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عن  نظرهم  يصرفون  الذين  من  لسنا 
الوجود.  وراء  ما  إلى  الوجود  شؤون 
لسنا من الذين ينصرفون إلى ما وراء 
الوجود. بل من الذين يرمون بطبيعة 
سام  وج���ود  تحقيق  إل��ى  وج��وده��م 

جميل.
سعاده

بموجب  تعمل  زحلة  كهرباء  شركة  أّن  المعلوم  من   -
مرسوم يمنحها الترخيص بإنشاء معامل توليد للكهرباء 
عليها  متفق  لتعرفة  وفقاً  االشتراكات  وجباية  وتوزيعها 
أسعار  تعرفة  إل��ى  تستند  المرسوم،  يحددها  بمعايير 
الطاقة، كما أنه من المعلوم أن كهرباء لبنان وفقاً للخطة 
إلى  ستعمد  بها  السير  الحكومة  تعتزم  التي  اإلصالحية 
للمواطنين  خدماتها  لتسعير  المعتمدة  التعرفة  تصحيح 
الجديدة  التعرفة  بما ينهي أسباب خسائرها بحيث تعبر 
ومن  ال��ص��ي��ان��ة،  خ��دم��ات  إل��ي��ه  م��ض��اف��اً  الكلفة  سعر  ع��ن 
بموجب  الباب  فتح  الخطة  ضمن  من  أنه  أيضاً  المعلوم 
قانون الكهرباء المستند إلى الشراكة مع القطاع الخاص 
كهرباء  شركة  طريقة  على  أخرى  خاصة  شركات  لقيام 
النقل  شبكات  واستخدام  الكهرباء  وبيع  إنتاج  في  زحلة 
إنشاء  أو  ل��ب��ن��ان،  لكهرباء  التابعة  التحويل  وم��ح��ط��ات 
المعامل وبيع إنتاجها لكهرباء لبنان وفقاً لتعرفة تضمن 
للشركات المستثمرة ربحية استثماراتهم المالية تخفيفاً 

لعبء التمويل الالزم الذي ال تقدر الدولة على تأمينه.
- من الواضح أن دخول حزب الله على خط االنخراط 
االقتصادي ليس مجرد خطوة تحريكية لملفات الحصار 
العقوبات  وعبر  مباشرة  لبنان  على  أميركياً  المفروض 
لتخفيف  اجتماعية  خطوة  مجرد  هو  وال  سورية،  على 
أسباب  يختصران  ال  لكنهما  ثابتان  فالهدفان  المعاناة، 
ما  بقدر  االقتصادي،  الملف  في  باالنخراط  الله  ح��زب 
الله لحقيقة  يشكل هذا االنخراط تعبيراً عن إدراك حزب 
االقتصادي  بالنشاط  وداخ��ل��ي��ة  خارجية  ثنائية  تحكم 
اإليجابي،  مضمونها  من  معالجة  أي  ب��إف��راغ  ستتكفل 
تحكمها  داخلية  اقتصادية  مالية  تجمعات  ثنائية  ه��ي 
العقلية االحتكارية وسياسات الربح الفاحش والسريع، 
ومنع  االستتباع  عقلية  تحكمها  خارجية  ومرجعيات 
ما  االستهالك،  اقتصاد  على  والتركيز  الحقيقية  التنمية 
القائمة على المضاربة والسوق  الريعية  المنهجية  يجعل 
السوداء التي استنزفت أموال مصرف لبنان المخصصة 
لدعم المحروقات والدواء وبعض المواد الغذائية، تتكفل 
إيجابية توفر فرص  الطريق على ظهور أي حلول  بقطع 

االقتصادي. النهوض 
- يطرح اختيار حزب الله لقطاع الطاقة قناعته بالدور 
المحوري لهذا القطاع في رسم هيكل االقتصاد، والقدرة 
توازنات  لتعديل  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ف��اع��ل  دور  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
لجهة  سواء  واالجتماعية،  االقتصادية  الهوية  ومعادالت 
ضرب حصرية القرار الممسك به من الشركات االحتكارية 
الكبرى، أو لجهة القدرة على تحويل الدورالجديد للحزب 
في هذا القطاع مدخالً لدعم قطاعات اإلنتاج، بتخصيص 
الصناعة والزراعة بموارد الطاقة بأسعار مخفضة، وهو 
بالمناسبة نوع الدعم الذي تلقاه قطاعات اإلنتاج في الدول 
المتقدمة، وبالتوازي توفير الرعاية التي يفترض بالدولة 
تقديمها للجهات األكثر فقراً، من خالل الدخول على خط 
مولدات توزيع االشتراكات والتحكم بتسعير خدماتها، أو 
الحقاً من خالل تخصيص السائقين العموميين بالبنزين 
والدخول على خط تسعير أجور النقل، أو تأمين البنزين 
نقل  ب���دالت  بتسعير  ذل��ك  ورب���ط  ال��ط��الب  نقل  ل��ب��اص��ات 

الطالب.
)التتمة ص5(

 هل يقدم حزب �هلل على �إن�شاء

معامل كهرباء وم�شافي �لنفط؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

عبد �للهيان: �شنعود �إلى مفاو�شات فيينا قريبًا جد�ً... وم�شاع �أوروبية لتبادل �لإفر�ج عن �لمعتقلين 

المقداد يوؤكد مع لفروف اأولوية الن�صحاب الأميركي... ويفتتح مع ال�صفدي العالقات العربية 

عون لالأمم المتحدة لأولوية التر�صيم والنازحين... وميقاتي لماكرون لت�صريع موؤتمر المانحين 
كتب المحرر السياسي 

لتفعيل  فرصة  وكواليسها  المتحدة  األم��م  منصة  شكلت 
الخاصة  فيينا  م��ف��اوض��ات  إل��ى  للعودة  المساعي  وتزخيم 
األميركي  التسليم  ض���وء  ف��ي  اإلي���ران���ي،  ال��ن��ووي  بالملف 
العودة  ه��ام��ش  ع��ل��ى  ج��ان��ب��ي��ة  م��ك��اس��ب  تحقيق  ب��اس��ت��ح��ال��ة 
الذي  العقوبات  لمسار  ترضية  ج��وائ��ز  تشكل  للتفاوض، 
قبل  االتفاق  من  األميركي  اإلنسحاب  مع  إي��ران  على  فرض 
على  القدرة  عدم  من  األميركيون  تثبت  بعدما  أع��وام،  ثالثة 
الذي  بالوقت  التالعب  وخ��ط��ورة  جهة  من  ال��ش��روط  ف��رض 
النووي  برنامجها  لتطوير  منه  تستفيد  إي��ران  أن  يعتقدون 
يكفي  م��ا  بامتالك  ال��ح��رج��ة،  ال��ن��ووي��ة  اللحظة  م��ن  واق��ت��راب 
إلن��ت��اج س���الح ن����ووي، م��ن ج��ه��ة م��ق��اب��ل��ة، وب��ال��م��ق��اب��ل ثبات 
األصلي،  االتفاق  إلى  ش��روط  بال  العودة  شرط  عند  إيراني 
أوروبية  لمصادر  ووفقاً  للتفاوض،  للعودة  مبرر  فال  وإال 
حصل  أميركية  ضمانة  ف��إن  التفاوض  بمساعي  منخرطة 
جوزيب  ال��خ��ارج��ي��ة  للسياسة  األوروب����ي  ال��م��ف��وض  عليها 
بوريل تبلغها الجانب اإليراني، تقوم على التسليم األميركي 
واستطراداً “اإلسرائيلي« بأن ضمان عودة إيران إلى اإلتفاق 
النووي يشكل أفضل الخيارات المتاحة، وأّن الثمن المطلوب 

برفع العقوبات بصورة تامة يشكل أقل الخسائر، ألن البدائل 
النووي من دون ضوابط،  تتمثل بمواصلة إيران لبرنامجها 
ووفقاً  مردود،  بال  وعقوبات   أفق،  بال  مواجهة  خطر  مقابل 
للمصادر فإّن العودة للمفاوضات باتت وشيكة، تأكيداً على 
اللهيان،  عبد  أمير  حسين  اإليراني  الخارجية  وزير  أعلنه  ما 
مشروع  إلحياء  األوروبية  المساعي  تقدم  إلى  اإلش��ارة  مع 

تبادل اإلفراج عن المعتقلين بين واشنطن وطهران.
ك���ان���ت ف���رص���ة إلط������الق موقف  أي����ض����اً  ن���ي���وي���ورك  ف����ي 
الرئيسين  قمة  عن  ص��در  ما  يجدد  موحد  س��وري  روس��ي- 
حول  األس��د  بشار  وال��س��وري  بوتين،  فالديمير  ال��روس��ي 
وحدة  بإعاقة  سببا  المشروع  غير  األجنبي  الوجود  اعتبار 
الروسي  الخارجية  وزي��ري  لقاء  عن  صدر  ما  عبر  سورية، 
المطالبة  لجهة  المقداد  فيصل  والسوري  الف��روف  سيرغي 
المقداد  جمع  الذي  اللقاء  شكل  بينما  األميركي،  باالنسحاب 
بوزير خارجية األردن أيمن الصفدي، تحت عنوان التنسيق 
في  األردن  بدأه  الذي  للمسار  تتويجاً  المشتركة  والمصالح 
سورية،  نحو  الجديد  واإلقليمي  الدولي  المناخ  عن  التعبير 
المصري  ال��غ��از  اس��ت��ج��رار  ع��ن  األم��ي��رك��ي  الحظر  رف��ع  منذ 
ماكرون وميقاتي أمام األليزيه أمس  )داالتي ونهرا()التتمة ص5(

مافيات تتحّدى �لدولة...!

المافيات  كانت  إذا  اللبنانيون،  ينتظره  إص��الح  أّي 
من  أق���وى  اللبنانية  األرض  مساحة  على  المنتشرة 
المافيات  أجهزتها!  كّل  من  وأق��وى  ووزارات��ه��ا،  الدولة 
تتحّدى  المرافق،  كّل  في  والمتغلغلة  دقة  بكّل  المنظمة 
ال���ج���رأة، أو  ل��دي��ه��م  إْن ك��ان��ت  ال���دول���ة وال��م��س��ؤول��ي��ن 
المافيات  من  مافيا  أّي  ذراع  لوي  باستطاعتهم  كانوا 

المتواجدة والعاملة في أكثر من قطاع.
الحسم  وال  الحزم  ال  العزم«  »حكومة  يا  عينك  على 
ت��ش��اء، تحتكر،  ت��ف��ع��ل م��ا  ت��س��رح وت���م���رح،  !م��اف��ي��ات 
ومحطات  الشوارع،  تستبيح  الخوات،  تفرض  تخزن، 
وتوزعها،  للمخدرات  ت��رّوج  والمولدات،  المحروقات 
ف���ي تبييض  ال����س����وداء، وت��ت��ع��اط��ى  ب��ال��س��وق  ت��ت��ح��ك��م 
إْن  برقابتها  تبالي  وال  الدولة  ق��رارات  تكسر  األم��وال، 
أنا  لها  لتقول  بها،  الخاص  تسعيرها  وتفرض  ُوجدت، 
القرار  الدولة، وفوق الدولة، وأكبر من الدولة... خذي 
فهو  والتنفيذ  الفعلي  القرار  أما  تريدينه،  الذي  الشكلي 

لي.
البلد،  إّن أخطر ما في األزمة واالنهيار الحاصل في 
إلى  تحّولت  والتي  وتغلغلها،  المافيات  هذه  تمّدد  هو 

 د. عدنان منصور �

اسُتشهد شاب فلسطيني وأصيب تسعون آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
المسيل  بالغاز  باالختناق  والعشرات  الخطورة،  بالغة  بأنها  منهم  عدد  إصابة  وصفت 
للدموع، خالل مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات االحتالل “اإلسرائيلي« في بلدة بيتا 

جنوب نابلس. 
وقال مدير مركز اإلسعاف والطوارئ في جمعية الهالل األحمر في نابلس إّن طواقم اإلسعاف 
تعاملت مع نحو 90 إصابة بالرصاص الحي و«المطاطي« وباالختناق، في بيتا وبيت دجن 

ودير الحطب، إضافة إلى الشهيد محمد علي خبيصة من بلدة بيتا، الذي تّم تشييعه أمس.
من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون تحت حراسة جيش االحتالل، ليل أمس، قرية بيرين 

شرق يطا جنوب الخليل.
وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا فؤاد العمور لوكالة األنباء الفلسطينية 
“وفا« بأّن مجموعات من المستوطنين وبحماية جنود االحتالل، اقتحمت بأعداد كبيرة قرية 
بيرين وتمركزت وسط القرية وعلى مدخلها الرئيسي، وفي محيط المجلس القروي، مرّددين 

عبارات التهديد والشتم، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين المواطنين.
على صعيد آخر، يواصل األسير مقداد القواسمي )24 عاماً( من الخليل، إضرابه المفتوح 
عن الطعام لليوم ال� 65 على التوالي، وسط ظروف صحية واعتقالية صعبة، حيث يحتجزه 

االحتالل “اإلسرائيلي« في غرفة بمستشفى “كابالن«.
القواسمي  لألسير  الصحي  الوضع  إّن  أمس،  والمحّررين،  األسرى  شؤون  هيئة  وقالت 
نبضات  معدل  وانخفاض  الوزن  في  حاد  نقصان  من  يعاني  إذ  األخيرة،  األيام  خالل  تدهور 
الوقوف،  على  يقوى  يكاد  وال  جسده،  أنحاء  كّل  في  حادة  وآالم  التنفس  في  وضيق  القلب، 

وغباش في الرؤية وآالم في األمعاء والرأس والبطن.
األطعمة  تناول  يتعمدون  سجانين   3 فيها  غرفة  في  يقبع  القواسمي  األسير  أّن  وأضافت 

والمأكوالت أمامه، كما أنه مقيد في السرير من يده اليمنى وقدمه اليسرى طوال الوقت.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت، أمس، كالً من األسير المحرر ساهر حسن لخضور، من بلدة 
بني نعيم على حاجز عسكري على مدخل بلدة يطا جنوب الخليل، واألسير المحّرر أحمد خالد 

أبو حمد )٢٩ عاماً( من بلدة عقابا شمال طوباس بعد مداهمة منزل ذويه.
وسط  األقصى،  المسجد  في  الجمعة،  صالة  فلسطيني،  ألف   50 أدى  آخر،  سياق  وفي 
إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات االحتالل،  بحسب دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 

المحتلة.

والمغتربين  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  ال��ت��ق��ى 
المبعوث  أم��س،  المقداد،  فيصل  ال��س��وري 
إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 
استعرض  ال���ذي  ب��ي��درس��ون  غير  س��وري��ة 
عقد  تسهيل  إطار  في  بها  يقوم  التي  الجهود 
الدستور،  مناقشة  للجنة  السادسة  الجولة 
مشيراً إلى اللقاءات واالتصاالت التي قام بها 

مؤخراً في هذا الصدد.
لجنة  تعمل  أن  ض���رورة  ال��م��ق��داد  وأك���د 
سورية،  وقيادة  بملكية  الدستور  مناقشة 
ألعضاء  المجال  إفساح  أهمية  على  مشدداً 
تدخل  دون  بأنفسهم  ليناقشوا  اللجنة 
خارجي من قبل أي أحد ودون جداول زمنية 

اللجنة. المتعلقة بعمل  القضايا  مصطنعة 
األم��م  إل��ى ض���رورة اض��ط��الع  كما أش���ار 
بمسؤولياتهما  الخاص  والمبعوث  المتحدة 
سورية  سيادة  احترام  بضمان  يتعلق  فيما 
ووح��دت��ه��ا وس��الم��ة أراض��ي��ه��ا ل��ك��ون ه��ذا 
المتحدة  األمم  ميثاق  بموجب  مكفوالً  المبدأ 
انتهاكات  إزاء  وخاصة  الدولي  والقانون 
األراضي  في  والتركي  األميركي  االحتاللين 

السورية ودعمهما لإلرهاب.
كما التقى الوزير المقداد مع وزير الشؤون 
الخارجية صربيا نيكوال سيالكوفيتش حيث 
بين  العالقات  تطوير  سبل  الوزيران  بحث 
المستويات  مختلف  على  الصديقين  البلدين 
وتبادل  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 

الخبرات.
خارجية  وزير  لقائه  خالل  المقداد  وناقش 
القضايا  ب��اي��رام��وف  ج��ي��ه��ون  أذرب��ي��ج��ان 
حركة  اجتماع  أعمال  جدول  على  المدرجة 
الستين  ال��ذك��رى  إلح��ي��اء  االن��ح��ي��از  ع���دم 

للحركة.
رئيس  المقداد  الوزير  هنأ  آخر  جانب  من   
الله  عبد  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
م��ؤك��داً  أم���س،  جمعهما  ل��ق��اء  خ��الل  شهيد 
لتنفيذ  التعاون  كل  لتقديم  سورية  استعداد 
االفتتاحي  بيانه  في  حددها  التي  األولويات 

أمام الجمعية العامة.
موريتانيا  خارجية  وزي��ر  لقائه  وخ��الل 
بحث  أحمد  الشيخ  ولد  إسماعيل  اإلسالمية 
بين  الثنائية  العالقات  تعزيز  المقداد  الوزير 

البلدين، 
العالقات  لمستوى  ارتياحه  عن  معرباً 
أشكال  ك��ل  ض��د  البلدين  تضامن  وأهمية 
شرحاً  وقدم  االقتصادي  واإلره��اب  الحصار 
ج��راء  س��وري��ة  تواجهها  ال��ت��ي  للتحديات 
واالحتالل  الغربي  للشمال  التركي  االحتالل 

األميركي للشمال الشرقي لسورية.

المقداد يلتقي بيدر�صون: ل�صطالع الأمم المتحدة

بم�صوؤوليتها ل�صمان احترام �صيادة �صورية ووحدتها

تشييع الشهيد خبيصة في بيتا جنوب نابلس

المقداد مجتمعاً إلى بيدرسون بحضور الجعفري

ا�صت�صهاد فل�صطيني واإ�صابة الع�صرات

في مواجهات مع قوات الحتالل جنوب نابل�س
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 �لن�سحاب �لأميركي من �أفغان�ستان

زلزال �سيبقى اأثره في المنطقة

{ حسن حردان

قلقاً  يثير  ب��دأ  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب 
ما  وه��و  السعودية،  العربية  المملكة  سيما  ال  خليجياً 
اّن  »روي��ت��رز«  لوكالة  القول  إلى  خليجياً  مسؤوالً  دفع 
أفغانستان بمثابة »زلزال مدّمر سيبقى  االنسحاب من 
ذلك  يترك  ان  الطبيعي  من  ولذلك  طويلة«..  لفترة  معنا 
المنطقة  اّن  يعني  وه��ذا  الخليج..  دول  ف��ي  أم��ل  خيبة 
حروب  فشل  تعكس  دراماتيكية  ت��ح��ّوالت  على  مقبلة 
تراجعها  عملية  تنظيم  إل��ى  واشنطن  وات��ج��اه  أميركا 
على  والتراجع  الفشل  تداعيات  احتواء  من  يمكنها  بما 
النفوذ األميركي من ناحية، ويجعلها قادرة على تركيز 
قّوتها في الشرق األقصى لمواجهة التنين الصيني من 

ثانية.. ناحية 
أوباما،  عهد  م��ن  ب��دأ  التحّول  ه��ذا  أن  ال��واض��ح  وم��ن 
وهو يمثل تحدياً للدول التي توالي السياسة األميركية 
الحماية  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  الخليج  دول  وخ��ص��وص��اً 
األميركية، ال سيما أّن إدارة جو بايدن ستواجه ضغطاً 
سورية  م��ن  لالنسحاب  األم��ي��رك��ي  ال��داخ��ل  ف��ي  ك��ب��ي��راً 
والعراق.. ولهذا ستكون واشنطن أقّل اهتماماً بالدفاع 
واشنطن  تتخلى  وسوف  السعودية،  المملكة  أمن  عن 
على  الحرب  في  االستمرار  في  المملكة  دعم  عن  أيضاً 
نابع  الخليج  دول  في  المفاجأة  عامل  أّن  على  اليمن... 
ال  أميركا  اّن  أظهر  أفغانستان،  من  االنسحاب  أّن  من 
أعوانها  حتى  وال  حلفائها..  م��ن  ألح��د  اهتماماً  تعير 
الحليفة  ال��دول  مصالح  ت��راع��ي  ال  وبالتالي  وخدمها، 
وتعلمها  معها  تنسق  وال  االنسحاب  من  ستتأثر  التي 

بذلك...
بيضها  ك��ّل  وضعت  التي  ال���دول،  باتت  فقد  هنا  من 
هذه  من  قلق  حالة  تعيش  باتت  األميركية،  السلة  في 
تراجع  من  تعنيه  وما  االنسحابية،  األميركية  السياسة 

وانحسار في القوة األميركية...
يحصل ذلك في وقت تتعّزز فيه التحالفات الروسية 
السورية،  والروسية  اإليرانية  والروسية  الصينية، 
الرئيس  وتأكيد  والسورية..  اإليرانية  الصينية  وكذلك 
في  األجنبية  ال��ق��وات  وج��ود  اّن  األس��د  للرئيس  بوتين 
تحظى  ال  ألن��ه��ا  ش��رع��ي��ة  ص��ف��ة  أّي  ل���ه  ل��ي��س  س���وري���ة 
الذي  األم���ر  موافقتكم..  وال  المتحدة  األم���م  بموافقة 
لتطهير  عسكرية  حملة  النطالق  تمهيد  أن��ه  على  فّسر 
إدلب من اإلرهابيين، وإعطاء الضوء األخضر لتصعيد 
ع��م��ل��ي��ات ال��م��ق��اوم��ة ال��وط��ن��ي��ة ض����ّد ق����وات االح���ت���الل 
الغطاء والحماية والدعم  التي توفر  األميركية والتركية 
مثل  ال��واق��ع،  األم���ر  وق���وى  اإلره��اب��ي��ي��ن،  للمجموعات 

قوات »قسد«...
استراتيجياً  ح��ل��ف��اً  ه��ن��اك  أّن  إل���ى  ي��ؤش��ر  ذل���ك  ك���ّل 
م��ن��ت��ص��راً، وي��ت��ع��زز، ف���ي م��ق��اب��ل ح��ل��ف آخ���ر مهزوم 
يتصّدع، وهذا سيترك تداعياته المباشرة على الصراع 
أمام واقع جديد  الصهيوني.. يضع »إسرائيل«  العربي 
ل��م ت��ع��ه��ده م��ن ق��ب��ل، واق���ع ت��خ��ت��ّل ف��ي��ه م��وازي��ن القوى 
لمصلحة حلف المقاومة، الذي بات يحيط ب� »إسرائيل« 
م��م��ا ي��ري��د م��ن ق��ل��ق ال��م��س��ؤول��ي��ن »اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن« في 
األميركي  االحتالل  جيش  فيها  ينسحب  التي  اللحظة 

من العراق وسورية...
هزيمة  إع���الن  أفغانستان  م��ن  االن��س��ح��اب  ك��ان  إذا 
قد  ف��إن��ه  ت��ف��ادي��ه��ا،  م��ن  ب��اي��دن  إدارة  تنجح  ل��م  م��دوي��ة 
أّن هناك إمكانية ومخرجاً  يكون من حسن حظ أميركا 
وجهها،  ماء  لها  يحفظ  بما  سورية  من  قّواتها  لسحب 
عن طريق العودة إلى مسار جنيف على قاعدة التسليم 
بالحّل السياسي المرتكز إلى احترام سيادة واستقالل 
وكذلك  الداخلية..  شؤونها  في  التدخل  وعدم  سورية 
البرلمان  ق��رار  تنفيذ  سياق  في  العراق  من  االنسحاب 
ال��ع��راق��ي ال���داع���ي إل���ى م���غ���ادرة ال���ق���وات األج��ن��ب��ي��ة من 

العراق...

خفاياخفايا

قال مرجع حقوقي إّن شخصية قضائية 
معنية بقضية حساسة قد تسّرعت تحت 

تأثير الشعبوية والسعي لكسب التعاطف 
لتسريب ونشر رسالة وصفتها بالتهديد ما 
جعلها طرفاً في خصومة تشكل أساساً في 

أّي طلب للتنّحي يمكن أن تواجهه من أكثر 
من طرف معني بالتقاضي.

قالت مصادر أمنية اّن حملة مستمرة 
تشنّها مرجعية سياسية وطائفية على 

مرجعية أمنية بارزة تعود لعدم تجاوب 
المرجعية األمنية مع وساطة تلقتها 
من المرجعية السياسية للتدخل في 

صالحياتها طلباً إلخالء مخالفين للقانون 
من غير اللبنانيين.

كوالي�سكوالي�س
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ميشال  ال��ع��م��اد  ال��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي��س  أع��ل��ن 
اآللية  وفق  تألفت  اللبنانية  »الحكومة  أن  عون 
التزمت  أزمة سياسية طالت، وقد  الدستورية بعد 
الملّحة  واالقتصادية  المالية  اإلصالحات  تنفيذ 
مع  البداية  وكانت  الفساد.  ومكافحة  والمطلوبة 
أمام  التزمت  الذي  الجنائي  المالي  التدقيق  دخول 
عمالً  بتنفيذه  الدولي  والمجتمع  اللبناني  الشعب 
حسابات  في  والمحاسبة،  الشفافية  بمبادىء 
كل  على  وسينسحب  التنفيذ،  حّيز  لبنان  مصرف 

العاّمة«.  الحسابات 
باسم  أمس  ألقاها  التي  الكلمة  خالل  عون  وقال 
والسبعين  السادسة  ال��دورة  أعمال  في  لبنان، 
في  المنعقدة  المتحدة  لألمم  العاّمة  للجمعية 
نعّول  وإذ  »نحن،  الفيديو،  تقنية  عبر  نيويورك، 
في  حيوية  مشاريع  لتمويل  الدولي  المجتمع  على 
إنعاش  إعادة  أجل  من  والخاص  العام  القطاعين 
االقتصادية وخلق فرص عمل، فإننا نعّول  الدورة 
األموال  استعادة  على  مساعدتنا  في  أيضاً  عليه 

المهّربة والمتأتية من جرائم فساد«.
السوريين  النازحين  م��وض��وع  إل��ى  وت��ط��ّرق 
النداء  م��ك��ّرراً  لبنان،  على  يلقيها  التي  واألع��ب��اء 
بالدرجة  عليه  »ولكن  للمساعدة  الدولي  للمجتمع 
األولى أن يعمل لعودة النازحين اآلمنة إلى ديارهم. 
أشكال  من  شكل  ألي  الرافض  موقفه  يؤكد  ولبنان، 
ألي  الرافض  موقفه  يجّدد  كما  النازحين،  إدم��اج 

شكل من أشكال التوطين لالجئين الفلسطينيين«.
ح��دود  ع��ل��ى  ل��الع��ت��داء  م��ح��اول��ة  »أي  ودان 
والتمّسك  للبنان  الخالصة  االقتصادية  المنطقة 
جوفها«،  في  والغازية  النفطية  الثروة  في  بحقه 
غير  المفاوضات  باستئناف  لبنان  »يطالب  وقال 
المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية 

عنها  يتراجع  لن  أنه  ويؤكد  الدولية  للقوانين  وفقاً 
أن  الدولي  المجتمع  ودور  مساومة  أي  يقبل  ولن 

يقف إلى جانبه«.
على  لبنان  واجهت  التي  للمشاكل  عون  وعرض 
الصعد الصحية واالقتصادية والمالية واالجتماعية 
والمعيشية، إضافًة إلى مأساة انفجار مرفأ بيروت، 
التي وصلت إلى  شاكراً »كل المساعدات اإلنسانية 
وتطوير  لتأهيل  دولي  جهد  »بأي  مرحباً  أهلنا«، 
بيروت  تريدها  التي  »المساعدة  أن  وأكد  المرفأ«. 
أيضاً هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة 
تملك  التي  الدول  من  الطلب  وكّرر  للعدالة«،  إنفاذاً 
معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمّد القضاء 

اللبناني بها عند االقتضاء.
المنصرمين  العامين  »أزم���ات  أن  إل��ى  ولفت 
استكمال  تأخير  إل��ى  أّدت  وال��ع��ال��م  لبنان  ف��ي 
االنسان  »أكاديمية  بإنشاء  المتعلقة  اإلج��راءات 
واحتدام  األحداث  سير  أن  غير  والحوار«،  للتالقي 
هذه  أهمية  تأكيد  يعيدان  المحيط  في  الصراعات 
كافة  والشقيقة  الصديقة  »الدول  داعياً  المبادرة«، 
لالنضمام إلى تلك التي أعربت عن رغبتها بتوقيع 

اتفاقية إنشاء األكاديمية«.
 20 منذ  نيويورك  له  تعرضت  »ما  أن  واعتبر 
عاماً من أكبر عملية إرهابية، كان له أيضاً تداعيات 
اإلرهاب  على  وحرب  العالم،  مستوى  على  ضخمة 
أصابت أحياناً وخابت أخرى، ودفعت شعوب عّدة 
الحرب،  لتلك  غالية  أثماناً  منطقتنا  في  وخصوصاً 
الجراح  ُتلملم  اليوم  وهي  وتهجيراً،  ودم��اراً  موتاً 
نيويورك،  نهضت  أن  سبق  كما  النهوض  وتحاول 

ألن إرادة الحياة تبقى أقوى من أي إرهاب«.
وزير  بعبدا،  قصر  في  أمس  استقبل  عون  وكان 
الطاقة والمياه المهندس وليد فياض وعرض معه 

التي  والعقبات  لبنان  كهرباء  مؤسسة  أوض��اع 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  في  استمرارها  تواجه 
واإلجراءات الواجب اعتمادها لحّل هذه األزمة. كما 
عموماً  البالد  في  المحروقات  وضع  البحث  تناول 

وال سيما المازوت والبنزين.
بشارة  الماروني  البطريرك  ع��ون  التقى  كما 
كبيراً  أمالً  لدينا  »أن  اللقاء  بعد  أكد  الذي  الراعي، 
ملتزمون  فيها  وأش��خ��اص  حكومة  لدينا  طالما 
إلى  ينطلق  بأن  لبنان  على  خوف  فال  ومعروفون، 

عناوين  حمل  الوزاري  »البيان  أن  معتبراً  األمام«، 
للسلطة  الكاملة  الثقة  نعطي  ونحن  عمله  خطة 
الوطن  لخدمة  نعمل  أن  هو  يعنينا  وما  المسؤولة 

اللبنانيين. وجميع 
التدخل  »عدم  السياسيين  على  الراعي  وتمّنى 
في شؤون الحكومة وفصل السلطات أساسي، كما 
أن فصل الدين عن الدولة أمر هام«، مشّدداً على أن 
ممارسة  كيفية  في  النظر  النيابي  للمجلس  »يبقى 

الشعب اللبناني المنتشر حقه في االقتراع«.

رئي�س الجمهورية تحّدث عبر الفيديو اأمام الأمم المتحدة: لبنان متم�ّسك

بثروته النفطية والتر�سيم وعلى المجتمع الدولي اإعادة النازحين اإلى ديارهم
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أن  االج��ت��م��اع��ي«  االق��ت��ص��ادي  »ال��م��ن��ت��دى  رأى 
ومشاركة  خارجية  برعاية  تشكلت  »الحكومة 
يكون  أن  منتظراً  وك��ان  م��ح��دودة،  لبنانية  عربية 
وتخفيف  الوطن  إلنقاذ  جذرية  خطة  الحكومة  لهذه 
الوطني،  باالقتصاد  للنهوض  تمهيداً  الشعب  آالم 
عن  نهائياً  الدعم  رفع  ُيعلن  الحكومة  برئيس  فإذا 
واستشفاء  ودواء  غ��ذاء  من  األساسية  الحاجات 
ومحروقات وتعليم، وببيان وزاري غامض وملتبس 
مكونات  بين  ت��ام  بتوافق  ص��در  األوج��ه  ومتعّدد 
حال  تنفيذ  باستكمال  صراحة  فيه  تتعهد  الحكومة 
التنفيذية  وأداتها  العميقة  الدولة  خطة  أي  االنهيار 
حاكم مصرف لبنان، وبرعاية صندوق النقد الدولي 
المالية  الخسائر  الشعب  بتحميل  تقضي  والتي 

الالحقة بالدولة والمصارف والبنك المركزي«.
الخطة  »ه���ذه  أن  ب��ي��ان  ف��ي  المنتدى  واع��ت��ب��ر 
كمية  وزي��ادة  النقدي  االنهيار  إح��داث  على  مرتكزة 
الليرة  صرف  سعر  وخفض  المتداول  الوطني  النقد 
األسعار  وزي��ادة  األميركي  ال��دوالر  مقابل  اللبنانية 
الدين  عبء  نقل  وبالتالي  كافة،  والخدمات  للسلع 
الشعب  إلى  المركزي  البنك  وخسائر  وفوائده  العام 

وهذا  ومداخيله.  ثرواته  من  تبقى  ما  وامتصاص 
على  للحصول  الدولية  الوصاية  خيار  هو  الحّل 
والهيئات  المؤسسات  من  الخارجي  الدعم  بعض 

والصناديق الدولية«.
ثقة  نيلها  فور  سارعت  »الحكومة  أن  إلى  ولفت 
مجلس النواب إلى تطبيق ما تعهدت به فرفعت الدعم 
عن المحروقات وألزمت الجميع بدفع سعر المازوت 
الدعم بالتوازي مع  بالدوالر، فنقضت تعهدها برفع 
»الذت  أنها  إلى  مشيراً  التمويلية«،  البطاقة  اصدار 
باإلشارة،  ولو  حتى  تتجرأ،  فلم  المطبق  بالصمت 
إلى ما يتوجب عليها عمله لتأمين االستقرار النقدي 
القدرة الشرائية للمداخيل،  وخفض األسعار وزيادة 
صرف  وسعر  العام  الدين  هو  األزمة  أساس  أن  ذلك 
العملة الوطنية وبدون حل هاتين المشكلتين ستبقى 

األزمة مستمرة لزمن طويل«.
ال��وزاري  بيانها  في  تعهدت  »الحكومة  أن  وذكر 
بإجراء االنتخابات النيابية في موعدها، من دون أي 
تغيير أو تبديل أو تحديث لقانون االنتخابات الحالي 
الطائفي المذهبي التحاصصي، وهذا التعهد وإن كان 
في الشكل يتوافق مع أحكام الدستور والقانون إالّ أنه 

في المضمون يستجيب لرغبة الدولة العميقة بإلهاء 
السياسية  للطبقة  والتجديد  باالنتخابات  الناس 
الحقيقية  التغيير  لقوى  المجال  افساح  وعدم  ذاتها 
باإلضافة  السياسية،  الحياة  في  خرق  أي  بإحداث 
إلى تحقيق رغبة الجهات الخارجية بإحداث تعديل 
على  والحصول  الحالي  السياسي  القوى  ميزان  في 
بقرار  اإلمساك  الجهات  لهذه  تتيح  نيابية  أغلبية 
الدولة الرسمي في شتى المجاالت وال سيما ما يتعلق 
والعالقات  الحدود  وترسيم  الدفاعية  بالسياسة 

الدولية ومسار التطبيع مع العدو الصهيوني«.
الخارجية  الخيارات  تتبنى  »الحكومة  أن  ورأى 
في  لالستقرار  وتتجه  واالق��ت��ص��اد  السياسة  ف��ي 
خطرة  خيارات  وه��ي  الدولية  المؤسسات  حضن 
في  الداخلي،  واالستقرار  الوطني  بالسالم  تمّس  قد 
وإطالق  االستقاللية  على  التشديد  فيه  ينبغي  وقت 
لبنان  بها  يذخر  التي  الوطنية  والموارد  الطاقات 
الشلل  من  وتحريره  وإطالقه  االقتصاد  ترميم  بغية 

الذي يعاني منه«.
في  تركز  »لم  أنها  الحكومة  على  المنتدى  وأخذ 
تعيشها  التي  الكبيرة  األزم��ة  على  ال��وزاري  بيانها 

الدمار  بيروت وأحياؤها واقتصادها، خصوصاً بعد 
من  مشردين  وأهلها  ركاماً  مرفأها  جعل  الذي  الكبير 
دون أي تحرك فعلي للهيئة العليا لإلغاثة أو الجهات 

المعنية«.
أو  وعد  »أي  من  ال��وزاري  البيان  خلو  واستغرب 
الذين  إلى مطالب الشبان والشابات  أو تلميح  تعهد 
انتفضوا في الساحات منذ 17 تشرين األول 2019، 
ال��دول  كل  على  االنفتاح  أهمية  على  التركيز  وم��ن 
كذلك  مسبقة،  شروط  دون  من  والصديقة  الشقيقة 
إعطاء األولوية للقطاعات االقتصادية المنتجة التي 

تشكل دعامة ثابتة لالقتصاد واالستقالل معاً«.
البنك  حاكم  لتعويم  الحكومة  »ت��وج��ه  ودان 
بأكثريتهم  النواب،  »هرولة  مستهجناً  المركزي«، 
الساحقة، إلى تأييد البيان الوزاري من دون مناقشة 
الحّية  »القوى  داعياً  عليها«،  ينطوي  التي  المخاطر 
في المجتمع الراغبة فعالً في إنقاذ الوطن، إلى تنظيم 
أوسع جبهة معارضة لسياسات الحكومة التدميرية 
مستنقع  من  البالد  وإخ��راج  االقتصاد  إنقاذ  بغية 

تحالف االحتكار والفساد واالنحراف«.

»المنتدى القت�سادي« دان التوّجه لتعويم حاكم المركزي:

 لأو�سع معار�سة ل�سيا�سات الحكومة التدميرية 

بوغدانوف ا�ستقبل طوني فرنجية
التقى النائب طوني فرنجية خالل زيارة رسمية إلى موسكو يرافقه فيها الوزيران السابقان يوسف سعادة 
الخارجية  وزير  نائب  أفريقيا  ودول  األوسط  الشرق  إلى  الروسي  للرئيس  الخاص  المبعوث  نجار،  وميشال 

ميخائيل بوغدانوف.
قبل  من  تمٍنّ  وكان  األصعدة.  مختلف  على  والمنطقة  لبنان  في  »األوضاع  بيان  بحسب  البحث،  وتناول 
الجانبين أن يتمكن لبنان من الخروج من أزمته، والسيما مع تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تلعب دوراً في 

هذا اإلطار، كما كان هنالك تشديد على أهمية الدور الروسي في حماية االعتدال في المنطقة«.

ودي��ع  السابق  ال��وزي��ر  أثنى 
الرئيس  »خ��ي��ار  على  ال��خ��ازن، 
نجيب ميقاتي، فور نيل حكومته 
الثقة، أن تكون زيارته الخارجية 
ُتثبت  فهي  فرنسا،  إل��ى  األول��ى 
ج��دي��ت��ه، ل��ي��س ف��ق��ط ف��ي كسر 
إع��ادة  في  بل  حلقات  التعطيل، 
بين  ال��دول��ي��ة  للعالقات  وص��ل 
وفي  العالم  في  وأصدقائه  لبنان 
استرجاع ثقة األسرة الدولية به، 

بعد مرحلة جمود مدّمرة«.
أض���اف »م���ّرة ج��دي��دة تثبت 
للبنان،  ح��ام  ذراع  أنها  فرنسا 
الصعوبات  تذليل  ف��ي  تساعد 

المستويات  على  وال��م��ع��وق��ات 
يزال  وال  ك��ان  لبنان  وأن  كافة، 
الشغل  وه��و  وجدانها  عمق  في 
ال��ش��اغ��ل ل��ل��رئ��ي��س إي��م��ان��وي��ل 
ماكرون المصّر، من دون كلل، على 

تحصينه وحمايته وإنقاذه«.
التحرك  »يسفر  أن  توقع  وإذ 
ميقاتي  الرئيس  ب��اش��ره  ال���ذي 
بعملية  تدفع  عملية  نتائج  عن 
من  الخروج  حّيز  إل��ى  النهوص 
مستنقع  وم��ن  القاتل،  الجمود 
دعوته  ج��ّدد  الشامل«،  االنهيار 
إلى« ترسيخ االستقرار السياسي 
كونه  الدقيقة،  المرحلة  هذه  في 

لألمن  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  يشكل 
واألمان في البلد«.

جميعاً  المسؤولين  وح��ّض 
ع��ل��ى »ال��ت��ع��اط��ي اإلي��ج��اب��ي 
والمسؤول مع هذه الزيارة وعدم 
مساعي  أم���ام  العراقيل  وض��ع 
استعادة الثقة الدولية، كما تمّنى 
الشعب اللبناني، بكل أطيافه، أن 
نجيب  للرئيس  الفرصة  يعطي 
يطمئنوا  وأن  وحكومته،  ميقاتي 
استعادة  في  نيتهم  صدقية  إلى 
من  واالقتصادية  المالية  العافية 
لتعمل  المؤسسات  تعود  أن  أجل 

بشكل طبيعي«.

بوغدانوف مجتمعاً إلى فرنجية والوفد في موسكو

ن�شاطات

} عرض رئيس مجلس النواب نبيه بّري األوضاع العاّمة ال سيما األمنية، خالل استقباله في مقّر 
الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم .كما التقى الرئيس بّري 
نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ علي الخطيب والمدير العام لالقتصاد محمد 

أبو حيدر.
} التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم، النائب اآلن عون، وجرى عرض األوضاع العاّمة، 
والتشديد على أهمية دور الجيش على المستوى الوطني، خصوصاً في هذه الظروف التي يمّر بها 

لبنان، وفق مكتب سليم اإلعالمي.
} لبّى قائد الجيش العماد جوزاف عون دعوة نظيره رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار 
غولر لزيارة تركيا، بهدف بحث سبل استمرار دعم الجيش وتعزيز العالقة بين الجيشين. وأقيمت 
للعماد عون مراسم استقبال رسمية في مقّر رئاسة أركان الجيش التركي، حيث التقى غولر وبحث 
الذي  اللبناني  للجيش  وجيشه  بالده  »دعم  غولر  وأكد  العسكرية.  بالمؤسسة  تتعلق  شؤوناً  معه 
يواجه تحديات كثيرة في ظّل هذه الظروف االقتصادية التي يعيشها لبنان حالياً«. من جهته، شكر 

العماد عون غولر على دعوته ودعمه للجيش اللبناني.
} عرض المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه مع السفير النروجي في لبنان 

مارتن اتيرفيك، األوضاع العاّمة وسبل تعزيز التعاون بين السفارة والمديرية العاّمة لألمن العام.

بري مستقبالً ابراهيم في عين التينة أمس

الخازن: لعدم و�سع العراقيلوزير الدفاع والنائب عون خالل لقائهما أمس في اليرزة

اأمام م�ساعي ا�ستعادة الثقة الدولية



3الوطن / �سيا�سة
مولوي رف�ض تبليغ دياب والوزراء ال�سابقين

والم�سنوق طلب رّد بيطار عن ملف المرفاأ

نقباء المهن الحّرة: بيان عازوري

اإقرار باحتجاز الم�سارف ودائع النا�ض

عر�ضا في الإليزيه الأو�ضاع اللبنانية

ماكرون: ال م�ساعدات دولية بال اإ�سالحات

ميقاتي: �ساأتعاون مع عون والبرلمان لتنفيذها �سريعًا

ا�ستفادة ال�سحافيين من تقديمات ال�سمان

في اجتماع كركي واالأ�سمر والق�سيفي

ف�سل اهلل زار حّمود والحكيم والخّفاف:

ليتخذ الم�سوؤولون القرارات االإنقاذية الجريئة

»تجّمع العلماء«: لتحذير ال�سفيرة االأميركية

من التدخل بال�ساأن الداخلي تحت طائلة طردها 

كركي والقصيفي ويوسف واألسمر خالل االجتماع في الضمان أمس

الشيخ حمود مستقبالً السيد فضل الله والوفد

من  كالً  مولوي  بسام  الداخلية  وزير  أبلغ 
األمانة العاّمة لمجلس الوزراء واألمانة العاّمة 
التمييزية،  العامة  والنيابة  النواب  لمجلس 
قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق 
حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق 
وغازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام المحقق 
العدلي، بناًء على طلب المديرية العامة لقوى 
من  تتم  أن  يجب  التبليغات  أن  باعتبار  األمن 

القضاء مباشرًة.
فرح  نّعوم  المحامي  المشنوق  وكيل  وكان 
قد تقدم أمس، بوكالته عن المشنوق بطلب رّد 
المرفأ،  تحقيقات  عن  البيطار  طارق  القاضي 
وتقّرر  بيروت  في  االستئناف  محكمة  أم��ام 
الثانية  االستئنافية  الغرفة  إلى  الطلب  إحالة 

الرّد  طلب  أن  إلى  المعلومات  وأشارت  عشرة، 
إالّ  نافذاً  ُيصبح  ال  المشنوق  وكيل  من  المقّدم 
لم  واألخير  به  شخصياً  البيطار  يتبلغ  عندما 

يكن موجوداً أمس في قصر العدل. 
التمييزي  العام  النائب  طلب  السياق  وفي 
بيطار،  من  الثالثاء،  عويدات،  غسان  القاضي 

إعداد تقرير حول أنباء عن تعرضه للتهديد.
انفجار  جريمة  شهداء  أهالي  نّفذ  ذلك،  إلى 
العدل  قصر  امام  تضامنية  وقفة  بيروت  مرفأ 
المطلق  »ال��دع��م  على  وش���ددوا  ب��ي��روت  ف��ي 
لتحقيقات واستدعاءات القاضي العدلي لعدد 
شأنهم،  عال  مهما  واألمنيين  السياسيين  من 
حتى جالء الحقيقة الكاملة ألسوأ كارثة حلت 

في لبنان بانفجار مرفأ بيروت«.

في  لبنان،  في  ال��ح��ّرة  المهن  نقباء  أس��ف 
جمعية  وكيل  ع��ن  ال��ص��ادر  للبيان   « ب��ي��ان، 
عازوري  أكرم  المحامي  لبنان  في  المصارف 
البروفيسور  األطباء  نقيب  تصريح  على  رداً 
ال��ذي  االجتماع  إث��ر  على  ش��رف،  أب��و  ش��رف 
عقدته النقابات في مقّر نقابة األطباء، ألن هذا 
وأهميتها  المصارف  دور  يطاول  ال  التصريح 
يطاول  ما  بقدر  الوطن،  اقتصاد  تكوين  في 
طريقة تعاملها مع سحب ما تحتاجه نقابات 
المهن الحّرة من مدخراتها وحساباتها وودائع 
التعاضدية،  الصحية،  التقاعدية،  صناديقها 
وهي ودائع موقوفة ألصحابها من المنتسبين 

إلى هذه النقابات«.
وموقف  شرف  أبو  »ك��الم  أن  النقباء  وأك��د 
بأخذه  القبول  يمكن  وال  واض��ح،  النقابات 
التعّثر  عنوان  تحت  والتلطي  آخر  مكان  إلى 

مع  ال��م��ص��ارف  ت��ص��ّرف  لتبرير  السياسي، 
إقرار  البيان  في  ورد  ما  وأن  النقابات.  حقوق 
ضمني باحتجاز ودائع الناس مقروناً بأسباب 
السياسة  عن  المسؤول  أن  حين  في  موجبة. 
مصرف  هما  الحكومة،  إلى  لبنان،  في  النقدية 
يختلف  يكاد  وال  المصارف،  وجمعية  لبنان 
اثنان من اللبنانيين على سوء أدائهما في هذه 

األزمة«.
نقباء  من  أي  »استهداف  أن  على  وشددوا 
لكل  استهداف  هو  لبنان،  في  الحّرة  المهن 
ولن  إليها،  والمنتسبين  والنقابات  النقباء 
تم  قد  وك��ان  اليوم.  بعد  بالسكوت  يواجه 
المحامين  نقابة  عبر  خّطي  إن��ذار  إرس��ال 
المصارف  إلى  الحّرة،  المهن  نقباء  وّقعه 
التي  القانونية  غير  بالمعامالت  المعنية 

تقوم بها«.

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أكد 
»اس��ت��م��رار ف��رن��س��ا ف��ي دع���م ل��ب��ن��ان ال��ذي 
يستحق أفضل مما هو عليه اآلن«، مشيراً إلى 
وفق  الجديدة  الحكومة  مع  العمل   »مواصلة 
المجتمع  »أن  على  وش��ّدد  م��ح��ّددة«.  أجندة 
من  لبنان  إل��ى  مساعدات  يقّدم  لن  ال��دول��ي 
رئيس  أكد  فيما   باإلصالحات«،  القيام  دون 
»تنفيذ  على  عزمه  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
أسرع  في  واألساسية  الضرورية  اإلصالحات 
من  وب��دع��م  حكومتي  م��ع  بالتعاون  وق��ت، 
الستعادة  والبرلمان،  عون  ميشال  الرئيس 
الثقة وبث نفحة أمل جديدة وتخفيف معاناة 

اللبناني«. الشعب 
في  ج���اءت   وميقاتي  م��اك��رون   م��واق��ف 
العمل  اجتماع  عقب  مشترك  صحافي  لقاء 
أمس  ظهر  بعد  اإلليزيه  قصر  في  عقداه  الذي 

واستكماله إلى غداء عمل .
واس��ت��ه��ل م���اك���رون ال��ل��ق��اء ال��ص��ح��اف��ي 
بالترحيب بميقاتي وقال »بعد انتظار، تمكنتم 
يتضمن  أعمال  جدول  مع  حكومة  تشكيل  من 
أريد  وهنا  طويل  زمن  منذ  ُمنتظرة  إصالحات 
بالنجاح   لكم  تمنياتي  علناً  مجدداً  أعلن  أن 

ووضع أنفسنا في خدمة اللبنانيين«.
اللبناني دعم فرنسا  أضاف »أؤكد للشعب 
يمّر  التي  الصعبة  المرحلة  هذه  خالل  للبنان 
أحاديث  ميقاتي  الرئيس  مع  تبادلنا  لقد  بها. 
المستقبل.  إل��ى  والنظرة  للغاية  صريحة 
مرتين  توجهت  آب،  من  الرابع  انفجار  منذ 
مثلما  لدعمه  دولياً  مؤتمراً  وعقدنا  لبنان  إلى 
خاصاً  دعماً  قدمنا  كذلك،  قبل.  من  بذلك  قمنا 
ل��ل��م��دارس وال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي، وب��اري��س 
مع  بالعمل  وستستمر  الدعم  ه��ذا  ستتابع 
يضعون  ه��م  وم��ن  لبنان  ف��ي  الحّية  ال��ق��وى 
إرادة  بكل  اللبنانيين  خ��دم��ة  ف��ي  أنفسهم 
الدولة  تتمّكن  لم  التي  النواقص  هذه  لتجّنب 
بتجنيد  وسنستمر  تقديمها  م��ن  اللبنانية 
الطلبات  لكل  لالستجابة  الدولي  المجتمع 

الُملّحة«. واالحتياجات 
الحكومة  تشكيل  مفاوضات  »أّن  واعتبر 
كان  الوقت  ذل��ك  وخ��الل  ج��داً  طويلة  كانت 
بالتأكيد  »أنا  مضيفاً  يتدهور«،  لبنان  وضع 
عن  المسؤولين  إدان���ة  أو  بُمعاقبة  وع��دت 
من  اليوم،  الحكومة.  والدة  في  التأخير  ذلك 
هناك  معكم،  الذين  والوزراء  حضرتكم  خالل 
اإلصالحات،  طريق  على  قدماً  للمضي  فرصة 
اللبناني  الشعب  أمام  اتخذتموه  التعهد  وهذا 
نتمنى  األس��اس  ه��ذا  وعلى  ال��ي��وم،  وأم��ام��ي 

ونريد أن نساعدكم في النجاح«.
يتمكن  لن  الدولي  »المجتمع  أن  إلى  ولفت 

اإلصالحات  اط��الق  قبل  لبنان  مساعدة  من 
قطاع  في  باإلصالحات  أفكر  وأنا  األقل،  على 
االدارة،  وإصالحات  الفساد  ومكافحة  الطاقة 
بحثناها  وقد  ذهنكم  في  موجودة  وجميعها 
حول  ستكون  أولويتكم  وبالتأكيد  م��ع��اً. 
والتغذية  والطاقة  التحية  البنى  موضوع 
إلى  واالستجابة  اللبناني  الشعب  ودع��م 

االحتياجات قصيرة األمد«.
وأكد أن »على لبنان أن ُيجري المفاوضات 
وهذه  الدولي،  النقد  صندوق  مع  الضرورية 
كذلك،  سريعاً.  تنطلق  أن  يجب  المباحثات 
يجب أيضاً التفكير في مكافحة الفساد وأيضاً 
تصل  لكي  للحوكمة  أكثر  شفافية  إض��ف��اء 
المواطنين  إلى  مباشرة  الدولية  المساعدة 

وإلى نتائج حسية«. 
وفق  االل��ت��زام  أيضاً  تعهدتم  »لقد  وتابع 
ال��ج��دول ال��م��وض��وع ب��إج��راء االن��ت��خ��اب��ات 
وينبغي   ،2022 العام  في  المقبلة  النيابية 
عند ذلك أن يتمكن اللبنانيون من اإلعراب عن 
إرادتهم من خالل انتخابات ديمقراطية. ونحن 

إلى  العملية  هذه  خالل  للغاية  واعين  سنبقى 
جانب شركائنا األوروبيين«.

وقال »لنبقى واعين أيضاً، فالطريق ستكون 
صعبة. ولكن أبعد من هذه المواضيع، نعرف 
القطاع  في  ضرورية  الكبيرة  اإلصالحات  أن 
المصرفي والمالي وأيضاً في قطاع الحوكمة، 
األمور  هذه  صعوبة  ندرك  سوياً  أننا  ونعرف 
اآلن،  قلتم  وكما  اإلصالحات.  هذه  وصعوبة 
ألنها  أوالً  مستحيلة  ليست  الطريق  هذه  فإّن 
وأيضاً  اللبناني  الشعب  ويريدها  منتظرة 
ألنكم تعهدتم والتزمتم بإصرار كبير للوصول 

إلى ذلك«.
يقف  لكي  بوسعنا  م��ا  »سنفعل  وخ��ت��م 
ه��ذه  ف��ي  جانبكم  إل���ى  ال��دول��ي  المجتمع 
إنه طموح  الطموح واإلصرار.  الطريق، طريق 
ميشال  الجمهورية  رئيس  مع  تتشاركونه 
وكل  بّري  نبيه  النواب  مجلس  ورئيس  عون 

اللبنانيين«. السياسيين  القادة 
تزال  وال  »فرنسا  أن  ميقاتي  أك��د   ب��دوره 
»خالل  وقال  للبنان«  والثابت  الدائم  الحليف 

على  عزمي  م��اك��رون  للرئيس  أك��دت  لقائنا 
في  واألساسية  الضرورية  اإلصالحات  تنفيذ 
أسرع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من 
الستعادة  والبرلمان،  عون  ميشال  الرئيس 
الثقة وبّث نفحة أمل جديدة وتخفيف معاناة 
اإلج��راءات  ه��ذه  ستكون  اللبناني.  الشعب 
متابعة  في  االقتصاد،  إنعاش  في  حاسمة 
النقد  ص��ن��دوق  م��ع  ال��واع��دة  ال��م��ف��اوض��ات 
واثق  وإنني  األزم��ة.  بإنهاء  والبدء  الدولي 
هذه  في  فرنسا  دعم  على  االعتماد  يمكننا  أنه 

المفاوضات«.
م��اك��رون  للرئيس  اك���دت  ك��ذل��ك  وت��اب��ع« 
االنتخابات  إج��راء  على  الحكومة   تصميم 
ستسمح  والتي  المقبل،  الربيع  في  النيابية 
إليها  يتوق  التي  السياسية  الحياة  بتجديد 
الصعد  على  يعاني  ال��ذي  اللبناني  الشعب 

كافة«.
الرئيس  ماكرون  الرئيس  وّدع  ذل��ك  بعد 
مختتماً   ، االليزيه  قصر  غ��ادر  ال��ذي  ميقاتي 

أيضا زيارته إلى فرنسا.

اللبنانية  الصحافة  محّرري  نقيب  بحث 
للصندوق  العام  المدير  مع  القصيفي  جوزف 
محمد  الدكتور  االجتماعي  للضمان  الوطني 
كركي، في حضور رئيس االتحاد العّمالي العام 
نقابة  صندوق  وأمين  األسمر  بشارة  الدكتور 
القانون  اقتراح  في  يوسف،  علي  المحّررين 
الصحافيين  واستفادة  خضوع  إل��ى  الرامي 
المسجلين في جدول النقابة وغير المرتبطين 
الوطني  الصندووق  تقديمات  من  عمل  بعقد 
المرض  ضمان  ف��رع   - االجتماعي  للضمان 
اإلع��الم  لجنة  ستناقشه  وال���ذي  واألم��وم��ة 

واالتصاالت النيابية يوم الثلثاء المقبل.
وأبدى كركي »تأييده الكامل لهذا المشروع 
الضمان  تأمين  على  ح��رص��ه  م��ن  ان��ط��الق��اً 
وفي  اللبنانيين  المواطنين  لجميع  الصحي 

أن  عدا  لجهودهم  تقديراً  المحررون  مقدمهم 
ذلك هو من أبسط حقوق اإلنسان المنصوص 

عنها في المواثيق الدولية ذات الصلة«.
شأنه  من  ما  »ك��ل  األسمر  أّي��د  جهته،  من 
مقدمهم  وف���ي  ال��ش��ع��ب  ف��ئ��ات  ك��ل  إن��ص��اف 
»بصفتنا  وق��ال  واإلعالميون«،  الصحافيون 
إدارة  مجلس  ف��ي  أع��ض��اء  بعشرة  ممثلين 
هذا  إلنجاز  وسعنا  في  ما  كل  سنبذل  الضمان 

الموضوع«.
وشكر القصيفي كركي ل�«التفّهم الذي أبداه 
للتعاون  واستعداده  القانون  اقتراح  حيال 
هذا  لدعم  له  المخصصة  الجلسة  وحضور 
شكر  كما  بإقراره.  والمساهمة  المحق  المطلب 
الدكتور األسمر مواكبته هذا الموضوع بالتأييد 

داخل مجلس إدارة الضمان«.

جرائم الحتالل م�ضتمرة...

{ يحيي المعلم*

بحق  الصهيوني  االحتالل  سلطات  تمارسها  التي  اإلع��دام  عملية  اّن 
كان  كما  الممنهج،  الطبي  واإله��م��ال  البطيء  بالقتل  المرضى  األس��رى 

باألمس قتل األسير حسين مسالمة والذي اغتيل باإلهمال الطبي.
وقد واجه الشهيد مسالمة منذ نهاية العام الماضي، تدهوراً في وضعه 
الصحي، وعانى من أوجاع استمّرت ألكثر من شهرين... ماطلت خاللها 
المستشفى، ونّفذت بحقه سياسة  إلى  إدارة سجون االحتالل في نقله 
اإلهمال الطبي الممنهجة )القتل البطيء(، مما أوصله إلى مرحلة صحية 
صعبة، ليتبيّن الحقاً أنه مصاب بسرطان الدم )اللوكيميا(، وأّن المرض 

في مرحلة متقدمة. كما حصل من قبل مع مئات األسرى الشهداء...
اّن الحاالت المرضية بين األسرى في سجون االحتالل »اإلسرائيلي« 
في ازدياد يومي وفي كافة السجون والمعتقالت، واّن هذا الوضع يعطي 
دليالً على استمرار »إسرائيل« في سياسة اإلهمال الطبي لألسرى، واّن 
أكثر من ألف أسير مريض في السجون يتعّرضون للموت البطيء بسبب 

األهمال الطبّي الذي تمارسه قوات االحتالل بحقهم.
خليل  األس��ي��ر  أول��ه��م  وك��ان  المرضى  األس���رى  مئات  استشهد  وق��د 
الرشايدة من بيت لحم والذي اعتقل يوم ١٩٦٨/٤/٢٨ وتعّرض لنوبة 

ولم يقّدم له العالج الالزم...
الدولية  للمؤسسات  نؤكد  األس��رى  وخميس  الوطنية  اللجنة  في  اننا 
األحمر  والصليب  العالمية،  الصحة  منظمة  رأس��ه��ا  وعلى  الحقوقية، 
محايدة  طبية  لجنة  وإرس��ال  والجدي  العاجل  التدخل  ض��رورة  الدولي 
ومعاينة أوضاعهم الصحية والعمل الجاّد على اإلفراج عن كّل األسرى 

المرضى في سجون االحتالل.
*منسق خميس األسرى، أمين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في 

سجون االحتالل الصهيوني

دعا رئيس »لقاء الفكر العاملي« السيد علي عبد اللطيف فضل الله إلى 
السياسي  االستثمار  أشكال  وكّل  والشخصية  الفئوية  الصراعات  »وقف 
التي  المهاترات  من  المزيد  تحتمل  تعد  لم  التي  الناس  ألوجاع  الرخيص 

أوصلتنا الى حالة من االنهيار االجتماعي واالقتصادي والمعيشي«.
العالمي لعلماء  االتحاد  الله جاء عقب زيارته رئيس  السيد فضل  كالم 
المقاومة الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا، يرافقه الشيخ عبد العظيم 
الزهيري والشيخ خليل السيد أحمد، حيث تّم التأكيد على »ضرورة االرتقاء 
الفساد  لمواجهة  اللبنانيين  لكّل  الجامع  الوطني  الخطاب  مستوى  إلى 
لبنان  تستهدف  والتي  الصهيوني،  للكيان  العدوانية  المشاريع  ومقاومة 

بشعبه وأرضه ومياهه وثرواته«.
للشعب  مفيداً  شيئاً  تقّدم  أن  إلى  الجديدة  »الحكومة  الله  فضل  ودعا 
ضروريات  من  األدن��ى  الحّد  لتدبير  يومياً  األمّرين  يعاني  الذي  اللبناني 
تقريباً،  المستويات  كّل  على  وتعّمقت  األزم��ات  تراكمت  حيث  االستمرار، 
وصار نادراً تأمين الدواء واالستشفاء والغذاء والمحروقات، وإذا تأّمنت فإّن 

أسعارها فوق القدرة الشرائية للسواد األعظم من الناس«.
بعين  الحكومة  تأخذها  أن  ُيفترض  عديدة  فرصاً  هناك  أّن  إلى  ولفت 
االعتبار إذا أرادت فعالً أن تتحّمل مسؤولياتها الوطنية وتخدم شعبها وتوفر 

له أبسط األمور األساسية كما تفعل الحكومات المسؤولة في هذا العالم«.

الله »بالشكر للجمهورية اإلسالمية اإليرانية على  وتوّجه السيد فضل 
المحروقات  بواخر  صعيد  على  سيما  ال  للبنان،  مساعدات  من  تقّدمه  ما 
التي تصل تباعاً عبر سورية المشكورة أيضاً على ما تقّدمه من تسهيالت«، 
معتبراً أّن هذه التقديمات هي أمر طبيعي لهذا الشعب المقاوم، ولهذا الخط 

الذي أعّز الدين واإلسالم واألمة«.
لتقديم  بدورها  تبادر  أن  إلى  العربية  »ال��دول  الله  فضل  السيد  ودعا 
المساعدات للبنان في هذه الظروف العصيبة«، متسائالً عن »سبب غيابها 

وتخلّيها عن لبنان بهذا الشكل المستغرب؟«
وسأل أيضاً: »لماذا هذه الهجمة وهذا التجييش الطائفي والمذهبي ضّد 
بل  بالكامل  األزمة  يحّل  ال  وهو  إي��ران،  به  قامت  الذي  المحمود  العمل  هذا 
يكسر حّدتها، ويسمح بلجم المحتكرين والتجار الجشعين الذين يتالعبون 
باألسعار، ويعطي النموذج والدليل على أّن لبنان قادر على كسر الحصار 
وإيجاد الحلول لكّل األزمات التي تكّبله وتجعل مستقبله ومستقبل أجياله 

رهينة سياسات دولية متغطرسة آن األوان للتخلص منها«.   
ُيشار أيضاً إلى أّن السيد فضل الله زار أيضاً مع وفد ضّم السيد موسى 
فضل الله والشيخ الزهيري والشيخ السيد أحمد كاّلً من نجل المرجع الديني 
السيد محمد سعيد الحكيم السيد حيدر الحكيم ومدير مكتب المرجع الديني 

السيد السيستاني في لبنان الحاج حامد الخّفاف.

رأى »تجّمع العلماء المسلمين«، أن »الحكومة الجديدة تتقدم بخطوات 
الصعبة،  لألوضاع  معالجات  تقديم  باتجاه  بطيئة  كانت  وإن  مهّمة، 
وينظر اللبنانيون بعين األمل إلى زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى 
العاصمة الفرنسية ولقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي يؤمل 
منها أن ُتنتج مساعدات عاجلة للبنان تساهم في تخفيف األعباء الضخمة 
الحصار  من  التخفيف  األق��ل  على  أو  فك  في  وتسعى  الحكومة  هذه  على 
األميركي الظالم على لبنان، ويترافق ذلك مع انفتاح بعض الدول العربية 

على لبنان لتقديم مساعدات«.
وسط  تتفاقم  المواطنين  على  الصعوبات  »أن  إلى  بيان،  في  وأش��ار 
السلع  لهذه  التجار  احتكار  خالل  من  األساسية  للسلع  االنقطاع  استمرار 
وعدم اإلفراج عنها لبيعها بأسعار أعلى بعد أن ُيلغى الدعم نهائياً كما هو 
متوقع، ما يفرض على الحكومة ضبط هذه المسألة ومالحقة المحتكرين 
وتقديمهم للعدالة ومراقبة األسعار التي تصعد مع صعود الدوالر وال تنزل 

مع نزوله«.
واعتبر أنه »أمام هذا الواقع، أن الواليات المتحدة األميركية عبر سفيرتها 
في لبنان دوروثي شيا تقوم بالتدخل بالقضايا التفصيلية وشؤون القضاء 
وتعمل على حسب ما ُينقل، على فبركة ملفات واتهامات وهذا خرق لألعراف 
حبيب  بو  الله  عبد  والمغتربين  الخارجية  وزير  مطالباً  الديبلوماسية«، 

الشأن  في  تدخلها  بعدم  اللهجة  شديد  بتحذير  وإبالغها  »باستدعائها 
الداخلي اللبناني تحت طائلة طردها من لبنان«.

على  يعمل  ال��ذي  المرفأ  تفجير  لملف  الواضح  »التسييس  واستنكر 
سياسة االنتقاء في توجيه االتهامات من دون أسس واضحة فكيف يجوز 
مالحقة رئيس حكومة أتى أخيراً وُيترك رؤساء حكومات سابقون، وكيف 
يجوز مالحقة مسؤول جهاز أمني معين وال يالحق بقية رؤساء األجهزة؟ 
ولماذا لم يعلن إلى اآلن عن النتيجة التي توصل إليها القضاء عن أسباب 
التفجير؟ ولماذا ال يوجه االتهام للشخص أو الجهة التي جلبت هذه المواد 
ولحساب من؟ كل هذه األسئلة يجعلنا ننظر بعين الريبة إلى هذه اإلدارة 
طارق  القاضي  بتكليف  النظر  إعادة  العدلي  المجلس  من  ونطلب  للملف 

البيطار لجهة االرتياب المشروع في إدارته للملف«.
عملية  حلول  وضع  على  سريعاً  ب�«العمل  الحكومة  التجّمع  وطالب 
لمشكلة الكهرباء من خالل إطالق عملية بناء المعامل عبر نظام ال� Bot و 
االستعانة بصندوق التنمية الكويتي كما ويطالب التجّمع بتأمين الفيول 

الالزم كي ال تتوقف المعامل كما أعلنت شركة الكهرباء«.
»هذا  أن  معتبراً  لديها،  حماس  حركة  أصول  السودان  مصادرة  ودان 
المتحدة  للواليات  دفعه  على  االنقالبية  الحكومة  تعاهدت  ثمن  الموقف 

األميركية والكيان الصهيوني مقابل السكوت عنها لتسلطها على الدولة«.

حمّية: 

االأجهزة الفنية 

باأعلى جهوزية قبل ال�ستاء
علي  والنقل  العاّمة  األشغال  وزي��ر  يتابع 
واألجهزة  الوَرش  بها  تقوم  التي  األعمال  حمّية 
تعزيل  أشغال  المولجة  للمتعهدين  الفنية 
مياه  تصريف  وشبكات  خطوط  وتصريف 
باشرت  والتي  الصحّية،  والمجاري  األمطار 
الواقعة ضمن  اللبنانية  المناطق  عملها في كل 
األوتوسترادات  وهي  الوزارة  صالحيات  نطاق 
»هذه  أن  حمّية  وأكد  العاّمة.  والطرق  الدولية 
الفرق هي في جهوزية تاّمة لمتابعة اإلجراءات 

والتدابير المطلوبة منها«.
ال���وزارة،  ف��ي  مكتبه  ف��ي  عقد  حمّية  وك��ان 
اجتماعاً مع مدير مصلحة استثمار مرفأ صيدا 
المهندس رائف فواز، ضمن اللقاءات التي يقوم 

بها مع اإلدارات.
التجاري  صيدا  مرفأ  لواقع  ع��رض  وج��رى 
على  للعمل  اإلستراتيجية  وال��رؤي��ة  الجديد 
استمرار تقديم الخدمات وتطويرها فيه. كما تم 
التوافق على المتابعة المباشرة من أجل وضع 
خطة عمل للمرحلة المقبلة، نظراً إلى موقع المرفأ 

المتمّيز لناحية تكامله مع المرافئ األخرى.

ها�سم: 

تعديل الرواتب

اأ�سبح �سروريًا
النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  رأى 
كانت  التي  األزم��ة  »أن  هاشم  قاسم  الدكتور 
على  زال��ت  ما  اللبنانيين  وقهر  ل��ذّل  عنواناً 

حالها رغم وجود حكومة ونيلها الثقة«.
وقال في تصريح أمس »فأزمة المحروقات 
وال���غ���الء وال�������دواء وال������ذّل ع��ل��ى أب����واب 
المستشفيات وما يزيد القلق ما يترّدد عن أن 
ألكثر  التمويلية مازال متعثراً  البطاقة  تطبيق 
من سبب وربما أصبحت في خبر كان وليس 
األمر بغريب وليست المّرة األولى التي تصدر 
فيه القوانين المهّمة وتذهب في األدراج وكأن 

شيئاً لم يكن«.
الكهرباء  قوانين  ُطّبقت  »لو  أنه  إلى  وأشار 
هذا  إل��ى  وصلنا  وم��ا  الكثير  لوّفرنا  وغيرها 
في  مطالبة  اليوم  فالحكومة  ولذلك  ال��درك. 
المواطن  ع��ن  والتخفيف  الحلول  اج��ت��راح 
األزم��ات  تراكم  بعد  حوله  ما  بكل  كفر  ال��ذي 
وفقدان  بطالة  أزمة  مع  والمترافقة  الحياتية 
حكومة  لدينا  دام  وما  لديه.  الشرائية  القدرة 
سريعة  إنقاذية  خطة  وضع  فعليها  مسؤولة 
اليومية  المعيشية  األزم���ة  لمعالجة  أقله 
الذي  ال��روات��ب  تعديل  في  سريعاً  والبحث 
الحّد األدنى ال  أصبح ضرورياً بعد أن أصبح 
السوداء  السوق  من  بنزين  صفيحة  يساوي 
العام  القطاعين  في  للموظفين  يبّرر  ما  وهذا 
وال  عملهم،  بمراكز  االلتحاق  عدم  والخاص 
يحّق ألحد مقاضاتهم قبل تصحيح أوضاعهم. 
معها  التعاطي  من  بد  ال  راسخة  حقيقة  هذه 
وقت  أسرع  وفي  وإنسانية  وطنية  بأخالقية 

لتستقيم أمور البالد والعباد«.

)داالتي ونهرا( ماكرون وميقاتي في المؤتمر الصحافي المشرك في األليزيه أمس  

Thirteenth year /Saturday / 25 September 2021
 2021 أيلول   25  / السبت   / عشرة  الثالثة  السنة 



الوطن / �سيا�سة 4

بكين ُتبدي ا�شتعدادها لتح�شين العالقات مع وا�شنطن 

على اأ�سا�س االحترام المتبادل

مو�سكو تعتبر اأن العقوبات االأميركية �سّد الرو�س ُتبدد االأمل في الحوار

اإ�سبانيا توؤكد احترامها لقرار محاكم اإيطاليا بخ�سو�س بوت�سديمونالحر�س الثوري يعتبر الحرب العراقية- االإيرانية حربًا عالمية بامتياز

الك�سف عن اأقوى الدول عالميًا وعربيًا بالقّوة الع�سكرية

جون�سون لماكرون: ن�سعى ال�ستعادة التعاون الوثيق مع فرن�سا

�سيول ترّجح التزام بيونغ يانغ 

بوقف تجاربها النووية وال�ساروخية وتدر�س الحوار

الم�ست�سار االألماني ال�سابق ين�سح بالده بعدم التوّرط في حرب تجارية مع ال�سين

لجنة االنتخابات في رو�سيا تعترف على اأنها �سحيحة و�سالحة

االتحاد التون�سي لل�سغل يحّذر من مخاطر ح�سر ال�سلطات بيد الرئي�س 

ويرف�س اأي حل من دون حوار

بدء  إزاء  وصدقها  جديتها  الصين  أبدت 
من  للتخفيف  المتحدة  الواليات  مع  حوار 
حدة التوترات الثنائية على أساس االحترام 
الصيني  السفير  ذكر  ما  بحسب  المتبادل، 

لدى الواليات المتحدة تشين قانغ.
إليه  ُوجهت  أسئلة  على  رداً  قانغ  وقال 
عقب كلمته في حوار افتراضي عقده بشكل 
ج��ورج  وم��ؤس��س��ة  ك��ارت��ر  م��رك��ز  مشترك 
األميركية-  للعالقات  بوش  دبليو.  أتش. 
الجانب  مع  العمل  »سنواصل  الصينية، 
للتعاون.  فرص  هناك  دام��ت  ما  األميركي 
يقوم  أن  يجب  الدولتين  بين  التعاون  لكن 

على مبدأ االحترام المتبادل«.
الواليات  على  ينبغي  »ال  أن��ه  وأض��اف 
الصين  ت��ع��اون  إل��ى  تتطلع  أن  المتحدة 
ومصالح  مطالب  تتضمن  مجاالت  في  معها 
تقوض  حتى  أو  تهمل  بينما  فقط،  أميركية 
نفسه،  ال��وق��ت  ف��ي  الصينية  ال��م��ص��ال��ح 

تتعلق  التي  الرئيسية  القضايا  وبخاصة 
بسيادة الصين ووحدة وسالمة أراضيها«.

أن  هو  بشأنه  أقلق  ما  »بصراحة،  وتابع 
السمة  المنافسة  تعتبر  المتحدة  الواليات 
األميركية،   - الصينية  للعالقات  األساسية 
األميركي  الجانب  لدى  المنافسة  تتخذ  فيما 
بشأن  وبخاصة  المواجهة،  شكل  غالباً 
بالمصالح  المتعلقة  الرئيسية  القضايا 

األساسية«. الصينية 
التوجه،  هذا  يتغير  لم  »إذا  أنه  وأضاف 
سيتسبب ذلك في تقويض الجهود الصينية 
المتبادلين.  والتعاون  الثقة  بدعم  الخاصة 
وال يوجد مثال في تاريخ العالقات الدولية 
دولتين  بين  السياسية  العالقات  فيه  تتخذ 
تظل  ثم  المواجهة،  حتى  أو  المنافسة  شكل 

المجاالت األخرى آمنة وسليمة«.
بين  أهمية  األكثر  »الشيء  أن  إلى  ولفت 
االحترام  هو  المتحدة  وال��والي��ات  الصين 

المتبادل. الصين منفتحة وشاملة. ونرحب 
ونقبل المقترحات واالنتقادات المختلفة، ما 
دامت تتسم بالموضوعية والصدق وحسن 
تحسينات«  وسنجري  واإليجابية،  النية 
شديدة  »مهمتي  أن  مضيفاً  لها(،  )وف��ق��اً 

األهمية هي التواصل واالستماع«.
نقبل  ال  ذل��ك،  »مع  أنه  إلى  قانغ  وأش��ار 
وال  له.  أس��اس  ال  ال��ذي  والتضليل  االفتراء 
الكلمات  نقبل  وال  المتعالي.  الوعظ  نقبل 
سيادة  تقويض  شأنها  من  التي  األفعال  وال 
يجب  أراضيها.  وسالمة  ووح��دة  الصين 

على المواطنين االلتزام بالقانون. 
وك���ذل���ك، ي��ج��ب ع��ل��ى ال����دول االل��ت��زام 
العالقات  تحكم  التي  األساسية  باألعراف 
االنفصال  األميركي  القانون  يحظر  الدولية. 
يريد  لماذا  ولكن  العنصرية،  والكراهية 
بهذه  الصين  معاملة  األميركيين  بعض 

الطريقة؟«.

بين  الحوار  في  األمل  ُتبّدد  األميركية  العقوبات  أن  موسكو  اعتبرت 
البلدين.

دميتري  الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث  أعلن  الصدد،  هذا  وفي 
بيسكوف، بأن »فرض عقوبات أميركية جديدة ضد الروس من شأنه أن 

يقّوض روح القمة في جنيف، ويبدد آمال استئناف الحوار«.
أي  تقديم  شأننا  من  ليس  األرج��ح،  »على  الكرملين:  ممثل  وأض��اف 
األميركي  الكونغرس  أعضاء  بعض  تطلعات  أن  الواضح  من  تنبؤات. 
لفرض عقوبات مختلفة، ال تزال قوية ولم تضعف لكن ال يزال يتعين على 
مشروع القانون هذا أن يمر بعدة عمليات، وبعد ذلك سيظهر السؤال: هل 

أنصتت اإلدارة األميركية لهذه التوصيات«.
المتواضعة  اآلم��ال  حتى  بشطب  تخاطر  »واشنطن  أن   إل��ى  ون��ّوه 
الستعادة الحوار الجوهري الذي ظهر بعد االجتماع الصيفي بين الرئيس 

فالديمير بوتين ونظيره األميركي جو بايدن«.
ميزانية  األميركي  بالكونغرس  النواب  مجلس  اعتمد  سابق،  وقت  في 
 316 صوت  وقد  روسيا.  على  العقوبات  تشديد  تتضمن  التي  الدفاع، 

شخصاً لصالح الميزانية مقابل معارضة 113 شخصاً.
السيادية  الديون  على  المفروضة  القيود  توسيع  الوثيقة  وتتضمن 
لروسيا، وإمكانية فرض عقوبات شخصية ضد قائمة كاملة من المسؤولين، 

وكذلك على تدابير جديدة ضد مشروع »السيل الشمالي2-«.

أع��ل��ن ال��ح��رس ال��ث��وري اإلي���ران���ي، أمس 
بالنصر  المكلل  الدفاع  »استمرار  أن  الجمعة، 
يمكن  ال  حقيقة  هو  اإليراني  للشعب  والعّزة 
لطرد  وضامن  المعاصر،  التاريخ  من  إنكارها 

أميركا من المنطقة«.
أول  ظهر  ل��أن��ب��اء،  مهر  وك��ال��ة  وأف����ادت 
بياناً  أصدر  الثوري  »الحرس  بأن  الجمعة، 
للدفاع  واألربعين  الحادية  الذكرى  بمناسبة 
المقدس )الحرب العراقية- اإليرانية 1980-
التي نسبها  الحرب  أن تلك  جاء فيه   ،)1988
الراحل،  العراقي  الرئيس  إلى  الغربي  اإلعالم 

صدام حسين ونظام البعث في العراق، كانت 
في حقيقتها حرباً عالمية بامتياز«.

وذكر بيان الحرس الثوري أن »تلك الحرب 
الثورة  على  للقضاء  تهدف  كانت  العالمية 
اإلسالمية في بالده، إال أن قيادة الثورة، آنذاك، 
جعلت من هذه الحرب فرصة لترسيخ النظام 

اإلسالمي وبناء القدرات الدفاعية اإليرانية«.
انتهت  ال��ح��رب  »ت��ل��ك  أن  ال��ب��ي��ان  وأك���د 
األراض��ي  م��ن  واح��د  شبر  خ��س��ارة  دون  م��ن 
البالد  على  الحرب  أن  إلى  مشيراً  اإليرانية، 
عاماً   33 ط���وال  اس��ت��م��رت  ب��ل  ت��ت��وق��ف،  ل��م 

بمختلف األشكال، على رأسها الحرب الناعمة 
والحرب االقتصادية، التي شنها أعداء الثورة 
اإلقليمي  الصعيدين،  على  اإليرانية  اإلسالمية 
ببصيرته  اإليراني  الشعب  وب��أن  وال��دول��ي، 
وتقدم  األعداء  على  تغلب  الدفاعية  وتجاربه 

إلى األمام«.
أو  اإلي��ران��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة-  ال��ح��رب  نشبت 
»قادسية  قديماً  العراق  في  عليها  يطلق  كما 
المقدس«  »الدفاع  بحرب  إيران  وفي  صدام«، 
آب  حتى  واستمرت   ،1980 أيلول   22 ي��وم 

.1988

أن  اإلسبانية  الحكومة  ف��ي  مصدر  أك��د 
السلطات  ق��رار  »ستحترم  ب��الده  سلطات 
السابق  الرئيس  بحق  اإليطالية  والمحاكم 
كارليس  اإلسباني  كتالونيا  إقليم  لحكومة 

بوتشديمون«.
احتجاز  »يتماشى  ال��م��ص��در:  وأض���اف 
القانونية  اإلجراءات  مع  بوتشديمون  السيد 
من  م��واط��ن  أي  بحق  ات��خ��اذه��ا  يتم  ال��ت��ي 
يحاسب  أن  يجب  ال��ذي  األوروب��ي،  االتحاد 
الحكومة  تعرب  المحاكم.  أمام  أفعاله  على 
السلطات  لقرارات  احترامها  عن  اإلسبانية 
تجاه  دائماً  فعلت  كما  اإليطالية،  والمحاكم 
التي  واألوروب���ي���ة،  اإلس��ب��ان��ي��ة  ال��م��ح��اك��م 
القانونية  اإلج���راءات  في  ق��رارات  أص��درت 

بوتشديمون«. بالسيد  المتعلقة 
على  يتعين  »ل��ذل��ك،  ال��م��ص��در:  وت��اب��ع 
بوتشديمون أن يخضع لإلجراءات القانونية 

المعتمدة، مثل أي مواطن آخر«.
وتم القبض على الرئيس السابق لحكومة 

أمس  أول  بوتشديمون،  كارليس  كتالونيا 
في مطار مدينة ألغيرو في سردينيا.

من  ف��ر  ب��وت��ش��دي��م��ون،  أن  إل���ى  ي��ش��ار 

عندما   ،2017 عام  منذ  اإلسبانية  العدالة 
انفصال  على  استفتاء  بعد  إسبانيا  غ��ادر 

كتالونيا.

المختص  ب���اور«  فاير  »غلوبال  موقع  نشر 
إجمالي  لترتيب  تصنيفه  العسكرية  بالشؤون 
الواليات  احتلت  وقد  العاملة،  العسكرية  القوى 
المتحدة المرتبة األولى عالمياً تليها كل من روسيا 

والصين.
 11 المرتبة  في  تأتي  تركيا  أن  التقرير  ويبين 
»إسرائيل«  أما   ،14 المرتبة  في  وإي��ران  عالمياً 

فتأتي في المرتبة 20.
احتلت  فقد  العربية،  ال��دول  إلى  وبالنسبة 
عالمياً،  وال�13  عربياً  األول��ى  المرتبة  مصر 
وال�17  عربياً  الثانية  المرتبة  في  والسعودية 
عربياً  الثالثة  المرتبة  في  والجزائر  عالمياً، 

وال�27 عالمياً.
أما الدول العربية األخرى التي دخلت التصنيف 
فهي على التوالي بحس الترتيب العالمي: اإلمارات 
 ،57 العراق   ،53 المغرب   ،36 المتحدة  العربية 
 ،72 عمان   ،71 الكويت   ،70 ليبيا   ،64 سورية 
 ،78 اليمن   ،77 السودان   ،74 األردن   ،73 تونس 

قطر 82، البحرين 103، لبنان 116.

 50 من  أكثر  على  يعتمد  أنه  الموقع  وأوض��ح 
لدولة  القوة  مؤشر  درج��ة  لتحديد  فردياً  عامالً 
العسكرية  القوة  من  ت��ت��راوح  فئات  مع  معينة 

والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافيا.

المستخدمة،  »ال��ص��ي��غ��ة  أن  إل���ى  وأش����ار 
الناحية  من  تقدماً  واألكثر  األصغر  للدول  تسمح 
واألقل  األكبر  ال��دول  مع  بالتنافس  التكنولوجية 

تطوراً«.

»الرئيس  إن  الفرنسية  الرئاسة  مكتب  قال 
الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عبر الهاتف 
البريطاني  ال��وزراء  رئيس  مع  الجمعة،  اليوم 

بوريس جونسون«.
أن  االتصال  خالل  ماكرون  جونسون  وأبلغ 
الوثيق  تعاونها  الستعادة  تسعى  »بريطانيا 

مع فرنسا«. 
الرئيسين  بين  الهاتفية  المحادثة  وجاءت 
ب��ع��د أي���ام ف��ق��ط م��ن ال��خ��الف ب��ش��أن صفقة 
بريطانيا  بين  الثالثية  النووية  الغواصة 
إلى  أدت  التي  وأستراليا،  المتحدة  والواليات 

كانت  التي  الفرنسية  الغواصات  عقد  إلغاء 
تنوي أستراليا الحصول عليها.

وأضاف مكتب ماكرون أن الرئيس الفرنسي 
ستنتظر  ف��رن��س��ا  ب���أن  ج��ون��س��ون  ع��ل��ى  رد 
لتسوية  البريطاني  ال��وزراء  رئيس  مقترحات 

األمر.
الحكومة  داخل  االستياء  من  حالة  وتخيم 
صفقة  عن  أستراليا  تخلت  بعدما  الفرنسية 
فرنسا،  م��ع  دوالر  مليار   66 بقيمة  دفاعية 
للدخول في شراكة استراتيجية ثالثية جديدة 

مع بريطانيا والواليات المتحدة األميركية.

اسم  عليها  أطلق  التي  الشراكة  وبموجب 
 12 ش��راء  ع��ن  أستراليا  تخلت  »أوك����وس«، 
مقابل  بالديزل،  تعمل  فرنسية  قتالية  غواصة 

شراء غواصات أميركية نووية.
ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
بأنه  االتفاق  من  أستراليا  انسحاب  لودريان 

»طعنة في الظهر«.
تم  ال��ذي  ال��غ��واص��ات  عقد  إل��غ��اء  وتسبب 
دبلوماسية،  أزمة  في   ،2016 عام  في  توقيعه 
واشنطن  من  سفراءها  باريس  استدعت  حيث 

وكانبيرا.

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-
تزال  ال  الشمالية  »الجارة  أن  اعتقاده  عن  إن، 
واختبارات  النووية  التجارب  بتعليق  ملتزمة 

الصواريخ العابرة للقارات«.
وقال »يبدو أن كوريا الشمالية ما زالت تترك 
االستفزازات  واصفاً  مفتوحا«،  الحوار  ب��اب 
»إث��ارة  بأنه  قبلها  من  األخ��ي��رة  الصاروخية 
لوكالة  وفقاً  منخفض«  مستوى  على  للتوتر 

يونهاب.
بعد  الشمالية  كوريا  تستجب  »لم  وأضاف 
أو  الجنوبية  كوريا  بمبادرة  الحوار  لعرض 
الواليات المتحدة، غير أنني ال أعتقد أنها أغلقت 
تدرس  الشمالية  كوريا  أن  يبدو  الحوار.  باب 

عدة جوانب تاركة الباب مفتوحاً للحوار«.

تطور  كيفية  من  متأكد  »غير  إنه  مون  وقال 
األوض����اع األم��ن��ي��ة، على ال��رغ��م م��ن أن��ه من 
الحوار  طريق  يانغ  بيونغ  اتخاذ  أن  المتوقع 

والدبلوماسية سيكون في مصلحتها«.
إنهاء  إع��الن  أخ��رى  م��رة  »ق���ّدم  أن��ه  وتابع 
الوقت  أن حان  المتحدة، بعد  األمم  الحرب في 

الذي أصبح فيه الحوار ضرورياً مرة أخرى«.
وفي ما يتعلق بالموقعين على إعالن إنهاء 
والواليات  »الكوريتين  إن  مون  قال  الحرب، 
ويمكن  بالدفع  القيام  إل��ى  بحاجة  المتحدة 

للصين االنضمام إليهما إذا رغبت في ذلك«.
الرئيس  شقيقة  يو-جونغ،  كيم  ورحبت 
أمس  ج���ون���غ-أون،  كيم  الشمالي  ال��ك��وري 
الجنوبي  الكوري  الرئيس  ب�«اقتراح  الجمعة، 

مون جيه-إن بخصوص إعالن نهاية الحرب«.
مستعدة  بالدها  إن  يو-جونغ،  كيم  وقالت 
الكوريتين  بين  العالقات  تحسين  ل�«مناقشة 
إذا تخلت كوريا الجنوبية عن موقفها العدائي 

تجاه الشمال«.
إل��ى ذل��ك، ق��ال ري ت��اي س��وغ نائب وزي��ر 
إن  الخميس،  أمس  الشمالية،  كوريا  خارجية 
للحرب  رسمي  إلنهاء  الجنوبية  كوريا  »دعوة 

الكورية سابقة ألوانها«.
أنه  الشمالي،  الكوري  المسؤول  وأض��اف 
إلى  س��ي��ؤدي  ذل��ك  ب��أن  ضمانات  ت��وج��د  »ال 
وضع حد للسياسة األميركية العدائية« تجاه 
الكورية  المركزية  األنباء  بالده، بحسب وكالة 

الشمالية.

قال المستشار األلماني السابق غيرهارد شرودر 
إنه يتعين على ألمانيا أال تتورط في حرب تجارية 
مع الصين بأي شكل من األشكال، وإن فرض قيود 

ضّد الصين ليس هو الخيار.
أنباء  وك��ال��ة  معه  أج��رت��ه��ا  مقابلة  وف��ي 
التي  اآلراء  على  شرودر  رّد  أخيراً،  »شينخوا« 
ووسائل  السياسية  األوس��اط  في  تداولها  تم 
منافسة  الصينية  ال��ش��رك��ات  ب��أن  اإلع���الم 
ويتعين على أوروبا تقليل االعتماد االقتصادي 

على الصين.
ويحفز  حيوي  أمر  »المنافسة  أن  شرودر  وذكر 

األعمال في اقتصاد السوق األلماني«.
وأف���اد ش���رودر ب��أن »ه��ذا ه��و السبب ف��ي أن 
شيء  بل  يقلقنا،  أن  يجب  شيئاً  ليست  المنافسة 

يجب أن يكون حافزاً«.
وأشار إلى أن »ألمانيا، كدولة ذات مستوى عال 
من التكنولوجيا، يجب أن تواجه تحديات وإعادة 

تطوير باستمرار«.
ال  الصيني  األلماني-  »التعاون  أن  وأوض��ح 
يزال مهماً ألن ألمانيا بحاجة إلى السوق، بخاصة 
بالنسبة لصناعة السيارات والهندسة الميكانيكية 

األلمانية«.
الناس  من  والمزيد  »المزيد  إن  ش��رودر  وق��ال 
تكون  أن  فقط  نريد  ال  أننا  حقيقة  نحو  يتجهون 
للتصنيع  أيضاً  ولكن  الصين،  في  س��وق  لدينا 
هناك، حتى بالنسبة للشركات األلمانية متوسطة 

الحجم«.
بعد  الصين  بشأن  ألمانيا  سياسات  وح��ول 
 26 في  إجراؤها  المقرر  الفيدرالية  االنتخابات 

الموقف  تغيير  يجب  ال  أن��ه  ش��رودر  ذك��ر  أيلول، 
العملي طويل األمد تجاه الصين.

االلتزام  ألمانيا  على  يتعين  أنه  من  وح��ذر 
ب��س��ي��اس��ة ص��ي��ن واح�����دة ع��ل��ى ال���رغ���م من 
االضطرابات العالمية وال يجب تغيير ذلك تحت 
هناك  تكون  »لن  حيث  الظروف،  من  ظرف  أي 

عواقب جيدة لكل من الصين وألمانيا«.
وحول الوضع الحالي في أفغانستان، أشار 
االتحاد  داخ��ل  مناقشات  أث��ار  أنه  إلى  ش��رودر 

األوروبي حول استقاللها االستراتيجي.
وقال إن االنسحاب األميركي المتسرع من دون 

التشاور مع حلفائها كان خطأ استراتيجياً«.

ورّدد شرودر تصريحات سابقة للمستشارة 
بإمكان  يعد  »لم  قائالً:  ميركل  أنجيال  األلمانية 
كما  حلفائنا  على  االعتماد  األوروب���ي  االتحاد 

كانت الحال في األوقات السابقة«.
وأضاف شرودر »إن )الوضع في أفغانستان( 
أن يعيد نفسه. ولن يعيد نفسه عندما  ال يمكن 
السياسة  في  استقاللية  أكثر  أوروب��ا  تصبح 

الخارجية واألمنية مما كانت عليه حتى اآلن«.
للحزب  رئيساً  ك��ان  ال��ذي  ش��رودر،  وشغل 
منصب  األل��م��ان��ي،  االجتماعي  الديمقراطي 
إلى   1998 الفترة من  األلماني خالل  المستشار 

.2005

له،  بيان  في  للشغل  التونسي  االتحاد  ح��ّذر 
أمس الجمعة، من »مخاطر حصر السلطات في يد 
استمرار  رافضاً  سعّيد«،  قيس  التونسي  الرئيس 
و«تحويلها  الرئاسي  لأمر  االستثنائية  التدابير 

حالة مؤّبدة«.
األمر  خلو  »نسّجل  إّنه  التونسي  االتحاد  وقال 
الرئاسي من أي إجراءات للتنفيذ أو تسقيف زمني 
تجميع  »مخاطر  من  منّبهاً  االستثنائية«،  للحالة 
السلطات في يد الرئيس بغياب الهياكل الدستورية 
تعديل  الجمهورية  رئيس  واحتكار  التعديلية، 

الدستور«، معتبراً ذلك »خطراً على الديمقراطية«.
وأشار إلى أّن »الدستور هو منطلق ومرجع في 
انتظار استفتاء واٍع على تعديله يكون نتاج حوار 
اإلصالحات  حصر  »نرفض  أّنه  مضيفاً  واس��ع«، 

في الشكليات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي 
واالنتخابي«.

جميع  اإلص��الح��ات  تشمل  أن  »يجب  وتابع: 
المنظومات التي ترهلت وُخربت على امتداد عقود، 
بالتشاور  إالّ  الراهنة  األزمة  من  للخروج  حّل  وال 

والتشارك والحوار«.
»غياب  للشغل  التونسي  االتحاد  واستغرب 
بجرائم  العقاب  من  لإلفالت  الحّد  وضع  إجراءات 

الفساد واإلرهاب والتسفير«.
بدوره، قال الناطق باسم حزب العمال التونسي 
حمة الهمامي إن »فرنسا والواليات المتحدة كانتا 

على علم بقرارات سعيد«.
وفي وقٍت سابق، اعتبرت كتلة حزب قلب تونس 
التي  االنتقالية  أن »األحكام  المجمد،  البرلمان  في 

أصدرها رئيس الجمهورية تمثل تعليقاً للدستور 
لديكتاتورية  وتأسيساً  الشرعية  على  وانقالباً 

جديدة«، وفق قولها.
رفضها  ع��ن  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  ف��ي  الكتلة  وع��ّب��رت 
ل�«تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه«، 
مستنكرًة »احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية 
وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية واإلعالم 
وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز 
مكتسبات  يقوض  واستبدادي  دكتاتوري  نظام 

ثورة الحرية والكرامة«.
حزب  وهي:  تونسية،  أحزاب   4 أصدرت  كذلك 
والتيار  تونس  وآفاق  الجمهوري  والحزب  التكتل 
»رئيس  أن  فيه  جاء  مشتركاً  بياناً  الديمقراطي، 
الجمهورية فاقد للشرعية وكل ما بني على أساس 

القرارات األخيرة باطل«.
األربعاء  سعّيد،  أص��در،  أن   بعد  ذل��ك  يأتي 
بال�تدابير  يتعلق  رئ��اس��ي��اً  أم����راً  ال��م��اض��ي، 
تعليق  مواصلة  على  األمر  وينص  االستثنائية. 
الشعب،  ن���واب  مجلس  اختصاصات  جميع 
جميع  عن  البرلمانية  الحصانة  رفع  ومواصلة 
واالمتيازات  المنح  لكافة  حّد  ووضع  أعضائه، 
الشعب  ن����واب  م��ج��ل��س  ل��رئ��ي��س  ال��م��س��ن��دة 

وأعضائه.
أن رئيس  أي��ض��اً  ال��رئ��اس��ي  وج���اء ف��ي األم���ر 
التنفيذية  السلطة  يمارس  التونسية  الجمهورية 
فيما  حكومة،  رئيس  يرأسها  حكومة  بمساعدة 
األحكام  ال��ب��اب  ه��ذا  م��ن  الثاني  القسم  تضمن 

المتعلقة بصالحيات تلك الحكومة نفسها.

في  المركزية  االن��ت��خ��اب��ات  لجنة  وّق��ع��ت 
انتخابات  بشأن  ب��روت��وك��ول  على  روس��ي��ا، 
االعتراف  بموجبه  تم  الدوما،  مجلس  ن��واب 

باالنتخابات على أنها »صحيحة وصالحة«.
المركزية  االنتخابات  لجنة  أعضاء  ووقع 
الروسية الوثيقة ذات الصلة في اجتماع للجنة 

أمس الجمعة.
إن  بامفيلوفا  إي��ال  اللجنة  رئيسة  وقالت 
االنتخابية  للجان  النهائية  »البروتوكوالت 
بشكل  تعكس  ال��دوم��ا  مجلس  الن��ت��خ��اب��ات 
اللجنة  اعترفت  التصويت.  نتيجة  موضوعي 
االنتخابية المركزية بانتخابات مجلس الدوما 

على أنها صحيحة وصالحة«.
وتحالف  الشيوعي  الحزب  أعلن  ذلك،  إلى 
قرار  روسيا،  في  والوطنية  الشعبية  القوى 
اإللكتروني  التصويت   بنتائج  االعتراف  عدم 

والطعن فيها.
القوى  وتحالف  الشيوعي  الحزب  وق��ال 
تنظيم  »يعتزمان  إنهما  والوطنية  الشعبية 

االلكتروني  التصويت  نتائج  على  احتجاجات 
اليوم السبت«.

المركزية  االنتخابات  لجنة  أعلنت  وعقبها، 
االنتخابات  نتائج  إلقرار  اليوم  ستجتمع  أّنها 
أّنها »ستنظر في  البرلمانية الروسية، مضيفًة 
واالحتجاجات  اإللكتروني  التصويت  نتائج 

عليها«.
انتخابات  ف��ي  االق��ت��راع  عملية  وانطلقت 
الماضي  األسبوع  روسيا  في  الدوما  مجلس 
واستمرت حتى مساء األحد 19 أيلول الجاري.
الدوما  مجلس  أع��ض��اء  انتخاب  وسيتّم 
مختلط:  انتخابي  نظام  عبر  سنوات   5 لمدة 
نائباً  و225  الحزبية،  القائمات  من  نائباً   225
على  حزباً   14 ويتنافس  الفردية.  الدوائر  في 

المقاعد ال�450 في مجلس الدوما الروسي. 
االنتخابات  في  روسياً  حزباً   14 ويشارك 
األسبوع  تنطلق  التي  الروسية  البرلمانية 
األحزاب  بحصول  كبيرة  أرجحية  مع  المقبل، 
روسيا  )ح��زب  المعروفة  الكبرى  البرلمانية 

الموحدة – الحزب الشيوعي الروسي – الحزب 
– حزب روسيا  الليبرالي الديمقراطي الروسي 
أي  دون  م��ن  المقاعد  معظم  على  ال��ع��ادل��ة( 

خروقات تذكر.
المشاركة  األخرى  الروسية  األح��زاب  أما 
الخضر،  ح���زب  ف��ه��ي:  االن��ت��خ��اب��ات،  ف��ي 
ويابلوكو،  ج��دد(،  )ن��اس  ليودي  ونوفيي 
والعدالة  الحرية  وح��زب  التنمية،  وح��زب 
الروسي، وشيوعيو روسيا، والمنبر المدني، 
والبديل األخضر، وحزب المتقاعدين، وحزب 

الوطن.
إّن  حكومية  استطالعات  م��راك��ز  وت��ق��ول 
»الحزب الذي يدعم الرئيس الروسي فالديمير 
يواجه  سنة،   68 العمر  من  البالغ  بوتين، 
تراجعاً في مستويات التأييد، لكنه ما زال أكثر 
االنتخابات،  في  منافسيه  أق��رب  من  شعبية 
الديمقراطي  والحزب  الشيوعي  الحزب  وهما 
يدعمان  ما  غالباً  اللذان  القومي،  الليبرالي 

الكرملين«.
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 ¡UI� w� w�UIO� VO�� fOzd�«Ë ÊËd�U�
 WK�IL�«  WK�dLK�  f�R�  Ê√  ÷d�H�
 åÎUO�Ëœ  ÎU??L??�œåË  ÎUO�ö�≈Ë  ÎU�œUB��«
 WO�uJ��«  o�dD�«  WD�d�  r�—  WN��
 …—œU�L�«  oO�D��Ë  WK�IL�«  lO�U�ú�
 WN�Ë  v??K??�  V??�u??B??�??�«Ë  W??O??�??�d??H??�«
 W�ËdA�  ÊuJ��  w??�??�«   «b??�U??�??L??�«
 ÂUOI�«  ÊUM��  s�  »uKDL�«   U�ö�ùU�

ÆUN�
 WO��d�  —œU??B??�  ‰uI�  U??�  V���Ë
 fOzd�«  sO�  ¡UIK�«  ÊS??�  å¡U??M??�??�«ò  ???�
 U ÎLN�  ÊU??�  w�UIO�  fOzd�«Ë  w��dH�«
 q�  l{Ë  ÊËd�U�  fOzd�«  Ê√Ë  Î «“U�L�Ë
 …b�b��«  W�uJ��«  ÂU�√  f�—U�   U�UJ�≈
 ¨ U�ö�ùU� Â«e��ô« ◊d� UNL�œ WN��
 VBM� w��dH�« ÂUL��ô« Ê√ v�≈ …dOA�
 WKB�L�«  WO��—U��«   U??�u??�Ë_«  o??�Ë
 ¡U�dNJ�« ŸUD� Õö�≈ vK�  U�ö�ùU�
 ¡«d�«  WOL�√  s�  ÎöC�  v�Ë_«  W�—b�U�
 Æq�IL�«  ÂU??F??�«  WO�UOM�«   U??�U??�??�??�ô«
 vK� qLF� f�—U� Ê√ —œUBL�«  d���«Ë
 ·u�Ë  ÊUM�K�  WO�Ëœ  ÊU�«  WKE�  sO�Q�
 w�UM�K�«  ÷ËUH��«  WLN�  w�  Î «—Ëœ  VFK�

ÆbIM�« ‚ËbM� l� w�uJ��«
 WFKD�  —œU??B??�   œb???�  Í“«u??�??�U??�  
 W�uJ��«  fOz—  Ê√  vK�  å¡U??M??�??�«ò  ???�
 s�  b�K�  ÁœuN�Ë  tO�U��  q�«uO�
 vK�  qLF�«  w??�U??�??�U??�Ë  ÊUM��  —U??O??N??�«
 Ê√  UN�Q�  s�  w��«   «“U??�??�ù«  oOI��
 bFB�« vK� WOBF��L�« W�“_« s� b��
 ¨WO�UL�«Ë  W??�œU??B??�??�ô«Ë  WO�UL��ô«
 ÊU�d�«  sJL�  f�—U�  t�—U�“  Ê√  …d��F�
 W�O�  œu�Ë  fJF�  w�Ë  ÎU�U��≈  UNOK�
 W�uJ��«  ÁcN�  WM{U�  WO�d�Ë  WO�Ëœ
 ¨WO�UL�«  ÊU�_«  WJ��  …œUF��ô  W�bI�Ë
 fOzd�«  Ê√  v??�≈  —œU??B??L??�«  …—U???�≈  l??�
 …œU??�≈  vK�  qLF�«  ‰ËU�O�  w��dH�«
 d��  WO�OK��«  ≠WO�UM�K�«   U�öF�«
 »U��«  `�H�  Ê√  p�–  ÊQ�  s�  Ê_  dB�
Æt�b�U�L� ÊUM�� ÂU�√ Î «œb�� ÍœuF��«

 q�u�UL�≈  w��dH�«  fOzd�«  b�√  b�Ë
 fOz—  l�  w�U��  dL�R�  w�  ÊËd�U�
 t�U�I��«  bF�  w�UIO�  VO��  W�uJ��«
 W�eO�ô«  dB�  w�  qL�  ¡«b�  v�≈  dO�ú�
 l�  bO�  Î «b�  ÊUM��  UML�œ  q�«uM�  UM�√
 ÈuI�«  bA�M�Ë œö��«  w� WÒO��«  ÈuI�«
 ÆW Ò�KL�«   «b�U�L�«  sO�Q��  WO�Ëb�«
 d��Ë  Î «dO��  ÊU??�  w�uJ��«  ÷U�L�«
 cOHM��  W??�d??�  Âu??O??�«  „U??M??�  W�uJ��«
 w�U�√  t�  r�b ÒNF�  U�  «c�Ë   U�ö�ô«
 s�  —«uAL�«Ë  ÆsOO�UM�K�«  ÂU??�√Ë  Êü«

ÆÎöO���� fO� t�√ ô≈ ÎöN� ÊuJ�
 ÂbI�  s�  w�Ëb�«  lL��L�«  ∫·U??{√Ë
 ÂUOI�«  ÊËœ  s??�  ÊUM��  v??�≈   «b�U��
 s�  d��√  o����  ÊUM��  Æ U�ö�ùU�
 t�u�Ë  ¨t�U��  q�I���  q�√  s�  p�–
 rJ�O�ËR��  ‰uI�U�  w�UIO�  fOzd�«  v�≈
 «u��M�  w??�  r�b�U�M�Ë  WO��—U�
 W??�«œ≈Ë  W��UFL�   b??�ËË   U�ö�ùU�
 ÆW�uJ��«  qOJA�  dO�Q�  s�  sO�ËR�L�«

ÆåÊUM�� „d�√ s� ∫r��Ë
 ôË  U��d�  X�U�  w�UIO�  fOzd�«  U�«
 ÆÊUM�K�  X�U��«Ë  rz«b�«  nOK��«  ‰«e??�
 Ê_  W??�U??�  WOL�√  t??�  f??�—U??�  r???�œË
 w??�Ëb??�«  lL��L�«  V??K??�  q�L�  U??�??�d??�
 UMzU�b�√Ë  »dF�«  UMzUI�√  s�  ÊuJL�«
 ÊËd�U� fOzdK�  b�√ ∫‰U�Ë Ær�UF�« w�
 W�—ËdC�«  U�ö�ù« cOHM� vK� w�e�
 ÊËUF��U�  ¨X??�Ë  Ÿd??�√  w�  WO�U�_«Ë
 ‰UAO�  fOzd�«  s�  r�b�Ë  w��uJ�  l�
 Y�Ë  WI��«  …œUF��ô  ¨ÊUL�d��«Ë  Êu�
 …U�UF�  nOH��Ë  …b??�b??�  q??�√  W�H�
  «¡«d�ù« Ác� ÊuJ�� Æw�UM�K�« VFA�«
 WF�U�� w� ¨œUB��ô« ‘UF�≈ w� WL�U�
 bIM�«  ‚ËbM�  l�  …b�«u�«   U{ËUHL�«
 wM�≈Ë  ÆW???�“_«  ¡UN�S�  ¡b??�??�«Ë  w??�Ëb??�«
 r�œ  vK�  œU??L??�??�ô«  UMMJL�  t??�√  o???�«Ë
  b�√  p�c� Æ U{ËUHL�«  Ác� w� U��d�

 vK�  W�uJ��«  rOLB�  ÊËd�U�  fOzdK�
 lO�d�«  w�  WO�UOM�«   U�U���ô«  ¡«d??�≈
 …UO��«  b�b���  `L���  w��«Ë  ¨q�IL�«
 VFA�«  UNO�≈  ‚u��  w��«  WO�UO��«
 ÆW�U�  bFB�«  vK�  w�UF�  Íc�«  w�UM�K�«
 UL�U�ò  ∫Âu�   «–  ‰uG�œ  ‰«dM��«  ‰U�
 `L�√  sK�  ¨WO�ËR�L�«  l�u�  w�  wM�√

åÆÊUM�K� È–√ Í√ ‚U��U�
 

 f??O??zd??�«  qLJ���  Ê√  —U??E??�??�U??�Ë
 WO�dG�«  r�«uF�«  v�≈  t�ôu�  w�UIO�
 ÊS�  ¨WK�IL�«  lO�U�_«  w�  WO�dF�«Ë
 w�K�  ·u�  t�√  v�≈  dOA�   U�uKFL�«
 ÎöC�  w�U��«  tK�«  b��  Êœ—_«  pK�  …u�œ
 w�«dF�«  ÁdOEM�  lL���  ·u�  t�√  s�
 WK�IL�«  …d�H�«  ‰ö�  wL�UJ�«  vHDB�
 ÂuI�  Ê√  WO�UO�  ◊U�Ë√  `O�d�  l�Ë
 d�“Ë t�u�� ULMO�Ë ÆX�uJ�« v�≈ …—U�e�
 v�≈  ÍdJ�  `�U�  ÍdBL�«  WO�—U��«

 d�“Ë  ÊU�  ¨q�IL�«  dNA�«  lKD�   ËdO�
 b��  dO�√  sO��  w??�«d??�ù«  WO�—U��«
 ÂU�_«  w�  UC�√  ÊUM��  —ËeO�  ÊUONK�«
 v�≈  Áœu??I??�  W??�u??�  ‚U??O??�  w??�  WK�IL�«

 W�—u�
 ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— b�√Ë
 W�UF�« WOFL��« ÂU�√ ÊUM�� WLK� w� Êu�
 W�uJ��«  nO�Q�  l�  t�√  ¨…b��L�«  r�ú�
 W�“√ bF� W�—u��b�« WO�ü« o�Ë WO�UM�K�«
 ¨nO�Ë  WM�  Èb�  vK�  X�U�  WO�UO�
 ÊuJ�� vF�� …b�b� WK�d� ÊUM�� q�œ
 ÎU��ô ª÷uNM�« o�d� vK� …b�«Ë …uD�
 p� ô U�dE�M� …bO�F�« W�uJ��« Ê√ v�≈
 ‰UM��  WO�ËœË  WOK�«œ  Èd��   U�b��
 bF�  w�Ëb�«  lL��L�«  WI�Ë  VFA�«  WI�

Æw�UM�K�« ÊUL�d��« WI� X�U� Ê√
 w�Ëb�« lL��L�« vK� tK�uF� sK�√ –≈Ë
 sO�UDI�«  w�  W�uO�  l�—UA�  q�uL��
 ‘UF�≈  …œU??�≈  q�√  s�  ’U��«Ë  ÂUF�«
 ¨qL�  ’d�  oK�Ë  W�œUB��ô«  …—Ëb??�«
 …b�U�L�«  w�  ÎUC�√  tOK�  q�uF��«  b Ò�√
 WO�Q�L�«Ë W�dNL�«  ‰«u�_« …œUF��« vK�
 XH�  ¨d�¬  ‚UO�  w�Ë  ÆœU��  rz«d�  s�
  «b�bN��«  Ê√  v??�≈  w�UM�K�«  fOzd�«
 w�  ÊUM��  b{  …dL��L�«  WOKOz«d�ù«
 d�¬Ë  ¨WO�UM�K�«  W�ËbK�  q�UA�«  ÒrN�«
 wKOz«d�ù«  wF��U�  qB��  U�d�UE�
 WIDML�«  w�  “UG�«Ë  jHM�«  s�  VOIM�K�

ÆW�d���« œËb��« vK� UNOK� Ÿ“UM�L�«
 vK� ¡«b��ö� W�ËU�� Í√ W�«œ≈ sK�√Ë
 WB�U��«  W�œUB��ô«  WIDML�«  œËb??�
 WODHM�«  …Ëd��«  w�  tI��  p�L��  w��«
 ‰UL�√  Ê√  ULO�  ô  ¨UN�u�  w�  W�“UG�«Ë
 XH�u� r� dN�√ cM�  √b� VOIM��« r�eK�
 ÎUO�U�  U�—bB�  bF�  r�  ◊uG{  W�O��

Æb�√ vK�
 dO�   U{ËUHL�«  ·UM���U�  V�U�Ë
 WOzUL�« œËb��« rO�d� q�√ s� …d�U�L�«
 Î «b�R�  WO�Ëb�«  sO�«uIK�  ÎUI�Ë  WO�uM��«
 Í√  q�I�  s�Ë  UNM�  l�«d��  s�  ÊUM��  Ê√
 nI� Ê√ w�Ëb�« lL��L�« —ËœË ÆW�ËU��

Æt��U� v�≈
 w�Ë—UL�«  „d�dD��«  oK�√  p�–  v�≈  
 w�«d�«  ”dD�  …—UA�  —U�  ‰UM�œ—UJ�«
 t�—U�“  d�≈  «b�F�  dB�  s�  W��ô  n�«u�
 s�ò  ·u�  t�b�  fO�  Ê√  b�√  –≈  ÆÊu??�
 w� b�b� s� ÂU�_« v�≈  ÊUM�� oKDM� Ê√

 ÊË“U�L�  U�ƒUC�√  W�uJ�  œu??�Ë  q�
 w�U�√ ◊d�ò s� ÎU�b��� ¨åÊu�ËdF�Ë
 W�uJ��« ÊQA� ÊuO�UO��« v�UF�� ôQ�
 nz«uD�« v�UF�� ô√Ë ¨W�«bF�«Ë ¡«—“u�«Ë
 q�  qLFOK�  W�uJ��«Ë  W�«bF�«  ÊQA�
 ÎöB�   UDK��«  qB�  sJO�  ¨t�UJ�  b�«Ë
 ÎöB� W�Ëb�«  s� s�b�«  qB�Ë  UDK�K�

ÆåW�Ëb�« s� s�bK�
 —Ëb�  »u??�Ëò  vK�  w�«d�«  œb??�Ë
 d??�U??N??L??�« w??�U??M??�??K??� `??L??�??� Êu???�U???�
 WO�UOM�«   U�U���ô«  w??�  W�—UAL�U�
 t�E�  w�  ¡U�  U�  œUI��«  s�Ë  ÆåWK�IL�«
 v�≈  XK�Ë  w��«  jHM�«  Z�—UN�  s�
 `�U���« vK� ÊËœU�F� UM�≈ò ‰U� ¨ÊUM��
 ¨w�U�UM� s� dOG� ô p�– Ê√ ô≈ ¨Ê«dHG�«Ë
 XK�Ë  WO�UM�K�«  …œUO��«  s�  X�b��  bI�
 œuF�  ô  „«–  –≈  Ê_  ÕuL��  dO�  p�–  Ê√
 Èd�√ W�ËœË ÊUM��  sO� œËb� s� „UM�
 Ê√  ÕuL�L�«  dO�  s??�Ë  ¨U??�—u??�  w??�Ë

 WDK�  X��   Ë“U???�  Z�—UN�  q�b�
 bI�  ÆtK�«  »e�Ë  Í—u��«  gO�K�  WOM�√
 W�«dJK�Ë  …œUO�K�  ÎU�UI��«  p�–  XOL�√
ÆÊUM�K� —U���« „UM� œuF� ôË ¨WO�UM�K�«

 Ê«d�“u�«Ë WO��d� w�u� VzUM�« —«“Ë
 —U��  ‰UAO�Ë  …œUF�  n�u�  ÊUI�U��«
 ÊU�  YO�  ¨WOL�—  …—U???�“  w??�  U??O??�Ë—
 fOzdK�  ’U��«  ÀuF�L�«  l�  ŸUL��«
 ‰ËœË j???�Ë_« ‚d??A??�«  v??�≈  w??�Ëd??�«
 qOzU�O�  WO�—U��«  d�“Ë  VzU�  UOI�d�√

Æ·u�«b�u�
 ¨ÊU??O??� V??�??�??� ¨Y??�??�??�« ‰ËU???M???�Ë
 vK�  WIDML�«Ë  ÊUM��  w??�  ŸU????{Ëô«ò
 q��  s�  sL�  ÊU??�Ë  Æ…b??F??�ô«  nK���
 ÃËd��«  s�  ÊUM��  sJL��  Ê√  sO��U��«
 W�uJ��«  qOJA�  l�  ULO�  ô  ¨t��“«  s�
 «c�  w??�  «—Ëœ  VFK�  b??�  w��«  …b�b��«
 WOL�« vK� b�bA� p�UM� ÊU� UL� ¨—U�ô«
 w�  ‰«b��ô«  W�UL�  w�  w�Ëd�«  —Ëb??�«

ÆåWIDML�«
 WL�d�  w??�   UIOI���«  j??�  vK�Ë
 Íu�u� ÂU�� WOK�«b�« d�“Ë mK�√ ¨Q�dL�«
 ¡«—“u�«  fK�L�  W�UF�«  W�U�ô«  s�  Îö�
 W�UOM�«Ë »«uM�« fK�L� W�UF�« W�U�ô«Ë
 mOK��  ÂbF�  Á—«d??�  W�eOOL��«  W�UF�«
 ÊU��  o�U��«  ¡«—“u???�«  fOz—  …u??�œ
 ‚uMAL�«  œUN�  sOI�U��«  ¡«—“u�«Ë  »U�œ
 ¨w�bF�«  oI�L�«  ÂU�√  qOK��«Ë  d�O�“Ë
 ÈuI�  W�UF�«  W�d�bL�«  VK�  vK�  ¡UM�
 r�� Ê√ V��  UGOK���« Ê√ —U���U� s�ô«

Æ…d�U�� ¡UCI�« s�
 o�U��«  d�“u�«  qO�Ë  Âb�  ¨p??�–  v�≈  
 Õd�  Âu??F??�  w�U�L�«  ‚uMAL�«  œU??N??�
 w{UI�«  œ— VKD� ‚uMAL�« s� t��U�u�
 ÂU�«  Q�dL�«   UIOI��  s�  —UDO��«  ‚—U�
 ‰U??�«Ë   ËdO�  w�  ·UM���ô«  WLJ��
  ËdO�  ·UM���«  r�U�L�  ‰Ë_«  fOzd�«
 Òœ—  V??K??�  t??K??�«  ‚“—  VO��  w??{U??I??�«
 »¬  4  dO�H�  nK�  s�  —UDO��«  w{UI�«
 w{UI�«  UN�√d�  w��«  12  W�dG�«  vK�

ÆUOK�≈  VO��
 VK�  Ê√  v??�≈   U�uKFL�«   —U???�√Ë
 `�BÔ� ô ‚uMAL�« qO�Ë s� ÂÒbIL�«  Òœd�«
 ÎUOB��  —UDO��«  mK���  U�bM�  ô≈  Î «c�U�
 ‰bF�«  dB�  w�  œu�u�  dO�  dO�_«Ë  t�

Æf�«

 —U�H�«  WL�d�  ¡«bN�  w�U�√  cH�Ë
 oI�L�«  l�  WOM�UC�  WH�Ë   ËdO�  Q�d�
 w� —U??D??O??� ‚—U????� w??{U??I??�« w??�b??F??�«
 —U�H�«  U�U�{  w�U�«  d���«  ¨WO�bF�«
 Ê√  V��  WO�UO��«  WI�D�«ò  Ê√  Q�dL�«
 s�  U�  n�ú�  sJ�Ë  Êu���«  w�  ÊuJ�
 ·UM���ô«  WLJ�L�  W��M�U�Ë  W��U��
 ¡UCI�« Ê√  U��«Ë dOLC�« rOJ�� UMOML�
 b�«  Àb��Ë  ÆåW�«b�  ÎöF�  u�  ÊUM��  w�
 w{UI�«  b�  XÒH Ô�  «–«ò  ∫rNL�U�  w�U�ô«
 d??�¬ Ì÷U???� Áb??F??� s??� w??�Q??O??� —U??D??O??�
 WI�D�«  Î «–≈  ¨UN�H�  W�O�M�«  v�≈  qBO�

ÆåÊUM��  d Ò�œ s� w� WO�UO��«
 WK�UA�«  WL�F�«  s�  d�c���«  …«b??�Ë  
 l�  ¨Êu�  fOzd�«  ÷d�  ¨‰uK�«  W�UN�
 l�«Ë  ÷UO�  bO�Ë  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d�“Ë
 vK�  t�U�UJF�«Ë  œö��«  w�   U�Ëd�L�«
  «¡«d???�ù«Ë  wzU�dNJ�«  —UO��«  l??{Ë
 ‰u??K??�??�« œU??�??�ù U??�–U??�??�« V???�«u???�«

 w�bI��«ò »e��« fOz— œÒd�Ë ÆW��UML�«
 ∫åd��u�ò  d��  ◊ö�M�  bO�Ë  åw�«d��ô«
 w�  s�Ë  øw�«dF�«  jHM�«  `��√  s??�√ò
 ‰uOH�U�  t�«b���U�  WHKJL�«   U�dA�«
 l�UBL�«  w�  ¡U�dNJ�«  ÃU��«  q??�«  s�
 «c�  vK�  rO�F��«  V??�d??�  øWO�UM�K�«
 s�ú�  bOHL�«  s�  ÊuJ�  b�  ÆŸu{uL�«
 t??�«b??�Ë q??�d??�  Ê√  w??�U??M??�??K??�«  ÂU??F??�«
  UM�UA�«  dOB�  s�  Y��K�  W�U��«

Æå—Ëe�« d�œË —U��ô« sO�
 q��  w�  Ê«d�_«  »U��√  VOI�  ‰U�Ë
 bF�  e���«  WD�—  dF�  Ê√  Ê«uD�√  ÊUM��
 lH�dO�   Ë“UL�«  s�  ÎUOÒK�  r�b�«  l�—
 `{Ë√ ¨…dO�  1000  ?�«Ë  500  ?�«  sO� U�
 —U��  —u�J�  WO�UL��ô«  ÊËRA�«  d�“Ë
 ”—bK�  lC��  WOK�uL��«  W�UD��«ò  Ê√
 ÂbI�  oOI��  r??�Ë  ¨qBHL�«Ë  oLFL�«
 lKD�  Ê√  vK�  ¨‰U�L�«  «c�  w�  ÿu�K�
 ¨åÂU??�√  ‰ö??�  ZzU�M�«  vK�  sOO�UM�K�«
 √dD�  r�  √b�L�«  YO�  s�ò  Ê√  v�≈  Î «dOA�
 w��«  ◊Ëd??A??�«  w??�  Í—c???�  q�bF�  Í√

ÆåWI�U��« ÊU�K�«  UN�F{Ë
 „—u�uO� s� lO�— w�«d�≈ ‰ËR�� b�√Ë
 Ê√  ås�œUOL�«ò  …UM�   —U??�«  U�  V���
 b�Ëe��  sO�D��  ¡UM��  …d{U�  Ê«d??�≈

ÆWOzU�dNJ�« W�UD�« s� t��U�� ÊUM��
 b�Ëe�  w�  ÒdL����  Ê«dN�ò  Ê≈  ‰U�Ë
 W�U�� ÊuO�UM�K�« wI� U� œu�u�U� ÊUM��

ÆåtO�≈
 œULF�«  gO��«  bzU�  vÒ��  p??�–  v??�≈
 ÊU�—√  fOz—  ÁdOE�  …u�œ  Êu�  ·«“u�
 d�u�  —UA�  ‰«dM��«  w�d��«  gO��«
 q��  Y��  ·bN�  ¨UO�d�  W??�Ëœ  …—U�e�
 W�öF�«  e�eF�Ë  gO��«  r�œ  —«dL��«
 Áœö�  r??�œ  d�u�  b?? Ò�√Ë  ÆsOAO��«  sO�
 t�«u�  Íc�«  w�UM�K�«  gO�K�  tAO�Ë
 ·ËdE�«  Ác??�  q�  w�  …dO��   U�b��

ÆÎUO�U� ÊUM�� UNAOF� w��« W�œUB��ô«
 —œU??B??�  —U????�« —U????�ù« «c???� w???�Ë
 rO�d�  nK�  Ê√  v�≈  å¡UM��«ò  ?�  WFKD�
 bzU�  ŸUL��«  w�  dC�  W�d���«  œËb��«
 s� ÎöC� UO�d� w� sOOMFL�« l� gO��«
 nK�  dC��  Ê√  vK�  gO��  r�œ  W�Q��
 Êu�  œULF�«  …—U�“  ‰ö�  ÎUC�√  rO�d��«
 WK�IL�«  ÂU�ô«  w�  …b��L�«   U�ôu�«  v�≈
 W��RLK�  WO�dO�ô«  …b�U�L�U�  ÎUD�—

ÆW�dJ�F�«

IóMƒªdG Ió«°ùdG ájQƒ°S

 ø«JƒH ádOÉ©eh á«ª«∏bEGh á«dhO áë∏°üe

 »U�—ù«  œÒbL�  dD�  «uN�«ËË  ¨Wze���«Ë  …dDO��«  d�U��  s�  r�bK�  W�UL��  ÎU�U��   UO�C�  Êu�—u��«  ‰c�   «uM�  ‰ö�  ≠
 X�O� W�—u�� ¨dD�_« ÊuJ� b� UO�«dG� d�� œÒbL��«Ë —c���« s� »U�—ù« lML� r�UF�«Ë WIDML�« w� r�«u� s�Ë rNM� WHKJ�« «uF�œË
 U�Ë—Ë_  T�UAL�«  j�u�L�«  d���«  q�U�  vK�  U�œu�u�  ¨WO�O�«d��ô«Ë  W�UO��«  o�«u�  dD�√  vK�  WF�«u�«  w�Ë  ¨ÊU���UG�√

ÆUOI�d�√ W�«u�Ë ¨vD�u�« UO�¬ œËb�Ë
 ¨…—œU�L�« ÂU�“ …œUF��U� ◊UI�ù«Ë Wze���« l�—UAL� q�√ WL� bF� r� ¨UNzUHK� s� …b�U�L� W�—u��« W�Ëb�«  «—UB��« ÂbI� l� ≠
 »d� ¡UHK� rNF�Ë wKOz«d�ù«Ë w�d��«Ë w�dO�_U� ¨l�«d��« s�Ë ÂbI��« s� ÊËe�F� ¨UNO� sOI�U� «uI� W�—u� w� sO�—u�L�« sJ�
 W�—u��« W�Ëb�« tK�L� UL� ¡«u� ¨rN�uB�� rOK���« Êu�FB��� rNMJ� ¨rN�ËdA� qAH� ÊuLK�� ¨ ULEM�Ë  U�uJ� s� V�U�√Ë
 W�—u� l�u� rJ�� ¨ UO�«b�Ë  «œœd� t� ¡ôR� —UB��U� ¨W�ËUIL�« Èu�Ë Ê«d�≈Ë UO�Ë— ÎU�uB�Ë ¡U�u�_« UNzUHK�� Ë√ ¨ «—UO� s�

Æw�O�«d��ô«Ë w�«dG��«
 ¨W�«b� ÊuI�U� rN�√ ¨rNKA� l� ¨W�—u� vK� »d��« w� Êu�—u�L�« b�Ë ¨⁄«dH�« ·dF� ô UO�«dG��«Ë ¨n�u�� ô a�—U��« Ê_ ≠
 rN�UD��L� bF� r� YO� W�uFB�« …b�b�  «—UO�� rNF�b�� ·«eM��« »d� w� ◊—u��« »«u�√ vK� ÂuO�« rN�H�√ ÊËb�� rNMJ�

Æl�Ë√ »d� w� ◊—u� Ë√ sON� »U���« sO�  «—UO��« dOB�Ë ¨vD�Ë WIDM� w� ·u�u�« uJO�U�� vK� ÿUH��«
 sOOKOz«d�ù«Ë „«d�_«Ë sOO�dO�ú� sO�u� dOL�œö� w�Ëd�« fOzd�« W�OB� ÎULz«œ q�L� ÊU� U� u� ÂbI�� Íc�« q��_« —UO��« ≠
 UNO�UF� w� «ËdL���«Ë ¨UN�UH�U��Ë UN�U�UO�Ë W�—u��« W�Ëb�« W�u� vK� rJ�uO� «uCL�√ ‰uI� W�OBM�«Ë ¨ZOK��« ‰Ëœ ÂUJ�Ë
 ÊU�d�«  r�Ë  s�  Îôb�  „U���ô«  p�  ‚UH�«  v�≈  «ËœuF�  qOz«d�≈  ‰U��  ¡«b�√  r�M�  ¡«u�  ¨Êu�UI�«  W�œUF�  UNF�  «uLO�√Ë  ¨UN��UO�Ë
  UFKD� rN� ¡UI�√ Ë√ ¨ U�u��UJ�« vK� ÊU�d�« r�Ë s� Îôb� WM{√ WO�UH�« v�≈ «ËœuF� UO�d� ‰U�� sOIK� Ê«dO� Ë√ ¨ «—UG�« vK�
 UN� vLE� W�Ëœ Ë√ ¨—UB��«Ë ‰eF�«  U�U�— s� Îôb� WO�dF�« WF�U��« —U�≈ v�≈ W�—u� l� «ËœuF�  ZOK��« ‰Ëœ ‰U��  U�U��Ë
 ¨ UOAOKOL�« w� —UL���ô«Ë  U�uIF�«  U�U�— s� Îôb� …b��L�« r�_« W�œUF� v�≈ W�—u� l� «ËœuF� U�dO�√ ‰U�� Èd��  U�UO�
 ULN� ¨UN�b�Ë ÊUL{Ë UNO{«—√ vK� UN�dDO�� W�—u��« W�Ëb�« …œUF��« s� T�UM�« l{u�« Ê≈ Î̈UFOL� ¡ôRN� sO�u� W�œUF� ‰uI�Ë
 UN�œUF��« W�U�≈Ë W�—u��« W�Ëb�« WN�«u� w� —UL���ô« s� dzU���U� V���Ë oK� q�√ uN� ¨t��O�M� r�dzU��Ë rJ� ÎUIKI� ÊU�

ÆUN�b�ËË UN�œUO��
 ŸU�b�« d�“u� WOL�d�« Êœ—_« …u�œË ¨Í—u��« »«d��« …b�Ë XO���Ë W�—u��« …œUO��« ‚UD� lO�u� s� W�—u� »uM� ÁbN� U� ≠
 ¨sO�u� W�OBM� ÊuFM�I� «Ë√b� b� ÊËd�ü« ÊU� «–≈ UL� ‰ƒU��K� ‰U�L�« `�H�  U�ö� ¨ÊËUF��«Ë oO�M��« Ê«uM� X�� Í—u��«

ÆWOLOK�≈Ë WO�Ëœ W�KB� UN�œUO�Ë W�—u� …b�Ë Ê√ ÊËd�Ë

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

  U�d� sO�Q�� œ«bF��ô« r��� lH�d� nI�� tK�« »e�� ÂUF�« sO�_«  «—U�S� ¨W�«b��« WDI� ô≈ fO� Èd� U� ≠
 WI�U��« ÷ËdF�«Ë ¨WLzUI�« WO�u�UI�« d�_« —UL���« vK� »e��« Â«b�≈ l�u� qF�� ¨“UG�«Ë jHM�« s� VOIM�K� WO�«d�≈
 Ê√ sJL� Íc�« —U�L�« s� Î «dO�F� ¨jHMK� w�UB� ¡UA�ù W�“«u� ÷Ëd�Ë ¨¡U�dNJK� WO�«d�≈  U�d� bO�u�� UN�b� w��«
 ¨’U��«Ë ÂUF�« sO�UDI�« sO� W�«dA�« Êu�UI� ¨tIOI��� »e��« lKD�� Íc�« W�UD�« ŸUD� WD�d� q�bF� d�u� qJA�
 Î «d�√  ¨¡U�dNJ�«  q�UF�Ë jHM�«  w�UBL� ’U��«  ŸUDI�«  ¡UA�≈  ÊöF�� ¨WB�B�K� vK�_« fK�L�«   U�UB��«Ë
 v�u�� WO�«d�≈  U�d� l� ÊËUF��U� vE�� ¨UNL�b�Ë tK�« »e� U�U�d�  U�d� fO�Q� ’d� ÊöF�� UL� Î̈ U�U��
 w� oI��K� WK�UI�«  UF�u��« sL{ ¨…d�U�� ‚u�K� Ë√ W�ËbK� UN�U�b� lO�Ë ¨jHM�« w�UB�Ë ¡U�dN� q�UF� ¡UA�≈
 …UHB�  ¡UA�≈  Ë√  w�«d�e�«  …UHB�  qOGA�Ë  ¨WO�UC�«Ë  ŸUI��«Ë  »uM��«  w�  ¡U�dNJK�   U�dA�  ¨WK�IL�«  WK�dL�«
 T�«uL�«Ë WO�«d�ù« T�«uL�« sO� d���« j� q�u��Ë ¨W�«—e�«Ë W�UMBK� W�u�bL�« W�UD�« sO�Q�Ë ¨—u� w� …b�b�
 ¨œu�u�U� ¡U�dNJ�« q�UF� b�Ëe�Ë Ád�dJ�Ë ÂU��« jHM�« VK�� —bB� v�≈ ¨Ê«d�≈ s� l�u�L�«  U�uIF�« l�— bF� WO�UM�K�«
 s�ËUM� ¨Vz«d{Ë Âu�— s� UNOK� U� œb�� WOL�— …—uB� U�—u��Ë ¨¡«Ëb�«Ë ¡«cG�«Ë WO�öN��ô« lzUC�K� W�U{≈
 ¨œUB��ô« w� Î «b�b� Î U�–uL� ÂbI�� ¨sOB��L�«Ë sOK�UF�« ·ô¬ qGA�  U�d� UN� ÂuI� tK�« »e� s� W�U�d� vE��
 …uD� œd�� t�√ «b� U� ÊUJ� q��� ¨t��U�d� vE��Ë »e��« ZNM� Âe�K� W�U�  U�d� t�œR� ¨Êu�UI�« nI� X��

ÆœUB��ô« w� UL� W�UO��« w� UN�HO�Ë  œ√Ë Î̈ U�—«dD{« …d�U�� »e��« UN� ÂU� WO�UO�

 (1¢U áªàJ) ...ˆG ÜõM Ωó≤j πg

Thirteenth year /Saturday / 25  September 2021
 2021  ‰uK�√  25  Ø  X���«  Ø  …dA�  W��U��«  WM��«

 w�QO� t�_ ÆÎ «b� ÆW�D�� U�ö��« Ác� t� ÂuI� U�  UO�«b� s� …bOF� UN�√ UN�H� ÒsE� ¨bK��« w� WN� ÒÍ√ ÒÊ≈
 U�—ËbI� w� ÊuJ� sK� ¨UN�—uD�Ë  UO�UL�« Ác� …d�U� ‰U�H��ô Î«b� W�Ëb�« lC� r� ÚÊ≈ Î̈ö�¬ Â√ Îö�U� X�u�«

ÆUNOK� ¡UCI�« Ë√ ¨UN�N�«u�Ë UNC�Ëd� p�– bF�
 w�«d�Ë  ¨W�Ëb�«  q�d�  Òq�  w�  ¨U�dO�Q�Ë  ¨UN� Òu�  r��  Èb�  ·dF�  ¨l�u�  Òq�  w�  …b�«u�L�«   UO�UL�«  ÒÊ≈
 V�c�  YO�  ¨ÊUO�_«  s�  dO��  w�  UN�UF�√  s�Ë  UNM�  dEM�«  Òi�Ë  ¨UNN�Ë  w�  ·u�u�«  rN�ÒM��Ë  ¨UNO�ËR��
 `O�UHL�«Ë  WOKzUF�«Ë  ¨WOI�UML�«Ë  WO�UO��«   U�U���«  —U���ô«  w�  Î «c�¬  ¨s�U��«  s�  UN��—UA�  v�≈  iF��«

°WO�U���ô«
 —u�_«Ë ŸU{Ë_« ozUI� oLF�« w� ·dF� ¨WO�� X�O� w�Ë Î̈UC�√ UN�U�U��Ë UN�«—UO� UN�  UO�UL�« Ác�
 ”U���« UN�«eOL� fOI� ¨‰«u�_« Òq� w� wN� Æn�J�« q�R� s�√ s�Ë ¨UNOK� U�Ë UN� U�Ë U�eO�U�œË ¨U�U�UH�Ë

° V�UJ�Ë  U�b�Ë l�UM�Ë ¨–uH� s� rN� tKJA� U�Ë ¨UNO�≈ ¡UL�e�«Ë sOO�UO��« W�U�Ë `�UB�
¨Ê«Ë_«  «u� q��Ë ¨bG�« q�� ÂuO�« W�Ëb�« Q�K� r� ÚÊ≈

 “ÒeF�O�Ë  ¨UNK�UH�Ë  ¨UN�«—«d�Ë  W�Ëb�U�   UO�UL�«  U�ö�  rJ�����  U�bM�  ¨l�d��«  r���«Ë  Ÿœd�«  v�≈
ÆUNM� bOH���Ë UNM� ·dD�« ÒiG� w��«  UN��« vK� bF� U� w� U�–uH� WC�� ÈuI�Ë ¨U�dO�Q� ‚UD�

 —«c�� ÆlOL��« Â«b�√ X�� Òe�N� ÷—_« s� qF�� ¨ U�UJ�≈Ë WDK�Ë –uH� s�  UO�UL�« tO�« XK�Ë U� ÒÊ≈
 ¨W�œ«d�« W��d��« WO�u�UI�«  «—«dI�« –U��« v�≈ W�uJ��« Q�K��Ë ¨U�–uH� —c��Ë ¨U�U�ö�Ë  UO�UL�« s� ¨—«c�
 ÒÍQ� l�d��« r���« s� Òb� ô –≈ Æs�Ë s� vI�� U� vK� W�uO�UL�«  UJ�A�« wCI� ô w� ¨—uH�« vK� UNIO�D�Ë
 W�Ëœ s� t� vI�� U�Ë VF� vK� ÎU�UH� ¨X�√ WN� Ë√ WDK� ÒÍ√ s�Ë ¨r���« «c� Ÿu� ÊU� ÎU�√Ë ¨‰UJ�_« s� qJ�

ÆÊu�U�Ë ¡UC�Ë WDK�Ë
 Y�U� ô s�—UO� ÂU�√ W�uJ��U� °dO�J�« Íb���«Ë ¨d Ò�bL�« b�bA�« dD��« «c� ÂU�√ ÂeF�« W�uJ�� f�UI� ô

° »UG�« WF�d�Ë l�«u�« d�_«  UO�U� U�√Ë ¨Êu�UI�« W�ËœË VFA�« `�U� U�S� ¨ULN�
o��_« sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë*

 s???�—u???�ò W??K??�??�  d???A???�
 rOE�  t���  ÎôU??I??�  åw�O�u�
 w� œu??L??F??�« V??�U??� ¨r??O??�«d??�≈
 d??�b??�Ë W??O??�d??O??�_« W??K??�??L??�«
  U??�«—b??K??� e??M??�ôu??O??� b??N??F??�
 ¨WO�UO��«Ë  WO�O�«d��ô«
 Âb??�  WIOI�  t??O??�  ÷d??F??�??�«
 ô  ¨»dG�«  vK�  ÊU��U�  œUL��«
 W�d��«  XLJ�√  Ê√  bF�  ULO�
 w�  ÊU���UG�√  vK�  UN�C��

Æ…dO�_« dN�_«
  «œUO� ÒÊ√ v�≈ V�UJ�« —U�√Ë
 WO�U� W�—b� ÊuF�L�� ÊU��U�
 dJL�«Ë  W�ËdL�«Ë  rOEM��«  s�
 œUL��ô«  s�  rNM=JL�  b�  ¡U�b�«Ë
 ÊËR??�  …—«œù  rN�H�√  v??K??�
 Íc�«  r�b�«  bF�  W�U�  ¨œö��«
 ¨W�d�K� sOB�«Ë UO�Ë— t��Òb�
 ÍœUH�  v??�≈  qFH�U�  ÍœR??�  U??�
 U�—bB�  b�  WO�U�  ÂUJ�√  ÒÍ√
 r�ú�  l??�U??�??�«  s???�_«  f??K??�??�
 q�  w�  ¨W�d��«  Òb{  …b��L�«
 o��  u??J??�u??�Ë  sOJ�  l??�̂??L??�

Æu�OH�«

œu�ËË  U�UO�
 t??�U??I??� V???�U???J???�« Òq??N??�??�??�
 ¡öO��«  bF�  t�√  v�≈  …—U�ùU�
 vK�  l�d��«  ÊU��U�  W??�d??�
 »U���«  q�  w�  ÊU���UG�√
 s� dO�� v�œ√ ¨…b��L�«  U�ôu�«
 W ]�U�   U�UO��  sOO�dG�«  …œUI�«
 Â«d??�??�«  vK�  W�d��«  Òi??�??�
 Ë√  sO�œUF�«  sOM�«uL�«  ‚uI�
 l�  ¨WOM�b�«   UOK�_«  Ë√  ¡U�M�«
 «c�  –U��«  Ê√  bOH�  wML{  b Ú� ÓË
 ·«d��« tM� i ]�L�O� ¡«d�ù«
 W�uJ� UNH�u� ÊU��U� W�d��
 ÎöC�  ¨ÊU���UG�√  w�  WO�d�
  «b�U�L�«  r�bI�  —«dL��«  s�
 lL��LK�  WO�dG�«  WO�—U��«
 ÒÊ√ d??O??� Æœö??�??�« w??� w??�b??L??�«
 »dG�«  Ê√  w�  q]�L��  WKJAL�«
 W�d�  ÒÊ√Ë  ¨–uH�  ÍQ�  l]�L��  ô
 ·«d��ô«  v�≈  ÃU���  ô  ÊU��U�

Æ «b�U�L�« Ë√ w�dG�«
 …—U���« ÊU��U�  b]�J� cM�Ë
 W�d��«  X�—œ√  ¨2001  ÂU�  w�
 W�UF��ö�  ¡UHK�  s�uJ�  WOL�√
 ¨W??O??�Ëb??�«   U??�«e??M??�«  w??�  rN�
 VM̂��  WOL�√  UN�«—œ≈  s�  ÎöC�
 qO��  v??K??�  Æ¡«b????�√  W??�U??M??�
 dOA�   U??F??�̂u??�  W?? ]L??�  ¨‰U??�??L??�«
 ÒnJ�  Ê√  sJL�  W�d��«  ÒÊ√  v�≈
 l�  d��√  …—uB�  ◊—̂u??�??�«  s�
 WOL�UF�«  W�œUN��«   UJ�A�«
 vK� ¨Èd�√ ÎôËœ r�UN� b� w��«
 X ]�—u�  U�bM�  Àb??�  U�  —«d??�
  UOMOF��  w??�  …b??�U??I??�«  l??�
 wH�J�� UN]MJ�Ë Æw{UL�« ÊdI�«
 l�  …d�U�L�«  WN�«uL�«  VM̂���
 v�≈  W�d��«  ÃU���  ôË  Æ»dG�«
 Î «dE�  ¨p??�–  s??�  d��√  qFH�  Ê√
 l� WN�e� qL�  U�ö� UN��U�ù

ÆÈd�√ Èu�
 Ê«bK��«  rEF�  ÒÊ_  Î «d??E??�Ë
 U??N??O??H??�u??� l??O??L??� X????ÓK???? Ú�√
 “«d??�≈  ¡U??M??�√  sOO�U�uK�b�«
 dNA�«  w�  ÎU�b̂I�  ÊU��U�  W�d�
 Ê«¡U??M??�??�??�« „U??M??� ¨w??{U??L??�«
 ÕËe??M??�«  U??O??K??L??F??� Ê«“—U??????�

 sOB�«  ÒÍ√  ∫WF�d��«  w�UL��«
 vK� ÊU��U� X�√œ b�Ë ÆUO�Ë—Ë
 U�K�  l??�  W�O�   U??�ö??�  W??�U??�≈
 v��  «uM� …]b � cM� sO��Ëb�«
 X��–  uJ�u�  ÒÊ√  v��  ¨Êü«
 s�  ÎUMK�  »dG�«  d�c��  =b Ó�  v�≈
 ÊËR�  w�  q�̂b��«  n?? Ú�Ë  q??�√

ÆÊU���UG�√

 ÊU��U� V]M��� nO�
øWO�dG�«   «œUI��ô«

 s�  t�√  ‰UIL�«  V�U�  b�R�Ë
 ÊU��U�  W�d�  Ê√  Êü«  `{«u�«
 WJ�� ¡UA�≈ w� qFH�U� X���
 tO�u�  s??�  UNOL���  ¡UHK�
 Î…Ëö??�Ë  ÆWO�dG�«   «œU??I??�??�ô«
 Î «b??�Ë  sOJ�  XFD�  ¨p??�–  vK�
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خالد علوان ر�سم خارطة طريق

{ يكتبها الياس عّشي

االحتالل  م��أزق  من  للخروج  طريق  خارطة  رس��م  علوان  خالد 
جنود  على  رصاصاته  أطلق  المقاوم.  لبنان  رحاب  إلى  والعمالة، 

االحتالل، وأدار ظهره ومشى، فصار رمزاً لبداية التحرير.
وجوده،  تساوي  بقضيّة  المحّصنة  المبادرة  ك��ان  علوان  خالد 
اليهود«،  س��وى  وحّقنا  ديننا  ف��ي  يقاتلنا  ع��دّو  »ال  ب��أن  وال��م��ؤم��ن 
والحافظ على ظهر قلبه ما قاله المعلّم: »… وإْن كنتم أقوياء سرت 

بكم إلى النصر«.
وعيون  الياسمين،  ذاكرة  يسكن  الذي  علوان  خالد  للشهيد  تحيّة 

رفقائه .
تحية لك يا خالد وقد صرَت الحكاية حول مدافئ الشتاء، يرويها 

األجداد ألحفادهم كي ال ننسى… ولن ننسى.
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

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

الدوري اللبناني لكرة القدم ـ الجولة الثالثة

»ديربي الجبل« و«الديربي الأ�صفر« في بحمدون

اللبناني اإميل جّبور اإلى تايالندا 

م�صرفًا على بطولت »الطائرة« الآ�صيوية

يغادر المدير التنفيذي لالتحاد اللبناني للكرة الطائرة والمحاضر الدولي اميل جّبور  صباح غٍد 
الطائرة  للكرة  االتحاد اآلسيوي  الى تايالندا منتدباً من  الجاري بيروت متوجهاً   ايلول   26 األحد، 
لإلشراف على بطولة األندية اآلسيوية للسّيدات التي ستقام  في العاصمة التايالندية بانكوك من 
1 الى 7 تشرين األول المقبل وبطولة األندية اآلسيوية للرجال التي ستقام من  8 حتى 15 من الشهر 

عينه.
 وتشارك في بطولة السيدات سبعة أندية اما بطولة الرجال فتشارك بها عشرة فرق . الجدير 
ذكره، أن البطولتين ستقامان من دون جمهور وعلى أساس الحجر الكامل لجميع المشاركين و تنقل 

جميع مبارياتها مباشرة على الموقع الرسمي اإلتحاد اآلسيوي و محطة SSM التلفزيونية . 
وتأتي تسمية االتحاد اآلسيوي لجبور منتدباً من قبله لالشراف على البطولتين كدليل جديد على 
الثقة التي يوليها االتحاد القاري للبناني جبور وعلى مهنيته وعمله االحترافي وهو األمر المعروف 
عنه منذ اكثر من نصف قرن وله الصوالت والصوالت في الرياضة اللبنانية عامة والكرة الطائرة 

خاصة اضافة الى تبوئه تاريخياً العديد من المناصب االدارية والمحلية والعربية والقارية.

البر�صا يوا�صل هدر النقاط والريال مت�صّدرًا

وم�صير كومان رهن الت�صالت الجارية
واصل فريق برشلونة نزف النقاط إثر تعادله من دون أهداف مع مضيفه قادش في المباراة 
لكرة  الدوري اإلسباني  السادسة من عمر  الجولة  الخميس، ضمن منافسات  التي جمعتهما يوم 

القدم »الليغا«. 
الفرص  رغم  المباراة  دقائق  طوال  الشباك  هز  من  الفريقين  العبي  من  أي  يتمكن  ولم 
العديدة التي شهدتها المواجهة لتنتهي كما بدأت من دون أهداف. ولعب برشلونة بعشرة 
العبين منذ الدقيقة الـ65 لتعرض العبه الهولندي فرينكي دي يونغ للطرد عقب نيله اإلنذار 

الثاني. 
نسبيا،  مــتــواضــع  فــريــق  أمـــام  ثمينتين  نقطتين  برشلونة  فقد  النتيجة،  وبــهــذه 
مكتفيا بالتعادل الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم، مقابل انتصارين، ليرفع رصيده 
18 ممكنة، متأخرا بـ7 نقاط عن الغريم ريال مدريد  في المركز السابع إلى 9 نقاط من أصل 
ترتيب  جدول  على  الـ14  المركز  في  نقاط  المتصدر )16 نقطة(. ورفع قادش رصيده إلى 6 

»الكالتشيو«. فرق 
من جهة ثانية، بدأ نادي برشلونة اتصاالته مع أحد المدربين، لخالفة الهولندي رونالد 
كومان على مقاعد بدالء البارسا خالل الموسم الحالي. وزعمت العديد من التقارير أن مصير 

كومان بات في الهواء، عقب تعادله مع قادش. 
روبرتو  مع  أولية  اتصاالت  أجرى  برشلونة  فإن  اإلسبانية،  »سبورت«  لصحيفة  ووفقاً 
أنه  وأوضحت  الفريق.  تدريب  بشأن  رأيــه  استطالع  أجل  من  بلجيكا،  مــدّرب  مارتينيز، 
مشيرة إلى  اآلن،  حتى  ومارتينيز  برشلونة  مسؤولي  بين  جادة  مفاوضات  أي  يحدث  لم 
عقب االنتهاء  الحمر،  الشياطين  عن  رحيله  باحتمالية  البلجيكي  االتحاد  أبلغ  أن مارتينيز 

من بطولة دوري األمم األوروبية في الشهر المقبل. 
برشلونة،  في  القدم  كرة  مدير  كرويف،  بين مارتينيز وجوردي  جيدة  العالقة  أن  وذكرت 
أن عقد مارتينيز مع منتخب بلجيكا يمتد حتى  اتفاق. يذكر  إلى  التوّصل  ما قد يساعد على 
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تنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري 
السبت،  الــيــوم  عصر  الــقــدم،  لكرة  اللبناني 
فيلتقي شباب الساحل مع طرابلس، والبرج مع 
واألنصار  الحكمة  مع  صور  والتضامن  العهد، 
الجولة،  منافسات  وتستكمل  سبورتينغ.  مع 
ضد  عاليه  األهلي  اإلخاء  بمواجهتي  األح  غداً 

الصفاء والنجمة ضد شباب البرج.
الترتيب  قمة  فــي  ــرق  ف ثــالثــة  وتــتــســاوى 
بامتالكها 4 نقاط، وهي شباب الساحل والبرج 

واإلخاء األهلي عاليه.

شباب الساحل ـ طرابلس
الساحل  شباب  يدخل  العهد،  ملعب  على 
بقيادة مدربه محمود حمود، بحثاً عن مواصلة 
التمّسك  على  ــرص  ح مــع  السابقة  نتائجه 
طرابلس  يأمل  حين  فــي  الترتيب،  بــصــدارة 
انتصاراته.  أول  تحقيق  الصقر  أسامة  بقيادة 
على  النجوم،  من  كتيبة  الساحل  شباب  يملك 
وجيو  خليفة  جواد  وحسين  عنتر  فضل  رأسها 
بأحمد  طرابلس  يتسلح  حين  فــي  ـــوري،  خ

مغربي وخالد جاسم وفؤاد عيد. 

التضامن صور ـ الحكمة
التضامن  على  ثقيالً  ضيفاً  الحكمة  يحّل 
مدربه  بقيادة  طامحاً  البلدي،  صور  ملعب  في 
وارطان غازاريان، إلى تسجيل الفوز الثاني في 

الدوري.
في حين يقود محمد زهير التضامن، خالل 
اللقاء لترجمة األداء المميز وتسجيل أول فوز 
منافسة  في  الدخول  أجل  من  البطولة  في  له 
حول  الشكوك  وتحوم  المقّدمة.   مقاعد  على 
اللقاء،  في  الحكمة  نجوم  من  عدد  مشاركة 
بسبب  يونس  وأحــمــد  عــواضــة  حيدر  مثل 

اإلصابة. 

األنصار ـ سبورتينغ
مواجهة  ستقام  البلدي،  جونيه  ملعب  على 
األنصار وسبورتينغ، ومن خاللها  شرسة بين 
ومصالحة  له  فوز  أول  لحصد  الثاني  يسعى 
جماهيره بعد تلقيه خساراتين متتاليتين. أما 
روبرت جاسبرت، مدرب األنصار، فحفز فريقه 
لتسجيل االنتصار الثاني في مسيرته، معتمدا 
معتوق  أبرزهم حسن  مميزين  العبين  على 
في  »شبريكو«،  شعيتو  وحسن  نصار  ونصار 
حين يتسلح سبورتينغ بنجومه قاسم الشوم 

وعلي همدر وعلي عيسى.

اإلخاء األهلي عاليه ـ الصفاء 
في  ــور  ــن ال عــبــد  أمــيــن  ملعب  يستضيف 
والتي  خاص  نوع  من  قمة  مباراة  بحمدون، 
ديربي  والعهد،  البرج  قمة  عن  أهمية  تقل  ال 
جنباته  على  اإلثارة  مالمح  زادت  الذي  الجبل، 

فــادي  مــدربــه  بقيادة  اإلخـــاء  ويــأمــل  مــؤخــراً. 
الكاخي إلى مواصلة انتصاراته وترجمة األداء 
وعلى  الماضيتين.  الجولتين  خالل  المتميز 
مدربه  بقيادة  الصفاء  يأمل  المقابلة،  الضفة 
ومحو  فعلية  انطالقة  تسجيل  إلى  الدقة  محمد 
الجولة  في  بها  مني  التي  الثقيلة  الهزيمة  آثار 

الماضية أمام شباب الساحل.

النجمة ـ شباب البرج 
عندما  صــعــبــا،  اخــتــبــارا  النجمة  يــدخــل 

مجمع  على ملعب  الــبــرج  شباب  يستضيف 
هذا  لــه  ــوز  ف أول  عــن  بحثا  الــبــلــدي،  جونيه 
بقيادة  البرج  شباب  يطمح  بالمقابل،  الموسم. 
بعدما  مميزة  انطالقة  إلى  ناصر،  محمد  مدربه 
وتأجلت  اإلخاء  مع  األولى  الجولة  في  تعادل 
النجمة  ويتسلح  العهد.  مع  الثانية  مباراته 
الزين  ومهدي  كوراني  حسن  العبيه  بقدرات 
البرج  شــبــاب  يجهز  حين  فــي  بـــدر،  وخليل 
الحسيني  ومحمد  الــقــاضــي  حسن  نجومه 

وحسن الحاج.

اإختفاء ثالثة لعبين من منتخب »الطائرة« 
المغربي في روما!

أكد االتحاد المغربي لكرة الطائرة، اختفاء 3 من العبي بعثة منتخبه بفئة أقل من 21 سنة، فور 
وصولهم إلى العاصمة اإليطالية روما. 

21 للكرة الطائرة،  وأشار البيان الصادر عن االتحاد إلى أن »الوفد المرافق للمنتخب ألقل من 
فوجئ بتخلف ثالثة من عناصره عن االلتحاق بالطائرة الثانية المتوجهة إلى ساردينيا«. 

لحظة  استغاللهم  بعد  المجموعة  عن  تخلفوا  الثالثة  العناصر  أن  الوفد  »اكتشف  وأضاف: 
كانت  التي  سفرهم  جوازات  على  حصولهم  بعد  إنه  حيث  شخصية،  بصفة  األمتعة  عن  البحث 

بحوزة رئيس الوفد، استغل العناصر هذه اللحظة لالختفاء عن األنظار«. 
وأوضح االتحاد أنه أبلغ »سفارة البالد بروما، وتم تزويدها بكل المعطيات الخاصة بالالعبين 
التي  باإلجراءات  إلخبارهم  بعائالتهم  االتصال  تم  كما  الالزمة،  اإلجراءات  اتخاذ  بهدف  الثالثة 

سلكتها السلطات اإليطالية للقيام بالبحث«. 
كما  عامة«،  بصفة  والرياضة  المغرب،  بصورة  »يمّس  اعتبره  الذي  للحادث  االتحاد  وأسف 
الطائرة منذ تأسيس  الكرة  التي تعتبر غريبة على أسرة  أدان مثل هذه التصرفات »الالمسوؤلة 

الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة«. 
الفئة  لهذه  الطائرة  للكرة  العالم  بطولة  في  سنة   21 دون  لما  المغربي  المنتخب  ويشارك 
تشرين   3 لغاية  أيلول   23 من  الممتدة  الفترة  خالل  وبلغاريا  إيطاليا  تستضيفها  التي  العمرية 

األول المقبل. 
ولم تكن حادثة هروب الرياضيين المغاربة بمجرد وصولهم إلى أوروبا هي األولى من نوعها إذ 
سبق أن تكررت خالل السنوات األخيرة، ففي 16 نيسان 2021 انضم المالكمان رضا البويحياوي 
إلى  الشرعية  غير  الهجرة  »اختاروا«  الذين  المغاربة،  الرياضيين  عشرات  إلى  بنلمليح  وإلياس 

أوروبا.

ديبال باٍق مع اليوفي مقابل 8 ماليين يورو �صنويًا
ــادي  ن أن  صحفية،  تــقــاريــر  كشفت 
يوفنتوس اإليطالي اقترب من تجديد عقد 
ديباال،  باولو  األرجنتيني  الدولي  العبه 
ديباال،  ويستعد  المقبلة.  الفترة  خــالل 
الفريق  مع  يبقيه  جديد  عقد  على  للتوقيع 
عقده  ينتهي  إذ   ،2022 حزيران   30 حتى 
الصيف  في  يوفنتوس  الحالي  فريقه  مع 

المقبل. 
العالمية،  »غول« بنسخته  موقع  وأكد 
مفاوضات  فــي  ــل  دخ الــالعــب  وكــيــل  أن 
األيام  خالل  يوفنتوس  إدارة  مع  ناجحة 
القليلة الماضية، وتم التوصل في النهاية 
راتب  على  وحصوله  الالعب  تجديد  إلى 
باإلضافة  يــورو  ماليين   8 قيمته  سنوي 

للمكافآت. 
عن  لإلعالن  األرجنتيني  النجم  وخرج 

رغبته في االستمرار لفترة أطول مع يوفنتوس، وهذا بعد لقاء البيانكونيري أمام مالماو بمسابقة 
دوري أبطال أوروبا. وأضاف الموقع أن يوفنتوس أصبح قريباً للغاية من اإلعالن عن تجديد عقد 

باولو ديباال، وهذا بعد توصل الطرفين التفاق مبدئي بشأن تمديد عقد الالعب. 
 2015 إليه في العام  انتقاله  يذكر أن ديباال يلعب موسمه السابع مع »السيدة العجوز« منذ 

قادماً من نادي باليرمو، حيث شارك في 259 مباراة بجميع البطوالت، سجل خاللها 102 هدف.

مبابي الأف�صل في الدوري الفرن�صي خالل �صهر اآب

سان  باريس  فريق  مهاجم  مبابي  فوز كيليان  الفرنسية،  المحترفين  الالعبين  رابطة  أعلنت 
جيرمان بجائزة أفضل العب في الدوري لشهر آب الماضي. 

وأضافت الرابطة أن كيليان، بات أكثر العب فوزاً بجائزة العب الشهر للمرة السادسة، ليتخطى 
بذلك الرقم القياسي السابق والذي كان مسجال باسم زالتان إبراهيموفيتش مهاجم ميالن اإليطالي 

بـ 5 جوائز العبي الشهر. 
وساهم المهاجم الفرنسي الشاب في االنطالقة القوية لفريقه هذا الموسم في الليغ وان، حيث 
حقق بي إس جي العالمة الكاملة بالفوز في أول 7 مباريات. وسجل نجم الفريق الباريسي البالغ 

الفرنسي. 3 أهداف حتى اآلن بالدوري  22 عاما، 4 أهداف وصنع 
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