبو«  ويشتهر 
الرجال  معظم  يرتديه  واسعة  بأكمام  رداء 
توكولور  شعوب  وارتدته  أفريقيا،  غرب  في 
اإلســالمــيــة فــي الــقــرن الــثــامــن، وخـــالل عهد 
الـ  القرن  في  وسونغاي  مالي  إمبراطوريات 
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القارة  في  الوطني  اللباس  أشكال  وتتنوع 
فالرداء  المتنوعة،  مناطقها  حسب  السمراء 
الوانه  أّن  إال  تصميمه  في  بسيط  األفريقي 
الذين  الطوارق  بين  خاصة  األنظار،  تجذب 

عرفوا بأروابهم النيلية المصبوغة الجميلة.
تصميم  فــي  البطولة  دور  الــخــرز  ويلعب 
األفريقية، فهم  الرحل  قبائل ماسي شبه  أزياء 
وينتشرون  المواشي،  تربية  على  يعيشون 
أبرز  الخرز  يعتبر  تنزانيا،  وشمال  كينيا  في 
الكبيرة،  الخرزية  فالعقود  مالبسهم.  مميزات 

واألقراط الطويلة كالشالالت، واألساور ترتفع 
ويــدل  القومي،  زيهم  تميز  الــذراعــيــن  حتى 
وهويته  الشخص،  عمر  على  منها  كل  تصميم 
ومكانته االجتماعية. الخرز األبيض يدل على 
الحليب، األحمر على الدم، األسود لون البشرة، 
البرتقالي يدل على الوفرة، واألزرق يرمز للرب 
الغطاء  على  يدل  األخضر  السماء،  لون  وهو 

النباتي بعد هطول المطر، وهو رمز للسالم.
هو  »الــكــانــزي«  فـــ  أفريقيا  ــرق  ش فــي  ــا  أمَّ
يتحدثون  الذين  للرجال  التقليدي  القميص 
»الكانجا«  الــنــســاء  ــدي  ــرت وت السواحلية، 

و«الجوميز«.
القمصان  يــرتــدون  أفريقيا  جنوب  وفــي   
المميزة كالفساتين الطويلة، على سبيل المثال؛ 
تعرف جنوب أفريقيا بقميص »ماديبا«، بينما 

تعرف زمبابوي بقميص »السفاري«.
تبعاً  المالبس  تختلف  األفريقي  القرن  وفي 
البدلة  الرجال  يرتدي  إثيوبيا  ففي  بلد  لكل 
اإلثيوبية وترتدي النساء »القميص الحبشي«، 
مع  »شميز«  الرجال  يرتدي  الصومال  وفــي 

قبعة صغيرة تسمى الكوفية.

 تنوع ثقافي
20 الذي يتجاوز عددهم  أما شعوب يوروبا 
الممارسين  أبرز  وهم  نسمة،  مليون   20 نحو 
للشعوذة في العالم، فيمتازون بأزياء تقليدية 
وتبرز   .16 ق  إلى  وتعود  الخرز  على  تعتمد 
السنوي  التنكري  الحفل  في  الخرزية  أعمالهم 
مطرزة  ـــاء  أزي ــدون  ــرت ي حيث  ــون«،  ــغ ــون »إغ

بالخرز، وتغطي كل الجسد والوجه.
وتشتهر أزياء شعوب نيهانغ بالطريقة التي 
يلف بها الرجال رؤوسهم بالقماش بأعداد أمتار 
من  أكثر  وتطلب  متر،   400 إلى  تصل  قد  كثيرة 
مئة دبوس لتثبيته، و50 قطعة معدنية تحمل 
رموزاً دينية. يبرز هذا الزي لدى طائفة السيخ 
الرأس من  المغول، لحماية  خالل معاركهم مع 
الضربات خالل القتال، ثم أصبح يحمل معاني 

روحية ودينية.
هذه الكرنفاالت من األزياء الوطنية والقومية 
للشك حرص  للشعوب، تؤكد بما ال يدع مجاالً 
التي  ــذوره  وج وثقافته  هويته  على  اإلنسان 
إلى  والمعاصر  الحديث  التغيير  أيادي  سعت 
اآللة، ولصالح أصحاب  هدمها وردمها لصالح 
المصالح، لكن اإلنسان يصارع بهذه األزياء على 
التحديات.  هذه  كل  رغم  وقوميته  هويته  بقاء 

فهل ينجح وسط تالطم أمواج عصرنا؟

2021 ــــــول  ــــــل أي  18 الــــســــبــــت 
Saturday 17 September 2021
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