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استشهد خمسة مواطنين في القدس وجنين، 
وزكريا  حميدان،  ومحمود  زهران،  أحمد  وهم: 
بيت  بلدة  في  بدو،  بلدة  من  وجميعهم  بدوان، 
عنان، شمال غرب القدس، كما استشهد األسير 
يوسف  والطفل  صبح  ياسر  أسامة  المحرر 
محمد فتحي صبح )16 عاماً( خالل مواجهات 

في بلدة برقين غرب مدينة جنين.
مجموعة  أّن  فلسطينية  م��ص��ادر  وأك���دت 
لدى  االحتالل  قوات  على  النار  أطلقت  مسلحة 
المناطق  أن  إلى  مشيرة  برقين،  بلدة  اقتحامها 
بكفردان  وم���روراً  وس��ال��م  يعبد  م��ن  الممتدة 
األولى  الفجر  ساعات  منذ  شهدت  واليامون، 

نشاطاً وتحركات مكثفة لجنود االحتالل.
برقين  مدخل  االح��ت��الل  ق��وات  وح��اص��رت 
وأغلقت  وقناصة  تعزيزات  ونشرت  الرئيسي، 
النار  المنطقة بالدوريات، فيما أطلق مسلحون 
البلدة  محاور  من  عديدة  مرات  االحتالل  على 

التي ُسمع فيها صوت انفجارات.
االحتالل  سلطات  أفرجت  آخ��ر،  سياق  في 
المناضلة  األسيرة  عن  أم��س،  »اإلسرائيلي«، 
خالدة جرار، على حاجز سالم العسكري غرب 

جنين.
وقضت جرار )58 عاماً( حكماً بالّسجن لمّدة 
تعّرضت  أنها  علماً  األخير،  اعتقالها  في  عامين 
 2015 عام  االحتالل  سلطات  قبل  من  لالعتقال 
 20 وقضت   2017 وع��ام  شهراً،   15 وأمضت 

شهراً، بين أحكام وسجن إداري.

ل�وكالة  عنها،  اإلف���راج  عقب  ج��رار  وقالت 
»األس��ي��رات  إّن  »وف���ا«،  الفلسطينية  األن��ب��اء 
صعبة  ظ��روًف��ا  يعانين  أسيرة   36 وع��دده��ن 
وقاسية، في ظل ما يتعرضن له من ضغوطات 

من قبل إدارة سجن »الدامون«.
والتنكيل  الحرمان  »سياسات  أن  وأضافت 
اإلهمال  كسياسة  األس��ي��رات،  بحق  تتواصل 
مثل  منهن  المريضات  بحق  المتعمدة  الطبي 
وفيروز  الجعابيص،  إس��راء  األسيرتين  حالة 

البو«.
الحرية،  هي  األسيرات  رسالة  »إن  وقالت: 
والعمل على تخفيف معاناتهن حتى يتحررن، 

وهذه رسالة لكل أحرار العالم.«

وحتى  عني  اإلف��راج  لحظة  »منذ  وختمت: 
اليدين  مكبلة  وأنا  سالم  معسكر  إلى  الوصول 
كما  ه��روب��ي  م��ن  ال��خ��وف  بحجة  والساقين 

أخبرني جنود االحتالل«.
جّرار  توّجهت  الله،  رام  إلى  وصولها  وفور 
نحو مقبرة المدينة لقراءة الفاتحة على ضريح 
كريمتها سهى، التي وافتها المنية في شهر تموز 
تودعه  أن  دون  من  والدها  رحل  فيما  الماضي، 

في اعتقالها قبل األخير عام 2017.
حينه  في  االح��ت��الل  سلطات  تستجب  ول��م 
لجهود قانونية ومؤسساتية بذلت لإلفراج عن 
ابنتها،  على  األخيرة  الوداع  نظرة  إللقاء  جرار، 

والمشاركة في تشييع جثمانها.

االحتالل ُيفرج عن المنا�ضلة خالدة جّرار

ويرتكب مجزرة بحّق خم�ضة �ضبان في القد�س وجنين

من  انسحبوا  أنهم  يقولون  عندما  األميركيون  يعلم   -
أنهم  الصين  لمواجهة  التفرغ  يريدون  ألنهم  أفغانستان 
يكذبون، فمن يريد مواجهة الصين ال ينسحب من موقع 
يتيح مواجهتها من مسافة صفر، كما يعلمون أنهم عندما 
يقولون بأن أهمية ما يسمونه بالشرق األوسط تنخفض 
يكذبون  أن��ه��م  الصين  لمواجهة  التفرغ  ي��ري��دون  ألن��ه��م 
االقتصاد  من  يخرج  األوس��ط  الشرق  من  يخرج  من  ألن 
عندما  أنهم  األميركيون  ويعرف  الدوليين،  والسياسة 
المحيطين  أن حلفهم مع بريطانيا وأستراليا في  يقولون 
الصين  مواجهة  على  عزمهم  يترجم  وال��ه��ن��دي  ال��ه��ادئ 
ي��ع��رف��ون أن��ه��م ي��ك��ذب��ون ألن ه���ذا ال��ح��ل��ف أق���رب للحلف 
لفرض  طريقاً  وليس  صيني  خطر  مواجهة  في  الدفاعي 
العالم  أس���واق  ك��ل  ف��ي  تتقدم  ال��ت��ي  الصين  على  ح��ص��ار 

وبحاره ومحيطاته.
- األصدق في الكالم األميركي هو ما اعترف به الرئيس 
جو بايدن بقوله إن االنسحاب من أفغانستان واالنسحاب 
االعتماد  فشل  يترجمان  األوس��ط،  الشرق  من  المحتمل 
الحلف  وأن  السياسة،  لصناعة  العسكرية  ال��ق��وة  على 
غرباً  أسترالية  وميسرة  بريطانية  ميمنة  يقيم  الثالثي 
وشرقاً لألمن األميركي، في خطة إعادة تموضع عنوانها 
أولوية األمن القومي األميركي، والتخلي عن مهمة شرطي 
األميركيون  اإلمبراطوري، ويعرف  الدور  أي عن  العالم، 
األوروبية  االنتفاضة  س��ر  أن  األوروب���ي���ون  ي��ع��رف  كما 
طلب  يكن  لم  أفغانستان  من  االنسحاب  بوجه  الكالمية 
االعتراف  ه��ذا  م��ن  بالقلق  ال��ش��ع��ور  ب��ل  ال��ش��راك��ة  ك��رام��ة 
بالتالي  العسكرية،  القوة  على  الرهان  بسقوط  األميركي 
طرح مصير حلف الناتو وجدوى الحفاظ عليه على بساط 
األميركية  العسكرية  الخطوة  به  بشرت  ما  وهو  البحث، 
في المحيطات البعيدة بإعالن االستغناء عن أوروبا، من 

بوابة إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية ألستراليا.
خطوة  لتداعيات  سريع  باحتواء  األميركي  االهتمام   -
يتجاوز  الله  حزب  عليها  أق��دم  التي  الحصار  كسر  سفن 
رأس  على  اللبناني  الحطام  تكسير  ف��ي  الفشل  معادلة 
لهذا  الحزب  تحويل  من  الخشية  يتجاوز  كما  المقاومة، 
بسقوط  »اإلس��رائ��ي��ل��ي«  يصفها  ف��رص��ة،  إل���ى  ال��ت��ح��دي 
رأسه،  على  سقوطه  من  بدالً  الله  حزب  حضن  في  لبنان 
صدقية  على  الحفاظ  من  نابع  األميركي  االهتمام  فمركز 
البرية  الحروب  الهزيمة في  لتبرير  القائمة  ونقاء نظريته 
وقد  المائية،  والممرات  بالبحار  اإلمساك  أولوية  بنظرية 
البحار  إل��ى  البر  من  ال��ردع  معادلة  بنقل  الله  ح��زب  نجح 
من  الممتدة  المائية  الممرات  أه��م  في  األميركي  متحدياً 
تتيح  ال  بصورة  السويس،  وقناة  المندب  باب  إلى  هرمز 
 « »إسرائيل  أم��ن  وتعريض  االشتباك  فرصة  لألميركي 
لخطر وجودي، وال االنسحاب والقول بال جدوى البحار 
نقطة  ببلوغ  أم��الً  التراجع  مسار  فبدأ  المائية،  والممرات 
عن  اإلف��راج  عارضاً  التحدي،  لوقف  الله  حزب  يرضاها 
كثمن،  سورية  مع  التشبيك  عن  الحظر  ورف��ع  الحكومة 
االستراتيجي،  لالنكفاء  بها  يحتمي  التي  النظرية  إلنقاذ 

وسيعرض المزيد.
معنى  ه��ذا  يتفكك،  إن��ه  ت��وق��ع��اً،  يعد  ل��م  الناتو  تفكك   -
األزمة التي تفجرت مع إعالن الحلف الثالثي األميركي- 
البريطاني- األسترالي الذي يلبي متطلبات األمن القومي 
)التتمة ص5(

 الناتو يتفكك...

فماذا �سيفعل الأتراك؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

الخاصة  فيينا  مفاوضات  إل��ى  العودة  تظلله  دول��ي  مناخ  في 
بالملف النووي اإليراني، بعدما نضج الموقف األميركي بقبول 
العودة غير المشروطة إلى االتفاق النووي من دون أوهام إضافة 
وبيئة  العقوبات،  بعض  إبقاء  على  الحفاظ  أو  للتفاوض  بنود 
شهدت  وقد  سورية،  إلى  العربية  العودة  إطارها  ترسم  إقليمية 
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  انعقاد  هامش  على  نيويورك 
بعدد  المقداد  فيصل  الدكتور  السوري  الخارجية  وزير  لقاءات 
بوزير  المفصلي  اللقاء  أبرزها  كان  العرب  الخارجية  وزراء  من 
الحكومة نجيب  يبدأ رئيس  المصري سامح شكري،  الخارجية 
ثنائية  على  الحكومي  العمل  النطالق  التمهيد  أسبوع  ميقاتي 

أولوية الكهرباء والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
يفتح  الكهرباء  ملف  في  المطلوب  تحدد  واضحة  خطة  إنجاز 
الباب للتدقيق في طبيعة الغاز المصري الذي سيتّم ضخه عبر 
التدقيق  ومثله  االح��ت��الل،  كيان  م��ص��دره  ك��ان  إذا  وم��ا  األردن 
بالكهرباء األردنية وما إذا كانت تنتج بالغاز »اإلسرائيلي«، قبل 
إلتمام  وتقنياً  إداري��اً  الالزمة  الخطوات  تنفيذ  في  قدماً  المضي 
النقد  صندوق  مع  التفاوض  كذلك  االستجرار،  عملية  مقدمات 
لتحديد  الحكومة  ستعتمدها  التي  اآللية  حسم  يفترض  الدولي 

الخسائر وكيفية توزيع أعباء تحملها، بالمقارنة مع خطة حكومة 
مصرف  ووق��ف  المصارف  وقفت  التي  دي��اب  حسان  الرئيس 
ستعبّر  الذي  االجتماعي  التوازن  تحديد  بالتالي  بوجهها،  لبنان 
عنه الحكومة مالياً في ظل تحرك مصرفي لرمي أثقال الخسائر 
على المودعين والدولة طمعاً بما تبقى من الودائع وأمالك الدولة 

ومؤسساتها.
بيروت  مرفأ  بانفجار  الخاصة  التحقيقات  تستمر  بالتوازي 
القاضي  العدلي  المحقق  الواجهة، سواء لجهة مصير مهمة  في 
المشروع  واالرتياب  وال��رّد  اليد  كف  دعاوى  في  البيطار  طارق 
التي تنتظره، أو لجهة الحقائق المخفية في قضية نيترات البقاع 
ملف  فتحها  زاوي���ة  م��ن  المرفأ  قضية  على  بظاللها  تلقي  التي 
سرقة النيترات من المرفأ ونقلها إلى البقاع وصوالً إلى عرسال 
عن  الجواب  وتوضيح  المسلحة،  اإلرهابية  الجماعات  لحساب 
سؤال حدود تورط القوات اللبنانية في ذلك بعدما بات ثابتاً دور 
نيترات  قضية  في  القوات  على  المحسوبة  صقر  اإلخ��وة  شركة 

البقاع.
الحصار،  كسر  سفن  أوراقها  خلطت  التي  الداخلية  الملفات 
وقدم من خاللها حزب الله صوراً مغايرة لذاكرة اللبنانيين في 
التعامل مع القضايا الشعبية وأولويات األحزاب، تبدو متمحورة 
من احتفال »القومي« في ذكرى عملية الويمبي)التتمة ص5(

ميقاتي لأ�سبوع عمل يمّهد لإطالق خطة الكهرباء والمفاو�سات مع �سندوق النقد 

رعد: ي�ضحذون كّل اأ�ضلحتهم للمعركة االنتخابية... لكنهم »زحطوا« بالمازوت 

»القومي« يحيي �ضهادة خالد علوان وعملية الويمبي: لتفعيل معاهدة التعاون مع �ضورية 

الخيار الراجح: التوّجه �سرقًا

 

بدعم �سمني من فرن�سا؟

 اأميركا على و�سك الإفال�س وحرب المحيطات

تطبق على اأمنها القومي!

األليزيه  قصر  م��دخ��ل  على  الملتقطة  ل��ل��ص��ورة  خ��الف��اً 
على  يملي  ال��ف��ارع،  بطوله  ميقاتي،  نجيب  ب��أّن  الموحية 
فإّن  قوله  يقتضي  ما  ق��ام��ًة،  األقصر  م��اك��رون،  إيمانويل 
الرئيس الفرنسي هو الذي استحصل من رئيس الحكومة 
لقاء  وض��م��ان��ات  وأف��ع��ال  أق����وال  م��ن  ي��ري��ده  م��ا  اللبنانية 
المساعدات التي وعدت فرنسا بتقديمها إلى لبنان »وتبتغي 

حّض المجتمع الدولي على االستجابة لطلباته الملّحة«.
اإلج��راءات  اتخاذ  الملّح  »م��ن  أن��ه  لميقاتي  أّك��د  ماكرون 
لكي  الضرورية  باإلصالحات  المتمثلة  األولى  والخطوات 
الدولي  فالمجتمع  بنفسه.  الثقة  لبنان من استعادة  يتمّكن 
في  اإلصالحات  إطالق  قبل  لبنان  مساعدة  من  يتمّكن  لن 
أّن  أعلم  اإلدارة.  وتقويم  الفساد  ومكافحة  الطاقة  قطاع 
ودعم  والتغذية  والطاقة  التحتية  البنى  ستكون  أولويتكم 
األمد  قصيرة  احتياجاته  إلى  باالستجابة  اللبناني  الشعب 
المفاوضات  إج���راء  لبنان  على  أّن  تعلمون  لكنكم   )...(

الضرورية مع صندوق النقد الدولي«.
الرئيس  من  بدعم  عازم،  أنه  إلى  ماكرون  طمأن  ميقاتي 
م��ي��ش��ال ع���ون ورئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب����ري، على 
مباشرة تلك اإلصالحات التي ستكون حاسمة في استعادة 
االقتصاد  وإنعاش  اللبناني  الشعب  معاناة  وتخفيف  الثقة 

ومتابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي«.
)التتمة ص5(

بعد إحراج األميركان في البحار وتشديد الخناق عليهم 
منها  إلخراجهم  اليابسة  على  ومطاردتهم  المضائق  في 
من  كالً  تتجه  الصاعدة،  المشرق  قوى  من  بدعم  مذلولين 

روسيا والصين لمقارعتهم في المحيطات..!
حاد  نقص  م��ن  واشنطن  فيه  تعاني  ال��ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
خصومها  لدى  وفرتها  مع  بالمقارنة  النقدية  السيولة  في 
تسلح  سباق  إلى  اللجوء  بايدن  إدارة  تحاول  اآلسيويين، 
باالعتماد  األوروبية  القارة  خارج  عسكري  وحلف  جديد 
يعتبره  فيما  الحّل،  أنه  منها  ظناً  جديدة  عالمية  قوى  على 
من  تبقى  ما  على  شباكه  إلقاء  في  نجحوا  فخاً  الصينيون 

اإلمبراطورية المتخبّطة! 
ولمزيد من إلقاء الضوء على هذا العجز الذي تعاني منه 
واشنطن نلقي الضوء في ما يلي على ما ورد على لسان 

كبار القوم عندهم..!
األميركية،  ت��اي��م��ز«  »ف��اي��ن��ن��ش��ال  صحيفة  ن��ش��رت  ف��ق��د 
المالي  ال��وض��ع  ح��ول   ،2021/8/9 ب��ت��اري��خ  م��وض��وع��اً 
الخطير لحكومة الواليات المتحدة األميركية، اهّم جاء فيه 

هو التالي: 
ِيلين  جانيت  السيدة  األميركية،  المالية  وزيرة  إن   )1
السيدة  إلى  عاجلة  رسائل  ارسلت  قد   ،Janet Yellen
األميركي،  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س��ة  ب��ي��ل��وس��ي،  ن��ان��س��ي 
النقدية، السيولة  أّن  فيها  أبلغتهم  آخرين،  ن��واب  وإل��ى 
)التتمة ص5(

 د. عصام نعمان*

 محمد صادق الحسيني

قضية  ل��ي��س��ت  ق��ض��ي��ت��ن��ا  اّن 
أّن  ي��درك��ون  فخصومنا  منطق، 
نسترجع  لم  وإذا  حقوقاً...  لنا 
حقوقنا بالقوة فعبثاً نسترجعها، 
لذلك نحن مستعّدون للدفاع عن 

حقوقنا.
سعاده

أعلن مجلس القضاء األعلى في العراق، أمس، عن صدور 
مذكرات قبض بحق المشاركين في ما سّمي مؤتمر »السالم 
واالسترداد«، في مدينة أربيل العراقية، الذي دعا إلى تطبيع 

العالقات مع »إسرائيل«.
وقال المجلس في بيان إّن »محكمة تحقيق الكرخ األولى 
القومي  األمن  مستشارية  من  مقدمة  معلومات  على  وبناء 
على  الحردان(  )وسام  المدعو  بحق  قبض  مذكرة  أصدرت 
إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل«.

وأضاف: »كما تّم إصدار مذكرة قبض بحق المدعو مثال 
األلوسي، والموظفة في وزارة الثقافة، سحر كريم الطائي، 
اإلج����راءات  ات��خ��اذ  »سيتم  وت��اب��ع:  نفسها«.  الجريمة  ع��ن 
أسمائهم  معرفة  ح��ال  المشاركين  بقية  ب��ح��ّق  القانونية 

الكاملة«.

قوات  بين  اليمنية  مأرب  محافظة  وغرب  جنوب  في  المعارك  وتيرة  تصاعدت 
المسنودة بطائرات قوات  الرئيس عبد ربه منصور هادي  حكومة صنعاء وقوات 

التحالف السعودي. 
حققوا  الشعبية  واللجان  اليمني  »الجيش  بأّن  محلية  ميدانية  مصادر  وأفادت 
أم  بمعسكر  محيطة  مواقع  على  بالسيطرة  مأرب،  محافظة  جنوبي  جديداً  تقدماً 
ِرَيش في مديرية الُجوبة، بعد مواجهات عنيفة مع قوات هادي أّدت إلى وقوع قتل 

وجرحى في صفوف الطرفين«.
وأشارت المصادر إلى أّن »سقوط معسكر أم ِرَيش بيد الجيش واللجان الشعبية 
بات وشيكاً، غداة استكمال الجيش واللجان السيطرة على عقبة، وسلسلة جبال 

َملعاء الممتدة بين مديريتي الجوبة وحريب بيحان«.
رغم  التقدم  من  تمكنت  واللجان  الجيش  »ق��وات  أّن  نفسها  المصادر  وأك��دت 
جوي  بغطاء  اإلصالح  وحزب  هادي  قوات  بها  دفعت  التي  العسكرية  التعزيزات 
من طائرات التحالف في مديرية الجوبة«، بالتزامن مع مواصلة الجيش واللجان 
الشعبية فرض حصارهم على قوات هادي، وتنظيم »القاعدة« في مديرية الَعْبِدَّية 

جنوبي محافظة لليوم الرابع على التوالي.

 مجل�س الق�ساء الأعلى في العراق

ُي�سدر مذكرات قب�س

 

بحّق الم�ساركين في موؤتمر اأربيل

الجي�س اليمني يتقّدم في ماأرب

وي�ضيطرعلى مواقع في الجوبة
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متفرقات

} استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق 
لندن، في حضور سفير  إقامته في  أفريقيا جيمس كلفرلي في مقر  األوسط وشمال 
اللقاء بحث  المتحدة رامي مرتضى. وبحسب بيان جرى خالل  المملكة  لبنان لدى 
ودور  الصعبة  األوقات  هذه  في  لبنان  »وحاجات  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
تعمل  التي  االقتصادي  النهوض  لخطة  ومواكبتها  ومساندته  دعمه  في  بريطانيا 

الحكومة«. عليها 
سعيد  أبو  الشيخ  المرجع  وهاب،  وئام  العربي«  »التوحيد  حزب  رئيس  زار   {
في  البحث  ج��رى  حيث  ساعتين،  لمدة  والتقاه  معصريتي،  في  الصايغ  أن��ور 
سعيد  أبو  »الشيخ  وه��اب  قال  الزيارة  وبعد  الطائفة.  في  المستجدة  األوض��اع 
نسترشد  ونحن  والحكمة.  والجرأة  والحق  العقل  صوت  وهو  الروحية  مرجعيتنا 
على  الحفاظ  في  كثيراً  تساعدنا  لألمور  ومقاربته  حكمته  أن  ونرى  بتوجيهاته، 

والطائفة«. الجبل 
في  أمس  من  أول  ليل  منتصف  بإشكال  )سوري(  ص  حسن.  الشاب  أصيب   {
للصليب  تابعة  إسعاف  سيارة  بواسطة  نقله  وتّم  صور.  قضاء  الحوش  منطقة 
بجراحه.  متأثراً  فجراً  توفي  ولكنه  للمعالجة،  صور  مستشفيات  أحد  إلى  األحمر 
الفلسطيني  وهو  الجاني،  اعتقال  من  صور  في  المعلومات  مكتب  عناصر  وتمّكن 

حسين .م، وُفتح تحقيق لمعرفة األسباب.
} وقع إشكال في منطقة الفوار طلعة مار الياس شرق مدينة صيدا، على خلفية 
وحضرت  ُتذكر،  إصابات  دون  من  نار،  إطالق  إلى  تطور  أن  لبث  ما  سابق،  إشكال 

قوة من الجيش وعملت على تطويقه وإعادة الهدوء الى المنطقة.
} أعلنت قيادة الجيش عبر »تويتر«، تسلّم 13 طناً من المواد الغذائية في مطار 

بيروت الدولي مقّدمة هبة لصالح الجيش اللبناني من الجمهورية اإليطالية.

ميقاتي مستقبالً الوزير البريطاني في لندن

قال مصدر دبلوماسي في نيويورك اّن 
اللقاءات المعلنة وغير المعلنة لوزير الخارجية 

السوري فيصل المقداد مع وزراء الخارجية 
العرب رسمت خارطة طريق فتح السفارات 

العربية في سورية، وعودة سورية الى 
الجامعة العربية، واّن اللقاء مع وزير الخارجية 

المصري كان ثمرة لتحضير يضمن نجاحه.
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»ال�شم�س طالعة  النا�س قا�شعة«...

{ أحمد بهجة*
ليس من تأثير ُيذكر للحملة السياسية واإلعالمية التي 
حزب  قيام  ضّد  جهة  من  أكثر  بها  والقيام  تمويلها  تتولى 
خاصة  سورية،  عبر  اإليرانية  المحروقات  باستيراد  الله 
التزاماً  هناك  أّن  وي��الح��ظ  ويسمع  ي��رى  ال��ع��ام  ال���رأي  أّن 
مادة  توزيع  في  خطأ  أّي  ودون  وبالتعليمات  بالخطة  تاّماً 
المازوت بالطريقة العلنية الواضحة وبشكل مدروس على 

القطاعات الحيوية األساسية في كّل المناطق.
الناس لم تعد تعطي أّي اهتمام للشعارات والبروباغندا 
اإلعالمية السلبية، بل جّل اهتمام المواطنين محصور هذه 
األيام في كيفية توفير الحاجات الحياتية لهم ولعائالتهم، 
االضطرار  دون  من  اختالفها  على  المحروقات  سيما  ال 
للوقوف ساعات طويلة في الطوابير، وكذلك تأمين الدواء 
واالستشفاء والطبابة، وبقاء التيار الكهربائي ألطول فترة 
ممكنة من ساعات الليل والنهار وبكلفة ال تقّص الظهر كما 
أننا على  ُيقال... وغير ذلك من أمور ال غنى عنها، خاصة 
أبواب عام دراسي جديد والكّل يعلم ماذا يحتاج هذا األمر 
اللبنانيين  من  الكبرى  الغالبية  بمقدور  ليس  متطلبات  من 

تأمينها.
على  القدرة  لهم  تتوفر  أن  هو  المواطنين  يهّم  ما  إذن... 
تأمين الحاجات المذكورة آنفاً، وهو ما يتّم تحقيق جزء كبير 
منه من خالل توزيع المازوت اإليراني، وبشكل بعيد تماماً 
عن أّية حسابات سياسية، ومعلوم أّن توّفر مادة المازوت 
بهذا السعر المقبول بالليرة اللبنانية يعني استمرار الخدمات 
ويعني  والخاصة،  الحكومية  المستشفيات  في  األساسية 
استمرار عمل مصانع األدوية واألمصال، واستمرار عمل 
أكثر  الخبز وغيره، ويعني ساعات كهرباء  األف��ران إلنتاج 
تبّرر  المولدات  أصحاب  لدى  حجة  أّي  هناك  يعد  لم  طالما 
إطفاء مولداتهم لساعات وساعات كما كان يحصل خالل 

األشهر الماضية.
هذا مسار انطلق ولن يتوقف بل على العكس تماماً سوف 
التلّكؤ الرسمي عن  إذا استمّر  أكثر فأكثر، خاصة  يتوّسع 
ال  الدولة،  بها  تقوم  أن  المفترض  الواجبات  بأبسط  القيام 
سيما أّن التعريف األساسي للدولة هو أّن عليها »اإلشراف 
إلى  تهدف  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  أنشطة  على 

تقّدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة األفراد فيها«.
البداية كانت من استيراد المازوت ألنه يمثل حاجة مهمة 
ستكون  ج��داً  وقريباً  أسلفنا،  كما  قطاع  من  أكثر  لتسيير 
الحاجة إليه أكبر مع اقتراب موسم الشتاء وضرورة تأمينه 
التي  البنزين األولى  أيام قليلة تصل باخرة  للتدفئة، وبعد 
ُيعتقد أنها ستُخّصص لوسائل النقل المعنية بنقل التالميذ 
إلى المدارس والجامعات، ألّن كلفة النقل مرتفعة جداً وباتت 
من  بّد  وال  التربوي،  القطاع  سير  أم��ام  كبيراً  عائقاً  تشكل 
اإليراني  والبنزين  المشكلة،  لهذه  المناسبة  الحلول  إيجاد 
مثل  إيجاد  لكيفية  الصالح  النموذج  ويعطي  البداية  يشكل 

هذه الحلول.
هذا في ما يخّص قطاع المحروقات، لكن هناك في لبنان 
كبيرة  وق���رارات  إنقاذية  حلول  إل��ى  تحتاج  كثيرة  أزم���ات 
وجريئة، تبدأ من قطاع الكهرباء وال تنتهي بقطاع النقل العام 
التذكير بأن أصدقاء  والخاص، وفي هذا السياق ال بّد من 
لبنان اإليرانيين والروس والصينيين قّدموا عروضاً سخية 
ما  لكّل  السريعة  الحلول  إيجاد  شأنها  وم��ن  ج��داً  ومهمة 
نعاني منه من أزمات، ومن دون تحميل الخزينة اللبنانية أّية 
أعباء مالية هي أصالً عاجزة عن تحّملها، ذلك أّن العروض 
اإليرانية لبناء معامل ومحطات توليد الكهرباء، والعروض 
الصينية إلنشاء السكك الحديد من الجنوب إلى الشمال ومن 
بيروت إلى البقاع إضافة إلى نفق حمانا � شتورة، والعروض 
الروسية إلنشاء أو لتأهيل مصفاتي الزهراني وطرابلس... 
كّل هذه العروض هي على طريقة ال� bot، وبالتالي يمكن 
تخيّل حجم االستثمارات التي ستضخها في لبنان كّل دولة 
من الدول الثالث لكي تبني ما تقترحه من مشاريع، ثم حجم 
العائدات االقتصادية التي ستأتي بها هذه المشاريع حين 
تبدأ بالعمل واإلنتاج... ال سيما أنها تفتح الباب واسعاً أمام 
لبنان باتجاه محيطه الطبيعي في سورية واألردن والعراق 
ومنها إلى الدول العربية كافة، مع ما يعنيه ذلك من إمكانيات 
اقتصادية هائلة يستفيد منها لبنان واللبنانيون في قطاعات 

الزراعة والصناعة والخدمات...
هذا كله يعني أننا لسنا بحاجة إلى المزيد من االستدانة، 
ولسنا بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما 
تفرضه على لبنان من إجراءات ال يستطيع احتمالها، ومعها 

شروط سياسية مرفوضة بالمطلق.
طبعاً هذا ال يعني أننا لسنا بحاجة إلى إصالحات كبيرة، 
المصرفي  وبالقطاع  العامة  بالمالية  يتعلق  ما  في  خاصة 
جريمة  اللبنانيين  بحق  ارتكب  وال��ذي  والخاص،  الرسمي 

كبرى غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وللبحث صلة...
*خبير مالي واقتصادي  

خفاياخفايا

قال مصدر أمني إّن إعالن نتائج التحقيقات في 
مصدر ونوعية وخلفيات قضية نيترات البقاع 

يرتبط بكيفية تعامل مرجع قضائي ال يزال 
يتفادى ضّمها الى ملف التحقيق الحساس 
الذي يتحّمل مسؤوليته رغم ثبات التشابك 
بين الملفين، وتوقع المصدر ان يكون لذلك 

تداعيات كبيرة على المشهدين السياسي 
والقضائي...

كوالي�سكوالي�س

{ علي بدر الدين
كلما اقترب موعد االستحقاق االنتخابي النيابي المقرتقب في شهر 
آذار من العام المقبل، »تتفتق« عبقرية المنظومة السياسية، بإبداعات 
ال��خ��اط��ر« كما  ال��ب��ال وال ع  واق��ت��راح��ات وأف��ك��ار وآراء ج��دي��دة، »ال ع 
إلجراء  والتشريعية،  والقانونية  السياسية  محركاتها  وتشغل  ُيقال، 
أو  أقّرته منذ أربع سنوات، زيادة  الذي  القانون االنتخابي  تعديل في 
نقصاناً أو إللغاء فقرة أو مادة لزوم مصالحها االنتخابية، وما يوفر 
حجم  تخفيف  أقله  أو  نفسها،  إنتاج  إلع��ادة  إضافي  تحصين  من  لها 
منه  بّد  ال  كثمن  خرقها  سيتّم  التي  لوائحها،  في  المتوقعة  خسائرها 
الوطن والدولة  ارتكبته من فظائع، واقترفته من جرائم بحق  على ما 
والشعب والمؤسسات، وما زالت تمعن في مواصلة نهجها اإلفسادي 
أو  تمييز  دون  من  اللبنانيين  لكّل  واإلذالل��ي  والتجويعي  والتفقيري 
تفرقة طائفية أو مذهبية أو مناطقية، وهي المرة األولى التي »تحقق« 

فيها العدالة والمساواة والفساد المتوازن. 
المنظومة  ه��ذه  شّرعت  االنتخابي،  االستحقاق  موعد  بلوغ  قبل 
الخالفية، ونفضت عنها  الساخنة  والملفات  القضايا  لكّم من  أبوابها 
سطح  على  وتطفو  لتنبش  وقتها  حان  وقد  والنسيان،  اإلهمال  غبار 
والخالفات  والصراعات  للسجاالت  كمادة  وساحاته،  لبنان  أزم��ات 
واالتهامات وتحميل المسؤوليات المتبادلة، عن سنوات او عقود من 
التواطؤ والشراكة في السلطة وخارجها، وفي الفساد والمحاصصة 
وال��ن��ه��ب واالح���ت���ك���ار، ألن���ه ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، أن »ال����ض����رورات تبيح 
محّصن  الجميع  اّن  مع  نجاته،  طوق  عن  يبحث  والكّل  المحظورات« 
المنظومة  ه��ذه  مكونات  من  واح��د  ولكل  والنفوذ،  والمال  بالسلطة 
والطائفي  ال��س��ي��اس��ي  حجمه  وف���ق  ومكتسباته  وأرب���اح���ه  حصته 
»الزعبرة«  ل���  م��ج��ال  وال  ح���دوده���ا،  وع��ل��ى  منطقته  ف��ي  وال��م��ذه��ب��ي 

والتزوير والنفاق، وكله موثق ومعروف ومحّضر ليوم »أّم المعارك« 
وعلى  والدقيقة،  الخاصة  حساباتها  لها  التي  النيابية،  االنتخابات 
وطائفي  سياسي  مكون  لكل  والمستقبل  الحاضر  يتوقف  نتائجها 
الحتمي، خاصة  السقوط  ومذهبي، وأّي تهاون في مواجهتها يعني 
إذا كان بعض الالعبين األساسيين فيها، متهمين وفاسدين ومارقين 
الذين بفضل  الحاضنة،  بيئاتهم  وسارقين حقوق شعبهم، وتحديداً 
سياساتهم »الحكيمة« أصبحوا »على األرض يا حكم«، يعني بالعربي 
المشبرح »ع الحديدة«، من »حق« هذه المنظومة المتسلطة أن تخاف 
على مصيرها السياسي وعلى مواقعها السلطوية والمالية، كما على 
رغم  الشعبية،  »التغيير«  ري��اح  هبوب  من  وأزالمها  وقّوتها  نفوذها 
هدوئها المؤقت، فإنها قد تنذر بعواصف هوجاء تترجم في صناديق 
»السوس«  ب��دأ  ال��ذي  المنظومة  بهذه  وتطيح  تفعلها  وق��د  االق��ت��راع 
ينخرها، وتقتلعها بعد عقود من الحكم والتحكم من جذورها وقطع 
كّل  وفي  والمؤسسات،  والبحر  البر  في  كاألخطبوط  شلوشها  تمّدد 
وعقارات  وسمسرات  وصفقات  واحتكار  وتجارة  سلطة  فيه  مكان 

ومال عام وخاص.
الخوف الصامت الساكن داخل المنظومة السياسية وعلى حدودها 
فيها  تستشعر  مرة  ككل  حفزها  سطوتها،  وبسط  سيطرتها  وم��دى 
السياسي والسلطوي،  الزمن اآلتي على واقعها ومصيرها  من خطر 
على استجماع قواها ونفوذها وباعها الطويل في األالعيب وصنوف 
وبأوراقها  الخيط،  وبرأس  بالمبادرة  إمساكها  السترجاع  االحتيال، 
التي تحتفظ فيها لوقت الحشرة، وهي في هذه المرحلة تتأّبطها بقوة 
حتى ال تتبعثر قبل الموعد االنتخابي وتفقد بعضاً من عناصر قّوتها 

السياسية والسلطوية والتنظيمية.
ال غرابة اْن لجأت إلى القانون االنتخابي إللهاء الناس في خزعبالتها 
من جهة ولتحسين مواقفها ومواقعها في السلطة وخارجها من جهة 

ثانية، ولم تجد سوى التركيز على حق المغتربين باالقتراع وتحديد 
ستة مقاعد في الخارج موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين 
تّم  ما  إذا  عملياً  وه��م  الست،  ال��ق��ارات  في  المغتربين  ماليين  لتمثيل 
أمراء  المتعلق والمغتربين ال يمثلون سوى  القانوني  االلتزام بالنص 

الطوائف والمذاهب والسلطة.
المجلس  ق��ان��ون م��ن  إل��ى  ال��غ��اء ه��ذا النص يحتاج ف��ي األس���اس  إّن 
ثم  المعنية  النيابية  اللجنة  عبر  تمّر  إلغائه  طريق  وب��داي��ة  النيابي، 
العامة  الجلسة  ف��ي  يطرح  وأخ��ي��راً  المشتركة  النيابية  اللجان  ربما 
والمماحكات  للسجاالت  خاضع  طويل  طريق  يعني  النواب،  لمجلس 
والشروط واألثمان من القوى السياسية والطائفية والمذهبية، ولكن 
الوقت يضيق، ألّن موعد تسجيل المغتربين اللبنانيين في السفارات 
والقنصليات في الخارج، عليه اال يتجاوز العشرين من شهر تشرين 
الثاني المقبل، وعليها إرسالها الى لبنان قبل العشرين من كانون األول، 
المحددة،  المدة  انقضاء  قبل  للتسجيل  المغتربين  وهذا يفرض دعوة 
غير أّن االتجاه يميل إلى عدم إجراء انتخابات المغتربين بذريعة عدم 
إلغاء  األق��ّل  على  او  اللوجستية،  اإلمكانات  وضعف  األم���وال  وج��ود 
المادة التي تنص على تخصيص ستة مقاعد اغترابية، أو نسف نص 
باالقتراع والتمثيل، وهذا هو  المغتربين  االنتخابي على حق  القانون 
المرّجح، الذي ُيعمل عليه، ويالقي ردود فعل مختلفة بين الموافقين 
له وفق حسابات كّل فريق سياسي طائفي ومصلحته  والمعارضين 
بهذا  المعنية  الجهات  بين  الحبال  شّد  بدأ  وقد  المغتربين،  اقتراع  في 
الشأن، بانتظار معرفة لمن تكون الغلبة، بعد أن عرفت هوية المغلوب، 
المسلوبة  والمغترب  المقيم  اللبناني  الشعب  وأب���داً  دائ��م��اً  هو  ال��ذي 
حقوقه، حتى في االقتراع للتعبير عن رأيه، على أمل أن يحدث خرقاً 
وفرقاً وثغراً في جدار المنظومة السياسية، لكن أحالمه تتحطم عند 

هذا الجدار الصلب واألصّم، ويبقى هو الحلقة األضعف...

مصطفى الحمود
أن  للمقاومة،  ال��وف��اء  كتلة  أك��دت 
جميعاً  »زح��ط��وا  ال��م��ق��اوم��ة  أع���داء 
ب��ال��م��ازوت وان��ك��ش��ف��ت ال��م��ؤام��رة« 
التحّدي  »على  قدرتها  وبانت  عليها 
مما  بكثير  أكبر  والصمود،  والمواجهة 
األزم��ة«.  ومفتعلو  المتآمرون  يظن 
الحقيقية  المعطيات  »إخفاء  أن  ورأت 
وطريقة  البقاع  نيترات  مصدر  عن 
خالفاً  وتخزينها  لبنان  إلى  دخولها 
استفهام  ع��الم��ات  يطرح  للقانون، 
والجهات  الخلفيات  ح��ول  كبيرة 
القضية  ه��ذه  طمس  ت��ح��اول  ال��ت��ي 

المحورية«.
الكتلة  رئيس  رأى  اإلط��ار،  هذا  وفي 
تأبيني  احتفال  في  رعد،  محمد  النائب 
التفاح،  إقليم   - بوسوار  عين  ببلدة 
مدى  على  بها  مررنا  التي  »األزم��ة  أن 
سنتين وأكثر في هذا البلد، هي نتيجة 
سوء السياسات الحكومية االقتصادية 
واعتقادهم  األع��داء  وتسلُّط  السابقة، 
س��ان��ح��ة  ال���ف���رص���ة  أن  وت��وه��م��ه��م 
من  المقاومة  بيئة  على  لالنقضاض 
المقاومين،  وبين  بينها  الفصل  أج��ل 
ل��ك��ن وب��ك��ل ص���راح���ة، زح���ط ه��ؤالء 
المؤامرة  وانكشفت  بالمازوت  جميعاً 
التحّدي  على  المقاومة  ق��درة  وبانت 
مما  بكثير  أكبر  والصمود،  والمواجهة 

يظّن المتآمرون ومفتعلو األزمة«.
وقال »عادوا للتمسكن وشكلوا حكومة 
ويهّيئون  والخارج،  الداخل  من  نواكبها 
اآلن الفرصة من أجل خوض االنتخابات 
شبه  هناك  »أّن  إل��ى  الفتاً  النيابية«، 
موعد  على  النيابية  الكتل  بين  إجماع 
بسبب  المقبل،  آذار   27 في  االنتخابات 

تزامن نيسان مع شهر رمضان«.
وس���أل »م����اذا ي��ري��دون م��ن ه��ذه 
االن���ت���خ���اب���ات؟« وق����ال »ي���ري���دون 
النيابية،  األك��ث��ري��ة  على  الحصول 
وك��ي��ف ي��ح��ص��ل��ون ع��ل��ى األك��ث��ري��ة 
العتاد  ك���ّل  ي��ح��ّض��رون  ال��ن��ي��اب��ي��ة؟ 
والّعدة وسنشهد ضغوطاً كبيرة على 
نهج  يؤّيدون  الذين  من  المرشحين 
استطاعوا  إذا  وسيمنعون  المقاومة، 
أن تكون هناك تحالفات وسيضغطون 
على سحب عدد من المرشحين الذين 
صف  في  ويكونوا  ينجحوا  أن  يمكن 
إما  عليهم  سيضغطون  المقاومة. 
أو  البالد  خارج  بمصالحهم  بالتهديد 
عليهم،  ستفرض  بعقوبات  بتهديدهم 
ولهم  يعملون  ك��ان��وا  إذا  خصوصاً 

وسيحاولون  البالد،  خارج  مصالح 
باهظة  أم����وال  ودف���ع  ال��ذم��م  ش���راء 
القوى  م��وازي��ن  يعّدلوا  أن  أج��ل  من 
في  المقبلة  األكثرية  على  ويسيطروا 

النيابي«. المجلس 
بأنهم  منهم  توّهم  ذلك  »كّل  أضاف 
ال��م��س��ار  ي��غ��ي��روا  أن  يستطيعون 
وي��أخ��ذوه  البلد  ه��ذا  ف��ي  السياسي 
الخليج  دول  بعض  أخذوا  حيث  إلى 
وتطبيع  اإلسرائيلي  العدو  لمصالحة 
ال���ع���الق���ات م���ع���ه. س��ن��واج��ه ه��ذا 
قانوناً  لنا  يتاح  ما  بكل  االستحقاق 
االنتخابية  المعارك  هذه  وسنخوض 
أبناء  وبوعي  بشعبنا  كبيرة  وثقتنا 
ما  كل  وسنشرح  المقاومة،  البيئة 
لدينا للناس حتى يكونوا على اطالع 

ووضوح كامل بالموضوع«.
النائب حسن فضل  من جهته، رأى 
في  »االستمرار  أن  تصريح،  في  الله 
الحقيقية عن مصدر  المعطيات  إخفاء 
إلى  دخولها  وطريقة  البقاع  نيترات 
للقانون،  خ��الف��اً  وتخزينها  لبنان 
حول  كبيرة  استفهام  عالمات  يطرح 
تحاول  ال��ت��ي  وال��ج��ه��ات  الخلفيات 
ألنه  المحورية،  القضية  هذه  طمس 
ال��ك��ش��ف عن  أن  ال��واض��ح  م��ن  ب��ات 
أمور  معرفة  إل��ى  سيؤدي  خيوطها 
النيترات  إدخ��ال  كيفية  حول  كثيرة 
بذلك،  تقوم  التي  والجهات  لبنان  إلى 

بما فيها نيترات المرفأ«.
األم��ن��ي��ة  األج���ه���زة  »إن  أض����اف 
إجابات  لتقديم  مدعوة  والقضائية 

األسئلة  ع��ن  ال��ع��ام  ل��ل��رأي  ش��اف��ي��ة 
ال��م��ش��روع��ة ح��ول هذه  ال��ج��وه��ري��ة 
تثير  ش��ك��وك  أي  وت��ب��دي��د  القضية، 
هي  من  األسئلة:  هذه  ومن  مخاوفه، 
الجهات التي أتت بهذه النيترات ومن 
لها  سّهل  وم��ن  أدخلتها  وكيف  أي��ن 
التحقيق  وألي غرض حقيقي وهل تم 
عالقة  وأي  فيهم  المشتبه  جميع  مع 
مشيراً  المرفأ؟«،  بنيترات  كله  لذلك 
الشكوك  ه��ذه  م��ن  يزيد  »م��ا  أن  إل��ى 
محاوالت  تشابه  هو  الريبة  وُيثير 
مع  القضية  هذه  في  الحقائق  طمس 
تحقيقات  ف��ي  ي��ج��ري  ال��ذي  مثيلها 
السياسة  ألن  المرفأ،  انفجار  كارثة 
األم���ور  تجهيل  ت���زال  ال  ال��م��ع��ت��ّم��دة 
الجوهرية، كتحديد الجهات الحقيقية 
ولمصلحة  ب��ال��ن��ي��ت��رات  أت���ت  ال��ت��ي 
وخلفيات  خارجه  أو  لبنان  في  من 
في  القضاء  ودور  طويلة  مّدة  إبقائها 
التحقيقات  عن  اإلعالن  وعدم  حجزها 
الخلل  على  ذلك  بدل  والتركيز  الفنية 

اإلداري«.
كشف  »أن  مؤكداً  الله  فضل  وختم 
البقاع  نيترات  بقضية  يتعلق  ما  كل 
ضرورة وطنية لحماية اللبنانيين من 
وتخزينها  المواد  هذه  جلب  مخاطر 
التحقيق  مع  تجربتهم  تتكرر  ال  وكي 
عن  أبعدتهم  التي  المرفأ  كارثة  في 
جهة  من  ُتشكل  ولم  جهة  من  الحقيقة 
بالنيترات  يأتي  لمن  رادع��اً  أخ��رى، 
سالمة  يهّدد  بما  ويخّزنها  الخطرة 

المواطنين«.

أن  الحّر«  الوطني  »التيار  في  السياسية  الهيئة  رأت 
البالد  بدخول  أم��اًل  اللبنانيين  أعطت  الحكومة  »والدة 
النهوض  أّما  االنهيار،  النسبي ووقف  مرحلة من االستقرار 
الحكومة  تحّمل  يستوجبان  فإنهما  الثقة  واس��ت��ع��ادة 
وإجراء  المالي  التعافي  خطة  وتنفيذ  بوضع  مسؤولياتها 
هيكلة  وإع���ادة  الجنائي  التدقيق  من  ب��دءاً  اإلص��الح��ات 
القطاع المصرفي وحفظ أموال المودعين وتوزيع الخسائر 
2022 تأخذ  بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية للعام 
أن يواكب  إقرار إصالحات مالية جذرية، على  في االعتبار 
الكونترول  الكابيتال  قوانين  بإقرار  ذلك  النواب   مجلس 
األموال  واسترداد  عاّمة  بخدمة  القائمين  حسابات  وكشف 

المهّربة إلى الخارج«.
وأكدت في بيان إثر اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة 
النائب جبران باسيل »متابعة هذه المواضيع  مع الحكومة 
األمان االجتماعي من  ومالحقة كل ما يتصل بتوفير شبكة 
في  الموظفين  ودعم  التمويلية  بالبطاقة  العمل  بدء  خالل 
من  الطاقة  من  األقصى  الحّد  وتوفير  الدعم  رفع  م��وازاة 
انكشفت  األكاذيب،  بعدما  لبنان  كهرباء  مؤسسة  طريق 
وتبّين أن الهدر الحقيقي هو في منع اإلمكانات عن مؤسسة 
بشراء  االحتياط  واستنزاف  الكهرباء  إلنتاج  لبنان  كهرباء 
لفواتير  المتعاظم  االرتفاع  عن  ناهيك  للمولدات،  المازوت 
المولدات التي ال يمكن للمواطنين تحّملها، وهذا كله نتيجة 
قبل  من  الكهرباء  قطاع  إلص��الح  المانع  السياسي  النكد 

تجّمع ألكثرية نيابية« .
واعتبرت أن »إقدام إسرائيل على أي نشاط غازي وعمل 

شمال  عليها  المتنازع  المنطقة  في  وإنتاجي  استخراجي 
إجراءات  اتخاذ  يستلزم  لبنان،  على  اعتداء  هو   ،29 الخط 

تنفيذية لحفظ الحدود والحقوق كاملة«.
في  النيابية  االنتخابات  اجراء  »أهمية  على  شددت  واذ 
موعدها ووفق القانون الحالي،  ومن ضمنه حق المنتشرين 
على  والحفاظ  إقامتهم،  مكان  في  والتمثيل  بالتصويت 
أي  رف��ض��ت  يمثلونهم«،  ن���واب  ستة  بانتخاب  حقهم 
ورأت  ذري��ع��ة«  أي  تحت  ال��ح��ق  ه��ذا  ل��ض��رب  »م��ح��اول��ة 
البايومتري  التصويت  إقرار  في  الجّدي  البحث  »ضرورة 
وإنشاء الميغاسنتر،  ما يسهل العملية االنتخابية ويشّجع 
بحرية  االنتخاب  على  ومنتشرين،  مقيمين  المواطنين، 

وشفافية بعيداً من أي ضغوط«.
األمنية  وال��ق��وى  القضاء  أن  يقوم  »ض���رورة  وأك���دت 
العدالة  من  الفاّرين  مالحقة  المطلوبين  في  بواجباتهم 
وتخزينها«،  والنيترات  النفطية  المواد  بتهريب  والمتهمين 
تحقيقه  العدلي  القضاء  يتابع  أن  »ض��رورة  أك��دت  كما 
معرفة  إلى  وصوالً  بيروت  مرفأ  انفجار  قضية  في  الجدي 
من أدخل النيترات واستعمله وعلى من تقع المسؤولية في 
حدوث االنفجار« ورأت »ضرورة أن يبادر جميع المعنيين 

إلى وضع أنفسهم في تصرف التحقيق«.
ال��الزم��ة  مع  ب��االت��ص��االت  »ي��ق��وم  التيار  أن  وأعلنت 
الوفير هذه السنة  التفاح،  المعنيين لتأمين تصدير موسم 
والذي يعتاش من مردوده المالي آالف اللبنانيين، كما أنه 
يقوم بكل ما يلزم لتأمين المحروقات الالزمة لعملية حفظه 

وتبريده«.

أك������دت ك��ت��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
بحاجة  لبنان  أن  والتحرير 
ويجب  ال��ج��م��ي��ع  ل��م��س��اع��دة 
كما  ال��ش��رق  على  ينفتح  أن 
ممكن  دعم  أكبر  لحشد  الغرب 
إلى  داعية  النهوض،  لمسيرة 
واإلج��راءات  ال��ق��رارات  اتخاذ 
التي تعالج األزمات الحياتية 

والمعيشية.
اعتبر  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
هاشم،  قاسم  الدكتور  النائب 
الحكومة  رئ��ي��س  »ب���دء  أن 
إلع��ادة  الخارجية  اتصاالته 
خطوة  الخارج  مع  الثقة  بناء 
ثقة  األه��م  ويبقى  ض��روري��ة 
خالل  من  بدولتهم  اللبنانيين 
واإلج��راءات  ال��ق��رارات  اتخاذ 
التي تعالج األزمات الحياتية 

وال��م��ع��ي��ش��ي��ة وال��ت��ي ت��ق��ّض 
اللبنانيين«. مضاجع 

واالجتماعية،  المعيشية  األزمات  اشتداد  »مع  شبعا  في  منزله  من  تصريح  في  وقال 
تفاقم  بعد  اجتماعاتها  وتكّثف  نحل  خلية  إلى  تتحّول  أن  الحكومة  على  لزاماً  أصبح 
وغالء  فقدان  ومع  الشتاء  فصل  أبواب  على  أصبحنا  وألننا  القضايا،  كل  لتطال  األزمات 
مادة المازوت، فإن الحكومة مطالبة بمساعدة أبناء المناطق الجبلية المرتفعة كما كانت 
المناطق  المازوت لهذه  تتعاطى الحكومات السابقة في مثل هذه الظروف بتأمينها ماّدة 
من  تبقى  ما  يتحّول  أن  قبل  لمواطنيها  كراعية  الحكومة  واجب  وهذا  مخّفضة.  بأسعار 
إلى  الحاجة  عند  األيدي  وامتدت  األمور  تفلّتت  ما  إذا  جرداء،  أرض  إلى  خضراء  مساحة 

األحراج لتأمين متطلبات التدفئة«.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  »كلمة  أّن  عالمة  فادي  النائب  رأى  ناحيته،  من 
ومن  الصعبة،  السياسية  بالتركيبة  دراية  على  كونه  لبنان  في  تجربته  نتيجة  كانت 
يجب  الحالية  الحكومة  »أولوية  أن  معتبراً  باإلصالحات«،  مشروطة  تكون  أن  الطبيعي 
إلى صفر  اإلنتاج بحيث سنصل  الطاقة وتأهيل معامل  أن تتركز على اإلصالح في قطاع 

ساعة من التغذية الكهربائية«.
وأشار إلى أن »الدول متفاجئة من هدر 2.2 مليار دوالر على قطاع الكهرباء وفي الوقت 
عينه هناك مطالبة بالمساعدة الدولية«. ورّجح أن »تكون المفاوضات مع صندوق النقد 
حول  اللبنانية  المفاوضات  إعادة  هي  األساسية  »المشكلة  أن  إلى  الفتاً  طويلة«،  الدولي 

اليورو بوندز وتحديد المشاريع التي سيمولها صندوق النقد«.
التي   65% إلى   60% من  والخاص  العام  القطاعين  في  الرواتب  »زيادة  أن  وأوضح 
ُبتت في البيان الوزاري مرتبطة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبوضع ميزانية 

واضحة للواردات لتأمين التمويل المطلوب«.
كما  الشرق  على  ينفتح  ان  ويجب  الجميع  لمساعدة  بحاجة  لبنان  »إن  عالمة  وقال 

الغرب لحشد أكبر دعم ممكن لمسيرة النهوض«.

هل ُو�ضَع اإلغاء اقتراع المغتربين على نار حامية؟

»الوفاء للمقاومة«: مفتعلو الأزمة »زحطوا« بالمازوت

وعالمات ا�ضتفهام حول طم�س نيترات البقاع؟

»التنمية والتحرير«: لدعم م�ضيرة النهو�س
والنفتاح على ال�ضرق كما الغرب 

»الوطني الحّر«: اأي ن�ضاط غازي »اإ�ضرائيلي«

في المنطقة المتنازع عليها اعتداء على لبنان

رعد متحدثاً في بلدة عين بوسوار الجنوبية
د. فادي عالمة
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طالب »تكّتل بعلبك الهرمل«، الحكومة بإقرار وتنفيذ خّطة 
متكاملة لإلنقاذ في ما يتعلق بالملفات االقتصادية والمالية 
وال��دواء  والمحروقات  الكهرباء  متعلقات  وكذلك  والنقدية 
والبطاقة التمويلية، فضالً عن حماية اللبنانيين وخصوصاً 
المحتكرين  مالحقة  خ��الل  من  الفقيرة  الشعبية  الفئات 
والمتالعبين بأسعار الغذاء والدواء والمحروقات عبر السوق 

السوداء.
برئاسة  ال��دوري  اجتماعه  بعد  بيان  في  التكتل  وأش��ار 
ابراهيم  ال��ن��واب  وح��ض��ور  حسن  ال��ح��اج  حسين  النائب 
سكرية،  والوليد  زعيتر  وغ��ازي  المقداد  وعلي  الموسوي 
بأرزاق  وتالعباً  فساداً  تعيث  زالت  ما  النفط  مافيا  »أن  إلى 
بطوابير  كراماتهم  إهانة  خالل  من  وأعصابهم  اللبنانيين 
على  العمل  »أن  على  مشدداً  ال��وق��ود«،  محطات  أم��ام  ال��ذّل 
خفض سعر صرف الدوالر ومنع التالعب باألسعار في جميع 
المجاالت االقتصادية والحياتية، هو ضرورة كبرى لتخفيف 
عن  تعبيراً  خوضها  يجب  أولوية  وهو  المواطنين،  معاناة 

االلتصاق بقضايا الناس«.
وأكد »وجوب أن تكون الحكومة قادرة على القيام بدورها 
سياسية  إص��الح��ات  إج��راء  عبر  مستدامة  حلول  وإي��ج��اد 
واقتصادية وتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات والميزان 

التجاري«.
المشافي  إلى  اإليراني  المازوت  التكّتل بوصول  كما رّحب 

وكل  واأليتام  العجزة  ودور  المياه  ومضخات  الحكومية 
»أن  مؤكداً  الكهرباء،  مولدات  وإلى  الحيوية،  المؤسسات 
واالحتكار  األميركي  الحصار  كسرت  ذلك  خالل  من  المقاومة 
والعراق  وسورية  إيران  من  كالً  شاكراً  السوداء«،  والسوق 
أزمته  من  للخروج  له  »تمكيناً  اللبناني  للشعب  دعمهم  على 
وتواطؤ  األميركي  الحصار  بفعل  عليه  المفروضة  الحاّدة 

بعض الداخل«.
وعدم  شرقاً،  التوجه  في  الخيارات  من  المزيد  إلى  ودعا 
حصر الخيارات االقتصادية بالغرب، واعتبار روسيا والصين 
مساهمة  لهم  اقتصاديين،  شركاء  والعراق  وسورية  وايران 

في إنقاذ لبنان من أزماته وإيصاله إلى شاطئ األمان.
الحصار  كسر  أيضاً  المرحلة  هذه  في  »المطلوب  أن  وأكد 
عن استخراج النفط والغاز، وسط تساؤالت عن سبب توقف 
الحفر في البلوك رقم 4 وعدم مباشرة الحفر في البلوك رقم 9«، 
مذكراً ب�«السعي األميركي إلى هضم حق لبنان من االستفادة 
للكيان  انحيازه  وكذلك  البحرية  الحدود  في  وغازه  نفطه  من 
خصوصاً  التاريخية،  ألطماعه  وتنفيذاً  الغاصب  الصهيوني 
في ضوء المعلومات الواردة عن تلزيم شركة أميركية التنقيب 
عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بين لبنان والعدو 

الصهيوني المغتصب ألرض وبحر فلسطين«.
وجرى  العام  العفو  لجنة  التكّتل  التقى  أخرى،  جهة  من 

بحث هذا الموضوع.

السجون  ف��ي  األس���رى  عميد  أص��دق��اء  لجنة  ت��وّج��ه��ت 
»اإلسرائيلية« يحيى سكاف في بيان، ب�«التحية إلى الشهيد 
البطل خالد علوان، في الذكرى السنوية ال�39 لتنفيذه عملية 
الويمبي البطولية الشهيرة، التي قتل خاللها ضباطاً وجنوداً 

للعدو كانوا يدنسون أرض الوطن«.
وأكدت اللجنة أن »الشهيد خالد علوان هو رمز من الرموز 
النضالية الكبيرة التي كان لها الفضل األكبر بتحرير أراضينا 
حّررت  التي  هي  المقاومة  ألن  البغيض،  االحتالل  رجس  من 
العسكري  التفوق  رغم  واألّم��ة  الوطن  رأس  ورفعت  الوطن 

الصهيوني  الجيش  أس��ط��ورة  حّطمت  حيث  الصهيوني، 
وفرضت توازن رعب مع كيانه الغاصب«.

وقت  أي  من  أكثر  المقاومة  بخيار  »التمّسك  إلى  ودع��ت 
التي  أوطاننا ومقدراتها،  كبيرة في  مضى، ألن للعدو أطماعاً 
على  ال��ق��ادرة  الوحيدة  هي  المقاومة  ب��أن  التجارب  أثبتت 
وتحية  تحية  فألف  البربرية.  وأعماله  العدو  من  حمايتها 
القومي  السوري  الحزب  شهداء  وإلى  علوان  خالد  للشهيد 
والمقاومة  الوطنية  المقاومة  جبهة  وشهداء  االجتماعي 

اإلسالمية اللبنانية والفلسطينية«.

التقى وفد من نقابة مصانع األدوية في لبنان برئاسة النقيب د. كارول أبي كرم وزير الصناعة جورج بوشيكيان للتهنئة أوالً 
وثانياً لوضعه في صورة التحديات التي تواجه الصناعة الدوائية اللبنانية، وما يمكن أن تقّدمه هذه الصناعة لتحقيق األمن 

الدوائي في لبنان والمحافظة على فرص العمل.
وأبدى الوزير بوشيكيان كّل الدعم واستعداده للعمل والتعاون وفق خطة طريق تحقق األهداف المرجوة للقطاع وللوطن.

كهبة  اإليراني  المازوت  ماّدة  من  كميات  الله  حزب  وّزع 
فكانت  الشوف،  وبلدات  قرى  في  الحيوية  للمؤسسات 
الوفد  باستقبال  وكان  الناعمة  بلدة  في  األول��ى  المحطة 
الكمية  تسلموا  الذين  وأعضاؤها  الناعمة  بلدية  رئيس 

المرصودة من المازوت.
الجية،  بلدة  مياه  محطة  في  كانت  الثانية  المحطة 
والوردانية حيث تم تسليم لجنة مياه الوردانية جزءاً من 
الكمية المرصودة بحضور رئيس بلدية الوردانية، وصوالً 
الكميات  المازوت  شاحنة  أفرغت  حيث  كترمايا  بلدة  إلى 

في خّزانات محطة المياه.
تسلّم  جرى  وقد  علمان  بلدية  كانت  التالية  والوجهة 
الجولة  واختتمت  البلدة،  مياه  لمضخات  المازوت  ماّدة 
أهالي  استقبل  إذ  جون،  لبلدة  المخصصة  الكمية  بتقديم 
المقاومة واألناشيد، ليتم  البلدة الوفد بفرحة ورفع رايات 

تفريغ ماّدة المازوت في خزانات مضخة المياه.

وأُلقيت كلمات عّدة من قبل المعنيين في مختلف القرى 
العام  لألمين  العالي  والتقدير  الشكر  عن  عّبرت  والبلدات، 
اإلسالمية  وللجمهورية  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب 

اإليرنية على جهودهم اإلنسانية.
وكان المازوت اإليراني  دخل أول من أمس مدينة زحلة 
حيث تسلّمت »شركة كهرباء زحلة«، مئة ألف ليتر كحصة 

3 ماليين ليتر مخصصة لها شهرياً. يومية، من أصل 
الخطوة  بهذه  نكد  أسعد  الشركة  ع��ام  مدير  ورح��ب 
بالسيد  مشيداً  أمديد«،  »خ��وش  اإليرانية  باللغة  وق��ال 
نصرالله  باعتباره »واحداً من قليلين ممن يعدون ويفون 

بوعدهم«. 
الشركة  عليه  تحصل  ال��ذي  ال��م��ازوت  مزايا  وع��رض 
بسعر »140 ألف ليرة للصفيحة ُتدفع بالليرة اللبنانية«، 
وسيؤدي ذلك إلى التخفيف من ساعات التقنين التي لجأت 

اليها الشركة بسبب ُشّح المادة في السوق اللبنانية. 

في  قبالن  أحمد  الشيخ  الممتاز  الجعفري  المفتي  رأى 
لوقف  اآلن  والمهمة  نظام،  أزمة  من  يعاني  »لبنان  أن  بيان، 
المالية  األزمة  عوارض  معالجة  مع  لكن  المروع،  السقوط 
وأشكال  المعيشية  األزم��ة  ع��وارض  معالجة  سريعاً  يجب 
يمّر  المالية  األزم��ة  أس��اس  معالجة  ألن  المختلفة،  ال��ذّل 
موجودة  السياسية  والحسابات  الدولي  النقد  بصندوق 
استثمار  مراكز  عن  التفتيش  ضرورة  توازياً  يعني  ما  بقوة، 

زالت  وما  التنموية،  والمشاريع  التحتية  بالبنية  دولية 
الطاولة وال تحتاج  اإلنقاذية للصين وغيرها على  العروض 

إالّ إلى توقيع«.
منه  يعاني  ال��ذي  السقوط  »مع  للحكومة  قبالن  وق��ال   
لبنان، فكل يوم سقوط يساوي سنة، والمواطن واألولويات 
المعيشية حجر الزاوية ألي إصالح مالي سياسي، والتأخير 

يعني تعجيل االرتطام الكبير ونهاية البلد«.

»تكّتل بعلبك الهرمل«: لك�صر الح�صار 

عن ا�صتخراج النفط والغاز

لجنة الأ�صير �صكاف: ال�صهيد علوان

من الرموز الن�صالية الكبيرة التي حّررت اأرا�صينا

نقابة م�صانع الأدوية زارت بو�صيكيان

المازوت الإيراني دخل الإقليم وال�صوف وزحلة 

قبالن: تاأخير الإ�صالح يعّجل بالرتطام الكبير ونهاية البلد

الحاج حسن متحدثاً بعد اجتماع تكتل بعلبك الهرمل

وزير الصناعة متوسطاً وفد النقابة

إلى  األم��ة  لجّر  المشبوهة  للمحاوالت  استكماالً 
وثقافتها  هويتها  وعن  عنها  وغريبة  هجينة  مشاريع 
مع  التطبيع  وراء  الالهثين  بركب  ولحاقاً  وتاريخها، 
العدو الصهيوني المحتّل ألرضنا وحقنا، ُعِقد في مدينة 
أربيل العراقية، ما ُسّمي مؤتمر »السالم واالسترداد«، 
الذي أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة 
فيه  المشاركين  عن  الصادرة  وللدعوات  المؤتمر  لهذا 
التطبيع مع دولة االحتالل الصهيوني. وقد أكدت  إلى 
ردود الفعل على أهمية موقف الشعب العراقي الرافض 
لحصول مثل هذه المؤتمرات على أرضه، وكذلك نّوهت 
بالتحرك السريع لألجهزة القضائية المعنية لمحاسبة 

المرتكبين.  

حمّية
الحزب  في  اإلع��الم  عميد  أدان  السياق  ه��ذا  وف��ي 
أربيل  مؤتمر  حمّية  معن  االجتماعي  القومي  السوري 
الذي دعا إلى التطبيع مع العدو الصهيوني ودعا إلى 
اعتبار رعاة المؤتمر والمشاركين فيه، مجموعة أشرار 
أبناء  بحق  وإجراماً  قتالً  يعيث  عدو  لمصلحة  تعمل 

شعبنا في فلسطين.
وقال عميد اإلعالم في بيان:

واالسترداد«  السالم  »مؤتمر  ب�  ُسّمي  ما  انعقاد  إّن 
إلطالق  منصة  وإتخاذه  العراقية،  أربيل  مدينة  في 
يشكل  الصهيوني،  العدو  مع  التطبيع  إل��ى  الدعوة 
لمشاعر  واستفزازاً  العراق  لموقف  صارخاً  تحدياً 
العالم،  وأح��رار  العربية  والشعوب  شعبنا  أبناء  كّل 
وحق  العادلة  الفلسطينية  المسألة  يدعمون  الذين 
الفلسطينيين في المقاومة لتحرير أرضهم من االحتالل 

الصهيوني.

أضاف: إّن هذا المؤتمر التطبيعي، ال يعّبر عن إرادة 
أبناء شعبنا في العراق، وال عن موقف الدولة، بل هو 
محاولة ميؤوس منها للزّج بالعراق في أتون الدعوات 
يزال  وال  دائماً  وقف  العراق  أّن  خصوصاً  المشبوهة، 

إلى جانب فلسطين ومقاومتها.
من  أربيل  مؤتمر  عن  صدر  ما  بشدة  ندين  وتابع: 
رعاة  اعتبار  ال��ى  وندعو  للتطبيع،  مشبوهة  دع��وة 
يعملون  أش��رار  مجموعة  فيه  والمشاركين  المؤتمر 
لمصلحة عدو صهيوني عنصري يحتّل أرض فلسطين 
في  شعبنا  أبناء  بحق  وارهاباً  وإجراماً  قتالً  ويعيث 

فلسطين.
وقوى  وشعبنا  دولة  العراق  رفض  نحّيي  وختم: 
مطلقيها،  وتجريم  التطبيع  لدعوات  وإدانته  سياسية 
في  األعلى  القضاء  مجلس  جّسده  صلب  موقف  وهو 
في  المشاركين  بحق  توقيف  مذكرات  بإصدار  العراق 
المؤتمر، لمحاكمتهم على جريمتهم وليكونوا عبرة لكّل 

من تسّول له نفسه التطبيع مع العدو الصهيوني.

القادري
عن  العرب  العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  وأعرب 
عقد  الذي  واالسترداد  السالم  بمؤتمر  ّسّمي  »ما  إدانته 
في مدينة أربيل وما نتج عنه من دعوات مشبوهة إلى 

التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب«.
في  ال��ق��ادري،  جمال  لالتحاد  العام  األمين  وأش��ار 
وسهولة  ضعفها  توّهموا  األمة  أع��داء  »أّن  إلى  بيان، 
األمة  قضية  تستهدف  مشبوهة  مشاريع  إلى  انقيادها 
المركزية«، مؤكداً »على خطورة مثل هذه المحاوالت«.

والتنّبه  التيقظ  إلى  األمة  »جماهير  القادري  ودعا 
لمثل هذه المشاريع«، معرباً عن إدانته »كافة الجهات 

ومؤكداً  المؤتمر«،  ه��ذا  في  وانخرطت  نظمت  التي 
قضية  هي  العربية  لألمة  المركزية  القضية  »أّن  على 
األرض  استرداد  في  العربية  الحقوق  وأن  فلسطين 
القدس  وعاصمتها  فلسطين  دولة  وإقامة  المغتصبة 

هي ثوابت كل عربي شريف«.
وختم األمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال 
العراقية  الحكومة  ب�«بموقف  باإلشادة  بيانه  العرب 
نتج  وما  للمؤتمر  ورفضها  التطبيع  قضية  من  الثابت 
عنه«، داعياً إياها إلى »اتخاذ التدابير القانونية بحّق 

المشاركين«.

الكعبي
أكرم  الشيخ  النجباء  لحركة  العام  األمين  واعتبر 
الكعبي »أّن عقد مؤتمر في أربيل مدفوع الثمن ورخيص 
يدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب من قبل 
يغّير  لن  العراقي،  والشرف  للغيرة  والخونة  النكرات 
القضية  من  والمبدئي  التاريخي  العراق  موقف  في 

الفلسطينية والكيان الصهيوني المحتّل الغاصب«.
أضاف: »اّن المطّبعين الخونة ال مكان لهم في أرض 
المقاييس الوطنية  العراق الطاهرة، بل ُيعتبرون بكّل 
شعب  منهم  وسيقتّص  ال��دم  م��ه��دوري  واألخ��الق��ي��ة 

العراق األبي.
كردستان  إقليم  إدارة  الكعبي  الشيخ  وح��ّم��ل 
من  مخابراتية  عناصر  ووجود  المؤتمر  هذا  مسؤولية 
الضمائر  هذه  اشترت  والتي  فيه،  الصهيوني  الكيان 

الرخيصة لعقد هكذا مؤتمرات جوفاء«.
وختم مؤكداً أّن العراق سيبقى القلب النابض للقوى 
التحرير،  أوائل طالئع  الرافضة للظلم واالحتالل، ومن 

وسيبقى القدس الشريف شعارنا ورمز مقاومتنا...«

مواقف منّددة بانعقاد الموؤتمر التطبيعي في اأربيل ودعوات اإلى محاكمة الم�صاركين فيه

عميد الإعالم في »القومي«: ل يعّبر عن اإرادة �صعبنا في العراق

لألحزاب  ال��ع��ام  للمؤتمر  العامة  األم��ان��ة  ب��ارك��ت 
العربية الشهداء األبطال: الشهيد أحمد إبراهيم زهران، 
الشهيد زكريا إبراهيم بدوان، الشهيد محمود مصطفى 
المحتلة.  القدس  أبناء  قرية بدو شمال غرب  حميدان، 
صهيونية  ق��وة  مع  مسلّح  اشتباك  في  ارتقوا  الذين 
أسامة  والشهيد  أمس.  فجر  القدس  جبال  في  خاصة 
ياسر صبح، الذي ارتقى شهيداً في اشتباك مسلّح مع 
صبح  محمد  يوسف  اليافع  والشهيد  بجنين،  االحتالل 
في  المسلّح  االشتباك  خالل  استشهد  الذي  عاماً   )16(
عّدة  برصاصات  بعدة  اصابته  ج��ّراء  بجنين،  برقين 
جثمانه  زال  وما  بدهسه،  االحتالل  جنود  قيام  ثم  ومن 

محتجزاً.
العربية  لألحزاب  العام  للمؤتمر  العام  األمين  وقال 
الذين  األبطال  القادة  »ه��ؤالء  بيان  في  صالح  قاسم 
فكانوا  واستشهدوا،  وقاوموا  وجاهدوا  بفلسطين  آمنوا 
بحق أبناءها البررة الميامين، وهم من ساروا على درب 
نالوه  الذي  واالستشهاد  الجهاد  لواء  رافعين  المقاومة 
بعّزة وفخار وهم يواجهون العدو الغاصب في عقر داره 

ويتصدون له ببسالة ليستكملوا مسيرة من سبقهم من 
مقاومي  الضفة المختطفة األسيرة والعزيزة بأبنائها«.

    أضاف«إن األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب 
تؤكد  فإنها  النوعية  العمليات  هذه  تبارك  إذ  العربية، 
شكلت  التي  وه��ي  ه��دراً،  تذهب  لن  الشهداء  دم��اء  أن 
بوصلة  لكل األحرار، ليحملوا السالح في وجه مشاريع 
المقاومين للعمل  التسويات والتطبيع ونتوجه إلى كل 
العمليات  بهذه  واالستمرار  البندقية  لتوحيد  الجاد 
التي تقّض مضاجع العدو، الذي ال يفهم إالّ لغة الحديد 

والنار«.
الذي  الوقت  في  العملية  هذه  ج��اءت  »لقد  وتابع    
تحدٍّ  في  إربيل،  في  التطبيع  بمؤتمر  يسمى  ما  ينعقد 
المقاومة  بخيار  المؤمن  العراقي  الشعب  إلرادة  واضح 
وبموقفه الصلب الرافض االعتراف بهذا العدو، لقد شكل 
اجتماع إربيل إثباتاً عملياً أن المشاريع االنفصالية في 
دول  من  بدعم  سورية،  في  تكرارها  ومحاولة  العراق 
المتحدة  الواليات  رأسهم  وعلى  واالستعمار  العدوان 
األميركية والكيان الصهيوني وتركيا ماهي إالّ مشاريع 

فلسطين  قضية  إنهاء  منها  الهدف  ومدانة  مشبوهة 
ينعم  ومتناحرة  ضعيفة  كانتونات  إلى  أمتنا  وتقسيم 

فيها الكيان الصهيوني باألمن والسالم«.
رّد  كأبلغ  تأتي  العمليات  ه��ذه  »أن  إل��ى  وأش��ار     
مشّدداً  اليائسة«،  البائسة  المحاوالت  لهذه  راف��ض 
التمسك  جميعاً  مّنا  تتطلب  التطبيع  »مواجهة  أن  على 
حققت  التي  وحدها  ألنها  قواها  ودعم  المقاومة  بخيار 
ودفن  العدو  هزيمة  على  ال��ق��ادرة  وه��ي  االنتصارات 
ال��ق��رن،  صفقة  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  المشبوهة  الصفقات 
سوى  يخدم  ال  ال��ذي  التطبيع  قطار  وقف  واستتباعاً 
التحالف األميركي الصهيوني الرجعي العربي المعادي 
لألّمة وقضاياها العادلة، فالمقاومة هي الطريق الوحيد 
إلى النصر، وهي المؤمنة بأن القدس كل القدس عاصمة  

فلسطين األبدية«.
 وختم »الرحمة ألرواح الشهداء والتحية لألسرى في 
الفلسطيني  شعبنا  أبناء  ونحيي  كما  االحتالل  سجون 
بالمقاومة  والمتمسك  المؤمن  وال��خ��ارج  الداخل  في 

كخيار إستراتيجي يمثلنا جميعا«.

اللواء طوني صليبا أن  الدولة  العام ألمن  المدير  أكد 
إلى  الفتاً  حتماً،  زوال  إلى  لبنان،  بها  يمّر  التي  الظروف 
أنه يترّبص بلبنان ثالثة: عدو »إسرائيلي« خبيث وعدو 
من  بها  ُيستهان  ال  فئة  ضرب  ال��ذي  والجشع  تكفيري 

المحتكرين والفاسدين.
إلى  صليبا  وجهها  توجيهية  نشرة  في  ذل��ك  ج��اء 
العسكريين، لمناسبة مرور 37 عاماً على إنشاء المديرية 
العاّمة المن الدولة، الموافق في 26 من الحالي، قال فيها 
العالية  الوطنية  ال��روح  تحاكي  بكلمة،  إليكم  »أتوجه 
واستحقاق،  مناسبة  كل  عند  إظهارها  على  دأبتم  التي 
ألن التضحيات التي تقدمونها اليوم، أساسها يكمن في 
هذه الروح، ولبنان الذي يمّر بظروف مفصلية، يحتاج 
مّنا جهداً مضاعفاً، ففي األزمات ُتمتحن اإلرادة، وُتصقل 
الشجاعة، وتتكلل المناقبية ويترسخ االلتزام، وكل ذلك 

إيماناً بوطننا لبنان«.
أضاف »كلّنا يعرف الواقع الذي نعيشه اليوم وُيدرك 
وما  جميعهم،  اللبنانيين  على  بثقلها  أرخت  األزم��ة  أن 
اللبنانية  األراض��ي  على  مهامكم  تنفيذ  خالل  تجدونه 
تتطلب  التي  الرسالة  نبل  على  دليل  خير  هو  كافة، 
التي  السامية  األهداف  لبلوغ  استثنائية  شجاعة  منكم 

استحقت مّنا القسم«.
وتابع »يوم وضعنا شعار أمن الدولة على صدورنا، 
ومسؤولياتها على أكتافنا، نذرنا أنفسنا من أجل حماية 
لبنان واللبنانيين، في وطن، يجسد قيمتين استثنائيتين: 
اإلنسان والتاريخ، وكلنا نعرف أن من المستحيل الحفاظ 

عليهما إن لم نثّبت األمن ونصون الحرية«.
وأردف »أيها العسكريون، يتربص بلبنان ثالثة: عدو 
إسرائيلي خبيث، تقومون بكل ما يلزم لمكافحة تجسسه 

القاسية  الظروف  مستغالً  ومجتمعنا  مؤسساتنا  على 
التي نمّر بها، عدو تكفيري ترصدونه وتكشفون شبكاته، 
المحتكرين  من  بها  ُيستهان  ال  فئة  ضرب  الذي  الجشع 
والفاسدين، والذين تقومون كل يوم بمداهمات وتوقيفات 
من  يفلتوا  لن  والذين  اللبناني،  القضاء  إش��راف  تحت 

قبضتكم مهما مّوهوا أو تحايلوا«.
وختم صليبا »في العيد السابع والثالثين للمديرية 
العامة ألمن الدولة، نجدد القسم، ونشحذ الهمم، للقيام 
الجيش  في  زمالئكم  مع  المقدس،  الوطني  بواجبنا 
جانبكم  إلى  وقفوا  الذين  األمنية،  المديريات  ومختلف 
نحقق  جميعاً  فبتعاونكم  الحاجة،  دعت  كلما  ويقفون 
أهدافنا كافة، وكلنا إيمان أن الظروف التي يمّر بها لبنان، 
إلى زوال حتماً، وهذا الوطن باق بتضحياتكم وبهمتكم 

وعزمكم، وسينتصر فيكم«.

رع�������ى رئ����ي����س ال����ح����زب 
النائب  اللبناني«  »الديمقراطي 
ط���الل أرس����الن ورئ��ي��س ح��زب 
وهاب،  وئام  العربي«  »التوحيد 
الشهيد  »حديقة  افتتاح  احتفال 
محمد أبو ذياب«، في الجاهلية، 
لبنان  »تكتل  عضو  حضور  في 
القوي« النائب ماريو عون، نائب 
النضال  ل�«حركة  العام  األمين 
اللواء  ال��داود،  ط��ارق  اللبناني« 
المجالس  وأعضاء  الحاج،  علي 
االختيارية  والهيئات  البلدية 
والفاعليات الثقافية واالجتماعية 
من  ووف��د  والصحية  والتربوية 

المشايخ واألهالي.
بداية، ألقى وهاب كلمة رحب 
إل��ى  وت��وج��ه  ب��ال��ح��ض��ور  فيها 
الراحل »أفتقدك يا حبيبي اليوم، 
العاشق  أيها  ي��وم،  أي  من  أكثر 
الذي بذل روحه من أجل روحي، 
ودف��ع دمه ب��دالً من دم��ي، فكنت 
البيرق  وكنت  المؤتمن  األمين 
بلدتك  كرامة  عن  دفاعاً  الشامخ 

وجبلك وعزتهما«.
وت��وج��ه وه��اب إل��ى أرس��الن 
فمنذ  األمير،  عطوفة  يا  أنتم  »أما 
كبيراً  وق��ف��ت  األول����ى  اللحظة 
ك��ع��ادت��ك وت��اري��خ��ك، ل��ذا نحن 
أّي  يبّدلنا  ولن  سوياً  سنمضي 
في  بجانبك  الثبات  عن  موقف 
السّراء والضّراء. إنكم يا عطوفة 
األمير تعرفون هذه البلدة جيداً، 

بجذورها  متمسكة  زالت  ما  فهي 
ولن ترهبها غزوة، ولن تحيد عن 
صنوان،  والموت  فهي  ثوابتها، 
وطريقاً  سبيالً  الموت  كان  متى 

للحياة الحّرة الكريمة«.
ثم كانت كلمة ألرسالن، شدد 
فيها على ثوابت وهاب  »إْن كان 
على المستوى الداخلي اللبناني، 
أو على مستوى العالقة اإلقليمية 
وتوطيدها وتطويرها مع سورية 
الرئيس  أخ��ي  س��ي��ادة  ب��وج��ود 
ومباركته  األس��د  بشار  الدكتور 
ورعايته«. وحّيا »الرئيس األسد 
األش��م وم��ن بني  الجبل  من ه��ذا 
إلى  القلب  من  وتحية  معروف، 
القلب، فبني معروف مشهورون 
بالوفاء واإلخالص لكل من يقدم 
وم��س��اع��دة،  تضحية  م��ن  ل��ه��م 
وكيف ال؟ فال يمكن أن ننسى دور 
في  األسد  الرئيس  ودور  سورية 
وما  ومباركته  الجبل  هذا  رعاية 

يحتاج إليه«.
العقل  مشيخة  موضوع  وفي 
الكريمة،  »مبادرته  لوهاب  شكر 
بمسعى  وقام  معي  تواصل  فهو 
ج����دي ع��ل��ى ق���اع���دة ت��وح��ي��د 
مشيخة العقل وحلحلة المشاكل 
األخرى التي تتعرض لها طائفة 
أول  فكنت  ال���دروز،  الموحدين 
وه��اب  ف��ّوض��ت  ب��ل  المرحبين، 
مشيخة  توحيد  أج��ل  م��ن  لحّل 
العقل وجمع كل األمور الخالفية 

في الجبل ونحن معك، وعلى هذا 
األساس حصل لقاء خلدة الشهير، 
وعلى هذا األساس اتفق على لقاء 
خلدة في ذلك اليوم، وكان الكالم 
ضرورة  عن  وصريحاً  واضحاً 
اتفاق على إعادة توحيد مشيخة 
والمبادىء  األس��س  وفق  العقل 
شراكة  على  القائمة  التوحيدية 
وتشاورهم  األجالء  الدين  رجال 
لهذا  الئق  مخرج  عن  البحث  في 
الموضوع، وهذا ما حصل وُكتب 

البيان، وألقى وهاب البيان باسم 
حصل  »ما  وق��ال  المجتمعين«. 
في  عليه  اتفق  ما  على  انقالب 
ومضمونه  شكله  في  خلدة  لقاء 
بالمطلق. وأمام هذا الواقع األليم، 
كانت هناك فرصة جدية إلعادة 
طائفة  ع��ق��ل  مشيخة  ت��وح��ي��د 
مع  ول��ك��ن  ال����دروز،  الموحدين 

األسف فاتت هذه الفرصة«.
أضاف »بالنسبة إلينا، شيخ 
ال��دروز  الموحدين  طائفة  عقل 

نصرالدين  الشيخ  سماحة  هو 
هذا  ملتزمون  ونحن  الغريب، 
الموضوع بالكامل، إلى أن نصل 
إلى يوم يتم فيه اتفاق جدي مع 
ومن  أوالً  الدينية  المرجعيات 
الزمنية. وكما نحن ملتزمون  ثم 
س��م��اح��ة ال��ش��ي��خ ن��ص��رال��دي��ن 
الشيخ  بيان  ملتزمون  الغريب، 
الهيئة  ب��اس��م  ال��ص��اي��غ  أن���ور 
الروحية عن مقاربتهم لموضوع 

مشيخة العقل«.

الأحزاب العربية  باركت ال�صهداء الفل�صطينيين:

المقاومة الطريق الوحيد اإلى الن�صر

�صليبا  في ذكرى اإن�صاء اأمن الدولة:

يترّب�ص بلبنان عدوان »اإ�صرائيلي« وتكفيري والج�صع 

اأر�صالن افتتح ووهاب حديقة محمد اأبو ذياب:

ل نن�صى دور �صورية والأ�صد في رعاية الجبل

أرسالن ووهاب والداود والحضور الحاشد خالل االفتتاح في الجاهلية



عربيات / دوليات 4
تقرير �إخباري

خبراء ي�شيدون بكلمة بينغ لمنتدى 
»ت�شونغقوانت�شون«  ويعتبرونها ت�شهم

في حل الق�شايا العالمية

أشاد خبراء أجانب بالكلمة التي وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ، عبر الفيديو، 
في حفل افتتاح منتدى تشونغقوانتسون 2021، يوم الجمعة، قائلين إن »الكلمة تضمنت 

حكمة للصين لحل القضايا العالمية الهامة من خالل االبتكار العلمي والتكنولوجي«.
والتصدي  والتكنولوجيا،  العلوم  في  والتعاون  لالنفتاح  بينغ  »دع��وة  إن  وقالوا 
العالمي، وقدمت طريقة  التعافي االقتصادي  إلى اتجاه  لتحديات العصر معاً، قد أشارت 
لحل المشكالت العالمية الهامة، وعززت ثقة جميع البلدان في دفع القضية النبيلة لسالم 

وتنمية البشرية«.
ألكاديمية  التابع  األقصى  الشرق  دراس��ات  معهد  رئيس  أوستروفسكي،  أندريه  وقال 
التنمية  نحو  »مسارها  بأن  للعالم  الصين  عزم  تظهر  بينغ  كلمة  إن  الروسية،  العلوم 
االبتكارية يبقى من دون تغيير، ويحظى باألولوية«، مشيراً إلى أن »الصين حققت إنجازات 

هائلة في مجاالت مثل تكنولوجيا المعلومات، والجيل الخامس واستكشاف الفضاء«.
بيئة مفتوحة وعادلة وغير  إلى خلق  الصين باستمرار  أوستروفسكي »لقد دعت  وقال 

تمييزية للتعاون العلمي والتكنولوجي العالمي. وقد فعلت الكثير من أجل ذلك«.
وخالل إشادته بدعوة بينغ إلى تعاون علمي أكبر باعتبارها »تطوراً إيجابياً جداً«، قال 
المراقب السياسي الماليزي عزمي حسن، إنه يتعين على رابطة دول جنوب شرقي آسيا 
استغالل الفرصة والتعاون على جميع المستويات مع الصين في العلوم والتكنولوجيا، 

وإال سيكون من الصعب جداً على البلدان األصغر أن تتطور بنفسها.
قالت راكيل إيسامارا ليون دي ال روزا، األستاذة والباحثة في األعمال التجارية الدولية 
اقتصاداً  لتصبح  تنمو  »الصين  إن  المكسيك،  في  المتميزة  المستقلة  بويبال  جامعة  في 

موجهاً نحو التكنولوجيا«.
وقالت هذه البروفيسورة إن »تقنيات مثل الذكاء االصطناعي والطاقة الخضراء وحيادية 
الكربون، والتي ُعرضت في منتدى تشونغقوانتسون، قد جذبت االنتباه في جميع أنحاء 

العالم«.
وأعرب روني لينز، مدير المركز الصيني- البرازيلي للبحوث واألعمال، عن اتفاقه مع ما 
قالته دي ال روزا، قائالً إن »كلمة بينغ قد عّمقت فهم الناس للتعددية الحقيقية، مؤكداً أنه 
من المهم جداً مساعدة البلدان على تبادل األفكار واألساليب المبتكرة للتنمية العالمية، من 
خالل توفير منصة للمناقشات حول أحدث التقنيات واتجاهات النمو الصناعي من خالل 

استضافة المنتديات«.
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كشف استفتاء المقترعين بعد خروجهم من مراكز التصويت 
في ألمانيا حصول الديمقراطيين االشتراكيين، وأنصار االتحاد 
الديمقراطي المسيحي، واالتحاد االشتراكي المسيحي على عدد 

متساو من األصوات.
ووفقاً لالستطالع الذي نظمته قناة ARD التلفزيونية، حصل 
الديمقراطي  االتحاد  وتحالف  االشتراكي  الديمقراطي  الحزب 
25 في المئة من  المسيحي واالتحاد االشتراكي المسيحي على 

أصوات الناخبين.
وحصل حزب »الخضر« على 15 في المئة، لتتوزع األصوات 
بين األحزاب األخرى كاآلتي: »البديل اليميني« )11 في المئة(، 
في   5( »اليسار«  المئة(،  في   11( األح��رار«  »الديمقراطيون 

المئة(.
وسجلّت نسبة المشاركة في االنتخابات البرلمانية األلمانية 
التي أجريت أمس األحد زيادة ملحوظة مقارنة بانتخابات عام 
في  للناخبين  كبيراً  إقباالً  الواليات  مختلف  وشهدت   .2017

الساعات األولى من التصويت.
في  االقتراع  مراكز  افتتاح  على  قليلة  ساعات  م��رور  وبعد 
عن  اإلع��الن  بدأ  البالد،  في  الجديد  البرلمان  الختيار  ألمانيا 
نسب المشاركة المسجلة حتى منتصف يوم أمس، في مختلف 

الواليات األلمانية.
من  المئة  في   14.3 أدل��ى  السفلى،  سكسونيا  والي��ة  ففي 
مراكز  افتتاح  من  األوليين  الساعتين  في  بأصواتهم  الناخبين 

االقتراع، بحسب متحدث باسم رئيس االنتخابات بالوالية.
بافاريا،  والية  عاصمة  ميونيخ،  مدينة  في  األمر  كان  كذلك 
حتى  بأصواتهم  الناخبين  من  المئة  في   60 نحو  أدلى  حيث 
الساعة 11 صباحاً. ولم تسجل مثل هذه النسبة إال عند الساعة 

الثانية ظهراً في انتخابات 2017.
وفي والية بادن فورتمبرغ، وبالتحديد في مدينة شتوتغارت، 
على  المشرفين  جعل  كبيراً  ارتفاعاً  المشاركة  نسبة  سجلت 
االنتخابات يتوقعون أن تصل هذه النسبة إلى 79.7 في المئة، 

بما في ذلك االقتراع البريدي نهاية يوم أمس.
شهدت  ويستفاليا  الراين  شمال  والي��ة  في  المدن  كبريات 
27.92 في  إقباالً مماثالً على مراكز االقتراع. ففي كولونيا أدلى 
المئة من الناخبين بأصواتهم إلى حدود الساعة الثانية عشرة 
ظهراً. وبلغت هذه النسبة عام 2017 في التوقيت نفسه 26.2 
في المئة، علماً أن مراكز االقتراع تفتح أبوابها في عموم ألمانيا 

الساعة الثامنة بحسب التوقيت المحلي.

إجراء  أيضاً  تشهد  التي  برلين  األلمانية  العاصمة  في  أما 
فقد  البرلمانية،  االنتخابات  مع  الموازاة  في  محلية  انتخابات 
سجلت نسبة المشاركة فيها حتى حدود الساعة الثانية عشرة 
تلك  عن  الشيء  بعض  تزيد  نسبة  وهي  المئة،  في   27.4 ظهرا 

التي ُسجلت في عام 2017 في التوقيت نفسه.
بأصواتهم  ب��ارزون  سياسيون  أدل��ى  متصل،  سياق  وف��ي 
الرئيس  صّوت  فقد  إليها.  ينتمون  التي  االقتراع  لمراكز  التابعة 
في  بودنبيندر  إليكه  زوجته  برفقة  شتاينماير  فرانك  األلماني 
أولف  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  رئيس  وأدل��ى  برلين. 
شولس ومرشحة المستشارية عن حزب الخضر أنالينا بايربوك 

بصوتيهما في مدينة بوتسدام.
الحزب  رئيس  المستشارية،  منصب  على  منافسهما  أم��ا 
يدلي  وه��و  ظهر  فقد  الشيت،  آرمين  الديمقراطي،  المسيحي 

بصوته في أحد مراكز االقتراع بمدينة آخن.
وأشارت وسائل إعالم ألمانية  إلى أن »آرمين الشيت لم يقم 
ما  االقتراع،  عملية  خالل  صحيح  بشكل  التصويت  ورقة  بطّي 

سرية  لمبدأ  مناف  أمر  وهذا  لآلخرين.  واضحاً  اختاره  ما  جعل 
خالل  صوته  إخفاء  ناخب  كل  على  تفرض  التي  االنتخابات 
يشدد  الذي  األلماني  االنتخابي  القانون  مع  تماشياً  االنتخاب، 

على سرية عملية االنتقال«.
يذكر أنه في ضوء استطالعات الرأي األخيرة لنّيات الناخبين، 
سّجل المعسكر المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة األلمانية 
ألمانيا  تأسيس  منذ  له  انتخابية  نتيجة  أسوأ  ميركل  أنجيال 
األص��وات،  من  المئة  في   23 نحو  مع   ،1949 عام  المعاصرة 

مقابل 32.8 في المئة عام 2017.
حتى  المستشار،  منصب  المحافظون  يخسر  فقد  بالتالي، 
إنهم قد ينتقلون إلى المعارضة للمرة األولى منذ 2005، بينما، 
وبتأكيد من أرقام استطالعات الرأي، من المرّجح جداً أن يتولى 
منذ  األولى  للمرة  الحكومة،  قيادة  الديمقراطيون   االشتراكيون 
وضع  في  كانوا  فيما  شرودر،  غيرهارد  السابق  المستشار  عهد 

صعب جداً قبل عام.

احتجاج  تظاهرات  األحد،  أمس  التونسية،  العاصمة  شهدت 
شعارات  المتظاهرون  ورفع  سعّيد.  قيس  الرئيس  قرارات  ضد 

تطالب بعزل الرئيس سعّيد وعودة البرلمان إلى عمله.
وأشار مصدر تونسي إلى أن »عدداً من المتظاهرين يرفعون 
وردّد  به«.  التمسك  إلى  رمزية  إشارة  في  التونسي،  الدستور 

المتظاهرون شعار »دستور حرية كرامة وطنية«.
فرنسا،  ضد  الفتات  العاصمة  في  المتظاهرون  رفع  كذلك، 

تّتهمها بدعم الرئيس سعّيد.
الدستور  »تعليق  رفضها  أعلنت  قد  النهضة  حركة  وكانت 
فردي  »حكم  من  محّذرة  للسلطات«،  مؤقت  بتنظيم  وتعويضه 

فاقد الشرعية«.
قيادي   100 من  أكثر  استقالة  بعد  االحتجاجات  هذه  وتأتي 
من حركة النهضة أول من أمس السبت، وإصدارهم بياناً حّملوا 
فيه مسؤولية استقالتهم لما وصفوه بال�«الخيارات السياسية 

الخاطئة لقيادة حركة النهضة«.
قد  التونسي  الرئيس  كان  أن  بعد  التطورات  هذه  وج��اءت 
أصدر في سابقٍة لم ُتذَكر في دستور عام 2014، وهو )الدستور 
جملًة  أصدر  االستقالل(،  بعد   1959 عام  في  وضعه  تمَّ  الذي 
بالتدابير  المعنّي  الدستور،  من  الثالث  الباب  في  الفصول  من 
الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. وأهم ما أصدره منُح وزير 
العدل إدارة زمام الدولة في حال عجزه أو عجز رئيس الحكومة، 

نتيجة سبب من األسباب القاهرة.
كذلك كان الرئيس سعّيد قد أصدر أمراً رئاسياً جديداً يتعلّق 
التنفيذية  السلطتين  توّلي  رأسها  وعلى  الجديدة،  بصالحياته 

والتشريعية.
احترامه  عن  أي��ام  قبل  التونسي  الرئيس  عّبر  أّن  وسبق 
للدستور، لكنه قال، في الوقت نفسه، إنه »يمكن إجراء تعديالت 

على نّصه«.

ن�شبة م�شاركة مرتفعة في االنتخابات االألمانية ونتائج اال�شتطالع 

ت�شير اإلى تعادل االأ�شوات بين »الديمقراطي اال�شتراكي« وتحالف ميركل 

احتجاجات تون�شية �شّد قرارات الرئي�س قي�س �شعّيد

 ا�ستثمارات اإماراتية بمليارات الدوالرات

 في تركيا بعد التقارب االأخير

كشفت تقارير إعالمية، عن »اهتمام صناديق الثروة التابعة إلمارة أبو ظبي باالستثمار في تركيا، 
حيث تستكشف وتدرس مشاريع بتكلفة مليارات الدوالرات«.

وقالت مصادر مطلعة على األمر إن »المحادثات بين الصناديق في اإلمارة الغنية بالنفط وعاصمة 
دولة في اإلمارات العربية المتحدة، وبين الشركات في تركيا، مستمرة منذ شهور«. 

ظبي  أبو  جهاز  األخيرة؛  األسابيع  مدار  على  التركية  االستثمارات  تبحث  التي  الصناديق  بين  من 
لالستثمار، الذي يعد أكبر صندوق ثروة في اإلمارة ولديه أصول بقيمة 686 مليار دوالر، وفقاً لما ذكرته 

المصادر.
فيما قال أحد المصادر إن شركة »القابضة« أو »إيه دي كيو« وحدها تدرس إنفاق قرابة مليار دوالر 
على مشاريع تتعلق بالرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية. تعد »القابضة« ثالث أكبر صندوق ثروة 
مليارات   110 إلى  أصولها  قيمة  وتصل  لالستثمار،  »مبادلة«  وشركة  ظبي  أبو  جهاز  بعد  اإلمارة  في 

دوالر.
وسبق هذا االهتمام محادثة هاتفية في آب بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط مؤشرات متزايدة على تحسن العالقات.
وقبل أيام، قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء اإلماراتي، إن بالده تبني الجسور مع 

جميع الدول المجاورة بما في ذلك تركيا وإيران.
وأضاف القرقاوي في مقابلة مع شبكة »سي أن أن«: »نحن نبني الجسور، وننظر إلى ازدهار االقتصاد 
في منطقتنا مع إيران ومع تركيا ومع كل دولة حقاً. كانت لدينا اختالفات مع تركيا، لكن ذلك لم يمنعنا 

من االستثمار في تركيا«.
وتابع: »اشترى بنك اإلمارات دبي الوطني في دبي أحد أكبر البنوك التركية، منذ ثالث سنوات، إذاً 
هذا هو الجوهر، قد يكون لديك اختالف سياسي تحاول تقليله بينما تحاول زيادة قضايا أخرى بشكل 

أساسي، لذا، تزيد استثمارات وتزيد تدفق العمل وتزيد السياحة وهذا هو طريقنا إلى المستقبل«.
تركيا من جانبها أكدت في وقت سابق، إمكانية تطبيع العالقات مع اإلمارات، في ظل تقارير صحافية 

حول تكثيف البلدين لجهودهما لتجاوز الخالفات السياسية العميقة.
كانا  اللذين  البلدين  عالقات  تشهده  الذي  التطور  على  إضافياً  دليالً  االستثمارية  المناقشات  تقدم 
على خالف طوال العقد الماضي حول كل شيء، بدءاً من الحركات اإلسالمية إلى الصراعات في سورية 

وليبيا.
يذكر أن الصفقات المحتملة قد تؤدي إلى إحياء مشروع إلنشاء خط أنابيب تعثر وسط توترات طويلة 

األمد ناجمة عن دعم تركيا لجماعة اإلخوان المسلمين، المحظورة في اإلمارات وعدد من بلدان العالم.
وصلت العالقات إلى أضعف مراحلها في عام 2016 عندما اتهمت وسائل اإلعالم التركية الحكومية 

اإلمارات بدعم محاولة انقالب ضد أردوغان.

تعليق اأعمال ال�سفارة االإثيوبية في م�سر

أعلن السفير اإلثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، أمس األحد، تعليق أعمال السفارة اإلثيوبية في 
القاهرة بداية من تشرين األول المقبل.

وقال تكلي، في تصريحات مع هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«، إن بالده »قررت تعليق 
أعمال السفارة في القاهرة لمدة قد تراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من تشرين األول المقبل ألسباب 

مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة«.
وأضاف السفير اإلثيوبي، أن »قرار اإلغالق ال يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت 
في  اإلثيوبية  المصالح  ورعاية  إدارتها  سيتولى  من  هو  السفارة  »مفوض  أن  موضحاً  الحالي«، 

القاهرة خالل هذه الفترة«.
ملء  حول  اتفاق  إلى  للوصول  وإثيوبيا  والسودان  مصر  تتفاوض   ،2011 عام  منذ  أنه  يذكر 
وتشغيل سد النهضة اإلثيوبي وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم 

تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثالثة.
يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس األمن في قضية »سد النهضة« يعد 

أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خالله.

دبلوما�سية بريطانية تريد تحدي العرب!

داعية  للترجمة،  العالمي  اليوم  اقتراب  بمناسبة  للعرب  تحديها  بريطانية  دبلوماسية  أعلنت 
من  الترجمة  في  مهارتها  الختبار  التحدي  قبول  إلى  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  متابعيها 

العربية إلى اإلنجليزية.
وكتبت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، على 
»تويتر«، أمس األحد، إنها تدرس الترجمة في الوقت الحالي وتحاول اختبار مهارتها في الترجمة 

من اللغة العربية.
وتابعت: »بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للترجمة ودراستي في الترجمة، فأنا أريد أن أخوض 

التحدي الخاص بترجمة كلمات ربما تكون ترجمتها من العربية إلى اإلنجليزية صعبة«.
وبعثت دياز، رسالة إلى العرب قالت فيها: »أرسلوا لي بعضاً من الكلمات التي ترون أنه يصعب 

ترجمتها إلى اإلنجليزية وسأحاول خوض التحدي«.
ويحل اليوم العالمي للترجمة في ال�30 من أيلول من كل عام، وتقول األمم المتحدة إن الهدف من 
االحتفال به هو تسليط الضوء على عمل المترجمين، الذين يلعبون دوراً مهماً في التقارب بين دول 

العالم بصورة تنعكس إيجاباً على السالم العالمي.

إقليم  سلطات  األوروب����ي  االت��ح��اد  ط��ال��ب 
عاجلة  إج��راءات  ب�«اتخاذ  وصربيا  كوسوفو 

في سبيل خفض التصعيد الحالي بينهما«.
األوروب��ي  لالتحاد  السامي  المفوض  وأك��د 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، جوزيب 
أنه  األح���د،  أم��س  ف��ي بيان أص���دره  ب��وري��ل، 
شمال  حول  الحالي  الوضع  متابعة  »يواصل 
على  »يتعين  مضيفاً:  كثب«،  عن  كوسوفو 
صربيا وكوسوفو خفض التصعيد على األرض 
الشرطة  وح��دات  سحب  خالل  من  شروط  بال 

الخاصة وإزالة الحواجز على الطرق«.
خطوات  أو  اس��ت��ف��زازات  »أي  أن  وت��اب��ع 
غير  تعد  جديدة  منسقة  وغير  الجانب  أحادية 

مقبولة«.
»ض��رورة  على  األوروب���ي  المفوض  وش��دد 
معاً  وصربيا  كوسوفو  سلطات  ت��وج��د  أن 
خطوات  على  واالتفاق  انفراجة  لتحقيق  سبالً 
األوروبي  االتحاد  استعداد  مبدياً  مستقبلية، 

لدعم هذه المساعي بشكل نشط«.
وأشار بوريل إلى أن »قادة كوسوفو وصربيا 
على حد سواء يتحملون المسؤولية الكاملة عن 
أي مخاطر على أمن ورفاه المجتمعات المحلية 
هذا  أكد  أنه  مضيفاً  التماس،  خط  جانبي  على 
الموقف في االتصالين اللذين أجراهما األسبوع 
الجاري مع الرئيس الصربي ألكسندر فوشيش 

ورئيس حكومة كوسوفو عبدالله هوتي«.

ال��ج��ان��ب��ي��ن على  ال��م��ف��وض ك���ال  وح����ّث 
االتحاد  إش��راف  تحت  الحوار  من  »االستفادة 
لتسوية  الوحيدة  المنصة  باعتباره  األوروبي 
أي مسائل قائمة بين كوسوفو وصربيا«، مؤكداً 
أن »وصول كبار المفاوضين من الجانبين إلى 
الخطوة  سيمثل  المقبلة  األي��ام  في  بروكسل 

اإليجابية األولى«.
تواصل  على  ي���زال  »ال  أن��ه  ب��وري��ل  وذك���ر 
ينس  الناتو  لحلف  العام  األمين  مع  وثيق 
)التنسيق  على  األخير  وشكر  ستوستنبرغ، 
التي  الدولية  كوسوفو(  )ق��وات  بين  الرائع( 
سيادة  وبعثة  األم��م��ي  بالتفويض  تحظى 

القانون التابعة لالتحاد األوروبي«.
وتصاعد التوتر حول المناطق ذات الغالبية 
الصربية في شمال كوسوفو االثنين الماضي، 
عندما نشرت سلطات اإلقليم قوات أمنية هناك 
مع  ال��ح��دودي،  ياريني  معبر  على  وبخاصة 
النقل  وسائل  دخول  على  إضافية  قيود  فرض 

من صربيا إلى أراضي اإلقليم.
واحتج الصرب على هذه الخطوات بتنظيم 
أنباء  ورود  مع  المنطقة،  في  سلمية  تظاهرات 
الغاز  كوسوفو  حكومة  ق��وات  استخدام  عن 

المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
إثر اعتداء  التوتر الخميس  وتصاعدت حدة 
دون  من  صربيين  ثالثة  على  كوسوفو  شرطة 

أي مبرر يذكر.

فوشيش  ألكسندر  الصربي  الرئيس  ودعا 
كوسوفو«،  سلطات  على  »الضغط  إلى  الغرب 
مطالباً بريشتينا ب�«سحب قواتها إلى المواقع 

المنصوص عليها بموجب اتفاقية بروكسل«.
ونفذت مقاتالت صربية أول من أمس دورية 
عن  أنباء  ورود  مع  ياريني،  معبر  فوق  جوية 

نقل بلغراد مدرعات إلى حدود كوسوفو.
ودعا حلف الناتو سلطات كوسوفو وصربيا 
روسيا  حملت  فيما  ال��ن��ف��س«،  »ض��ب��ط  إل��ى 
الحالي،  التصعيد  عن  المسؤولية  بريشتينا 
عن  تتمخض  قد  خطيرة  تداعيات  من  وحذرت 

هذا التصعيد وتعّم منطقة البلقان بأكملها

يكون  أن  يمكن  ما  لبناء  بريطانيا  تخّطط 
إم��دادات  لنقل  العالم  في  طاقة  راب��ط  أط��ول 
إضافية من الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر 

مصادر متجددة في دولة عربية.
وكشفت شركة »إكس لينكس«، أمس األحد، 
تبلغ  البحر  تحت  مشروع  لبناء  خطط  عن 
تكلفته 16 مليار جنيه استرليني )21.9 مليار 
دوالر( ويغطي مسافة 3800 كيلومتر )2360 
ميالً( بين بريطانيا والمغرب، بحسب ما نقلت 

وكالة »بلومبيرغ«.

 10.5 م��ن  ال��ط��اق��ة  ال��راب��ط  ينقل  س���وف 
الشمسية  الطاقة  م��زارع  تولدها  غيغاواط 
المغرب،  في  واسع  نطاق  على  الرياح  وطاقة 
المملكة  ف��ي  األخ���رى  ال��رواب��ط  عكس  وعلى 

المتحدة، فإنها ستزود بريطانيا فقط.
حيوية  أنها  على  الروابط  هذه  إلى  ُينظر 
الموارد  ذات  البلدان  من  الطاقة  إلى  للوصول 
المختلفة، وتخطط المملكة المتحدة لمضاعفة 
م��رات  ث��الث  الكهربائي  ال��رب��ط  على  قدرتها 

بحلول عام 2030.

يمكن  ال��راب��ط  إن  لينكس«  »إك���س  ق��ال��ت 
بالطاقة،  بريطاني  منزل  ماليين   7 ي��زود  أن 
 ،2025 ع��ام  في  الكابالت  مد  لبدء  وتخطط 
المشروع  من  األول  النصف  إنهاء  وتستهدف 

في عام 2027 والباقي بحلول عام 2029.
بناء  إل��ى  »الحاجة  إل��ى  الحكومة  أش��ارت 
الغاز،  الستبدال  المتجددة  القدرات  من  المزيد 
على  األسعار  لتقلبات  عرضة  يكون  وال��ذي 
الطاقة  أزم��ة  أن  حين  في  الدولي،  المستوى 
إلى  الحاجة  على  ال��ض��وء  سلطت  األخ��ي��رة 

إمدادات بديلة«.
قال سيمون موريش، مؤسس شركة »إكس 
مقابلة:  في  لها،  التنفيذي  والرئيس  لينكس« 
بعيداً،  جيالً  باعتباره  هذا  مع  نتعامل  »نحن 
في  الطاقة  لسوق  فقط  مخصص  هذا  فإن  لذا 

المملكة المتحدة«.
أنماط  بها  منطقة  من  قادمة  »إنها  وتابع: 
ببعضها  مرتبطة  وغير  تماماً  مختلفة  طقس 
المرونة  من  هائالً  قدراً  توفر  فهي  لذا  البعض، 

لنظام الطاقة في المملكة المتحدة«.

االتحاد االأوروبي يطالب كو�شوفو و�شربيا بخف�س الت�شعيد 

بريطانيا تخطط لبناء اأطول �شبكة نقل كهرباء في العالم مع دولة عربية



يترجمه  م��وع��ده��ا  ف��ي  االن��ت��خ��اب��ات  ب��إج��راء  التمسك 
أسباب  تشكل  أن  يمكن  التي  التعقيدات  إلزال��ة  التعاون 
هذه  طليعة  وف��ي  إج��رائ��ه��ا،  ش��روط  ح��ول  طائفي  ن��زاع 

األسباب قضية االنتخابات في بالد االغتراب.
ال خالف بين اللبنانيين حول أهمية إشراك المغتربين 
في الحياة الوطنية التي تشكل االنتخابات النيابية تعبيراً 
كّل  مقابل  المواطنة  في  المغتربين  بحقوق  التسليم  عن 

مساهمتهم التي ال تقابلها لهم حقوق سياسية.
ينطلق  االغ��ت��راب  ال��دائ��م ح��ول مشاركة  ال��س��ؤال  ك��ان 
االنتخاب  قانون  دام  ما  المشاركة  تطبيق  صعوبة  من 
والناخبين،  للمقاعد  الطائفي  التوزيع  اعتماد  على  يقوم 
وال تزال هذه عقدة لم يتّم حلها، ومن السذاجة تصوير 
اعتماد  مع  األهمية  من  قدر  على  وهو  بالهامشي  األم��ر 
ستة مقاعد للمغتربين، وليس منحهم حق مواز لحقوق 
وفقاً  االن��ت��خ��اب��ي��ة  دوائ��ره��م  ن���واب  الن��ت��خ��اب  المقيمين 
الممغنطة  البطاقة  نموذج  تعميم  عبر  الطائفية  لقيودهم 
بكّل  أس��وة  فيصيرون  عليها،  الحصول  من  وتمكينهم 
كما  إقامتهم،  مكان  من  التصويت  ق��درة  يملكون  مقيم 

يمكن لكّل مقيم االنتخاب من مكان إقامته.
اعتماد ستة نواب لتمثيل االغتراب يطرح أسئلة ال تزال 
لهؤالء  الطائفي  التوزيع  ماهية  ح��ول  ج��واب،  دون  من 

فهل  الطائفي،  تمثيلهم  سيعتمد  قارات  أي  وعن  النواب، 
سيتّم تكريس تمثل أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا 
وال��دول  أفريقيا  وتخصيص  مسيحيين،  ب��ن��واب  م��ث��الً 
هذا  في  وهل  المسلمين؟  بالنواب  واإلسالمية  العربية 
أم  االغترابي  للجسم  وإرض��اء  التمثيل  لصحة  تحقيق 

مجرد عملية تلفيقية من المعيب قبولها؟ 
السؤال األهّم هو أّن تكافؤ الفرص منعدم بين اللوائح 
متاحة  فرص  ال  المثال  سبيل  فعلى  االغتراب  بالد  في 
للناخب أن يمنح تصويته لحزب الله في أوروبا وأميركا 
بتهمة دعم  أن يالَحق  العربية من دون  البالد  وعدد من 
والتنظيم  التحضير  حق  ضمان  يمكن  وه��ل  اإلره���اب، 
التي  اللوائح  للمرشحين على  والدعاية بصورة متكافئة 
لوائح  بالمناسبة  وهي  الله،  حزب  من  مرشحين  تضّم 
لبنان  وجبل  والبقاع  الجنوب  محافظات  على  موزعة 

وبيروت؟
العملية  إل���ى  االغ���ت���راب  ت��أج��ي��ل ض���ّم  ع��ل��ى  ال��ت��واف��ق 
االنتخابات  إجراء  على  التوافق  معيار  يشكل  االنتخابية 
ال  النتخابات  قيمة  ال  يقول  من  يخرج  أن  قبل  النيابية 
يشارك فيها االغتراب، ويلحقه آخر ويقول االغتراب له 
من  انتقاصاً  استبعاده  يشكل  معيّن  طائفي  تمثيلي  لون 

حقوق طائفة ويشعرها بالغبن؟ 

ال��ن��ات��و، المخصص  ي��ف��ع��ل  أف��ض��ل م��م��ا  األم��ي��رك��ي ب��ص��ورة 
ل��م��ع��ارك أوروب����ا وآس��ي��ا ال��ت��ي خ��رج��ت م��ن دائ���رة األولوية 
لن  األم��ي��رك��ي��ة،  ال��ق��وة  على  المعتمدة  وأوروب����ا  األم��ي��رك��ي��ة، 
بناء  ف��رص  توفر  أن  األميركي  التراجع  زم��ن  ف��ي  تستطيع 
االستعمارية  المصالح  حفظ  لها  يتيح  عسكري  ح��ض��ور 
أمام نمو  المتداعية  المصالح  وتنظيم تدخالت عسكرية تنقذ 
والصين  روسيا  طليعتها  وفي  ودولها،  آسيا  شعوب  نهضة 
دور  لعب  إلى  فستلجأ  المقاومة،  محور  قلبها  وفي  وإي��ران، 
س��م��س��ار ال��ت��س��وي��ات، ك��م��ا ل��ع��ب��ت دور س��م��س��ار ال��ح��روب، 
شرفي  تحصيل  عنوان  تحت  العمولة  نسبة  تعديل  محاولة 
الناتو  ع��ن  والتخلي  بالتفرد  المعنوية  اإلس���اءة  وتعويض 
للتراجع  الفرنسي  اإلسراع  يقوله  ما  وهذا  واحد،  طرف  من 
وتسوية  لبنان  في  مقعد  حجز  بطلب  واإلس��راع  الحرد،  عن 
ألمانيا لحجز مقعد  النووي اإليراني، وقبلها مسارعة  الملف 
رفع  على  بالحصول  الروسية  األميركية-  المفاوضات  في 
لتزويد  الشمالي،  السيل  أن��ب��وب  ع��ن  األميركية  العقوبات 

أوروبا بالغاز الروسي.

في  وموقعها  ت��رك��ي��ا،  مصير  ب��ق��وة  ي��ط��رح  ال��ن��ات��و  تفكك   -
تشكيل  تركيا  حاولت  وقد  الجديد،  الجيواستراتيجي  المشهد 
في  والح��ق��اً  س��وري��ة،  على  ال��ح��رب  ف��ي  المتقدم  الناتو  مخلب 
عالية  الكلفة  بدت  وعندما  فيها،  الروسي  التموضع  مواجهة 
تراجعت  المواجهة،  عن  واألوروب��ي  األميركي  التخلي  وظهر 
فيها  يبدو  سانحة  كل  تتربص  وهي  ال��وراء،  إلى  خطوة  أنقرة 
األمام،  إلى  خطوتين  بالتقدم  أم  القرار  لتبديل  جاهزاً  الغرب 
وروسيا التي فتح الباب لالحتواء المزدوج أمام تركيا بالعصا 
تركي  عبث  مع  يتزامن  الناتو  تفكك  أن  اليوم  تدرك  والجزرة، 
ومحاولة فرض أدوار من خارج السياق، من ليبيا إلى أذربيجان 
وصوالً إلى أفغانستان، عدا عن التالعب بروزنامة التفاهمات 
التي تم الوصول إليها عبر مسار أستانة بالنسبة لسورية، ما 
يعني توقيت تأديب جديد للسياسات التركية يقترب وأن إدلب 
بعد  لينفتح  الروسي،  توقيته  انتظار  طال  موعد  على  ستكون 
الحسم على طريقة حلب الباب مجدداً لتموضع تركي جديد، قد 
الطريق  لفتح  للناتو  الروسي فيه مغادرة تركيا  الشرط  يكون 

أمامها لعضوية شانغهاي.

5  تتمات
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ال ميقاتي أوضح علناً كيف سيقوم بإجراء اإلصالحات الموعودة 
وال ماكرون استوضحه أسلوبه ونهجه في هذا السبيل. لكن كثيرين 
ورئيس  الفرنسي  الرئيس  بأّن  يرّجحون  ومراقبين  مسؤولين  من 
الحكومة اللبنانية بحثا دونما شّك في العوامل الداخلية واإلقليمية 
المطلوبة النتشال  التي لها دور وتأثير في اإلصالحات واإلجراءات 

لبنان من أزمته المزمنة والمرهقة.
الوقود،  ش��ّح  مشكلة  من  الله  ح��زب  موقف  في  بحثا  لعلهما 
توليد  مسألة  على  ذلك  وانعكاس  والمازوت،  البنزين  خصوصاً 
إيران،  من  بدعٍم  الله،  حزب  وقيام  النقل،  وسائل  وشلل  الكهرباء، 
باستيراد مشتقات النفط بالليرة اللبنانية ما أسهم في حّل المشكلة 
الدوالرات  من  طائلة  مبالغ  المواطنين،  على  كما  الدولة،  على  ووّفر 

األميركية.
إلى  فسارعت  المتحدة  الواليات  أقلقت  تلك  الله  حزب  مبادرُة 
محاولة قطع الطريق على حزب المقاومة بإقناع مصر بتزويد لبنان 
بال  النظر  غّض  استلزم  ذلك  سورية.  عبر  بكهربائه  واألردن  بغازها 
َمن  ومعاقبة  سورية  بمحاصرة  المتعلّق  قيصر«  »قانون  عن  ترّدد 

يتعامل معها اقتصادياً من دول الجوار.
أو  لسبٍب  األميركي  »الوقائي«  التدبير  هذا  تعّثر  لو  ماذا  حسناً، 
الوقود والطاقة؟ هل تتراجع  لبنان من  أنه لم يسّد حاجة  أو  آلخر، 
حزب  يستورد  بحيث  قيصر«  »قانون  أحكام  تنفيذ  عن  كلياً  أميركا 
سورية  عبر  براً  النفط  مشتقات  من  المزيد  نفسها  الحكومة  أو  الله 

وبحراً عبر عشرات الناقالت اإليرانية؟
فعل  ردود  إي��ران  من  النفط  مشتقات  استيراد  الق��ى  ذل��ك،  إل��ى 
الخيرية  كالمؤسسات  منه  حصًة  ن��ال  ممن  سيما  ال  إيجابية، 
المازوت  من  بكميات  مجاناً  تزويدها  جرى  التي  والمستشفيات 
األمين  نائب  حمل  الذي  األمر  المتوقفة،  محركاتها  لتشغيل  الالزم 
خط  بتثبيت  التعّهد  على  قاسم  نعيم  الشيخ  الله  لحزب  العام 
في  الشّح  أزمة  استمّرت  ما  إذا  إيران  من  النفط  مشتقات  استيراد 

الوقود والكهرباء.
فوق ذلك، فإّن تليين الواليات المتحدة موقفها من سورية بتعليق 
الغاز  الحصول عبرها على  لبنان من  لتمكين  تنفيذ »قانون قيصر« 
السياسة  أه��ل  من  كثيرين  شّجع  األردن��ي��ة  والكهرباء  المصري 
لبنان  باستعادة  المطالبة  تشديد  على  والمقاوالت  واالقتصاد 
هدفين  تحقيق  بغية  معها  عالقاته  وكامل  سورية  على  انفتاحه 
بالغي األهمية: إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، والمشاركة 

في عملية إعادة إعمارها التي تقّدر تكلفتها بنحو 400 مليار دوالر.

كّل هذه األمور ال تغيب بالتأكيد عن ذهن نجيب ميقاتي وحلفائه 
المسؤولين  من  كثيرين  يحمل  ما  والخارج  الداخل  في  وأصدقائه 
والمراقبين على االعتقاد بأنه بحثها بالتأكيد مع الرئيس الفرنسي 

خالل لقائهما االخير.
تحمل  ع��ّدة  ت��ط��ورات  أن  إل��ى  اإلش���ارة  تجدر  السياق،  ه��ذا  في 
ترجيح  على  اللبنانيين  المسؤولين  وبعض  والمتابعين  المراقبين 
دعم فرنسا، في هذه اآلونة، نزوع فريق وازن من المنظومة الحاكمة 
كما من اللبنانيين عموماً إلى التوّجه شرقاً بكّل ما يعنيه هذا الخيار 
على  وتالياً  والعراق  سورية  على  واقتصادي  سياسي  انفتاح  من 

إيران باإلضافة إلى روسيا والصين.
الطاقة  لتوليد  معامل  بناء  لبنان  على  عرضت  كانت  إي��ران 
اللبنانية  للحكومة  قّدمت  الصين  كذلك  زهيدة.  بتكلفة  الكهربائية 
قائمة مشاريع إعمارية وإنمائية في شتى الحقول تصل قيمتها إلى 
12 مليار دوالر. لكن الحكومة، بضغط من أميركا، لم تتجاوب  نحو 

مع ِكال الدولتين.
الماضي.  عن  يختلف  ومستوياته،  أبعاده  بكّل  اآلن،  الوضع 
من  المهين  خروجها  تداعيات  من  تعاني  المتحدة  الواليات  أّن  ذلك 
في  كما  تموضعها  في  النظر  إعادة  على  عازمة  وتبدو  أفغانستان 
تنفيذ  عن  الالفت  تغاضيها  أليس  المنطقة.  دول  بعض  من  مواقفها 
والكهرباء  المصري  الغاز  وصول  لتسهيل  قيصر«  »قانون  أحكام 

األردنية إلى لبنان عبر سورية دليل ساطع في هذا المجال؟
بل  المتحدة  الواليات  مع  متوافقة  غير  اآلن  فرنسا  فإّن  ذلك،  إلى 
واشنطن  إليها  سّددتها  التي  الظهر«  في  »الطعنة  من  جداً  ممتعضة 
حال،  كّل  في  وه��ي،  أستراليا.  مع  الغواصات  صفقة  مسألة  في 
أو من  األولى ما جعلها، برضى واشنطن  بالدرجة  يهّمها مصالحها 
بمليارات  العراق  مع  وإنمائي  اقتصادي  تعاون  صفقة  تعقد  دونه، 
قابل  في  إي��ران  مع  مماثلة  صفقات  عقد  تنوي  ولعلها  ال��دوالرات. 
الواليات  إعادة  في  فيينا  مفاوضات  نجحت  ما  إذا  خصوصاً  األيام، 
ضّد  االقتصادية  عقوباتها  وإلغاء  النووي  االتفاق  إلى  المتحدة 

إيران.
المسؤولين  بعض  رأي  تعزز  واالحتماالت  الواقعات  هذه  كّل 
سيكون  شرقاً  التوّجه  بأن  والمراقبين  المتابعين  كما  اللبنانيين 
ميقاتي  نجيب  لدى  مرجحاً،  واألحرى  ممكناً،  خياراً  األيام  قابل  في 
ومن يقف معه أو وراءه من قوى سياسية نافذة، وأن فرنسا ستكون 

داعمة ضمناً، وربما علناً، لهذا التوّجه.
*نائب ووزير سابق

في وزارة المالية األميركية، ستنفد تماماً، في وقت ما في شهر 10/ 
2021، إذا لم ينجح الكونغرس في إقرار رفع سقف الدين الحكومي 

األميركي )يبلغ حجم هذا الدين اآلن 28.4 ترليون دوالر(.
قانوني  حل  إلى  التوصل  دون  من  النقدية،  السيولة  نفاد  إن   )2
إلى أضرار ال يمكن إصالحها، سواًء في  الكونغرس( سيؤدي  )قرار 
المالية الدولية  اقتصاد الواليات المتحدة األميركية أو في األسواق 

بشكل عام.
رفع  قانون  إلقرار  لحظة،  آخر  حتى  االنتظار  أن  وأضافت   )3
على  الفوائد  ارتفاع  إلى  سيؤّدي  الدين،  من  الحّد  أو  الدين  سقف 
في  سلباً  يؤثر  مما  كبير،  بشكل  األمد  القصيرة  األميركية  الديون 

تصنيف الواليات المتحدة األميركية االئتماني.
إن  بالقول:  رسالتها  األميركية  الماليه  وزي��رة  واختتمت   )4
للخطر،  ومصداقيتها  األميركية  المتحدة  بالواليات  الثقة  تعريض 
في الوقت الذي ال يزال المجتمع واالقتصاد األميركيين يعانيان من 
انعدام  )أو  الالمسؤولية  قمة  هو  العالميه،  كورونا  جائحة  تبعات 

المسؤولية(.
أميركي،  مالي  مسؤول  أعلى  عن  يصدر  الذي  الكالم،  هذا  يعتبر 
العالمي  االقتصاد  لمستقبل  بخير  يبشر  وال  الخطورة  في  غايًة 
سياساتها  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  واصلت  ما  إذا  برمته، 
الحروب  ونشر  الواسع  العسكري  االنتشار  على  المعتمدة  الحالّية 
المحيط  جنوب  )عسكرة  العالم  في  جديد  تسلح  سباق  وإط��الق 

الهادئ عبر تسليح أستراليا نووياً(.
االستراتيجي،  والعسكري  المالي  الوضع  حقيقة  على  وللوقوف 
الذي تمّر به الواليات المتحدة األميركية أكثر، ال بّد لنا أن نقرأ بدقة 
األميركية  الشمالية  القيادة  قائد  قاله  الذي  الهام  الكالم  متناهية 
المتحدة  )الواليات  الشمالية  ألميركا  الفضائي  الدفاع  قيادة  وقائد 
ڤان  د.  غلين  الجنرال  األميركية،  كولورادو  والية  ومقرها  وكندا(، 
الجو  سالح  مجلة  نشرته  والذي   ،Glen D. VanHerk هيرك 
حيث   ،2021/9/21 بتاريخ   Air Firce Magazine األميركي 
أمن  على  الداهم  الخطر  أو  المباشر  العدو  هي  روسيا  »إّن  قال: 
العسكري  االنتشار  وإن  الصين  وليست  القومي  المتحدة  الواليات 
أكثر  الروسي  الخطر  يجعل  الشمالي  القطب  منطقة  في  الروسي 
أجرتها  التي  العسكرية  التدريبات  من  الرغم  على  أميركا،  من  قرباً 
الهادئ  المحيط  في  األميركية  ه��اواي  جزر  من  بالقرب  الصين 

أخيراً …«.
الجنرال  الفضاء،  عمليات  قائد  م��ن  ك��ل  فيه  أي��ده  ك��الم  وه��و 
ق��وات  وق��ائ��د   ،Stephen N. Whiting وايتين  ن.  ستيفين 
غارديان  دبليو  كريستوفر  األدميرال  األميركية،  البحرية  األساطيل 
خالل المؤتمر االفتراضي الذي ناقش   ،Chrestofer W. Grady
ومستقبالً،  حالياً  األميركي،  القومي  األمن  استراتيجية  مواضيع 
واللذان أكدا ما ورد في كالم الجنرال ڤان هيرك القائل بأن الواليات 
المتحدة تعتمد حالياً على الردع النووي، بينما هي بحاجة إلى ردع 
مستقبلي أقوى )يحتاج إلى ميزانية مالية ضخمة ومستدامة(، في 

حال فشل الردع الحالي )وهو الردع النووي الفاشل برأيه(. 
على  هجوم  منع  في  الوحيد  خيارك  كان  »إذا  إنه  القول  مضيفاً 
في  تقف  ال  فإنك  النووي  بالسالح  ضربهم  هو  )أميركا(  الوطن 
أخرى  وخيارات  قدرات  عن  البحث  علينا  يجب  لذا  األفضل.  المكان 

تمنعهم حتى من التفكير بمهاجمة أميركا«.
لقي  جديد،  تسلح  لسباق  تقديرنا،  في  صريحة،  دع��وًة  وه��ذه 
بالطاقة  العاملة  الغواصات  صفقة  في  عنه  الصاخب  التعبير 

األميركية  المتحدة  الواليات  بين  عليها  االتفاق  تّم  والتي  النووية 
وبريطانيا وأستراليا األسبوع الماضي. 

موضوع  إلى  النقاش  في  المشاركون  الجنراالت  تطّرق  أن  وبعد 
أميركا  على  وأخطارها  والصينية  الروسية  الصاروخية  األسلحة 
القومي  لألمن  حماية  األسلحة،  ه��ذه  لمواجهة  األفضل  والسبل 
 ،VanHerk هيرك  ڤان  الجنرال  فإّن  قولهم،  حّد  على  األميركي، 
أكد أهمية استثمار الموارد في المحيط المتجّمد الشمالي )لمواجهة 

الوجود العسكري الروسي هناك(.
المتجمد  المحيط  عن  الدفاع  وزارة  محامي  »أنا  القول:  متابعاً 
في  ال��الزم،  باالستثمار  تقوم  أنت  هل  هو:  السؤال  لكن  الشمالي. 
هذه المنطقة االستراتيجية، حتى تكون حاضراً )على تلك الجبهة( 

وقادراً على المنافسة؟
الشمالي  القطب  في  باالستثمارات  تقم  لم  إذا  »أما  قائالً:  وأردف 
هكذا،  األمام  إلى  واستمرارنا  آخر،  مكان  في  الموارد  تستثمر  ألنك 
الكونغرس(  أعضاء  )أّي  مشرِّعينا  بفعله  يخاطر  الذي  األمر  وهو 
أّن  يعني  ما   «  I‘ll Salute smartly ب��أدب،  سأحييكم  فإنني 

سيستقيل..! الرجل 
المتحدة األميركية، قائد  الواليات  إذن فإّن استقالة أهم جنراالت 
أصبحت  قد  كاملًة،  الشمالية  أميركا  عن  الصاروخي  الدفاع  قيادة 
بها  أدلت  التي  التصريحات  ظّل  في  وذلك  أكثر،  ليس  وقت  مسألة 
والتي  أعاله،  إليها  المشار  رسالتها  في  األميركية،  الخزانة  وزيرة 
تبشر بنفاد السيولة النقدية من وزارتها خالل الشهر المقبل من هذا 
العام، إضافة إلى استمرار الحكومة األميركية في اإلنفاق العسكري 
الكرة  أميركية، على طول  ألف قاعدة عسكرية  النطاق على  الواسع 
األرضية وعرضها، األمر الذي يستنزف موازنة البنتاغون السنوية 
جارية  عسكريه  نفقات  جانب  إلى  دوالر(  مليار   750( الضخمة 

أخرى طبعاً.
ال  ق��ادرة،  ليست  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  حكومة  أّن  أّي 
المتوسط، على تخصيص موارد  أو  القريب  المستقبل  حالياً وال في 
الشمالي،  القطب  منطقة  في  العسكري  وجودها  لتطوير  مالية 
سطح  وتحت  فوق  متكاملًة،  عسكرية  بنيًة  روسيا  فيه  تملك  الذي 
الخطر  البنتاغون  جنراالت  يعتبره  الذي  )وهو  الجليدية  الطبقة 
هامة،  استراتيجية  ميزات  من  الوجود  هذا  يعنيه  وما  الداهم(. 
أيضاً  التعدين  مجال  في  وإنما  فقط  العسكري  المجال  في  ليس 
أنشأتها  التي  الشمالية  البحار  طريق  أو  القاري،  النقل  مجال  وفي 
وهو  ببعض،  بعضهما  واألطلسي  الهادئ  المحيط  لوصل  روسيا، 
لعدم  )وذلك  البشري،  التاريخ  في  األولى  للمرة  يحدث  الذي  األمر 
عبر  مفتوح  بحري  خط  تأمين  على  القادرة  الجليد  كاسحات  توافر 
قمة  في  روسيا  يجعل  ما  العام(  امتداد  على  المتجّمدة  المناطق 

التفوق البحري أمام أميركا...!
عمرها  من  األخير  النزع  من  أميركا  اقتراب  أم��ام  إذن  نحن  هل 
في  الخارجية  وزارة  أروقة  في  الصينيون  يرّدد  كما  اإلمبراطوري، 

بكين..!؟
التحالف  إليه  لجأ  م��ا  ب��أّن  أي��ض��اً  الصينيون  ه��ؤالء  يضيف 
)إعالن  أخيراً  الهادئ  المحيط  في  خيار  من  األنجلوساكسوني 
إنما هو فخ سرعان ما سيكتشفون أنه سيرسلهم  تحالف أوكوس( 
 Liu Zhentang الصيني  السفير  قول  حّد  على  جهنم  قعر  إلى 
قراءة  في  معتقاً  صار  حتى  آسيوية  عواصم  في  طويالً  عمل  الذي 

المتهافتة...! اإلمبراطوريات االستعمارية  مشهديات 
بعدنا طّيبين قولوا الله...

التحضيرات  ب��دأت  حيث  المقبل،  االنتخابي  االستحقاق  ح��ول 
من قبل كل األطراف، وأعلن نائب األمين العام لحزب الله إطالق 
ماكينة الحزب االنتخابية، بينما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
المقاومة يشحذون كل أسلحتهم  إن خصوم  النائب محمد رعد 
وضعوا  وقد  االنتخابية،  المعركة  في  حلفائها  ومن  منها  للنيل 
المقاومة  حلفاء  بوجه  بها  والتلويح  العقوبات  س��الح  ي��د  ف��ي 
لخوض  هائلة  مالية  موازنات  األخ��رى  اليد  وفي  ومرشحيهم، 
»زحطوا  جميعاً  ه��ؤالء  أن  أض��اف  رعد  لكن  االنتخابي،  السباق 
تظهر  تداعياته  بدت  الذي  التأثير  حجم  إلى  مشيراً  بالمازوت«، 
عابرة  وبصورة  المناطق  كل  في  اإليراني  المازوت  توزيع  مع 
وحلفائها  المقاومة  إضعاف  على  المراهنين  يقلق  بما  للطوائف، 

في المعركة االنتخابية المقبلة.
أحيا  بثوابتها  وت��ذك��ي��راً  وثقافتها  المقاومة  خيار  قلب  وف��ي 
الويمبي  عملية  ذك���رى  االجتماعي  ال��ق��وم��ي  ال��س��وري  ال��ح��زب 
والشهيد خالد علوان في احتفال أقيم في شارع الحمراء، حيث 
وجنود  ضباط  فيها  سقط  التي  عمليته  علوان  خالد  الشهيد  نفذ 
جيش االحتالل برصاصات المقاومة األولى، ودعا الحزب إلى 
الحفاظ على منجزات المقاومة، وإعطاء األولوية لقضايا الناس، 
المعيشية  الهموم  معالجة  الحكومة  مهمات  أولى  من  أن  معتبراً 
أبواب  تفتح  التي  الراهنة  السياسية  األول��وي��ة  وأن  الضاغطة، 
األخوة  معاهدة  لتفعيل  ه��ي  االق��ت��ص��ادي��ة،  الحلول  م��ن  الكثير 

والتعاون والتنسيق مع سورية.
»الويمبي«  عملية  ذكرى  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  أحيا 
وبطلها الشهيد خالد علوان باحتفال حاشد في مكان تنفيذ العملية � شارع 
وفصائل  المقاومة  وأحزاب  وحركات  قوى  فيه  شارك  الرئيس،  الحمرا 

رمزية من النسور واألشبال وجمع كبير من القوميين والمواطنين.
جريج،  جورج  الدكتور  العامة  العالقات  عميد  الحزب  كلمة  وألقى 
الذي أكد أن »رصاصات خالد علوان البطل والشهيد شاهد على صراع 
باحتشاد  أمة  قيامة  وإرادة  غاشم،  عنصري  احتالل  إرادة  إرادتين،  بين 
وأعادت  مندحرين،  إلى  الغزاة  وحّولت  المعادلة  قلبت  طلقات  في  العز 
لبيروت صفاء سمائها، بنسمات الحرية، وعزفت أهازيج النصر، وثبتت 
مسار فعل السيادة، ومألت فضاءات بيروت بصراخ جنود العدو »يا أهل 

بيروت ال تطلقوا النار إننا راحلون«.
لمنع  العملية،  اإلجراءات  اتخاذ  إلى  تبادر  ألن  الحكومة  جريج  ودعا 
المواطن على  انهيار ما تبقى وإيجاد العالجات المطلوبة، لتعزيز قدرة 
الصمود، خصوصاً أننا على أبواب عام دراسي جديد، األمر الذي يشكل 
تحدياً جدياً لقدرة الحكومة على التعامل مع مفاعيله الداهمة في وسط 
األزمات، ليكون االنكباب على العمل عنواناً نحكم على أساسه وننتصر 
دوماً وأبداً لوجع الناس وكرامتهم. كما طالب الحكومة أن تبذل الجهود 
وتكّثف المساعي وتفّعل المشاورات، مع الحكومة السورية، ليس فقط 
إلمرار الغاز والكهرباء، بل تفعيالً لمعاهدة اإلخوة والتعاون والتنسيق، 
الحيوية،  الملفات  في  عميقاً  وبحثاً  المشتركة،  لالتفاقيات  وتنفيذاً 
وتأكيداً للحقيقة العلمية المتمثلة بوحدة الدورة االقتصادية بين كيانات 
األمة«. وتابع: »نعم، نحن نرى وجود مصلحة للشعب، في هذا التكامل 
مؤسس  سعاده  وأنطون  لتحقيقه،  ونعمل  بذلك،  ونؤمن  االقتصادي، 
أساس  هي  االقتصادية  »الرابطة  أن  بالتأكيد  واضحاً  كان  الحزب، 
طرح  في  الحزب،  مبادرة  جاءت  السياق  هذا  وفي  االجتماعية  الرابطة 
والتساند  للتعاون  إطاراً  يشكل  مشرقي،  تعاون  مجلس  قيام  مشروع 

والتآزر على مستوى األمة.
شعباً  صمودها  وإن  لبنان،  رئة  هي  الشام   � سورية  أن  على  وشدد 
الدكتور بشار األسد، وتصديها بحزم  الرئيس  وجيشاً ومقاومة، بقيادة 
بؤرة  إلى  التحول  من  لبنان  حمى  الكونية،  اإلرهابية  للحرب  وبسالة، 
لبنان  قوة  عنصر  شكل  اإلرهاب،  على  سورية  انتصار  أن  بل  ال  فوضى، 
بمواجهة  الدولة  مركزية  وحدة  ولتثبيت  اإلره��اب،  لدحر  معركته  في 
يوماً  تتخل  لم  التي  لسورية،  الشكر  فكل  والتقسيم،  الفدرلة  مشاريع 
المحن  على  التغلب  في  ومساندته  مقاومته،  واحتضان  لبنان  دعم  عن 
والصعاب وفي مواجهة العدوان واالحتالل والشكر للعراق والجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، ولجميع الدول التي أسهمت في الوقوف إلى جانب 
لبنان ونجدة أبنائه. ونقّدر عالياً مبادرة حزب الله وأمينه العام السيد 
الناس  أعباء  من  والتخفيف  األميركي،  الحصار  لكسر  نصرالله  حسن 

ومعاناتهم.
على  لالنقالب  دع��وة  هو  والمقنع  الملون  الحياد  أن  جريج  ورأى 
ثوابت لبنان وخياراته ودماء شهدائه، وعلى الهوية والدور، وعلى نهج 
المقاومة، هذه المقاومة التي نستظل اليوم فيء وهج انتصاراتها، نؤكد 
تمسكنا بها خياراً ال يحتمل المساومة، ونهجاً ال يحتمل أنصاف المواقف، 
وشامخون  لبنان  في  األرز  ثبات  ثابتون،  النهج  هذا  على  بأننا  ونؤكد 

كشموخ صنين.
القومي  ال��س��وري  الحزب  في  اإلع��الم  عميد  أدان  ذل��ك  سياق  وف��ي 
العدو  مع  التطبيع  إلى  دعا  الذي  أربيل  مؤتمر  حمّية  معن  االجتماعي 
مجموعة  فيه،  والمشاركين  المؤتمر  رعاة  اعتبار  إلى  ودعا  الصهيوني 
في  شعبنا  أبناء  بحق  وإجراماً  قتالً  يعيث  عدو  لمصلحة  تعمل  أشرار 

فلسطين.
واالسترداد«  السالم  »مؤتمر  ب�  ُسّمي  ما  انعقاد  أن  بيان:  في  وقال 
التطبيع  إلى  الدعوة  إلطالق  منصة  واتخاذه  العراقية،  أربيل  مدينة  في 
واستفزازاً  العراق  لموقف  صارخاً  تحدياً  يشكل  الصهيوني،  العدو  مع 
الذين  العالم،  وأح��رار  العربية  والشعوب  شعبنا  أبناء  كّل  لمشاعر 
المقاومة  في  الفلسطينيين  وحق  العادلة  الفلسطينية  المسألة  يدعمون 
المؤتمر  ه��ذا  أن  وأض��اف:  الصهيوني.  االحتالل  من  أرضهم  لتحرير 
موقف  عن  وال  العراق،  في  شعبنا  أبناء  إرادة  عن  يعّبر  ال  التطبيعي، 
الدعوات  أتون  في  بالعراق  للزّج  منها  ميؤوس  محاولة  هو  بل  الدولة، 
المشبوهة، خصوصاً أن العراق وقف دائماً وال يزال إلى جانب فلسطين 

ومقاومتها.
في غضون ذلك، تترقب الساحة الداخلية نتائج زيارة رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي إلى فرنسا، ال سيما لجهة إعادة إطالق مؤتمر سيدر لدعم 
أن  »البناء«  وعلمت  االقتصادي،  النهوض  إعادة  إطار  في  مالياً  لبنان 
أجواء زيارة ميقاتي كانت إيجابية والمسؤولون الفرنسيون أبدوا كامل 
قطاعات  في  واستثمارات  مالية  بمساعدات  لبنان  لدعم  استعدادهم 
مع  بالتوازي  واقتصادية  مالية  إصالحات  بحزمة  مشروطة  لكنها  عدة 
وزارية  مصادر  لكن  الدولي«،  النقد  صندوق  مع  المفاوضات  استئناف 
تشير إلى أن »هذه اإلصالحات التي يطالب بها المجتمع الدولي وفرنسا 
تحتاج إلى وقت ودراسة معمقة وإلى توافق داخل الحكومة لكي ال تزيد 

في الدين العام أوالً ولكي ال تأتي على حساب المواطنين«.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظم احتفاالً حاشداً لميقاتي 
يعود  أن  على  بريطانيا  إلى  ميقاتي  ينتقل  أن  قبل  اإلليزيه  قصر  في 
أن  »البناء«  مصادر  بحسب  المتوقع  ومن  األسبوع.  نهاية  بيروت  إلى 
رئيس  برئاسة  بعبدا  في  المقبل  األربعاء  جلسة  ال��وزراء  مجلس  يعقد 
رفع  سيما  ال  بنود،  جملة  أعمالها  جدول  وعلى  عون  ميشال  الجمهورية 
أن يضع ميقاتي  الحدود، على  التمويلية وملف ترسيم  الدعم والبطاقة 
وسيبلغ  وبريطانيا  فرنسا  إلى  زيارته  أجواء  في  الوزراء  ومجلس  عون 

التفاوض  المطلوبة وبدء  المجلس ضرورة اإلسراع بإنجاز اإلصالحات 
مع صندوق النقد.

وكان ميقاتي استقبل في مقر إقامته في لندن وزير الدولة البريطاني 
حضور  في  كلفرلي،  جيمس  أفريقيا  وشمال  األوس��ط  الشرق  لشؤون 
اللقاء  خالل  وجرى  مرتضى.  رامي  المتحدة  المملكة  لدى  لبنان  سفير 
األوقات  هذه  في  لبنان  وحاجات  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  بحث 
الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض 
االقتصادي التي تعمل عليها الحكومة. وعلمت »البناء« أن ميقاتي سيقوم 

بجولة عربية تشمل قطر والكويت ومصر وربما اإلمارات والسعودية.
سيما  ال  الغربية  »القوى  أن  إلى  ل�»البناء«  سياسية  مصادر  ولفت 
واشنطن وباريس ترى أن المهمة األساسية للحكومة هي تأمين االستقرار 
الداخلي كمرحلة مؤقتة لالنتخابات النيابية وإجراء هذه االنتخابات أمالً 
بتظهير موازين قوى جديدة كتقليص كتلة التيار الوطني الحر وحزب الله 
وإدخال قوى جديدة إلى البرلمان من ممثلي الحراك المدني لكي تصبح 
والفرنسيين  لألميركيين  المباشر  بالوالء  تدين  نيابية  »كوتا«  هناك 
إضافة إلى قطع الطريق على تعاظم النفوذ اإليراني في لبنان«. وتوقعت 
المصادر معركة سياسية ساخنة قبل االنتخابات المقبلة كون المجلس 
مشيرة  المقبل،  الجمهورية  رئيس  سينتخب  الذي  هو  الجديد  النيابي 
إلى معركة أخرى تلي معركة االستحقاق النيابي هو استحقاق انتخاب 
رئيس للجمهورية ال سيما أن قوى وشخصيات عدة تعتزم خوض هذا 

االستحقاق في ظل رهانات خارجية على نتائجه«.
وفي سياق متصل قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: 
»عادوا للتمسكن وشكلوا حكومة نواكبها من الداخل والخارج، ويهيئون 
النيابية«. وأضاف يحضرون  االنتخابات  الفرصة من أجل خوض  اآلن 
الذين  من  المرشحين  على  كبيرة  ضغوطاً  وسنشهد  والعدة  العتاد  كل 
يؤيدون نهج المقاومة، وسيمنعون إذا استطاعوا أن تكون هناك تحالفات 
ينجحوا  أن  يمكن  الذين  المرشحين  من  عدد  سحب  على  وسيضغطون 
ويكونوا في صف المقاومة. سيضغطون عليهم إما بالتهديد بمصالحهم 
خارج البالد أو بتهديدهم بعقوبات ستفرض عليهم، وبخاصة إذا كانوا 
يعملون ولهم مصالح خارج البالد، وسيحاولون شراء الذمم ودفع أموال 
باهظة من أجل أن يعدلوا موازين القوى ويسيطروا على األكثرية المقبلة 
في المجلس النيابي«. وأضاف: »كل ذلك توهم منهم بأنهم يستطيعون 
أخذوا  حيث  إلى  ويأخذوه  البلد  هذا  في  السياسي  المسار  يغيروا  أن 
بعض دول الخليج لمصالحة العدو اإلسرائيلي وتطبيع العالقات معه. 
سنواجه هذا االستحقاق بكل ما يتاح لنا قانوناً وسنخوض هذه المعارك 
االنتخابية وثقتنا كبيرة بشعبنا وبوعي أبناء البيئة المقاومة، وسنشرح 
كل ما لدينا للناس حتى يكونوا على اطالع ووضوح كامل بالموضوع«.

على صعيد أزمة المحروقات، سجلت حلحلة جزئية في ما خص أزمة 
وذلك  المحطات،  أمام  السيارات  طوابير  تراجع  لوحظ  حيث  البنزين 
بعدما سلمت أغلب الشركات المادة إلى المحطات التي فتحت أبوابها يوم 
السبت الماضي وعملت على تعبئة البنزين للمواطنين الذين رحبوا بهذا 
االنفراج، إال أن مصادر نفطية أشارت ل�»البناء« إلى أن هذا االنفراج مؤقت 
حتى بداية الشهر المقبل حيث من المتوقع تكرار السيناريو مرة أخرى 
حيث سيصار إلى تقنين توزيع المحروقات من قبل الشركات خوفاً من 
الرفع الكامل للدعم ما يعيد أزمة الطوابير إلى حالها قبل أن يرفع مصرف 
لبنان الدعم كلياً لتعود األمور إلى طبيعتها. وتوقعت المصادر أن يبلغ 

سعر صفيحة البنزين بعد تحرير سعرها إلى 250 ألف ليرة.
المازوت  مادة  توزيع  واصلت  قد  للمحروقات  األمانة  شركة  وكان 
حطت  حيث  اللبنانية،  المناطق  مختلف  في  المؤسسات  على  اإليراني 
بلدات  في  المنطقة  أف��ران  من  ع��دداً  وسلم  عكار  محافظة  في  رحالها 
هذه  أصحاب  ترحيب  وسط  العتيقة  وعكار  شربيال،  التليل،  الحيصا، 
خالل  المازوت  شحن  عمليات  تستكمل  أن  على  واألهالي  المؤسسات 
المختلفة،  المؤسسات  إلى  المادة  المقبلة لتسليم هذه  الساعات واأليام 
ال سيما المؤسسات الصحية واإلنسانية. إضافة إلى آبار المياه التابعة 

للبلديات وإلى أصحاب مولدات االشتراكات الكهربائية.
لم  حال  »في  أّنه  قاسم،  نعيم  الله  لحزب  العام  األمين  نائب  وأعلن 
تتحّرك الشركات ومصرف لبنان لتأمين حاجات البالد من المحروقات 
استعداد  على  الله  »حزب  أن  مؤكداً  النفطية«،  المواد  بإدخال  سنستمر 
إلدخال المازوت عبر المعابر الحدودية المعروفة ولكّن البعض في البلد 
يخاف من أميركا وعقوباتها«. وفي حديث عبر قناة »المنار«، قال قاسم 
مليون   25 نحو  إلى  وصلت  اللبنانيون  التجار  طلبها  التي  »الكمّية  إن 
ليتر«. وأشار إلى أن موازين القوى هي التي أتت بالمازوت اإليراني إلى 
لبنان، وأي اعتداء إسرائيلي على لبنان سيقابله رّد من حزب الله حتى 
لو جّر إلى حرب«. ولفت قاسم إلى أن »المشاكل األساسية في عدم وجود 
خطط اقتصادية والفساد والعقوبات األميركية هي التي أوصلت البالد 
إلى هذه الحال«، قائالً: »المازوت اإليراني الذي مّر عبر سورية بواسطة 

حزب الله كسر أهم حصار على لبنان منذ تاريخه حتى اآلن«.
أّي  متابعة  عن  المسؤولة  هي  اللبنانية  »الحكومة  أن  قاسم  ورأى 
إشكال في موضوع ترسيم الحدود«، وقال: »نحن ننتظر موقف الحكومة 
اللبنانية في موضوع الحدود البرية والبحرية وحين يصل دورنا نقوم 

بواجبنا«.
على صعيد ملف شاحنة النيترات المضبوط في بعلبك، فقد تم ترك 
غ. الصلح، خ. الحجيري، م. السحاب، م. درويش و ا. الشمالي العاملين 

في مؤسسة الصلح، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية لإلعالم.
إلى  الله،  فضل  حسن  النائب  للمقاومة«،  »الوفاء  كتلة  عضو  وأشار 
أن »االستمرار في إخفاء المعطيات الحقيقية عن مصدر نيترات البقاع، 
عالمات  يطرح  للقانون،  خالفاً  وتخزينها  لبنان  إلى  دخولها  وطريقة 
استفهام كبيرة حول الخلفيات والجهات التي تحاول طمس هذه القضية 
إلى  سيؤدي  خيوطها  عن  الكشف  أن  الواضح  من  بات  ألنه  المحورية، 
والجهات  لبنان،  إلى  النيترات  إدخال  كيفية  حول  كثيرة،  أمور  معرفة 
أن  إلى  تصريح،  في  ولفت،  المرفأ«.  نيترات  فيها  بما  بذلك،  تقوم  التي 
»األجهزة األمنية والقضائية، مدعّوة لتقديم إجابات شافية للرأي العام، 
عن األسئلة الجوهرية المشروعة حول هذه القضية، وتبديد أي شكوك 
تثير مخاوفه«، وتساءل »من هي الجهات التي أتت بهذه النيترات، ومن 
أين، وكيف أدخلتها، ومن سّهل لها، وألي غرض حقيقي، وهل تّم التحقيق 

مع جميع المشتبه بهم، وأي عالقة لذلك كله بنيترات المرفأ؟«.
الصقر  م��ارون  القواتي  المسؤول  من  التنصل  ح��اول  جعجع  وك��ان 
من  الصقر  عضوية  تجميد  تم  أنه  إلى  مشيراً  الصقر،  إبراهيم  وشقيقه 

القوات حتى انتهاء التحقيقات معه.
وفي مؤشر على ارتفاع مستوى الخطاب السياسي قبيل أشهر قليلة 
والتيار  القوات  بين  السجال  انفجر  النيابية،  االنتخابات  موعد  من 
للرئيس  جعجع  وجهها  التي  الالذعة  االنتقادات  فبعد  الحر،  الوطني 
النائب  القوي«،  »لبنان  تكتل  عضو  شن  باسيل  جبران  والنائب  عون 
المسيحي،  »ال��دور  بالقول،  جعجع،  على  شرساً  هجوماً  أسود  زياد 
بضرب   ،1988 عام  ارتكبته  الذي  الخلل  تصحيح  يفرض  سمير،  يا 
وإنهاء  والسعودي،  للسوري  وتسليمها  الحرة  والمناطق  الجيش 
من  تتخلص  أن  رهانك،  فيها  ويدُخل  للمسيحيين،  السياسية  الحالة 
في  سقطت،  ما  حتماً  وحاالت  لي  واألمر  عدّوك  اعرف  وشعار  الجميع، 
»وقت  أن  موضحاً  الشياح«،  إلى  الرمانة  عين  من  هربت  الذي  الوقت 
»كنت عم تقرق« مع وليد جنبالط على حرب الجبل وغيرك كان يقاتل 
أو كنت تخدعه وتستعمله  المسيحي  الدور  ويستشهد، هل كنت تقّوي 
بحروبك  للقتل  وتعريضهم  الناس  بتهجير  فيها  شريكاً  كنت  بمؤامرة 
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á«YÉªàLG  á«eƒb  á«°SÉ«°S  á«eƒj

¢ùcÉ©ªdG Ωƒé¡dG

w ÒA� ”UO�« UN��J� 

 ÊU�Ë ¨„UM� s� d??�«Ë√Ë ¨UM� s� …—U??�≈  —b??� ¨ «uM� dA� q��
 ¨WO�dF�«  ‰Ëb??�«  WF�U�  s�  W�—u��«  WO�dF�«  W�—uNL��«  qBH�  —«dI�«
 ‰ö��«Ë ¨tK�UJ� bK� dO�b� w� …b�U�L�«Ë ¨UN�UE� WMDO�Ë ¨UN�F�UI�Ë
 rKF�«  l??�—  w??�  œÒœd??�??�  s??�  WK�e�   ö???�Ëœ  ¡U??A??�≈Ë  ¨t�O�H�Ë  ¨t??O??{«—√

Æ`�M� s�Ë ÆÆÆX��� u� ULO� åwKOz«d�ù«ò
 X�L� Ê√ bF� p�–Ë ¨W�—u� v�≈ …œuFK� f�UFL�« Âu�N�« √b� ÂuO�«Ë
 ¨ «uM� dA� ‰ö� Èd� U� W�OC� WLKLK� „d���U� U�“u�d� U�dO�√
 nOEM�«  r�UF�«  ôË  ¨t�Ozd�  t�I�  V��  VFA�«  ôË  ¨jI�  ÂUEM�«  ö�

Æ UNM� vÒK��
∫s�bNA� Èd� v�� ∫wzU�b�√ U� ¨X�Ë ÒdL� s�Ë

 U�b�e�Ë ¨W??O??�d??F??�«  ‰Ëb????�«  W??F??�U??� —Òb??B??�??�  Í—u??�??�«  r??K??F??�«  bNA�
ÆÎU�uL�

 Òq�  s�  ULNzöL�Ë  w�d��«Ë  w�dO�_«  sOAO��«  »U���«  bNA�Ë
ÆW�—u��« w{«—_«

á«MÉÑ°U á°TOQOzAÉæÑdG{ äÉëØ°U ∞«°V ¬jÉàdG í«ª°S »fOQC’G ¿ÉæØdG

√RhÉéàd »°ù«e CÉ qæg ¬«∏«H

∞jó¡àdG »a »°SÉ«≤dG ¬ªbQ 

 rOD���  ¨w�O�  qO�uO�  wMO�M�—_«  r�M�«  tOKO�  WOK�“«d��«  ÂbI�«  …d�  …—uD�√  QM�
 UJ�d�√ …—U� w� WO�Ëb�« ·«b�_« s� œb� d��_ åpKL�«ò r�U� q��L�« w�UOI�« r�d�« dO�_«
 W�«d�� t�uC� ¡«Òd� t� …œU�ù« w� Ád�Q� s� t�«– X�u�« w� tOKO� —c��«Ë ÆWO�uM��«
 o�U��«  W�uK�d�  r��  ÊU�Ë  Æu�ËU�  ËU�   UOHA���  b�√  w�  Êu�uI�«  w�  Â—Ë  W??�«“≈
 q��L�«  w�UOI�«  r�d�«  r ÒD�  ¨w��dH�«  ÊU�d�  ÊU�  f�—U�  v�≈  nOB�«  «c�  qI�ML�«Ë
 ?�  …—UI�«   U���M�  ·«b�   U�Ë  ¨w�U��«  dNA�«  9  w�  UO�Ëœ  U�b�  77  m�U��«  tOKO�  r�U�
 w� 2022  ‰U�b�u� v�≈ WK�RL�«  UOHB��« ‰ö� UOHO�u� v�d� w� t�O�ö� bF� ÎU�b� 79
 …—uB�  dOGB�«  åÀu�d��«ò  “U��U�  ·«d��ô«  w�  Ád�Q�  s�  Á—«c��«  tOKO�  o�—√Ë  ÆdD�
 qD� r�— r ÒD� w�O� Ê√ YO� ¨åÂ«dG���«ò q�«u��« l�u� vK� U�dA� wMO�M�—_« r�MK�
 w� Â—Ë ‰UB���ô W�«d�� dO�_« ŸuC� s� ÂU�√ WF�—√ bF� q�“«d��« l�  «d� 3 r�UF�«
 w� b�b� w�UO� r�— oOI�� vK� p��MN�� W�dH�« X�uH� lD��√ r�ò ·U{√Ë ÆÊu�uI�«
 v�≈  d��√  w�O� q��� Ê√  tOKO� vML�Ë Æå‚bB� ô p���u� ÆÆdNA�«  «c� s� o�U� X�Ë
 tOKO� ‰«e� ôË Æb�b��« w��—U��« t�œU� w� —ULO� wK�“«d��«Ë w�U�� ÊUOKO� w��dH�« V�U�
 w��«  u�MOLO�U�  wKO�  t�UM�  Èb�ù  UI�ËË  ¨u�ËU�  ËU�  w�  vHA���  w�  U�U�  80 m�U��«

Æw�UF��« w� å…b�  «uD� lD�ò U�b�«Ë Ê√ åÂ«dG���≈ò vK� UN�U�� w� X���

∫OÉ©àdG ¢VôØj ∫ÉjQÉ«a

¬Ñ©∏e »a z»µ∏ªdG{ ≈∏Y 

 w��«  …«—U�L�«  w�  b�—b�  ‰U�—  tHOC�  vK�  ·«b??�√  ÊËœ  s�  ‰œUF��«  ‰U�—UO�  ÷d�
 sJL��  r�Ë  ÆåUGOK�«ò  ÂbI�«  …dJ�  w�U��ù«  Í—Ëb�«  s�  WF�U��«  W�u��«  sL{  ULN�FL�
 s�   √b�  UL�  wN�M��  …«—U�L�«  ozU�œ  —«b�  vK�  „U�A�«  e�  s�  sOI�dH�«  w��ô  s�  Í√
 17  bO�d�  Í—ËbK�  t�—«b�  b�—b�  ‰U??�—  “e??�  ¨sO�DIM�  Á—«b??�≈  r??�—Ë  ¨·«b??�√  ÊËœ
 VO�d�  ‰Ëb??�  vK�  d�UF�«  e�dL�«  w�  ◊UI�  8  v??�≈  ÁbO�—  ‰U�—UO�  l??�—  UL�  ¨WDI�
 r�—  WIO�œ  12  ‰Ë√  w�  sOO�dL�«  s�  …—uD��«  X�U�  bI�  ¨qO�UH��«  w�  ÆåUGOK�«ò  ‚d�
 wJKL�«  v�dL�«  vK� ¡«dHB�«   U�«uG�«   ôËU�� XK�«u� U�bF� ÆW�u���«   ôËU�L�«
Æ U�—bL�«  u��  WO�U�  X��–  UNMJ�  ¨dO�UJ�√  UNIK�√  ¡«e��«  WIDM�  Ã—U�  s�  …b�b���
 vK� s� …b�b�� UL�eM� oK�√ sO� ¨WIO�œ 21 WIO�b�« w� …d� ‰Ë_ ‰U�d�« …—uD�  dN�Ë
 r�b�«  r�bI��  ÂbI��«  uA�U�  ‰ËU�Ë  ÆrzUI�«  —«u��   d�  …dJ�«  sJ�  ¨¡«e��«  WIDM�  œËb�
 jI�O� ¨·uOC�« wF�«b� b�Q� ÂbDB� Ê√ q�� ‰U�—UO� ¡«e� WIDM� UL��I� ¨w�u�N�«
 ÊËœ WO�U��« ozU�b�«  d�Ë ÆU�O� V���� r� dO�_« sJ� ¨¡«e� WK�d� rJ��« U��UD� U{—√
 ÂbI�  bNA�  w�U��«  ◊uA�«  W�«b�   œU�Ë  Æw�K��«  ‰œUF��U�  ‰Ë_«  ◊uA�«  wN�MO�  ¨b�b�
 u��  WMI��  WO{d�  ö�d�  ¨Èd�O�«  WN��«  s�  …d�  WK�—  uO�MO�√  cH�  U�bF�  ‰U�d�«
 vIK�ËÆv�dL�«  —«u��  t�d�  dL��  ¨«dzU�  l{u�«  s�  WO�√—  W�dC�  UNK�U�  Íc�«  ¨ËU�OKO�
 WO�√— W�dC� UNK�U� ¨‰U�—UO� ¡«e� WIDM� q�«œ vMLO�« WN��« s� WO{d� …d�dL� UL�eM�
 WIDM� q�«œ s� …dD� W�dH� b�b� s� —uNEK� U�u��«œ œU�Ë ÆrzUI�« —«u��  d� ¨UC�√
 …dDO��«  X�«œË  ÆœU�dL�U�  UN�  ÊU�  «u�—u�  sJ�  ¨WO{—√  …d�  œb�  U�bF�  ¨‰U�d�«  ¡«e�
 v�� ‰U�—UO�  U�U�œ …dHO� pH� tOF� w� ÎUD�U{ dL��«Ë ¨WO�U��« ozU�b�« w� wG�dOLK�

ÆÈËb� ÊËœ W�UNM�«

2021  ‰u??????K??????�√  27  s?????O?????M?????�ô«
Monday 27 September 2021

 tI�d� d�M� qC� q�U��« »U�� o�d� ·«Òb� œU�
  v�d�  w�  p�d�U�  d�u�  tKO����  dO��  “u�  v�≈
 sL{  ULN�FL�  w��«  …«—U�L�«  w�  ¨fK�«d�  o�d�
 ¨ÊbNF�«  VFK�  vK�  Í—Ëb�«  s�  W��U��«  WK�dL�«
 ‚u�œ dOL� q�U��« »U�� ÍœU� fOz— —uC��
 lÒ�d�  “uH�«  «cN�Ë  Æw{UL�«  r�uL�«  cM�  …d�  ‰Ë_
 Æ◊UI�  7 bO�d� …—«bB�« w�d� vK� ÊuOK�U��«
 d�M�ò  œuI�  w��«  w�«u��«  vK�  WO�U��«  …dL�«  w�Ë
 v�d�  w�  åt�O�ö�ò  bF�  “uHK�  tI�d�  åq�U��«
 ÃU��«  ‰U�—  eÒOL�Ë  ÆWO�U��«  WK�dL�«  w�  ¡UHB�«
 …dDO��U�  rN�  `L�  U�  w�u�N�«  rNz«œQ�  œuL�
 qJ�  qC�_«  «u�U�Ë   U�d�L�«  vK�  WIKDL�«  t��
 ¨qO����«  «u���HO�  «Ëd�Q�  rN�«  `O��  ¨¡w�
 X�U�  ‰Ë_«  ·b??N??�«  XI��  w��«  ’d??H??�«  Ê√  ô≈
 ¨38  WIO�b�«  wH�  ¨…dO��  W�O��  qO����  WKOH�
 X�u�«  w�   d�P�  tF��√Ë  ‰Ë_«  ·bN�«  d�M�  q Ò��
  ôËU�� j�Ë ¨©2´45® lzU{ s� ‰b� V���L�«
 w��«  …b�dL�«   UL�N�«  d��  qO���K�  WO�K�«d�
 …œUOI�  wK�U��«  ŸU�b�«  j� W�ö� ÂU�√   d�J�

Æ»U�� vHDB�Ë œu�� wK�
 ·eF�« q�U��« u��ô l�U� w�U��« ◊uA�« w�Ë
 ‰bF�  s??�  «u??F??�—Ë   ‰Ë_«  ◊u??A??�«  ‰«u??M??�  vK�
 ÊU�  Íc??�«  dHF�  bL��  r�M�«  …œUOI�  rN�UL��
 Âu�N�«  j�  b�Ë   UL�N�«  ¡UM�  w�  ÊU�I�«  WCO�
 W�U{ù  b�uL�«  vK�  d�M�  qC�  ÊU�Ë  ¨’dH�U�
 v��  ¨  ©5´90®  Ë  ©83®  l�«d�«Ë  Y�U��«  sO�bN�«
 WKN�  ’d�  WF�—√  s�  d��√  tzö�“  l�  ŸU{«  t�√
 bzU�  W??�U??�≈  w�U��«  ◊u??A??�«  bN�Ë  ÆqO���K�
 bF�  vMLO�«  t�b�  w�  dFA�  tK�«  b��  dO�“  ‚—“_«
 VOG�  b�Ë  ¨Ëe�  ¡ö�  fK�«d�  r�UNL�  t�UJ��«

ÆlO�U�√ 4 …bL�
 w��ô  …«—U??�??�  «u�ËU��  fK�«d�  u��ô  U??�«

 ‚«d??�??�«  w??�  W�uF�  «Ëb???�Ë  rNMJ�  q??�U??�??�«
 wL�UN�  s�  ¡«uN�«Ë  ¡UL�«  XFD�  w��«   U�U�b�«
 w�«u��«  w�  œu��  wK�  d�UG�  Ê√  q��  ¨rB��«
 v�≈  U�—d�Ë  tM�  …dJ�«  bO�  œ«R�  nD��  …dO�_«
 ¡U�  kH�  ·b�  q��Ë  ÂbI�  Íc??�«  wK�  tK�«b��

Æ‰ULA�« o�dHK� l�u�«
 b�UB�«  mM�—u��  o�d�  `��  ¨WO�U�  WN�  s�
 WMOL� WDI� nD�� ¡«u{_« Í—Ëœ v�≈ v�Ë_« …ÒdLK�
 …«—U�L�« w� p�–Ë ¨©0 ? 0® —UB�_« åWOzUM��«ò qD�
  bN�Ë ¨ÍbK��« tO�u� VFK� vK� ULN�FL� w��«
  d�Ë— w�UL�_« »—bL�« W�O�J� UO�K� ¡«œ√ …«—U�L�«
 ÂuA�« w�U� »—bL�« ‰U�— ‚uH� YO� ¨ d��U�
 w�  WDIM�«  Ác�  d��F�Ë   Æw�U�b�«  Èu��L�«  vK�
 ¨v�Ë_« W�—b�« Í—Ëb� mM�—u�� a�—U� w� v�Ë_«
 WLJ��«  ÂU??�√  sO�O�U���  sO�—U��  bF�  p??�–Ë
 v�≈ ÁbO�— —UB�_« l�dO�  ÆtO�U� wK�_« ¡U�ù«Ë
 WDI� ‰Ë√ vK� mM�—u�� qB� sO�  w�  ¨◊UI�  4

Æt�
 Ãd��«Ë  bNF�«  UI�d�  ‰œUF�  ¨WO�U�  …Q�UH�  w�Ë
 vK�  ULN�FL�  w��«  …«—U�L�«  w�  1≠1  W�O�M�
 qO���  …«—U�L�«   bN�Ë  ¨ÍbK��«  —u�  VFK�
 s��  d��  22  WIO�b�«  w�  ‰Ë_«  ·bNK�  Ãd��«
 53  WIO�b�«  w�  ‰œUF��«  bNF�«  „—œ√  ÎUI�ôË  ¨UMN�
 ÊUI�dH�«  vF�  YO�  ¨  ÕËb�  bL��  tL�UN�  d��
 WKF�A� ozU�œ s� vÒI�� ULO� “uH�« ·b� qO����
 bNF�« l�— ¨«cJ�Ë Æn�uL�« bO� wI� ‰œUF��« sJ�
 »U�� b{® WK�R� …«—U�� l� ◊UI� 4 v�≈ ÁbO�—
 e�dL�« w� ◊UI� 5 v�≈ ÁbO�— Ãd��« l�—Ë ©Ãd��«
 w�  bNFK�  WK�RL�«  …«—U�L�«  ÂUI��Ë   ÆY�U��«
 UN�UJ�  œU��ô«  œb��  Ê√  vK�  ¨Í—U��«  ‰uK�√  30

ÆÂuO�« t��K� w� UN�O�u�Ë

 dL��«  wH�bN�  rI�  bF�Ë  ¨ÂbI�«  …dJ�  w�UM�K�«  Í—Ëb�«  dL�  s�  W��U��«  WK�dL�«  ÂU��  w�
 ‰Ë√  tIOI���  t�FL�Ë  t�«–  l�  `�UB�Ë  Á—uNL�  WL�M�«  o�d�  `�U�  sO�O�U���  sO�«—U�L�
 ULN�FL� w��« …«—U�L�« w� p�–Ë ©0  ?  5® W�O�M� Ãd��« »U�� o�d� »U�� vK� p�–Ë ¨t� “u�
 w� w�J� b�U� ¨·«b�_« q�� Æv�O� bL�� w�Ëb�« rJ��« …œUOI� ¨ÍbK��« tO�u� VFK� vK�
 «cN�Ë Æ 85  —«b� bL��Ë 51  wMOK�� œuL��Ë 39  WIO�b�« w� s�e�« ÍbN�Ë 77Ë 4  sO�IO�b�«
 ULO� ªfK�«d�Ë ¡UHB�« ÂU�√ sOI�U� sO�œUF�Ë “u� s� ◊UI� 5 v�≈ ÁbO�— WL�M�« l�— “uH�«
 ÂU�√ WK�R� …«—U�� t� vI��Ë —u� s�UC��« ÂU�√ WO�U���ô« t�«—U�� w� Ãd��« »U�� ‰œUF�
  U�d�L�«  vK�  WL�M�«  dDO�  bI�  ¨WOMH�«  qO�UH��«  w�Ë  Æ…b�«Ë  WDI�  ÁbO�—  w�Ë  ¨bNF�«
 w�  W�O�M�«  W�œUF�  s�  Ãd��«  »U��  X�d�  W{—UF�«  Ê√  ÎULK�  ¨  dJ�L�«  t�ÒbI�  s�  Î «bOH���
 s� ÃËd�K� UN��O�M� dD{« W�U�ô ÷ÒdF� Íc�« ÃU��« s��� WO�√— …d� s� ‰Ë_« ◊uA�«

ÆVFKL�«
 bO�Ë  ·bN�  wK�_«  ¡U�ù«  tL�d�  vK�  ¡UHB�«  o�d�  “U�  ¨ÍbK��«  ÊËbL��  VFK�  vK�Ë
 r� ¨U�U���≈ WL�M�« ÂU�√ t�œUF� bF� ◊UI� 4 v�≈ ÁbO�— l�dO� Æ©53® ÊU�� s�“ bL�� tK��
 wK�_« ¡U�ô« U�√ ÆWO�U��« WK�dL�« w� WHOE� WO�UL�� q�U��« ÂU�√ åwJO�U�«—œò qJA� jI�
 q�U��«  »U��  ÂU�√  w�U���ô«  ¡UIK�«  w�  ‰œUF�  Ê√  t�  o��  –≈  ◊UI�  4  bM�  ÁbO�—  bL���
 wK�  rJ��«  …«—U�L�«  œU�  ÆÀö��«  ◊UIM�U�  rMG�Ë  mMO�—u��  vK�  ÎU�F�  «“u�  nD��  Ê√  q��
 Á—«œ dI� w� —u� s�UC��« vK� ‚ÒuH� Íc�« WLJ�K� ÎU��ô Î «“u�  bN� b� WK�dL�« X�U�Ë ÆU{—
 v�≈ …œuF�« ÊuOM�UC��« ‰ËU�Ë ¨ 24 WIO�b�« w� f�d� s�� “uH�« ·b� q�� ¨0 ? 1 W�O�M�
  U�U�b�« p�UL� j�Ë ¨qO���K� W��U�  «d� …b� r�—«b�≈ W�O�� «u�KH� r� rNMJ� …«—U�L�«
 e�dL�«  w�  ◊UI�  6  v�≈  ÁbO�—  WLJ��«  l�—  ¨«cJ�Ë  Æv�u�  rO�«d�≈  ”—U��«Ë  W�ËULJ��«

 ÆsO�DI� bM� —u� s�UC��« bO�— bL�� sO� w� ¨Y�U��«

IQGó°U ™e IQGóéH áãdÉãdG ádƒédG zôàæY{ πMÉ°ùdG ÜÉÑ°T

∫OÉ©àdÉH ó¡©dGh QÉ°üfC’G ¿Óbô©j êôÑdGh ≠æJQƒÑ°Sh

¬îjQÉJ ™e ídÉ°üàjh Qƒ¡ªL ídÉ°üj áªéædG
êôÑdG ÜÉÑ°T ≈∏Y ô«Ñc Rƒa ¬≤«≤ëàH (5 ـ 0)

 WK��« …dJ� W�b�ú� WO�dF�« W�uD��« ‚öD�« vK� WKOK� ÂU�√
 s� ÍdBL�« Í—bMJ��« œU��ô« ÍœU� UNHOC��� w��«Ë ¨33 r�—
 Æq�IL�« ‰Ë_« s�dA� s� l�U��« v��Ë Í—U��« ‰uK�√ 29 …d�H�«
 ¨WO�dF�«  ‰Ëb??�«  nK���  s�  U�œU�  18  W�uD��«  w�  „—UA�Ë
 W�U� vK� UN�U�—U�� ÂUI�  U�uL�� 4  v�≈ rNLO�I� r� YO�
 Æ…b�b��«  »dF�«  Ãd� W�U� vK�Ë ¨œU��ô« ÍœUM� w�K� ‰UL�

∫WO�U��«  U�uL�L�« s� W�dI�«  dH�√Ë
 VIK�«  q??�U??�®  Í—bMJ��«  œU??�??�ô«  ∫v???�Ë_«  W�uL�L�«  ?
 ¨wMLO�«  ¡UMOL�«  ¨Ídz«e��«  …bOK��«  ¨©W�uD��«  nOC���Ë

Æw�dGL�« `�H�« œU��«Ë
 ¨w��uJ�«  „u�dO�«  ¨w�«—U�ù«  W�—UA�«  ∫WO�U��«  W�uL�L�«  ?

Æw��u��« ¡«d�e�«Ë ¨w�«œu��« w�U�uO�« ¨ÍdDI�« …d�u�«
 p�—U�u�  œ«œË  ¨Íd??B??L??�«  wK�_« ∫W��U��«  W�uL�L�«  ? 

ÆÍœuF��« `�H�« Ë ¨wMLO�«  u�dC� VF� ¨Ídz«e��«

 ¨w�«—U�ù«  `zUD��«  ¨w�UM�K�«   ËdO�  ∫WF�«d�«  W�uL�L�«  ?
 ÆwM�d���«  W�UML�«  Ë  ¨ÍdDI�«  W�«dG�«  ¨w��uJ�«  X�uJ�«
 sO� jI� sOI�d� Ê√ w�Ë W�uD��« pK� w� W��d� W�b� „UM�Ë
 r�Ë w�dF�« VIK�U� Z�u���« ULN� o�� W�uD��« w� sO�—UAL�«
 ÎUI�d�  16  Y���  ULO�  ¨w�«—U�ù«  W�—UA�«  Ë  Í—bMJ��«  œU��ô«

Æ‰Ë_« w�dF�« b�L�« s�
 oOI�� w� w�UOI�«  r�d�«  qL�� œU��ô«  Ê√  ¨Ád�– d�b��«Ë 
 ¨2002 ¨1996 ¨1994 ¨1991  Â«u�√ »UI�√ 6 bO�d� W�uD��«

Æ2020  Î «dO�√Ë 2018
 Íc�«Ë  ¨w�UM�K�«  w{U�d�«  o�d�  WO�U��«  W��dL�«  w�  w�Q�Ë
 ¨2009  ¨2007  ¨2006¨  2005  Â«u�√   «d�  5  W�uD��«  oI�
 ¨ÍdBL�«  …d�e��«  o�d�  w�Q�  Y�U��«  e�dL�«  w�Ë  Æ2010  Ë
 ¨2001 ¨2000 ¨1993 Â«u�√  «d� 4 w�dF�« VIK�« oI� Íc�«
 sO�d�  VIK�«  oOI��  w�  W�b�√  4  ÈËU���  ULMO�  Æ2003  Ë

 WLJ��«  Ë  ¨1990  Ë  ¨1987  Â«u�√  w�«dF�«  bO�d�«  ÍœU�  ∫r�Ë
 Í“UGM�  wK�√  o�d�  v�≈  W�U{ùU�  ¨1999  Ë  ¨1998  w�UM�K�«
 w��u��«  wK�U��«  r�M�«  ÍœU??�  Ë  ¨2013  Ë  ¨2012  w�OK�«
 …d�  W�uD��«  VI�  W�b�√  9  oI�  UL�  Æ2016  Ë  ¨2015  Â«u??�√
 w��«  v�Ë_«  W�uD��«  Í—u��«  ¡ö��«  o�d�  oI�  YO�  ¨…b�«Ë
 dz«e��«  œU��«  o�d�  oI�  ULMO�  ¨1976  ÂUF�«  w�  XIKD�«
 w�K��«  œU��ô«Ë  ¨1989  ÂU�  W�uD��«  s�  WF�«d�«  W��M�«
 o�d�  1997  ÂUF�«  w�  UN�  “U??�Ë  Æ1992  ÂU�  VIK�«  Í—u��«
 ÂUF�«  w�  ÍœuF��«  …b�  œU��«Ë  ¨w��u��«  wK�UM�«  VFKL�«
 w�«—U�ù« W�—UA�« oI�Ë Æ2008 ÂUF�« w� w�œ—_« s�“Ë 2004
 v�Ë_« ÊuJ�� ÍdDI�« ÊU�d�« 2014 w�Ë ¨2011 ÂUF�« w� VIK�«
 w� bO�u�« VIK�U� w�UM�K�« sL�M�u� Ãu� ULMO� ¨ÍdD� o�dH�

Æ2017 ÂUF�«

ájQóæµ°S’G »a 33 `dG á«Hô©dG áq∏°ùdG ádƒ£H ¥Ó£fEG

¿ÉæÑ∏d kÓãªe zähô«H{h kÉjOÉf 18 ø«H áeóàëe á°ùaÉæe
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