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ــــــــا وعــــــــون ســــــــويا« ــــــــزواره »ســــــــأغادر ان ــــــــي ل ــــــــن« وميقات ــــــــى حــــــــوار »الصهري رهــــــــان عل
ــــــل«! ــ ـــراغ الطوي ـــ ـــة »الفــ ـــ ــــــة ملواجهــ ــــــل الحكومــ ــ ـــاب : تفعي ـــ ــ ــــــى دي ــ ـــري ال ـــ ــ ـــن ب ـــ ـــدا مــ ـــ ــــــل موفــ خليــ

ــــــــة... اطــــــــاق »البطاقــــــــة التمويليــــــــة« نظريــــــــا  »الوطنــــــــي الحــــــــر« يخشــــــــى افخــــــــاخ عيــــــــن التين

ــس ان الـــحـــكـــومـــة ســتــتــألــف الـــيـــوم ــ ــرت لـــيـــل امـ ــهـ ــة تـــفـــاؤلـــيـــة ظـ ــوجـ ــد ولـــيـــس كــلــيــاًمـ ــق ــع ــى صــعــيــد حــلــحــلــة ال ــّدم حــصــل عــل ــقـ ــن تـ ــك ــر »لـــيـــس أكـــــيـــــداً«... ل ــ االمـ
علمــت »الديار« ليل امس، ان موجــة تفاؤلية كربى 

ظهــرت، وبرش بها كثريون ان الحكومة ســتتألف اليوم 

بتأليفها. املراسيم ســتصدر  الجمعة، وبان 

وقــد ســألت »الديار« مرجعــاً رفيعاً جــداً وموثوقاً 

ومطلعــاً عــى االمور بشــأن عملية التأليــف ويعرف 

كل التفاصيــل، فكان جوابه »ليس أكيــداً ان الحكومة 

اليوم«. ستتألف 

وقــال نائب يف حــزب فاعل، ان الحكومة ســتتألف 

بنســبة 90% اليوم الجمعــة، اال ان »الديار« الحريصة 

عــى اطــاع قرائها بــكل الحقائق تعلمهــم انه »ليس 

اكيداً« ان الحكومة ســتتألف اليوم ، وليس يف الساعات 

. ملقبلة ا
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»كورونـــــــــــا«: 13 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و900 

أعلنــت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 900 
حالــة جديدة ُمصابة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 611097“.
وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 871 إصابة بني 
املقيمني و29 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 13 حاالت وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 8157“.

ــا األفـــضـــل ــنـ ــسـ مـــيـــســـي: لـ
فــــــــــــــــي الـــــــــعـــــــــالـــــــــم
كفاشل عاملتني  والصحافة 

ص 10ص 10

لبنان اىل اين بني التجاذبات السياسية؟

مطار كابل

مفاعل بوشهر

اجتامع الكاظمي مع الوفد العسكري

بايدن وبينيت

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين  
 

عى وقع االنهيــارات االقتصاديــة املتواصلة، والحلول 

الرتقيعيــة غري املنتجة وآخرها اطــاق البطاقة التمويلية 

املشــكوك باهدافها ونتائجها، بات الحديث عن قرب تشكيل 

الحكومــة رضبا من »الخيــال« او »الجنون« يف بلد منهار 

باتــت والدة الحكومة فيه انجــاز، االتكال يبقى معلقا عى 

حوار«الصهريــن« الذي مل يرتجم بعد عى ارض الواقع، لكن 

كل يــوم يتم ضخ معلومات ذات اهــداف مغرضة عن تقدم 
حكومــي، وتذليل للعقبات فيام ال تزال املناورات هي ســيدة 
املوقــف، فدخول قنصل لبنان الفخري يف موناكو مصطفى 
الصلــح، صهر طه ميقايت، عى خــط التفاوض مع الوزير 
جربان باسيل، بعد ســقوط »مراسات« القرص الجمهوري 
عرب محمد شــقري، واملهمة التطوعية للواء عباس ابراهيم، 
مل يثمــر حتى ليل امس حل ملعضلة الوزيرين الـ 11 والـ 12 
يف الحكومة، وكذلك اسم وزير االقتصاد بعد سقوط مناورة 
ميقايت يف طرح اسم النائب 
مرصف  لحاكــم  الســابق 
لبنــان محمــد بعاصريي، 
املــروب  املوعــد  والن 
اليــوم لحــدوث االنفراجة 
»فقاعات  مجرد  الحكومية 
اعاد  االن،  حتــى  صابون« 
رئيس مجلــس النواب نبيه 
تجاه  محركاته  تحريك  بري 
رئيــس حكومــة ترصيف 
االعامل حســان دياب، يف 
عمل  تفعيل  العادة  محاولة 
الحكومة املســتقيلة، وذلك 

ــة جـــيـــدة ــحـ ــصـ ــس عــــصــــام فــــــــارس بـ ــ ــي ــ ــرئ ــ ال
سادت اشاعات بأن صحة دولة الرئيس عصام فارس غري 

جيدة، وانه يُعاين من امراض يف الذاكرة.
كل هذه االخبار عارية عن الصحة، والرئيس عصام فارس 
موجود يف موناكو – مونتي كارلو حيث مييض فصل الصيف 
هناك، ويقيم يف يخته الكبري ومييض اوقاته مع اصدقائه، 

وهو بألف خري وصحته جيدة.
لذلــك اقتىض تكذيب هذه الشــائعات عن صحة الرئيس 
عصام فارس وأنه بألف خري، وليس لديه اي شكل من اشكال 
مرض الذاكرة، بل عى العكس، فقد قال احد املقربني جداً منه، 

ان ذاكرته مثل الشباب واكرث.

قطـــــر تعلـــــن إعـــــادة افتتـــــاح مطـــــار كابـــــل واجـــــاء 200 اميركـــــي
وردود فعـــــل دوليـــــة متباينـــــة حـــــول حكومـــــة طالبـــــان

النووية املحادثات  إلى  للعودة  إيران  على  أملاني  أميركي  ضغط 
رئيسي يحذر الوكالة الدولية من توجه غير بناء قد يضر باملفاوضات

ـــا تجـــــاه العـــــراق لـــــن يضعـــــف ــ ـــــزي للكاظمـــــي: التزامن ماكين

بايدن أكد لبينيت عزمه إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس
ــران إســـرائـــيـــل« الـــى الــتــطــبــيــع معها ــيـ ــو »جـ ــدع والفـــــروف ي

أعلــن املبعــوث الخــاص لوزير 
الخارجيــة القطري مطلق بن ماجد 
القحطاين أن مطار كابل الدويل بات 
صالحا للماحة، وسيتم فتحه أمام 
الرحات الدولية بشكل تدريجي، بينام 
أكد مصدر حكومي أفغاين أن الحكومة 
أعطت الضــوء األخر إلجاء 200 
مدين أمــرييك ومدنيني آخرين من 
مواطني دول أخرى امس وســيكون 
اجائهم عرب طائرات مســتأجرة من 
مطار كابل. وأكد مسؤول  طلب عدم 
نرش اسمه لرويرتزأن مبعوث الواليات 
املتحدة الخاص زملاي خليل زاد ضغط 
عى طالبان للســامح برحيل هؤالء 

كثفــت الواليــات املتحدة 
وأملانيا ضغوطهام عى إيران 
للعودة قريبــا إىل املحادثات 
بشأن برنامجها النووي، حيث 
قال وزيــر الخارجية األملاين 
هايكو ماس بعد لقائه نظريه 
األمرييك أنتــوين بلينكن إن 
التأخري ملدة شهرين أو ثاثة 
أشــهر املشــار إليه من قبل 
للغاية مضيفا  طهران طويل 
» هــذا ليس جيًدا مبا يكفي«. 
وكشــف  أنــه أخــرب  وزير 
الخارجيــة اإليراين أمري عبد 
اللهيان األســبوع املايض أن 
»شــهرين أو ثاثة هو إطار 
زمني طويل للغاية بالنســبة 

قال قائــد القيادة املركزية 
األمريكية الفريق األول كينيث 
ماكنــزي، أمس الخميس، إن 
التواجد  مســتوى  تخفيض 
العسكري األمرييك لن يضعف 

من التزام باده تجاه العراق.
وبحســب بيان للحكومة 
العام  القائد  فــإن  العراقية، 
للقوات املســلحة، مصطفى 
وفدا  اســتقبل  الكاظمــي، 
عســكريا أمريكيا برئاســة 
ماكنزي، وكان يرافقه السفري 
األمرييك يف العــراق ماثيو 

»أكســيوس«  موقع  نقل 
مســؤولني  عن  األمــرييك 
إرسائيليني وأمريكيني مطلعني 
قولهــم إن الرئيس األمرييك 
جو بايــدن قد أبلــغ رئيس 
نفتايل  اإلرسائييل  الــوزراء 
بينيــت خــال اجتامعهام 
األخري يف البيت األبيض بأنه 
لــن يتخى عن خطته إلعادة 
فتح القنصلية األمريكية يف 
القدس، األمر الذي ميثل نقطة 

خاف رئيسية بني الجانبني.
وكانت القنصلية األمريكية 
قد تعاملت مع الفلسطينيني 
ملدة 25 عامــاً قبل أن يغلقها 
الرئيــس األمرييك الســابق 
دونالــد ترامــب. بينام يرى 
كبار املســؤولني يف حكومة 
بينيت أن قضية القنصلية هي 

مسألة سياسية ساخنة قد تزعزع 
استقرار تحالفهم الحكومي الهش.

وقد أثار بايدن قضية القنصلية مرات عدة يف اجتامعه الثنايئ 
مع بينيت ويف االجتامع املوســع الذي ضم مساعديهم، بحسب 

مسؤولني إرسائيليني وأمريكيني مطلعني عى االجتامعات.
وشــدد بايدن عى أنه قطع وعداً يف حملته االنتخابية بإعادة 

فـــي »طـــــــالـــــــبـــــــان«  ال 
لــــــــــــــــبــــــــــــــــنــــــــــــــــان

نبيه الربجي     ص 2

.. ــن  ــ ــزيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ اســــــتــــــيــــــراد  ــر  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تـ
الــلــبــنــانــيــة« الــلــيــرة  »رأس  ــوق  ــ ف ــة«  ــ ــارث ــ »ك

محمد علوش    ص 3

ــرّد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة:  ــ ــنــجــد بـــفـــرنـــســـا... فـ مــيــقــاتــي اســت
عــــــــــــــــلــــــــــــــــّي... يـــــــــضـــــــــغـــــــــط  احـــــــــــــــــــــد  ال 

جويل بويونس    ص 2

كل حمات التشويه والتشهري ضّد شخصية حاكم مرصف 
لبنان املركزي االستاذ رياض سامة سقطت، وسقط كل من 
دفع امواالً لفربكة مقاالت يف صحف اجنبية واخبارا كاذبة 
مل تســتطع االساءة اىل شخصية الحاكم رياض سامة، ال 
يف ســويرسا وال يف فرنسا وال يف لبنان، وهو الشخصية 

النبيلة الشفافة وصاحب النزاهة.
غداً سينتهي التحقيق الجنايئ يف حسابات مرصف لبنان، 
وســتظهر الحقيقة، وكل الذين قاموا بالتشهري يف صحف 

اجنبية واخرتاع اخبار، سيجدون انفسهم قد سقطوا، وبقيت 
عزة نفس الحاكم رياض سامة كبرية ورأسه مرفوع.

انه املســؤول الوطني الحقيقي، الذي مل يخالف القانون 
يومــاً، بل جعل من مرصف لبنان دعامة لاقتصاد اللبناين، 
وقــام بتنمية القطاع املرصيف وقدم كل القروض املدعومة 
للسكن واالدوية والصناعة والزراعة واالستثامر طيلة 26 

سنة دون توقف.

عى طريق الديار

»الديار«



2
ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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لـــبـــنـــان فـــــي  »طـــــالـــــبـــــان«  ال 

 نبيه الربجي

كثــرياً مــا قارنا بني 
اللوجريغــا األفغانيــة 
القبائــل(  )مجمــع 
واللوياجريغــا اللبنانية 
يف  الطوائف(.   )مجمع 
هجينة  تركيبة  الحالتني 
عى  دوماً،  التي،  للدولة 

حافة االنفجار...
ن، دولــة من طراز  ا
آخــر يف أفغانســتان. 
يقولون  الذيــن  حتــى 

الغــاب(، وحيث تأويل  يعة  بتطبيق الرشيعة )غالباً 
الن القرآين حينــا باألظافر، وحيناً بالخناجر، ينتمون، 

يف غالبيتهم، اىل قبائل البلوش.
حكومة ترصيف األعامل، الحكومة االنتقالية، املؤلفة 
من 33 عضواً جلهم من »طالبــان«، تضم 15 عضواً من 
مدينة قندهار وحدها، باعتبارها مهد الحركة، اضافة اىل 
6 أعضاء من الواليات الجنوبية املجاورة، ودون أي اعتبار 

. ال للكوكتيل القبيل وال للكوكتيل السيا
قادة »االمارة«، كون أفغانستان والية من واليات دولة 
الخافة التي ال بد من ظهورها كمدخل ليوم القيامة، تبعاً  
ملؤســس الحركة املاّ عمر، يرون أن  مهمة هذه الدولة  

تقويض األمرباطوريات الكربى لتكون املقابر الكربى.
ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم السلطة الجديدة  أعلن، 
رداً عى سؤال، أن باده ال تعرتف ب »ارسائيل«، وال تنتظر 
اعرتافها باالمارة.  حتى اللحظة، كام فولكلوري، بعدما 
الحظنا أن الفصائل الراديكالية األخرى، مبا فيه »تنظيم 
الدولة االســامية« )داعش(، مل تــأت، يوماً، عى ذكر 
»ارسائيل«، ومل ترشــقها حتى بحجر، ما دامت صنيعة 
أجهزة االســتخبارات بأنواعها، حتى أن جوزف برينان، 
املدير السابق لوكالة االســتخبارات املركزية، تحدث عن 

»اللحى التي صنعناها بأيدينا«...
املفارقة هنا أن »ارسائيل« التي تتوجس من أن يفيض 
قيام نظام ايديولوجي يف أفغانستان اىل اشاعة الفو 
السوسيولوجية يف البلدان العربية الحليفة، ترى أن تأثري 
امارة هبة الله أخوندزاده سيكون جلّياً عى لبنان، بذريعة 
ثار »طالبان« بالسلطة، ال بد  أن ايران، الغاضبة من است
أن تشــهد تراجعاً دراماتيكياً عى املستوى الجيوسيا 
الرباغامتية   الترصيحــات  الحركــة، وبالرغم من  كون 

لبعض قادتها، السكني يف الخارصة االيرانية...
ثار بالســلطة منطق العديد من دعاة االسام  االســت
.  هنا الرشاهة الهيستريية للحكم، وحيث النموذ  السيا
الصار يف مرص.  دور »االخوان املســلمني« كان هامشياً 
يف االنتفاضة عى حكم حســني مبارك، لكنهم خططوا 
بدقة لافادة من تبعرث القوى األساسية، واالنقضاض عى 

خر. السلطة، دون أن يكون هناك من مكان ل
هذا ما حمــل بعض الكتاب الليرباليني عى التســاؤل 
ما اذا كان حســن البنا »االبن األكرب للقرآن«، كام وصفه 

مرشد الجامعة محمد بديع، أم »االبن األكرب للتوراة«.
ة قوى محلية وعربية مناوئة لـــحزب الله، ناهيك   
عن »ارسائيل« بطبيعــة الحال، اذ كثفــت حملتها ضد 
ونة األخرية، راحت تشــيع  الحزب، وبصورة الفتة يف ا
بأنه، وعى خطى »طالبان«، ســيكرر التجربة األفغانية 
يف لبنان الذي تحللت فيه الدولة. عملية تشكيل الحكومة 
ليست أكرث من ملهاة للذهاب بالدولة، وحتى مبؤسساتها 

الحساسة، اىل املوت النهايئ.
هؤالء الذين يعلمــون أن »طالبان« صناعة، وصنيعة، 
أمريكية لحامية أنابيب الغاز التي تتجه من تركامنستان 
اىل املحيط الهنــدي، يف حني أن حزب الله قام، وترعرع، 
الجتثاث االحتال االرسائييل ألجــزاء حيوية من لبنان، 
وهــو ما تحقق فعــاً، وما جعــل األمريكيني يفرضون 
ارهابية.   الجهنمي عليه بعد تصنيفــه منظمة  الحصار 

القتال ضد »ارسائيل« بالدم ال بالحامم الزاجل
هذا فضاً أن قيادة الحزب التي يعنيها وجود دولة قادرة 
يف لبنــان، ال الدولة املحظية، أو الدولةـ  القهرمانة، هي 
ابنة هذه األرض، وتدرك حساسية التشكيل الفسيفسايئ 
، أو عى املســتوى  للبنان، ان عى املســتوى الســيا
الطائفي، وال ميكن لها أن تفكر باالستياء عى السلطة 

مهام بلغت قوتها السياسية أو العسكرية.
ة، أو أي قوة، تحاول ذلك ال بد أن تؤول اىل االنتحار.   أي ف
اســتطراداً، ال »طالبان« يف لبنان.  الصواريخ موجهة اىل 
»ارسائيل« تحديداً، ال اىل أي مكان آخر، وان كان معلوماً وجود 
قيادات، وأحزاب، جاهزة للتعامل حتى مع الشيطان من أجل 

ازالة ظاهرة املقاومة والدخول يف املتاهة الديبلوماسية.
من السذاجة مبكان التكهن بطبيعة التداعيات األفغانية 
عى بلــدان املنطقة، ولكن أمل يقل املعلق األمرييك ديفيد 
ة  اغناثيــوس، القريب من نجوم »الدولة العميقة«، أن 

1«عروشاً بدأت باالهتزاز يف الرشق األوسط ــة والســيــمــا الــــ »01 ــّي ــدول عـــون: لــبــنــان مــلــتــزم بــالــقــرارات ال
الجنوب فــي  وخــاصــًة  لبنان  فــي  االســتــقــرار  الستمرار  غراتسيانو: 

جال رئيــس اللجنة العســكرية لاتحاد 
ال كاوديو غراتســيانو عى  األورو الج
رأس وفد عســكري، عى املسؤولني، ولفت 
يف ترصيــح اىل ان »الهدف من الزيارات هو 
االطاع عى األوضاع، ال سيام األمنية منها 
وتقديم الدعــم اىل الجيش اللبناين يف هذه 
االتحاد  »استعداد  مؤكدا  الصعبة«،  الظروف 

األورو لتقديم املزيد من الدعم للبنان«.
جولته،  املرافق  والوفد  غراتسيانو  واستهل 
بزيارة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
قبل ظهر أمس يف قرص بعبدا، وأبلغ الرئيس 
عون »ترحيب لبنــان بأي دعم يقدمه االتحاد 
األورو للمســاعدة عى تجــاوز الظروف 
االقتصادية واملعيشــية الصعبة التي مير بها 
اللبنانيون، نتيجة تراكم االزمات التي مرت عى 
لبنان خال السنوات املاضية، بدءا من تفاقم 
آثار الحرب السورية واقفال املعابر الربية نحو 

العمق الحيوي للبنان وتداعيات نــزوح اكرث من مليون و800 
الف نازح ســوري، باإلضافة اىل األزمــة املالية واالقتصادية 

وانعكاسات وباء »كورونا« وانفجار مرفأ بريوت«.
وأشــار الرئيس عون اىل »الوضع الذي تعيشه املؤسسات 
األمنية اللبنانيــة، ويف مقدمها الجيــش، وانعكاس االزمة 
ليات  عى التغذية والطبابة واملهــامت العمانية وصيانة ا
وغريها«، داعيا االتحاد األورو اىل »املساعدة يف هذا املجال 
نظرا للدور املهــم الذي يقوم به الجيش يف املســاعدة عى 
االستقرار األمني الداخيل وعى الحدود، بالتعاون مع القوات 

الدولية »اليونيفيل«.
ال غراتســيانو عى  وشــكر رئيــس الجمهورية الجــ
رات  األورو واملؤ االتحاد  التي قدمتها دول  »املســاعدات 
التي عقدت لهذه الغاية«، الفتا اىل ان »امن لبنان واســتقراره 

مهم ألستقرار أوروبا أيضا«.

وركز الرئيس عون عى »أهمية مساعدة االتحاد األورو 
العادة النازحني اىل بادهم، ال ســيام اىل املناطق التي باتت 
آمنة، وتقديم املســاعدات لهم هناك، ألن اســتمرار توزيعها 
عليهم يف لبنان يؤخر هذه العودة. علام ان لبنان مل يعد قادرا 
عى تحمل املزيد من التكلفة التي تتجاوز ســنويا خمســة 
مليارات دوالر أمرييك. وجدد التزام لبنان القرارات الدولية وال 
ســيام القرار 1701«، معتربا ان »ما يحصل من حني اىل آخر 
عى الحدود الجنوبية يبقى محصورا يف اطار ضيق ال يتجاوز 

قواعد االشتباك منذ العام 2006«.
ال غراتســيانو عرب عن ســعادته لزيارة لبنان  وكان الج
الذي سبق ان توىل فيه قيادة »اليونيفيل« بني العامني 2007-

2010، الفتــا اىل ان »الهدف هو االطاع عــى األوضاع، ال 
سيام األمنية منها وتقديم الدعم اىل الجيش اللبناين يف هذه 
الظروف الصعبة التي مير بها لبنان«، مؤكدا »استعداد االتحاد 
األورو لتقديم املزيد من الدعم للبنان«، مشددا عى »أهمية 

االســتقرار فيه وتطبيق القــرارات الدولية 
ذات الصلة بالســاحة اللبنانية«، مركزا عى 
»أهمية استمرار االستقرار يف لبنان عموما 

ويف املنطقة الجنوبية خصوصا«.

 عند سليامن 
والتقى غراتســيانو والوفد املراق، الرئيس 
العامد ميشال سليامن يف دارته بالريزة، وتم 
عرض العاقات بني اإلتحاد األورو ولبنان، 

باإلضافة إىل الوضع االقليمي.
وشكر ســليامن غراتســيانو عى »دعم 
للبنان، ال ســيام  الدائم  األورو  االتحــاد 
أن  العسكرية«، مشددا عى  املؤسسات  دعم 
الدولية  »لبنان بحاجة إىل استعادة عاقاته 
والعربية من خال سياسة خارجية تتناسب 

مع اقتصاده ومع مصلحة شعبه ».
واستبقى سليامن الوفد إىل مائدة الغداء.

 عند بري 

والتقــى رئيس البعثة العســكرية يف االتحــاد االورو 
والوفد، رئيس مجلــس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينة، حيث جرى عرض لاوضاع العامة يف 

لبنان واملنطقة.

 عند دياب 

التقــى غراتســيانو عى رأس وفد عســكري،  وظهرا، 
رئيــس حكومة ترصيف األعامل حســان دياب يف الرسايا 
الحكومية، وجرى خــال االجتامع تقويم األوضاع األمنية 
يف الباد من منطلق حرص االتحــاد األورو عى حف 
االســتقرار واألمن يف لبنــان، واســتطلع الوفد مجاالت 
املســاعدة من الجانب األمني وال سيام دعم الجيش اللبناين 

وقوى األمن الداخيل.

ــكـــري أوروبـــــــــي جـــــال عــلــى  ــسـ وفـــــد عـ
ولين... وتأكيد الدعم للجي اللبناني املس

هرا ا و و والوفد العسكري               سيا را عون مجتمعا مع 

ــى بــرقــيــة ــّق ــل ــة ت ــوريّ ــه ــجــم رئــيــس ال
قبان بوفاة  العراقي  نظيره  من  تعزية 

تلقى رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون برقية تعزية 
من نظريه العراقي برهم صالح بوفاة رئيس املجلس اإلسامي 
الشــيعي األعى العامة الشيخ عبد األمري قبان، جاء فيها 
»اننا نبعث لفخامتكم وللشــعب اللبناين الشــقيق واقرباء 
ومحبي الفقيد، باسم الشعب العراقي وبإسمنا شخصيا، أحر 

التعازي وصادق املواساة«.

بـــــــــري اســــتــــقــــبــــل فـــرونـــتـــســـكـــا
ي برحيل الشي قبان وبخاري قّدم التعا

ي سن ابرا تسكا          ب فرو بري مست
اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عني التينة، املنســقة الخاصة لامم املتحدة يف 

لبنان يونا فرونتسكا، عرض معها آخر املستجدات.
وقد غادرت فرونتسكا دون االدالء بترصيح.

وبعد الظهر، استقبل بري سفري اململكة العربية السعودية يف 
لبنان وليد بخاري، الذي قدم للرئيس بري التعازي، برحيل رئيس 
املجلس االسامي الشيعي االعى االمام الشيخ عبد االمري قبان.

وكان رئيس املجلس النيا قد التقى ايضا الوزير الســابق 
كريم بقرادوين.

اللواء مستاء«.. اتصال عون  ميقاتي ينتظر الترجمة للقاء.. فهل من خرق خال ساعات االتصاالت الخارجية تتجّدد و
ـــد يــضــغــط عــلــّي« ــجــمــهــوريــة: »ال اح ــس ال ــي ــرّد رئ ــ مــيــقــاتــي اســتــنــجــد بــفــرنــســا ف
طرح جديد: تسمية سني مقابل مسيحي... فهل يقبل »الفدائي ميقاتي«بمسيحي »مرن«

جويل بويونس

فيام كانت االجواء الحكوميــة قبل ظهر امس ال تزال عى 
تشــاؤمها، برز فجأة مع ساعات بعد الظهر حديث وتغريدات 
للمتابعني للملــف الحكومي وسياســيني مطلعني تفيد بان 
الحكومة ستولد خال ساعات، وان هناك ضغطا فرنسيا تجّدد 
لارساع بالتشــكيل، وكان الفتا تغريدة رئيس حزب »التوحيد 
« وئام وهاب الذي اكــد ايضا ان هامش املناورة ضاق  العر
عند الجميع، ولو انه عاد ليوضحها بان هناك ضغطا، لكن هذا 

ال يعني ان التشكيل سيتم.
تغريدة وهاب اعقبتها تغريــدة لنزار زكا اكد فيها ان لبنان 
ســيكون امام حكومة اليوم )اي امس(، فهــل تبدلت فعا 

الصورة الحكومية واقرتبت ساعة الحسم الحكومي
االجوبة متضاربة، لكن الافت ان الكفة الراجحة اكرث فيها 
كانت للتشــاؤم ال التفاؤل. ففيام كشفت مصادر مطلعة عى 
امللف الحكومــي بان الحديث عن حكومة خال ســاعات ا 
نتيجة اتصاالت امريكية تجــددت امس عى خط كل من رئيس 
الجمهورية والرئيس املكلف نجيب ميقايت، يف محاولة امريكية 
وكذلك فرنسية للحث عى االرساع بوالدة الحكومة، الفتة اىل ان 
هذا االمر قد يؤدي لوالدة حكومية خال الساعات الـ 8 املقبلة.
واســتغربت مصادر اخرى متابعة للمفاوضات الحكومية 

هذا الكام وقالت »لسنا بهكذا جو«
املصادر املتفائلة بنت تفاؤلها بقرب التشكيل عى االتصاالت 
الخارجية،  يُضاف اليها  اجتامع ُعقد ليل الثاثاء بني »شــيخ 
الصلــح«، القنصل مصطفى الصلح والوزير الســابق جربان 
باســيل ذلّل نقاطا عدة، وقدم خاله باسيل طرحا لحل عقدة 
اسم وزير االقتصاد، والوزير املســيحي الثاين ال يزال ينتظر 

جواب ميقايت عليه.
واذ وصفت اوســاط متابعة الطــرح بانه منطقي رافضة 
الكشــف عنه، كشــفت املعلومات بانه يقوم عى ان يُسّمي 
رئيس الجمهورية ســنيا يُقابله تســمية ميقايت ملسيحي، 
ويف هذا السياق، ال تســتبعد اوساط بارزة ان يقبل »ميقايت 
الفدايئ« بوزير مســيحي »مرن« يصب يف النهاية ملصلحة 

الرئيس عون وتقول »بيعما ميقايت«
لكن حتى هذا الطرح، كام تؤكد املعلومات، مل يبلغ خواتيمه 
بعد، اذ اكدت مصادر موثوثة ان االتفاق عى اسم من سيتوىل 

حقيبة االقتصاد مل يتفق عليه بعد و«بعدنا محلنا«
هذه املعطيــات اكدتها مصادر مطلعة عــى جو بعبدا اذ 
اشارت اىل ان عقدة حقيبة االقتصادقيد التذليلوهناك اسامء 
عدة تطــرح والائحة باتت اصغر، وتابعــت يف حال ذللت 
نهائيا هذه العقدة نكون قد اقرتبنا من الوالدة الحكومية خال 
ساعات، اما يف حال كان هناك امر آخر فعندها تتبدل االمور.

ومن بعبــدا اىل الباتينوم، فهنا املشــهد مل يكن قد حمل 
اي جديد يُبنــى عليه، اذ اكدت مصادر مقربة من ميقايت بان 
العمل جار من قبل من يلعب دورا وسيطا لاتفاق عى نقاط 

االسامء  الســيام  مشرتكة، 
التي تقرتح. 

عقدة  عــن  مــاذا  ولكن 
املســيحيني،  الوزيريــن 
رئيس  قاله  بعدما  الســيام 
الجمهورية من ان هذا االمر 
لدى  رغبة  وهناك  عقدة  هو 
ميقايت بتسميتهام املصادر 
املقربة مــن ميقايت تجيب 
املسيحيني  الوزيرين  اســام 
بني  باتفــاق ضمني  مرتبط 
احد  ســمى  اذا  الرئيســني 
للطرف  فســيكون  الطرفني 

خر حق الرفض او القبول. ا
وبانتظار ان تحل العقدتني 
تنقــل بعض  االساســيتني 
السني  الجو  يف  االوســاط 

عن زوار رئيــس الجمهورية انهم ســمعوا من الرئيس عون  
بالســاعات املاضية ما مفاده انه يفضل اال تتشكل الحكومة 
يف حــال تعذر حصوله عى 9 وزراء، علام ان مصادر مطلعة 
عى جو الرئيس عون نفت هذا الكام وجددت التأكيد بان احدا 

مل يطلب ثلثا معطا.
ويف هذا الســياق، تكشــف املعلومات بان ميقايت شــكا 
للفرنسيني عندما حثوه عى االستمرار وعدم االعتذار انه يريد 
التأليف رسيعا، لكن املشكلة هي عند الرئيس عون وقال لهم 
»اقنعوه«، لكن الافت انه وعى الرغم من االتصاالت الفرنسية 
برئيس الجمهورية، فاالخري كام تنقل مصادر متابعة وضمن 
دائرة الجو الســني، بعث برسالة مليقايت مفادها »انا ميشال 
عون وال احد يستطيع الضغط عيل« علام ان اوساطا مقربة 
ميقايت نفت االمر وقالت ليس من عادة ميقايت ان يشــكو 

للخار عندما يكون يف خضم املفاوضات الداخلية
ويف هذا السياق، كان الفتا ما نقلته اوساط بارزة موثوقة 
«ال  عى اتصال مع بعض املعنيني عى خــط التأليف اذ قالت
حكومة اال عندما يعطي ميقــايت لعون ما يريده  وغري هيك 

كلو ح فايض وتساية«
وبانتظار ما قد تسفر عنه الوساطات واالتصاالت، كان الفتا 
انسحاب اللواء عباس ابراهيم من ضوء الوساطات الحكومية، 
وهنا كشــفت بعض املصادر املتابعة ان اللواء انسحب بعدما 
شعر ان هناك من استبعده، وتكشــف هذه املصادر ان اللواء 
»مستاء جدا«، وهو يقول يف مجالسه انه بدل ان يشكر عى 
املســعى الذي قام بها فهو شــعر ان هناك من اراد ان يتوقف 
عن املهمة، وتحيلك املصادر اىل الكام االخري الذي نقله زوار 
رئيس الجمهورية ملوقع »االنتشــار« يوم الثاثاء عن مسعى 
اللواء ابراهيم اذ قال الزوار«انه قام مشــكورا مبسعى وبات 
يعرف مكامن الخلل«، ما قــرأت فيه املصادر ان كام الرئيس 

عون يدل وكأنه يُنهي مهمة ابراهيم
عى انســحاب اللواء ابراهيم علقت اوساط يف دائرة 8 اذار 
بالقول ابراهيم صديق للجميع وهو ظن انه يستطيع احداث 
خرق ما، لكن ما عجزت عنه كل الدول لن يُعطى البراهيم ، اما 
عن وساطة مصطفى الصلح فتقول »اذا االكرب منو واملتابع 

سياسيا ما نجح، فهل ميكن ان ينجح« 
وتتابع املصادر بــان الصلح الذي هو رجــل ناجح وآدمي 
كام تصفه، ال يستطيع اخذ القرار عن ميقايت، وبالتايل فاذا 
اتفق مع باسيل عى امر فهو سيعود اىل ميقايت الذي بدوره 
سيتابع املوضوع مع شقيقه طه ولو عرب الهاتف، الن االخري 
متواجد راهنا يف الواليات املتحدة االمريكية، وبالتايل تشكك 

املصادر بامكان نجاح مهمة الصلح.
املصادر نفسها تلخ املعادلة الحكومية بالتايل  الرئيس 
عون يريــد 9 وزراء، الرئيس ميقايت وخلفــه بري والحريري 
وفرنجية لــن يقبلوا بالتنازل للرئيس عون، وســبق ان ابلغوا 
ميقايت انهم لن يشاركوا بالحكومة اذا تنازل لرئيس الجمهورية 
وان«8 وربع او ملم زيادة لعون ما يف« وبالتايل من سيتنازل 
هل يفعلها ميقايت طمعا مبكسب رابح شعبيا وسياسيا له او 

يذهب  باتجاه االعتذار او كام رّو البعض لاعتكاف
ن، والرئيس  مصدر مقرب من ميقايت يجيــب ال اعتذار ا
املكلف ال يفكر باالعتكاف راهنا ، فمســار التفاوض مستمر 

وبحزم، وعندما يبلغ نقطة الاعودة عندها لكل حادث حديث
ولكن هل ميكن ان يزور ميقايت بعبدا بالســاعات القليلة 
املقبلة يجيب املصدر نفسه »فلننتظر ساعات الليل وبعدها 

كلو ممكن، واذا انتهت االمور تكون الزيارة اليوم«
ا حصل  وفيام تؤكــد املعلومات ان تواصــا هاتفيا مبا
امــس بني الرئيس عون وميقايت ا باطار تبادل االســامء، 
اكدت اوساط مطلعة عى جو االتصال ان اي موعد مل يطلب 

بعد لزيارة بعبدا.

ــال الـــــى الـــتـــفـــعـــيـــل...وهـــذه هــــي األســـبـــاب ــ ــمـ ــ ــريـــف األعـ ــة تـــصـ ــومـ ــكـ حـ
فادي عيد

لوح أن حكومة ترصيف األعامل، والغائبة عن اللقاءات 
الوزارية، بحيث مل يرغب رئيســها حّســان ديــاب بانعقاد 
نيــات ومطالبة رئيس  مجلس الــوزراء، وعى الرغم من 
الجمهورية ميشــال عون لهذه املســألة، إذ يرى دياب أنها 
خطوة غري دســتورية، وأنه لن يُســّجل عى نفســه هذه 
ا وخال األيام املاضية، بدأت الوفود الوزارية  الســابقة، إ
تنطلق من دمشــق اىل عامن، وصوالً إىل مشــاركة وزيرة 
بالوكالة زينــة عكر يف لقاءات املجلس  الدفاع والخارجية 
ة معلومات، عن  الوزاري لجامعة الدول العربية، يف حني 
توّسع مروحة هذه اإلندفاعة للحكومة »الديابية«، إذ ينقل، 
وفق أجواء سياسية عليمة مواكبة لهذا املسار، بأن رئيسها 
ما زال عى موقفه، وكل ما يحصل من حركة ومشــاركة يف 
ا يأيت ربطاً بالظروف اإلستثنائية  لقاءات عربية وغربية، إ
التي ميّر بها لبنان، وتحديــداً أن معظم ما جرى من لقاءات 

حور حول النفط والغاز.
ة أجواء حول توّســع مروحة اللقاءات واإلتصاالت بني  و

بعض وزراء هذه الحكومــة ونظرائهم العرب، أي أن حكومة 
ترصيــف األعامل بدأت تّتجه اىل مرحلة مغايرة ملا كانت عليه 
يف الفرتة املاضية، ومرّد ذلك، اىل أن الظروف الراهنة ال تبرش 
بحكومة قريبــة، بل هناك ترسيبــات معطوفة عى الواقع 
الحايل، وتنب بعودة الحراك اىل الشــارع بشكل واسع، ومن 
ثم هناك من يتخّوف من أن تتطور اإلشــكاالت املتنقلّة عى 
محطات املحروقات اىل نزاعات مســلّحة، األمر الذي حصل 
يف بعض املناطق، إذ بدأت العنارص الحزبية وامليليشــياوية، 
ومن معظم التيارات والقوى السياسية، بالظهور العلني أمام 
التدريجي  االنتشار  األفران، وهذا  املحروقات وبعض  محطات 
لقوى األمــر الواقع، والذي أصبح كالحكــم الذايت الذي كان 
ســائداً خال أيام الحرب، والذي قد يتفاقم إذا استمرّت األمور 
عــى ما هي عليه مــن انهيار متامد عى الصعد املعيشــية 

والحياتية. 
من هذا املنطلق، عادت حكومة ترصيف األعامل لى تفعيل 
دورها، وتحديداً من خال الوزارات املرتبطة بقضايا وشؤون 
، خوفاً من اضطرابات متوّقعة، واألهم أن  الناس بشكل مبا
ذلك جاء بإيحاء دويل وإقليمي، وتحديداً من الواليات املتحدة 
األمريكية التي كانت مشّجعة وداعمة عرب »قّبة باط« واضحة 

لزيارة الوفد الوزاري اىل دمشــق، ومن ثم املشاركة يف اللقاء 
الرباعــي يف عامن، وهذا ما انعكس عــى عودة الحراك من 
خال البطاقة التمويلية وأمور كثرية تواىل ظهورها تباعاً بعد 
الجرعات الدولية لحكومة ترصيــف األعامل، عى الرغم من 
الجمود والغياب الذي دام ألشهر عن أي تحّركات واجتامعات 

أو زيارات خارجية كام هي الحال اليوم.
وأخرياً، وحيال هــذا الوضع القائم، بعد ارتفاع منســوب 
ة تساؤالت ما إذا كان ذلك  حركة حكومة ترصيف األعامل، 
يعني أنها ستبقى حتى نهاية العهد، يف ظل استحالة تشكيل 
حكومة جديدة، وبالتايل، عى أن تعود إىل مامرســة عملها 
بشــكل طبيعي، وإن كانت هذه املسألة مخالفة للدستور، ما 
أقّر به والتزمه رئيســها وهنا يأيت الجواب من املتابعني، بأن 
هذا األمر مطروح، وهو أبرز الخيارات املتاحة يف هذه املرحلة 
لتبقى حكومة الرئيس حّســان دياب إىل حــني انتهاء والية 
ميشــال عون، وإزاء مامرسة دورها وفق الدستور وما ين 
عليه، ترى املصادر، ويف خضم هذه الظروف الصعبة ووصول 
لبنــان إىل االنهيار الكبري، فإن الــرورات تبيح املحظورات 
نظراً لدّقة املرحلة، ما يعني تخطّي اإلشــكاليات أو ما أجازه 

الدستور يف مثل هذه الحال.
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ابتسام شديد

مل تصــل املفاوضات عى 
خط بعبــدا باتينــوم اىل 
بعد، حيث  خواتيم ســعيدة 
اللواء  وســاطات  تحرز  مل 
والســيد  ابراهيم  عبــاس 
مصطفــى الصلح يف جمع 
الطرفني حيث ترتنح األجواء 
باردة  هّبة  بــني  الحكومية 
تتسارع  فيام  ساخنة  وهّبة 
وتــرية االنهيــار واالقرتاب 
من لحظــة االرتطام الكبري 
حيث تفصــل أيام قليلة عن 
يستمر  ذلك  ومع  الدعم  رفع 
تناتش الحص وتســجيل 

املواقف السياسية عى حساب االنهيار ويتنوع من 
االنقســام حول الطرح اإلنتخا لتعديل القانون 
اىل املواقــف من التحقيــق يف انفجار املرفأ حيث 
تؤكد املعلومات ان هناك انقســاما يف املواقف من 
التحقيق والتعاطي مع املحقق العديل بني املكونات 
السياسية مع توجه بدأ االعداد له لتنحية القايض 
طــارق البيطار وكف يده عن امللــف حيث تتحدث 
املعلومات عن تحضري محامي  الوزراء الســابقني 
غازي زعيرت ويوسف فنيانوس والوزير عيل حسن 
خليل دعــاوى تتعلق باالرتياب ونقــاط قانونية 

تطالب بكف يد املحقق عن امللف.
الســيا  للتجاذب  مادة  سيشــكل  املرشوع 
عــى غرار ما حصل يف جلســة رفــع الحصانة 
لبنان  وتكتل  الدميقراطــي  اللقاء  النيابية برفض 
جلســة  انعقاد  القوية   والجمهوريــة  القــوي 
املقاربات  التفــاوت يف  الحصانة حيــث ظهــر 
السياسية والنظرة اىل املوضوع اذ اجتمع األخصام 
يف السياســة لاطاحة به )التيار والقوات(عى 

الرغم مــن االختاف الســيا الكبري بينهام اال 
انهام اجتمعا يف موقف موحد مؤيد لرفع الحصانة 
فيام ابتعــد التيار الوطني الحر مبوقفه عن حزب 
اللــه ووقف تيار  املســتقبل والحــزب يف جبهة 
دستورية واحدة مؤيدة إلحالة النواب عى املجلس 
األعى ملحاكمة الرؤســاء حيث ظهر االنقسام يف 
الشكل مسيحيا واساميا  بتاميز النائب السابق وليد 

جنباط يف املوقف من الحصانة اىل رفع الدعم.
عى غرار الفو اللبنانية الشاملة  يف التعاطي 
مع األزمات تبدو عاقة السياســيني مشابهة  مع 
اقرتاب االرتطام الكبري اذ تحاول القوى السياسية ان 
تتقاذف املســؤولية من األزمــات جميعها وحيث 
يتعاطى كل فريــق وفق مصلحتــه وما تقتضيه 
حاجات مناطقه، فعاقة جنبــاط والرئيس بري 
مل تهتز يف املايض فهام مل يفرتقا من العام 2005 
لكن رئيس الحزب التقدمي االشرتايك له نظرته يف 
مقاربة األزمات الحالية وهو يلتقي مع الرئيس بري 
او التيار الوطني الحر عى القطعة  او امللف وباملقابل 
ال شيىء يجمع التيار والقوات يف السياسة الداخلية  

سمري  القوات  حزب  فرئيس 
ا التهام  جعجع جاهــز دا
العهد والتنكيل بالتيار محما 
الوضع  مســؤولية  اإلثنني  
الحايل، ومع ذلــك غالبا ما 
تجد القوات والتيار يف خندق 
يلتقيان  او  واحد  ســيا 
حول ملــف محدد، ومقاربة 
عى  مثال  املرفأ خــري  ملف 
نظرا  وانه  الطرفــني  موقف 
ألن االنفجار وقع يف منطقة 

الغالبية املسيحية.
ان  إثنــان عى  ال يختلف 
فاتح عى حسابه  كل فريق 
ته  بي مصلحة  وفــق  يعمل 
الحديث  ميكــن  ومجتمعه، 
عن انهيار أصــاب عددا من التحالفــات لكن هذا 
االنهيار ظريف ولــزوم املعركة ومواجهة االنهيار 
الحايل اذ يحاول كل فريق ان يشد عصبه السيا 
النفق  من  الخــرو  ملرحلتي  تحضريا  وجامهريه  
االقتصادي ومع اقرتاب االستحقاقات  االنتخابية.

يحاول املستقبل الذي مني بخرو سعد الحريري 
من التأليف ان يلتقط الشــارع والتحضري ملواجهة 
حتمية مع العهد يف حال فشــل الرئيس ميقايت 
يف التأليــف، رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك 
خلق حالة سياســية خاصة تجمع بــني الودية 
التوازنات مع بيت  والخصومة مع بعبدا وحفــ 
الوســط وعني التينة، التيار الوطني الحر يخوض 
معركــة الجبهات املفتوحة مــع الجميع ومع من 
يحملــه تبعات األزمات، حزب الله يف ســباق مع 
الربات ومحاولة فك الحصار وايجاد الية مريحة 
ملجتمعه املطوق باألزمات فاالرتطام يربك الجميع 
ومعــه الوضع املأســوي الذي يغرق به الشــعب 

اللبناين.

النائب  واملوازنــة  املال  أكد رئيس لجنــة 
ابراهيم كنعان، أنه »ال يجوز أن يستمر املودع 
ن الخافات السياســية والاقرار  يف دفع 
والرغبة يف استمرار الوضع عى ما هو عليه 

اليوم«.
برئاسة كنعان  انعقدت  املال  لجنة  وكانت 
وحضــور وزير املــال يف حكومة ترصيف 
األعامل غازي وزين، والنواب نقوال نحاس، 
االن عون، ســليم عون، محمد الحجار، ادي 
 ، أ اللمع، ياســني جابر، عدنان طرابل
فريد البســتاين، ايوب حميد، جميل السيد، 
ي، غازي زعيرت وقاسم هاشم، اىل  أمني 
املديــر العام لوزارة املاليــة باإلنابة جور 

معــراوي، نائــب حاكم مرصف لبنان الكســندر 
موراديان، العضو املؤســس يف »جمعية رصخة 
املودعــني« فــراس طنوس ومؤســس »جمعية 
رصخــة املودعــني« و«جمعيــة املودعني« عاء 

خورشيد.
بعد الجلســة، تحدث كنعان، فقال »أذكر بداية 
مبا أعلنته ســابقا، من أن »لجنة املال« ليس لديها 
صاحية رفع او تخفيض سعر الرصف، بل حريصة 
امكانية  املودعني وعــى  دســتوريا عى حقوق 
ســحبهم الدوالر اذا كانت وديعتهم بالدوالر. وقد 
فتحت اللجنة بــاب النقاش مرة جديــدة، بعدما 
كانت قد فتحته سابقا مع اقرارها قانون الكابيتال 
املودع من ســحب  كونرتول وتضمينه بندا ميكن 
 . نســبة من وديعته بحسب سعر الســوق الرائ
وعندما كانت تناقش خطة التعايف الحكومية التي 
مل تحل الينا رسميا، بل بحثنا يف الخاف الدائر بني 
اركان الوفد اللبناين عى تحديد الخسائر، واستمرت 
ما  توصياتنا،  بالرغم مــن  باملفاوضات  الحكومة 

يدل عــى أن ليس هناك من 
الخطة عمليا. فيكفي  أوقف 
مرسحيــات هيتشــكوكية 
باتت  وفــربكات  واتهامات 

معروفة األهداف«.
اضــاف »عــى صعيــد 
غياب  نســتهجن  الجلسة، 
الرغم  عى  املصارف  جمعية 
حر  وقد  دعوتهــا،  مــن 
وممثلني  لبنــان،  مــرصف 
املودعني من  عن جمعيــات 
ورصخة  املودعني  جمعيــة 
رأيهم  ابــدوا  وقد  املودعني، 
بكل رصاحة ووضوح وجرت 
الجلســة  طوال  املناقشــة 
للداللة  استثنائيا  بحضورهم 
عــى أقــ درجــة من 
هذا  يف  املطلوبة  الشفافية 
خصوصا  الحســاس،  امللف 
أن  أنفســنا  اننا عهدنا عى 
نكون صوت املودعني بالرغم 
املشــبوهة  الحمات  مــن 

والظاملــة التي تطالنا منذ أكرث من ســنتني. ويف 
العــودة اىل امللف، فقد طلب مــرصف لبنان مهلة 
اضافية لتزويدنا باألرقام والتأثري الفعيل والعميل 
ألي تعديل قد يطرأ عــى التعميم 151 عى الكتلة 
النقدية وارتفاع ســعر الدوالر من عدمه، لنخر 
بتوصية. مــع العلــم أن ال صفــة تقريرية لنا، 
وميكــن ملرصف لبنان اتخاذ أي قــرار مبعزل عنا، 
لكننا ســنامرس الرقابة عليــه والدفع يف اتجاه 
اعادة النظر بالتعاميم التي حان وقت اعادة النظر 
فيها من ضمن رؤيــة وخطة وجدول زمني لنصل 
اىل ســعر حقيقي موحد للرصف. وهو ما يتطلب 
حضورا فاعا وجديا يف لجنة املال من قبل مرصف 
لبنان وجمعيــة املصــارف ووزارة املالية، برؤية 
متكاملة وجدول زمني، ال أن نســتمر يف املناجاة 
عرب االعام، بخربية من هنا او خربية معاكســة 

من هناك«.
وأكــد كنعان »سنســتمر يف لجنــة املال يف 
عملنا، ومن يراهن عى غري ذلــك أن يتذكر عملنا 

العامة والتوظيف  املالية  الرقا عى صعيد 
العشــوايئ. ونحن من دفع يف اتجاه اعادة 
تكوين الحسابات املالية التي يفرتض بديوان 
املحاســبة اصــدار تقريره عــن املخالفات 
مبليــارات الدوالرات حولها«، مشــددا عى 
هل مــرصف لبنان بضعة أيام  أن »اللجنة 
ليكون أمام املجلس النيا تصور واضح عام 
سيفعله املركزي«، وقال »لن نتخذ قرارا عن 
مرصف لبنان، بل نطالبه برؤية واضحة وفق 

جدول زمني العطاء الناس حقوقها«.
وذكر كنعان بأن »ســعر الرصف 3900 مل 
مينع وقف ارتفاع الدوالر منذ نيســان 2020 
تاريخ صدور التعميــم 151، كام أن العامل 
يف  ساهم  وغريها  والتهريب  واالحتكار  السيا 
هذا االرتفاع«، وســأل »هل تريدون منا أن نسكت 
عن ذلك بالرتهيب والرتغيب لن نفعل ذلك. وأكذب 
ناس هم من، وتحت شعار حامية املودعني، يشنون 
الحمات علينا ويهاجمــون عملنا ألنهم اصحاب 

املصالح الفعلية منذ سنوات«.
كام أكد كنعان »عدم السكوت عن عدم اعطائنا 
املعلومات املطلوبة من مرصف لبنان، وكررنا طلب 
تزويدنا بها يف اليومني املقبلني لتكون لنا جلســة 
نهائية. وقد وعد املرصف املركزي بتلبية هذا الطلب، 
وعليــه تحمل املســؤولية واقران الوعــد بالفعل 
والرتجمة لنعرف عى اي اســاس سيصدر القرار 
نهاية هذا الشــهر. واحمل املســؤولية للحكومة 
ومــرصف لبنان واملصارف تجاه الشــعب اللبناين 
بكشف الحقائق وتزويدنا باملعطيات للبناء عليها«.

وتابــع »ال بريوقراطية وال تقنيــات تقف امام 
، وسيكون لنا موقف قبل  عملية الوصول اىل نتائ
نهاية الشهر، وال يغيب عن بال أحد، امكان تصدير 
مجلس النواب لقوانني تتعلق 
واملحاســبة،  الشــأن  بهذا 
التي  املعطيات  ونريد معرفة 
ستســتند اليها الســلطات 
املرصفيــة املعنية يف اتخاذ 
ذاك،  او  االتجــاه  بهذا  قرار 
جلســة  لنا  ســتكون  كام 
مع جمعيــة املصارف حول 
العديد من املعاناة التي يعاين 
امتناع  ومنها  النــاس  منها 
بعضهم عن تحويل األقساط 
والجامعيــة  املدرســية 
احرتامــا للقوانني الصادرة. 
فيكفي عدم اســتقرار مايل 
واقتصــادي،  واجتامعــي 
شكل  يف  بعملنا  وسنستمر 
اســبوعي، ولن نتوقف امام 
او  او ترهيــب  اي ترغيــب 
سيبقى  واملوضوع  حمات، 
لجنة  وســتتابع  مفتوحا، 
املال رقابتهــا الكاملة ليبنى 

ء مقتضاه«. عى ال

ــزة ومــشــلــولــة ــاجـ ــطــة عـ ــســل «... وال ــ ــ ــريـ ــ ــيــر »قـ ــكــب ــام ال ــ ــط ــ االرت
االنقسام السياسي في أوّجه .. وتعاطي الحلفاء »على القطعة وامللف«

إستهجن غياب جمعّية املصارف وأمهل مصرف لبنان أياماً
ــن يـــهـــاجـــمـــون عـــمـــلـــنـــا تـــحـــت شـــعـــار ــ ــم مـ ــ ــان: أكــــــــذب نــــــاس هـ ــ ــع ــ ــن ــ ك
ــة ــّيـ ــلـ ــعـ ــفـ ــح الـ ــ ــالـ ــ ــصـ ــ ــة املــــــودعــــــيــــــن« وهــــــــم أصــــــحــــــاب املـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ »حـ

سة مت  الج ي ك كنعان ي

تــــوضــــيــــح مــــــن »صــــــرخــــــة املـــــودعـــــيـــــن«
أصدرت جمعية »رصخة املودعني«، بياناً 
جاء فيه »عى عكس ما اوردته الوســائل 
موضوع  ان  اليوم  الجلسة  قبيل  االعامية 
البحث هو رفع سعر رصف دوالر املودعني، 
تبني الحقــا أن موضــوع البحث هو يف 
صميم حقوق املودعــني بالعملة االجنبية 

واللبنانية.
املال واملوازنة  دار االجتامع ما بني لجنة 
برئاسة إبراهيم كنعان الذي تُشكر جهوده 
والذي أخــذ عى عاتقه حضــور املمثلني 
عن جمعيتــي املودعــني مبوافقة أعضاء 
املال  املال واملوازنة، وحضــور وزير  لجنة 
يف حكومة ترصيــف األعامل غازي وزين 
و وأعضاء اللجنة، كــام حر املدير العام 
نائب   ، باالنابة جور معراوي  املال  لوزارة 
حاكم مرصف لبنان، العضو املؤســس يف 
جمعيــة رصخة املودعني فــراس طنوس 

والعضو املؤســس يف جمعيــة املودعني 
وبغياب  خورشيد،  عاء  املودعني  ورصخة 
تام لجمعية املصارف برئيسها ومن ميثلها 
وهي املسؤول املبا والرئي عن ودائع 
رئيســها  حضور  بغياب  والتــي  املودعني 
ســليم صفري وممثلني عنها شكل عامات 
املال  لجنة  رئيــس  لدى  كبرية  اســتفهام 

واملوازنة ومؤس جمعتي املودعني.
وكان مــن األجدى مــن ممثل مرصف 
ح تفصييل  لبنان القيام بتسليم خطة و
ملرحلة قادمة تخ املودعني وكل التعاميم 
لبنان  الصادرة عن مرصف  الدستورية  غري 
والتي هي يف محل تســاؤل وتقييم لجهة 
اي تضخم نت عــن التعاميم الصادرة عن 
مرصف لبنان من لجنه املال واملوازنة. وقد 
املال واملوازنة يومني او ثاثه  اعطت لجنة 

إلنجاز هذه املهام من قبل مرصف لبنان«.

ــة«  ــ ــارث ــ ــن»ك ــ ــزي ــ ــن ــ ــب ــ تـــحـــريـــر اســــتــــيــــراد ال
ــة« ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــرة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ »رأس  فــــــــوق 

محمد علوش

بعد ســنوات مــن الدعــم واإلمعان يف 
رضب أمــوال اللبنانيني، انتهــى زمن الدعم 
للمحروقات، تقول مصادر مطلعة يف مرصف 
لبنان، فلم يعد هناك أي إمكانية لدعم كميات 
إضافية بظــل الواقع الحايل، وبالتايل الدعم 
الذي تم تأمينه منذ شهر حتى اليوم طار اىل 
جيوب النافذين، ومل يســتفد منه اللبنانيون 
الذين وقفوا يف طوابري ذل أطول من تلك التي 

كانت موجودة قبل الحل السحري األخري.
البنزين املوجودة يف  مل تعد تكفي كميات 
لبنان ألكرث من منتصف األسبوع املقبل، مع 
، تقــول مصادر متابعة مللف  التقنني القا
املحروقات، مشرية إىل أن الطوابري يف األيام 
القليلة املقبلة ســتكون االطول واألكرب منذ 
انطاق األزمة، مع ما يعني ذلك من احتامل 
وقوع أزمات وإشكاالت كربى عى املحطات، 
وهو ما باتــت األجهزة األمنية عى دراية به 

وتعمل الجل منع حصوله.
وتؤكــد املصادر يف مــرصف لبنان أنه مل 
يعد باإلمــكان فتح اعتــامدات جديدة، وأن 
لبنان  ســتدخل  البحر  يف  املوجودة  البواخر 
ائها عــى الدوالر األمرييك، مثلام  برشط 
يحصل مع املازوت، حيث صدر إذن اســترياد 
املازوت عى ســعر الدوالر، وســيبلغ سعر 
5 دوالراً امريكياً، وأصبح  الطن من املازوت 0
بإمكان من يشاء أن يشرتي املازوت، إذ ميكن 
املثال، كام  للمستشفيات عى ســبيل  اليوم 
املؤسسات واألفراد أن يستوردوا املازوت وفق 

سعر رصف السوق.
اىل جانــب عملية رفع الدعم التي أصبحت 
أكيدة يف األيــام القليلة املقبلة، هناك حديث 
عــن تحرير عملية اســترياد البنزين، أي أنه 
ما  تستورد  أن  املســتوردة  الرشكات  بإمكان 
تشــاء من الكميات ومتى تشــاء، ولكن هذا 
االمــر إذا ما حصل فإنه ســيؤدي بحســب 

املصادر املتابعة مللــف املحروقات اىل ارتفاع 
ســعر رصف الدوالر يف الســوق السوداء، 
اء الدوالر من  ألن الرشكات قد تعمــد اىل 
الســوق، خاصة أن اللبنانيني عى املحطات 
ن الوقود باللرية، عى عكس ما  سيدفعون 
سيفعله أصحاب املصانع والرشكات برشائهم 

املازوت من الرشكات املستوردة بالدوالر.
لية الفضى بعد رفع  وترى املصــادر أن ا
الدعــم هي إبقاء املــرصف املركزي عى آلية 
االسترياد نفسها، وتأمني الدوالرات للرشكات 
املستوردة عى أساس سعر املنصة، كونه من 
غري املنطقي أن يلحق املرصف اللبناين املركزي 
سعر الســوق الســوداء الذي يتحكم به أياد 

خفية غري معلومة الهوية والتوجه.
بعد رفع الدعم عن املازوت، يُطرح ســؤال 
التابعة  ت  املنش مازوت  أسا حول مصري 
للمديرية العامة للنفط، فهذا املازوت ال يزال 
يُباع عى أساس الســعر الجديد املدعوم، أي 
8000 لرية للدوالر الواحد، ولكن هل سيستمر 
املــازوت لدى  الســعر بعد تحرير  عى هذا 

الرشكات الخاصة
إن ال جواب حول  املتابعــة  املصادر  تقول 
هذا الســؤال حتى اللحظة، ولكنها تُشري اىل 
أن املطروح للبحث حــول ما إذا كان املرصف 
املركزي ســيتمكن من فتح اعتــامد أو اثنني 
ت، رغم تشديدها  لبواخر مازوت تابعة للمنش
عى أن هذا الحل قد يكون صعب التحقيق النه 
عندئذ ســيكون هناك أكرث من سعر رسمي 
تفاوت  اىل  التفاوت  هذا  وسيؤدي  للامزوت، 
التي تتعلق بهذه  بأسعار الســلع والخدمات 
املادة، لذلك من املرجح أكرث اال يفتح املرصف 

املركزي اعتامدات ملواد مدعومة بعد اليوم.
إذاً من املتوقع أال يعــود بإمكان اللبنانيني 
ــة الوقود بدءاً من األســبوع املقبل، أو  تعب
الذي يليه عى أبعــد تقدير، فبعد أن أصبحت 
كذلك،  والتعليم  غنيــاء،  ل الطبابة حرصية 
الســيارات سيصبح كذلك  أن استعامل  يبدو 

ايضاً قريبا.

ــس الــــــــشــــــــيــــــــوخ الــــــفــــــرنــــــســــــي: ــ ــ ــل ــ ــ ــج ــ ــ م
ــان ــنـ ــبـ ــن فــــــي لـ ــ ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ ــف كــــــل الـ ــ ــي ــ ــوق ــ ــت ــ ل

اعترب متحدث باسم لجنة الخارجية مبجلس 
، أنه »ال ميكن للسلطة أن  الشــيو الفرن

تستمر يف لبنان من دون ثقة الشعب«.
أنه »يجب  تلفزيــوين،  واكد يف حديــث 

توقيف كل الفاسدين يف لبنان«، مضيفاً »يف 
ســياق حديثه عن الدور الفرن يف لبنان، 
أنه ال ميكن لفرنســا وحدها حل األزمة يف 

لبنان«.

» »هنأ الفصائل بانجا األسر في سجن جلبو
ــان مـــن دون  ــن ــب »الــــوفــــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة«: إبـــقـــاء ل
ــاد ــب ــح ال ــدر مـــوصـــوف ملــصــال ــة هــ ــاعــل حــكــومــة ف

اعتربت كتلة »الوفاء للمقاومة« أن »وه 
اإليرانية  البواخــر  بدء مســار  اإلعان عن 
املحملة باملحروقات، لفح وجوه كل املراهنني 
ــار الحصار االقتصــادي الذي  عى جني 
تفرضه اإلدارة األمريكية عى لبنان وشــعبه 
ودولته بهدف اإلخضاع والتســلط والهيمنة 
والتحكم بسياساته.  الباد  إدارة شؤون  عى 
كــام أن إرصار األمني العــام لحزب الله عى 
مســاعدة اللبنانيني ورفــض إذاللهم وخرق 
الحصار االقتصادي املفــروض عليهم، أرغم 
إىل  واملســارعة  الرضو  عــى  األمريكيني 
إجــراءات تبقي لهم موقعا ولــو باهتا عى 
هامش املشهد السيادي الذي رسمته املقاومة 

عرب تحديها للحصار وعزمها عى رفعه«.
وأضافت يف بيان »لقد كشــفت املقاومة 
للبنانيني بوضوح هشاشة األقفال األمريكية 
تعاطيا  بلدنا وفرضت  املستخدمة يف حصار 
مختلفا مع ما ســمي بقانون قيرص ليتاءم 
ناف العاقات بني  مع متطلبات مسار اســت
ســوريا ولبنان، كام حركت خيار االستجرار 
للطاقة عرب بلدان عربية كانت تطوي العمل 
بهــذا الخيار. كــام بات واضحــا أن األزمة 
اللبنانيون، ما  التي عا منهــا  االقتصادية 
كانت لتتفاقم لوال سياسة االبتزاز األمريكية 
التي عملت عى توظيف آالم وأوجاع اللبنانيني 
اإلدارة  إذعانهم إلمــاءات  انتــزاع  أجل  من 

األمريكية«.
ورأت أن »إبقــاء لبنان مــن دون حكومة 
فاعلة وناشــطة هو هدر موصوف ملصالح 
البــاد واللبنانيني وتضييع مؤســف لفرص 
األفرقاء  لــدى  وإفراط  ائيــة،  وإ إنقاذية 
القدرة  بالتأليــف يف توهم  ة  املعنيني مبا
الحقا عى استدراك ما فات، من خال التحكم 
املقبلة.  الدستورية  االستحقاقات  إدارة  بدفة 
إن الكتلة ال تزال تؤكــد موقفها الداعي إىل 
وجوب تشكيل حكومة تدير شؤون الباد ألن 
املصلحة الوطنيــة باتت متوقفة عى ذلك... 
وكل ما عدا هذا االتجاه ال يصب يف خري لبنان 

وال يأيت بالخري ألبنائه«.
ونعــت الكتلة رئيس املجلس االســامي 
الشيعي االعى االمام الشيخ عبد االمري قبان، 
اإلسامي  املجلس  رئيس  ارتحال  »إن  وقالت 
الشيعي األعى العامة عبد األمري قبان، قد 
أثار فينا الحزن واأل فلقد انتقل رحمه الله 
إىل مقره األبدي عن عمر كان له ميدانا رحبا 
لإلميان والعمل الصالح، وفرصة إلهية جرى 
اغتنامها لنرصة الدين وقضايا األمة شارك 
فيها قيادات وأعاما، وعايش فيها ألوانا من 
الناس والجهات. ترك الراحل أثرا طيباً مباركاً 
ســينمو خرياً وفرياً يعــّم مجتمعنا ووطننا 
رغــم واقع الحال الذي يختــزن أليم املعاناة، 
فالوحــدة واملحّبــة والحرص عــى الحوار 
الوطن،  أبناء  الواحد مــع  والعيش  والرشكة 
ومقاومة  والتقســيم،  والفتنة  الفرقة  ونبذ 
القرار  وصــون  الســيادة  وحف  االحتال 
واالنتصارات  باإلنجــازات  واالعتزاز  الوطني 
بالنفس  بالثقة  الوترية  العايل  واإلحســاس 
ذلك  التحديات، كل  وبالقدرة عى مواجهــة 
معامل نه تجعل األمل باســتنقاذ مجتمعنا 
العقبات والعراقيل،  ووطننا واعدا رغــم كل 
ومشاعل نور ســتبقى معها نرصة فلسطني 
ودعم كل القضايا املحقة والعادلة رايات عزنا 

املتجدد«.
إنجاز  البــاد تنتظر  وأردفت »ول بقيت 
التقديرات  تباين  رغم  الحكومية  التشــكيلة 
فقد أحدث نفق األرسى الفلسطينيني األحرار 
الصهيوين ثقبا عميقا يف  يف سجن جلبوع 
هيبة العدو وثقتــه بتحصيناته تهاوت معه 
مواصلة  عى  والقدرة  املزعوم  التفوق  أوهام 
الفلســطيني  الشــعب  وهنأت  االحتــال. 
وفصائلــه املقاومة عى اإلنجاز األمني الذي 
حققه األرسى عــرب النفق املذهل الذي صدع 
اعتمدها  التي  منــة  ا التحصينات  منظومة 
العــدو الصهيوين يف أحد أهم وأحدث قاعه 
وزنزاناته الكاشفة عن مدى تفريطه بحقوق 

اإلنسان وتنكره لها«.

تـــــــــرأســـــــــت جـــــلـــــســـــة »لــــــجــــــنــــــة الـــــتـــــربـــــيـــــة«
ــود ــ ــه ــ ــج ــ ال ــرت  ــ ــافـ ــ ــضـ ــ تـ ا  إ الــــــحــــــريــــــري:  بــــهــــّيــــة 
لـــــــن تــــــكــــــون الـــــســـــنـــــة الــــــــدراســــــــّيــــــــة مــــــهــــــددة

أشــارت رئيســة لجنة الرتبيــة النائبة بهية 
النواب،  مجلس  يف  اللجنة  اجتامع  بعد  الحريري، 
ا  ا قاسية وغري طبيعية.  امام ظروف  »أننا  اىل 
اذا تضافرت الجهود لن تكون الســنة الدراســية 
منها،  والقلق  االمتحانــات  يذكر  وكلنــا  مهددة. 
وقــد جرت االمتحانــات الرســمية وكانت عى 
اعى مســتوى من االنتظام بفعل تضافر الجهود 
عى  شــهادته  عى  الحصول  من  الطالب  كن  و

االقل«.
وقالت »ال شــك ان هناك سنة دراسية ضاغطة 
وداهمــة وتحتا اىل تضافــر الجهود عرب خطة 
واضحــة كيف علينا ان نوصل الطالب واالســتاذ 
والعامل اىل املدرسة االرسة الرتبوية كلها تواجه 
والخاصة،  الرسمية  املدارس  يف  نفســها  املشاكل 
فــاذا توافــرت االرادة الصلبة فيمكــن جبه هذه 

لها«. حل  وايجاد  التحديات 

ديـــــــــــــــاب ار  غجـــــــــــــــر 
ووضعـــــــــــــــه فـــــــــــــــي أجـــــــــــــــواء
ــــــــوريا واألردن ــ ــ ــــــــه ســـ ــ ــ يارتـــ

األعامل  ترصيف  حكومة  رئيس  استقبل 

وزير  الحكومي،  الرساي  يف  دياب،  حسان 

الطاقــة يف حكومــة ترصيــف األعامل 

غجر. رميون 

ووضــع غجر الرئيس ديــاب يف أجواء 

بشــأن  واألردن  ســوريا  من  لكل  زيارته 

اســتجرار الغــاز املــرصي إىل لبنان عرب 

سوريا.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــور ــشــغ ــال وحــــمــــاة ال ــتـ ــاحـ ــون لـ ــ ــاوم ــ ــق ــ ي : املـــــوّحـــــدون م االســــــد لـــلـــوفـــد الــــــــدر
ــا الــعــداء ــة مــنــه نــاصــبــت ســوري ــل احــتــيــاجــاتــه ولـــو قــّل ــي ك نــدعــم الــشــعــ الــلــبــنــانــي ف

ــة ــواجــه ــي مـــواجـــهـــة الـــحـــصـــار: املـــقـــاومـــة تـــخـــو امل لـــقـــاء بـــعـــنـــوان »إعـــامـــّيـــون فـ
ــور املـــقـــاومـــة ــ ــح ــ ــي حـــمـــل لـــــــواء م ــ ــرار فـ ــ ــم ــ ــت ــاســ ــ ــن: مـــــدعـــــوون ل ــ ــس ــ ــا ح ــ ــحـ ــ الـ

مي ع ا ا اركون  ال ا

كامل ذبيان

ســاعتني ونصف الساعة، قضاها وفد درزي من لبنان، مع 
الرئيس السوري الدكتور بشــار االسد، برئاسة رئيس الحزب 
الدميوقراطي اللبناين النائب طال ارسان، وعضوية اعضاء 
نا من اللقاء  يف »اللقاء الدرزي التشاوري« وخر الوفد مطم
اىل الوضع يف ســوريا، التي اكد رئيسها ان االزمة واالحداث 
التي وقعت فيهــا اصبحت يف خواتيمهــا، وان بعض البؤر 
االمنية، هي يف طريق املعالجة، ال ســيام يف جنوب سوريا، 
وتحديــداً يف محافظتي درعا والســويداء، حيث يلعب العدو 
االرسائييل فيهام، وفق ما اعلن الرئيس الســوري امام الوفد، 
الذي قال احد اعضائــه نائب االمني العــام »لحركة النضال 
« طارق الداود لـ »الديار«، ان الرئيس االســد  اللبناين العر
كان مرتاحاً اثنــاء اللقاء الذي كان مميزاً، واجاب عى كل من 
لة، وابدى ارتياحــه اىل ان الوفد ضم كل  طُرح عليه من اســ
ثلت  االطياف من حلفاء سوريا والتأكيد عى وحدتهم، التي 

مبشاركة ارسان والداود ووئام وهاب فيه.
وابدى االسد خال اللقاء، تفاؤله بان سوريا ستعود اقوى، 
وان من كان يرفع العداء لها، ويدعم الحزب ضدها، ويشــارك 
االرهابيني يف القتال ضد الشــعب السوري، بدأ يرتاجع امام 
الشعب  املؤسســات موحدة، ووقوف  الجيش، وبقاء  صمود 
وراء القيادة، حيث اربك هذا الصمود، املخططات التي وضعها 
اعداء سوريا، فاكد الرئبس السوري للوفد الدرزي ان كل القوى 
التي حرت للحرب يف ســوريا وعليها، بدأت باالندحار، مع 

املجموعات االرهابية.
ومع انســحاب العديد من الدول والجامعات املسلحة، من 
ســوريا، فان من بقي هو االمرييك واالرسائييل، فينقل من 
شارك يف الوفد الدرزي عن الرئيس االسد، ان ال مفاوضات مع 
االدارة االمريكية، قبل انسحاب الجيش االمرييك من االرايض 
الســورية املحتلة والــذي حرق محصول القمح يف شــامل 
قها، لتجويع الشعب الســوري، وزيادة الحصار  سوريا و
عليه، لفرض الرشوط االمريكية عى القيادة الســورية التي 
لن ترتاجع امام الضغوط االمريكية العســكرية والسياسية 
والعقوبات، وآخرها »قانــون قيرص«، حيث تنقل مصادر يف 
الوفد عن االســد تأكيده ان ال مفاوضات مع واشــنطن قبل 

خرو آخــر جندي امرييك 
محتل من سوريا.

وما ينطبق عى االمرييك، 
الذي  الــرتيك،  عى  ينطبق 
يحتــل ارضاً ســورية، وان 
مقاومتــه واجبة، كام ضد 
االســد  يقول  االمــرييك، 
الــذي اشــار اىل ان النظام 
مع  حوار  اىل  يسعى  الرتيك 
سوريا، التي ال تقبل به، قبل 
ومجموعاته  قواته  انسحاب 
االرهابيــة، كــام نقل احد 
عن  الوفــد  يف  املشــاركني 
الرئيس السوري الذي يؤكد ان 
يفرض  باتت هي من  سوريا 
الحوار،  وتوقيــت  الرشوط 
ان تكون  اال  ومل تعد تقبــل 
اللقاءات علنية معها، وليس 

تحت الطاولة، وعادت دول عربية اىل سوريا، كانت تقاطعها، 
وهي من دعت اىل خروجها من جامعة الدول العربية، فباتت 
ترحب بعودتها واســتعجالها حصول ذلك، اضافة اىل ان هذه 
الدول عرضت املســاعدة يف اعادة االعامر واالســتثامر يف 
، ونرحب بكل من يتقدم للمساهمة  ســوريا، وهذا أمر إيجا
يف حل االزمة االقتصادية التي تواجهها ســوريا، وقد بدأت 
االوضاع تتجه نحو االيجابية، وإن من الحلول ألزمة الكهرباء 
التوجه نحو الطاقة الشمسية واملتجددة، كام قال االسد للوفد 
الــدرزي، الذي نقلت مصادر فيه ان الرئيس الســوري تحدث 
عن مشــاريع اقتصادية مشــرتكة ميكن ان تقوم بني لبنان 
وسوريا، اذ ان قرارنا هو دعم ومساعدة الشعب اللبناين الذي 
ة قليلة منه وقفت وســاندت  ال ميكن ان نعاقبه، اذا كانت ف
مجموعــات ارهابية، فكان تجاوبنا رسيعــاً مع طلب لبنان 
اســتجرار الكهرباء من االردن بربطه عرب الشامل يف معمل 

الكهرباء بدير عامر.
ورداً عى سؤال حول موضوع االعتداءات االرسائيلية، يقول 
األسد للوفد ان االرهابيني أو من يدعون »الثورة« دمروا وخربوا 

ة من الدفاعات الجوية للجيش السوري خدمة  خمسني يف امل
ألهــداف العدو االرسائييل، ونعيد بناءهــا، وان ردنا يأيت يف 
الوقت املناسب، وعندما يتاح الظرف نقوم بالرد، يؤكد الرئيس 
السوري الذي اشار اىل ان ســوريا تستعيد حياتها الطبيعية 
يف كل املناطق التي تم طــرد االرهابيني منها، حيث تعمل كل 
املؤسسات الرسمية واملدارس والجامعات، ويتحرك االقتصاد.

واشاد الرئيس األســد بطائفة املوحدين الدروز، والتي لها 
تاريخ يف مقاومة املحتل، وان ابناءها يف ســوريا وقفوا اىل 
جانب الدولة، وقاتلوا مع الجيش الســوري، ومنهم شهداء، 
وان موقفهم يف الجوالن مرشف، اذ رفض أهايل خمس قرى 
فيــه الهوية االرسائيلية، وحافظوا عى هويتهم الســورية، 
ومل يقبلوا االنسا عن دولتهم، فبقوا وما زالوا عى تواصل 
معها، وان املواطنني من املوحدين يف جبل الســامق رفضوا 
فيه،  صامدين  واســتمروا  التكفريية  للمجموعات  الخضوع 
وكذلك يف محافظتي الســويداء والقنيطــرة، رفضوا العمل 

باملرشوع االرسائييل إال قلة نبذهم مجتمعهم.
فأهل التوحيد هم حامة الثغــور، وأهل االخاق واملعروف، 

ومن شذ منهم ال مكان له يف سوريا.

عقد اللقاء االعامي املوســع، بدعوة من 
اللقــاء اإلعامي الوطنــي، يف بريوت، يف 
االعــام واالتصاالت  حضور رئيــس لجنة 
النيابية حســني الحا حســن، نائب رئيس 
املجلــس الوطني لاعــام ابراهيم عوض، 
مســؤول العاقات االعامية يف حزب الله 
دبلوماســية  وشــخصيات  عفيف،  محمد 

وحشد من االعاميني.
وكانــت كلامت لــكل من الحا حســن 
واالعاميني ابراهيم عوض، ســاندرا مره 
الرئيس  الفا، مستشار  وعيل حجازي، روين 
ســليم الح رفعت بدوي وقصيدة شعرية 

ملفيد رسحان.
بداية، قال الحا حســن »إعاميون يف 
مواجهة الحصار، هو عنوان لقائنا، الحصار 
هذا هــو حصار أمرييك تشــرتك فيه الدول 
الغربية، أوروبية بشــكل أســا وعربية 
وبعــض الدول االســامية اىل جانب العدو 
الصهيوين، انهم فشلوا يف املعركة العسكرية 

وز وهزموا يف الحرب عى سوريا  واألمنية، هزموا يف حرب 
وهزمــوا يف الحرب يف العراق ويهزمــون يف اليمن وهزموا 
يف »سيف القدس« وســيهزمون عى يد محور املقاومة يف 
كل معركة لذلك ألنهم فشــلوا يف الحرب العسكرية واألمنية 
لجأوا اىل حربني او حرب من نوعني آخرين. الحرب األوىل هي 
الحرب الناعمة، حرب الثقافة واالعام، السياســة ووسائل 
االعام ووســائل التواصل االجتامعــي اىل اخره وهذا بحث 
طويل، والحرب الثانية هي الحــرب االقتصادية وهذه الحرب 
وهذا الحصار ليــس جديدا، فإيران تعاين الحصار والعقوبات 
منذ 0 عاما، فنزويا وكوبا منذ 60 عاما، سوريا منذ عرشات 
السنني، اليمن منذ بداية الحرب، فلسطني منذ سنوات طويلة 
ولبنان منذ عرش ســنني تقريبا وخصوصــا بعدما زار لبنان 
وزيــر الخارجية األمــرييك مايك بومبيــو يف العام 2019، 
وقال بالحرف الواحــد »لبنان تنتظره ســنوات صعبة« وإال 

فالخيار الثاين عى اللبنانيني ان يواجهوا حزب الله وهذا هو 
الحصار والهدف هو محاولة تحقيق ما مل تستطع الحرب ان 
تحققه وهو نزع ســاح املقاومة وبسط الهيمنة االمريكية 
واالرسائيلية والســيطرة عى موارد الطاقة اي النفط والغاز 
وجعل ارسائيل الدولة العظمى والكربى يف املنطقة والباقني 

ضعفاء ومشتتني«.
أضاف »لذلك اعتربنا هذا الحصار حربا اقتصادية ومواجهة 
الحرب تكون بوســائل ما يرقى اىل مواجهة الحرب بالحرب. 
لذلك عندما اعلن االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله 
يف خطاب العا من محرم ان السفينة انطلقت، انطلق لسان 
السفرية االمريكية بعد سويعات قليلة لتفضح ما كانت تحاول 
ــه ادارتها عن الحصار االمرييك بكلمتني بســيطتني  ان تخب
انها اتصلت برئيس الجمهورية وأبلغته ان امريكا وافقت عى 
استجرار الغاز عرب األردن وسوريا اي الغاز املرصي والكهرباء 
من األردن عرب ســوريا، ويا لها من صدفــة انه بعد خطاب 

الســيد قامت بهذا، بل ألنهــم أدركوا ان من 
وز عام  قاد املقاومة يف لبنــان يف حرب 
2006 وقاد املقاومة يف الحرب ضد اإلرهاب 
وكان جزءا يعني املقاومة يف معادلة جيش 
وشــعب ومقاومة تحقــق اإلنتصارات لن 
مرييك واإلرسائيــيل وحلفائهم  يســمح ل
يف اي زمــان واي مــكان ان يحققوا ما مل 
يستطيعوا ان يحققوه يف الحرب ان يحققوه 

يف الحصار فكان القرار بكرس الحصار«.
وتابع »ان اإلعاميــني لهم دور كبري يف 
وكلمة  وصــورة  صوتا  الحصــار  مواجهة 
ومقالة، وبكل أنــواع العمل اإلعامي وعى 
وســائل التواصل، وهنا كرئيس لجنة إعام 
واالتصاالت أود أن أســجل ان من بني وسائل 
يك يف الحصار  االعام يف لبنان من هو 
األمرييك  الرأي  تروي  يف  يك  و سف  ول
يك يف تروي أضاليل منها مثا ان إيران  و
ال تصدر بنزين ومنها مثــا الدواء اإليراين 
يقتل العامل، 90 مليون ايراين يأخذون الدواء 

يف إيران ويصدرونه اىل 50 دولة«.
وختم »من هنا كام كنتم أيهــا اإلعاميون الكرام واألعزاء 
وز وكام كنتم مقاومني عام 2000 وقبله  مقاومني يف حرب 
وبعــده وكام كنتم مقاومني يف الحرب ضــد اإلرهاب ال أريد 
دعوتكم بل أنتم تدعونا ونحن جميعا مدعوون اىل االستمرار 
يف حمل لواء محور املقاومة ورايتها وليس املقاومة فقط يف 
لبنان بل محور املقاومة من فلسطني اىل لبنان اىل سوريا اىل 
العراق اىل إيران اىل اليمن اىل كل ارض املقاومة اىل فنزويا 
وكوبا يف مواجهــة الطغيان واإلســتكبار األمرييك لكرس 
الحصار عن الشــعوب املظلومة واملســتضعفة واملضطهدة، 
وهــذا واجبنا جميعا ودورنا جميعا، دور كل قلم وكل لســان 
وكل صــوت حر يف هذا العامل، وان شــاء الله تكون لكل منا 
من موقعه وخصوصا اإلعاميــني الكرام الدور والرشف يف 

االنتصارات القادمة لكرس الحصار«.

شاركت في لقاء افتراضي مع مجلس أوروبا 
بعيداً يـــزال  ال  الــبــلــد  الــصــمــد:  عــبــد 
صــــــــــــاح ــ ا ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ عـــــــــن تـ

تحدثت وزيرة اإلعــام يف حكومة ترصيف األعامل منال 
عبد الصمــد نجد، يف لقاء افرتايض باللغــة اإلنكليزية عرب 
تطبيــق Zoom، مع مجلــس أوروبا وبدعــوة منه، عن دور 
اإلعام وأهمية حرية الرأي والتعبري واملشاريع التي حققتها 

وزارة اإلعام، رغم الظروف الصعبة التي مير بها البلد.
ورأت عبد الصمد أن »دور اإلعام العام ال يقترص عى إظهار 
مواقف الحكومة فحســب بل أيضا تلبيــة حاجات املجتمع 
واالســتامع إىل مطالب الشعب من مجتمع مدين ومنظامت 
غري حكومية وغريها«. وقالت »إننا نصطدم أحيانا بعدد من 
ا  يكا إ اإلشكاليات، مثا البعض يعترب أن الوزارة ليست 
خصام، وهذا رمبا مبني عى أزمة ثقــة تاريخية«، مضيفا 
»البلد ال يزال بعيدا عــن تحقيق اإلصاح، فهناك وعود كثرية 
عن أهمية اإلصاح، لكنها ال تزال يف إطار الكام النظري، من 

دون تطبيق عميل باألفعال واملامرسات«.
يز  واعتربت أنه بحســب خربتها وعملها، فــإن »الناس 
بني السيا الصالح والســيا الفاسد، وأن الشعب تعب 
من الشــعارات الفارغة املتكررة املطالبة مبكافحة الفساد، 
فهو يريد أن يرى أفعاال ملموســة ال أقواال، وأن يكون هناك 
قدرة عى املراقبة واملحاســبة وتحقيق العدالة«. ودعت اىل 
»اســتقالية السياسيني عن املؤسســات وعدم التدخل أبدا 
بعملها، والقيــام مبا يخدم املصلحة العامــة فقط. فوزارة 
اإلعام وضعت تعديات جوهرية عى اقرتاح قانون اإلعام، 
بناء عى اقرتاحات إعاميني وقانونيني وأصحاب اختصاص. 
 وتم تسليم اقرتاح التعديات اىل لجنة اإلدارة والعدل النيابية«.

بدورهم، أشاد املشــاركون بجهود الوزيرة عبد الصمد، مبدين 
اســتعدادهم للتعاون يف مختلف املجاالت، سواء حول قانون 

اإلعام أو غريه من املشاريع املشرتكة. 

ــعــات ــوق ــت »ال صـــّحـــت  إن   : هـــاشـــم 
خـــال يــومــيــن حــكــومــة الــصــهــريــن

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم يف 
ترصيح له عرب وسائل التواصل االجتامعي، اىل ان »الحديث 
عن الحكومة تبرص او ال تبرص أصبح يف دائرة التنجيم، واذا 
صحت التوقعات ستكون لنا خال يومني حكومة الصهرين«.

ــو قـــائـــمـــة لــكــن ــغـ ــضـ وهـــــــاب: الـ
سيتّم التشكيل  أن  يعني  ال  هـــذا 

أعلن رئيس  حزب التوحيد العر  الوزير السابق  وئام وهاب 
، يف ترصيح عى وســائل التواصل اإلجتامعــي، أنه »بعد 
ة لكن  اإلستفسارات التي أتتني أؤكد للجميع أن الضغوط قا

هذا ال يعني أن التشكيل سيتم، هناك فرق«.
وكان وهاب قد رصح يف وقت سابق، أن »ضغوطا فرنسية 
جدية لتشكيل الحكومة خال ساعات وهامش املناورة ضاق 

عند الجميع«.

ــزال قــائــمــة« ــ ــرصــة ال ت ــف »ال
ــل  ــشــّك : الــحــكــومــة لـــن ت درويـــــــ
قة الداخلّية والخارجّية ا لم تنل ال إ

أكد عضو كتلة »الوسط املستقل« النائب عيل درويش، يف 
حديث اذاعي، »أنه ليس هناك من موعد محّدد بعد لتشــكيل 
ة، والرئيس املُكلّف نجيب  الحكومة إال أن الفرصة ال تزال قا

ميقايت يسعى جاهداً لحلحلة كل العقبات«.
وشدد »عى أن الفرتة املاضية شــهدت بازاراً يف العراقيل 
املتعلّقــة مبوضوع التوازنــات«، الفًتا »اىل أنــه إذا مل تنل 

الحكومة الثقة الداخلية والخارجية فهي لن تُشكل«.
وأعلــن أن »الحكومة قطعت مرحلــة كبرية وأصبح هناك 

2 وزيراً«. مسودة كاملة مؤلفة من 

التربوي ي  التشاور اللقاء  في  شــار 
لوحيدة  ا الفرصة  نتخابات  ا جعجع: 
الحالّية ة  السياسّي املنظومة  لتغيير 

أكــد رئيس حزب »القــوات اللبنانية« ســمري جعجع، ان 
الثغرات الرتبوية موجودة يف كل دول العامل بينام مشــكلتنا 
يف لبنان أكرب من ذلك ألن املنظومة الحاكمة ممسكة بزمام 
االمور و«التلم األعو من التور الكبري«. واعترب ان السياسة 
ء ويف حال عدم انتظامها لن تنتظم حال البلد  اساس كل 
عى االصعدة كافة، فعى ســبيل املثــال ان القطاع الخاص 
حقق نجاحات اقتصادية كبرية ومميزة ولكن فشــل االدارة 

السياسية دمر هذه النجاحات.
وشــدد »عى ان االنتخابات هي الفرصــة الوحيدة لتغيري 
املنظومة السياســية الحالية وطريقة ادارة الشــأن العام«، 
موضحاً »ان السياسة الفعلية هي إدارة شؤون املجتمع كام يجب 
من اجل اختيار السياسيني العمليني من خال حسن االختيار يف 

االنتخابات النيابية املقبلة ال التبايك والرصا والنق«.
هذه املواقــف اطلقها جعجــع خال اللقاء التشــاوري 
ّ 2021 -2022 تحّديات  األول »تحت عنوان »العام الــدرا
واســتمراريّة«، الذي نظمته مصلحة املعلمني يف »القوات«، 
ودعا املســؤولني الرتبويني اىل رضورة العمل بشــكل جدي 
لرتشيد الجيل الجديد عى أهمية االنخراط يف العمل السيا 
للوصول اىل التغيــري املطلوب بدل التنصل من املســؤولية 

الوطنية والتمسك مبقولة »ما بدي إتدخل بالسياسة«.

ــ ــروي ــن ــقــى ســفــيــر ال ــت فــرنــجــيــه ال
ــة ــام ــع ــ مـــعـــه األوضــــــــا ال ــحـ وبـ

ويجي ب السف ال جي مست فر
اســتقبل رئيس تيار »املرده« سليامن فرنجيه يف دارته يف 
وي يف لبنان مارتن يتريفيك، وتم البحث  بنشعي، سفري ال
يف مجمل االوضاع الراهنــة يف لبنان واملنطقة. كام تطرق 
وي يف لبنان، ورضورة تعزيز  الحديث اىل مســاهامت ال

ويجية. العاقات اللبنانية ال

مشاريع الــى  نتطّلع   : ايــتــشــكــوف 
ــع لــبــنــان  ــركــة مـ اقـــتـــصـــاديّـــة مــشــت

اســتقبل محاف بعلبك الهرمل بشري خر يف مكتبه يف 
مركز املحافظة يف بعلبك ممثل الوكالة الفيدرالية الروســية 
للتعاون الدويل واملستشار الثقايف لسفارة روسيا االتحادية 
يف بريوت فاديم زايتشــكوف، برفقة رئيــس املركز الثقايف 
اللبناين الرو يف بعلبك ناجي العطار والدكتور عيل قاسم.

وقال زايتشــكوف »قدمت وزارة التعليم العايل يف روسيا 
93 منحة دراســية للطاب اللبنانيني يف كربيات الجامعات 
الروسية، ومن املتوقع أن يرتفع العدد للسنة الدراسية القادمة، 
ويتم قبول الطلبات التي تقدم ما بني 1 أيلول و1 ترشين الثاين 
وفق آلية تعتمد الكفاءة دون وساطة، وباإلمكان التواصل مع 
البيت الرو يف بريوت واملركز الثقايف اللبناين الرو يف 
بعلبك لاطاع عــى الوثائق املطلوبة، وأصبح متاحاً للطاب 
دراسة السنة التحضريية الكتساب اللغة الروسية يف لبنان«.

وأكد زايتشــكوف أن »روســيا تتطلع إىل تنفيذ مشاريع 
اقتصادية مشــرتكة مع لبنــان، منها يف قطــاع الخدمات 
التعليمية واملســاعدة التكنولوجية يف مجــال تطوير تعليم 
الطاب، والتعاون التقني ما بني الرشكات اللبنانية والجامعات 
الروسية، إضافة إىل مشاريع صناعية وزراعية، وميكن للبقاع 
الشاميل أن يكون منصة أساسية يف مشاريع إعامر سوريا«.

ور  كو ي ايت

صـــــــــــدور الـــــــعـــــــدد الـــــجـــــديـــــد مـــــــن مــــجــــلــــة »األمـــــــــــن«
مجلة  من  الجديــد  العدد  صدر 
»األمن« وجاء يف افتتاحيته دعوة 
»ال  فيها  جــاء  بلبنان«  »لاميان 
خاف بني اللبنانيني عى أن الوطن 
مير بأزمة هــي األصعب واألخطر 
يف تاريخه، وال خاف بينهم عى 
املعاناة وإن  كاء يف  الجميع  أن 
الهم واحد،  بدرجات متفاوتة، وأن 
والقلق واحــد. الجميع ملزمون أن 
يرتبوا أمــور حياتهم عى مقاس 
املعيشية،  الضائقة  تفرضه  جديد، 
واالنهيار  االقتصــادي،  والتدهور 
الغريب املريب للعملة الوطنية يف 
ملزمون  الجميع  الــدوالر.  مقابل 
أن يقفوا طوابري ســعيا للحصول 
عى البنزيــن، ويف ترقب االرتفاع 
املولدات،  اشــرتاك  لبدل  الجنوين 
يتوجســون خيفة من أن يصابوا 
 ، مبرض أو حادث يستوجب العا

يف ظل رصخات االستغاثة للمستشفيات، وفقدان الكثري من 
األدوية من الصيدليات.

الجميع ملزمون أن يشدوا األعصاب، ومينوا النفس بتشكيل 
حكومة تنهض بالوطن وأبنائه من هوة اليأس إىل كوة األمل 
كاء يف هذه  التي تفتح نوافذ لضوء اإلنقاذ املرتجى. الجميع 
املأســاة، فام العمل هل نبقى مستسلمني لرياح تأخذنا ذات 
اليمني وذات الشامل، ونندب الح قائلني ليس يف اليد حيلة 
اكة  حتام ال. فالرشاكة يف املعاناة يجــب أن تكون أيضا، 
يف اإلميان بلبنان، بهذا الوطن الذي ينهض من رماده يف كل 
اقا ألن أبناءه مبدعون، خاقون، وطنيون. كيف  مرة أكرث إ

يكون هذا اإلميان سلوكا عى أرض الواقع
بأن تصبــح مصلحة الوطــن محط أنظــار الجميع. بأن 

نعود شــعبا متكافــا متضامنا، 
ال يحتكر التاجــر فيه لقمة عيش 
املادي، وال  الربــح  بلده ملجرد  ابن 
يخفــي رضوريــات الحيــاة من 
بنزين ومــازوت وغاز وغريها من 
ســلع، انتظارا لزيادة أســعارها. 
وال يتاعــب بالــدوالر األمرييك 
فيســهم يف انهيار اللرية التي هي 
العيش.  سبل  ويضيق  الوطن،  رمز 
اإلميان يكون بــأن نصبح جميعا 
حراســا ألمــن الوطــن، وحامة 
املؤسســات  ومنها  ملؤسســاته، 
األمنيــة والعســكرية التي تبذل 
الغايل والنفيــس للقيام مبهامها 
التي تزداد يوما بعد يوم، وضباطها 
وعنارصها من هذا الشعب، يعانون 
املعاناة نفسها، والهم ذاته، والقلق 
موضع  وضعهم  ينبغي  فا  عينه، 

الخصومة واملواجهة«.
ويف العدد

 اىل اللقاء »حراس األمل«، بقلــم رئيس التحرير العقيد 
بل فرام. الركن 

 األزمــة النقدية تدخــل القطاع الصحــي مرحلة املوت 
الرسيري.

 أكرث مــن 2000 ممرضة و ممرض هاجــروا منذ العام 
.2019

 هل يدخل »دلتا« االقتصاد العاملي يف كبوة من جديد.
.PEGASUS إرسائيل يف ورطة عاملية بعد فضيحة 
ة.  ثورة السيارات الكهربائية تهدد النفط وتنقذ البي

 اإلجهاض يف نظر الدين والقانون والطب.
 األدب اللبناين املهجري يف كندا.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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أوالً ستقرار  ا على  وللحفا  الحكومة  لتشكيل  ولين  املس يدفع  ــي  األوروب تحاد  ا
عادلة« تكون  أن  عليها  و النيابية  نتخابات  ا موعد  عن  لبنان  تفصل  أشهر  ثمانية 

ــة« حــبــر عــلــى ورق! ــاق ــط ــب ال ــار... و ــيـ ــام االنـــهـ ــ ــســام وعــجــز ســيــاســي ام اســت
الــشــار الـــى  الــلــجــوء  بــعــدم  ــلــه  ال وحـــزب  ار  ملــنــاصــري   مـــشـــّددة  تعليمات 

الــتــي نعيشها الــصــعــبــة  لــعــّل األيـــــام  الـــقـــاهـــرة:  عــكــر مـــن 
ــ أمــــل يــعــيــد الـــنـــور الــــى وطــنــنــا واقـــتـــصـــاده ــريـ يـــبـــر بـ

ــد عـــربـــي لـــزيـــارة  ــ تــمــنــت تــشــكــيــل وف
ــا فيه ــ ــوف عــلــى االوضـ ــوقـ لــبــنــان والـ

دوليل بشعاين

بني  الحكومة  تشــكيل  مســار  يتواصل 
الوسطاء من دون التوّصل اىل التوافق عى 
حقيبة اإلقتصاد التي ســيكون لها األهمية 
املقبلــة من خال  املرحلة  الكربى خــال 
عملية التفاوض مــع صندوق النقد الدويل 
يُرّص  ولهذا  املانحة  والــدول  الدويل  والبنك 
الرئيــس املكلّف نجيب ميقــايت بالحصول 
عليهــا ل يكون من ضمن ســلّة الوزراء 
املفاوضني يف هذا اإلطار. ويتزامن استمرار 
التشــاور من دون بوادر أمــل محلية، مع 
الضغط الذي ميارســه اإلتحــاد األورو 
والعســكري  الســيا  وفديه  خال  من 
اللذين زارا لبنان خال هذا األسبوع والتقيا 
رضورة  عى  وشّددا  اللبنانيني،  املســؤولني 
اإلرساع يف تأليــف الحكومــة ل يتمكّن 
املجتمــع الدويل من تقديــم الدعم للبنان، 
فضاً عــن إجراء اإلنتخابــات النيابية يف 

موعدها. 
غري أّن أكرث ما جرى التشديد عليه خال محادثات وفدي 
اإلتحــاد األورو مع املســؤولني، عى ما تقول أوســاط 
ديبلوماســية مطّلعة، اىل جانب املطالب السياســية، هو 
رضورة الحفا عى اإلســتقرار األمني يف الباد الذي من 
شــأنه أن ينعكس عى املنطقة ككّل. ويرى اإلتحاد بأنّه مع 
انهيــار الوضع اإلقتصادي واملايل واملعي وتأثريه ســلباً 
عى الطبقات اإلجتامعية يف لبنان التي بلغت نســبة الفقر 
يف صفوفها جّراء األزمة الخانقــة نحو 80 %، يُخ من 
أن يشــهد البلد انفجاراً إجتامعياً خال األسابيع املقبلة، قد 

يستغلّه »الطابور الخامس« لتوتري الوضع األمني فيه. 
ولهذا أكّد رئيس اللجنة العســكرية يف اإلتحاد األورو 
ال كاوديو غراتســيانو، والذي ســبق تــوىّل قيادة  الج
»اليونيفيــل« يف لبنان بــني عامــي 200 و2010، خال 
لقائه رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون عى أهمية 
استمرار اإلستقرار يف لبنان عموماً، ويف املنطقة الجنوبية 
خصوصاً. وأبدى اســتعداد اإلتحاد لتقديــم املزيد من الدعم 
للجيــش اللبناين وللبنان، يف ظّل الظروف الصعبة التي ميّر 
ط تشــكيل الحكومة والحفا عى اإلستقرار  بها البلد، 

الداخيل، كام عى الجبهة الجنوبية مع العدو اإلرسائييل.
وأشارت األوساط  نفسها اىل أّن اإلتحاد األورو يلتقي 
مع الواليات املتحدة األمريكية التي تضغط من أجل تشــكيل 
حكومة إنقاذية، قادرة عى إجــراء اإلنتخابات النيابية يف 

موعدها، غري أنّها ال تزال تنتظر ما ســتؤول اليه التســوية 
التي يجريها مع إيــران. ولهذا رمّبا وقع الخيار عى الرئيس 
املكلّف نجيب ميقايت الذي جاء بـ »ضامنات خارجية«، عى 
ما أعلن فور تكليفه، كونه ســبق وأن شكّل حكومة مؤقّتة، 
ّوز من  كانت حكومته األوىل وذلك من 19 نيسان اىل 19 
العام 2005 بعد اســتقالة الرئيس عمــر كرامي بعد اغتيال 
كّنت آنذاك من  رئيس الوزراء األســبق رفيق الحريري، وقد 
إدارة الدولة حتى إجــراء اإلنتخابات النيابية، وحافظة عى 

املطلوبة.  الحيادية 
ولكــن ما يعرقــل والدة الحكومة اليوم، عــى ما لفتت 
االوساط، ليس عدم التوافق عى وزارة اإلقتصاد، ومحاولة 
كّل طرف ســيا شــّدها اىل حّصته، بل عى من يؤلّف 
الحكومــة حالياً وهل يحصل هذا األمر مبشــاركة الجميع 
باســتثناء رئيس الجمهورية، ومن ســيحكم الباد بالتايل 
خــال املرحلة املقبلة كــام تتوّقف عــى رضورة تقديم 
التنازالت مــن قبل جميع األطراف من أجــل مصلحة لبنان 

ن. والشعب اللبناين، هذا األمر الذي ال يحصل حتى ا
ارس »الفيتو«  ُ وفيام يتعلّق مبا يُقال إّن السعودية ال تزال 
عــى تكليف ميقايت، عى غرار مــا فعلته مع الحريري، ما 
من شأنه دفع الرجل اىل اإلحتفا بورقة التكليف يف جيبه 
ألشــهر قبل اإلقدام عى اإلعتذار، اعتربت األوســاط عينها 
أّن ال »فيتو« عى ميقــايت، وإاّل ملا جرى تكليفه وبضامنات 
خارجية عى ما قال، كذلك فإّن القرار يف تشكيل الحكومة 
اليوم ليس للسعودية، كام أنّها تُحاول تحسني عاقاتها مع 

إيران لتأمني مصالحها يف دول املنطقة.
يف املقابل، أملحت االوساط اىل أّن ما قاله 
رئيس املجلس األورو شــارل ميشيل عن 
أّن لإلتحاد مصالح مشرتكة مع إيران بشأن 
القضايا الدوليــة مبا يف ذلك التطّورات يف 
أنّه بني  أيضاً عــى  يدّل  ا  ّ إ أفغانســتان، 
وإيران مصالح مشــرتكة  األوروبية  الدول 
يف لبنــان واملنطقة. ولهذا تجري املباحثات 
من أجل تأمني هذه املصالح، وإن جاءت عى 
الحكومة من  أّن تشكيل  لبنان، غري  حساب 
شــأنه تعزيز موقف لبنان يف أي تسويات 

مقبلة، وقد أصبحت قريبة جداً.
التشــكيلة  بــأّن  االوســاط  وعّقبــت 
الحكومية كانت جاهزة منذ شــهر تقريباً، 
لكان حصل  نوايا إلعانها  هناك  كانت  ولو 
اللقاءات بني  أنّه منذ توّقف  هذا األمر. غري 
الرئيس عون وميقايت، ودخول الوســطاء 
أّن والدة  عى خط تأليــف الحكومة، تبنّي 
الحكومــة متعــرّثة، وباتــت تحتا اىل 
تدّخات داخليــة وضغوطات خارجية. وحتى هذه األخرية 
مل تنجــح بعــد يف إيصــال الحكومة اىل الســنتيمرتات 
ّة ما يزال ناقصاً عى صعيد التســويات يف  األخرية، ألّن 

ككّل. املنطقة 
اإلندفاعة األمريكية والتي واكبتها  إّن  وبرأي االوســاط، 
وفود اإلتحاد األورو إلجراء املحادثات مع املســؤولني يف 
لبنان بهدف ترسيع تشــكيل الحكومة، مل تنجح يف الضغط 
الكايف عليهم. ولهــذا تقفز املطالب من الحكومة اىل إجراء 
الحفا عى  النيابيــة، وأخــرياً اىل رضورة  اإلنتخابــات 
بالنسبة  أولوية  الذي كان  املطلب  الداخيل، هذا  اإلســتقرار 

لدول الخار خال الفرتة السابقة. 
وأكّدت األوســاط عينها، بأّن هذا اإلستقرار بات عاماً 
أساســياً اليوم يف لبنــان واملنطقة، ســيام وأّن الوضع 
ممكن أن يُصبح بشــكل رسيع خار إطار الســيطرة، يف 
حال بقيت حكومة ترصيــف األعامل يف مكانها، ومل تؤّد 
الضغوطات اىل تشــكيل حكومة جديدة  اإلتصاالت وال  ال 
ن وحتــى موعد إجراء  يف املــدى املنظور. كذلــك فمنذ ا
اإلنتخابــات النبيابية املقبلة يف 8 أيّار مــن العام املقبل، 
انية أشــهر، ولهذا فإّن تشكيل الحكومة  ال يبقى سوى 
اليوم قبل الغد ســيجعل منها حكومة إنتخابات قبل أي أمر 
آخر، يف حني أّن املطلوب منهــا وبإلحاح، أن تقوم بوضع 
التنفيذ قبل مواكبة  خارطة الطريق اإلنقاذية عى ســكّة 

املقبلة.   اإلنتخابات 

عيل ضاحي

ال تبدو االمور وردية يف اروقة القرار داخل تحالف 8 آذار 
وحــزب الله، والثابت لدى هذه القــوى ان تأليف الحكومة 

بات امراً مستعصياً وإن مل يكن مستحياً.
وتكشــف اوســاط  قيادية يف هذا التحالف وبعد لقائها 
مســؤول كبري يف حــزب الله اخرياً، ويف إطــار اللقاءات 
التشــاورية املعهودة بني الحلفاء يف 8 آذار وحزب الله، عن 
صدمة كبرية لتطيــري الحكومة الكرث من مرة ويف اللحظة 
الخــرية، وخصوصاً امــس االول، بعد ان كانــت الحكومة 
منجزة عى الــورق، وبات مطلوباً فقط تزكية االســامء، 
الرئيسني ميشال عون ونجيب  اللمسات االخرية بني  ووضع 

ميقايت، ولكن بدل ذلك عادت االمور اىل املربع صفر.
وان كانت االوســاط، ال تحبذ ان يُحّمل الرئيس ميشــال 
عون ومن ورائه صهره النائب جربان باسيل فقط مسؤولية 
والحقائب  املعطل  بالثلــث  التمســك  الحكومة عرب  تعطيل 
ايضاً مسؤولة  القوى االخرى  ان  الوازنة والخدماتية، تؤكد 
عن منا عــدم الثقة املوجود بني العهد وخصومه، واالخري 
يشــعر ان هؤالء يريدون االســتفراد به يف ســنة العهد 
االخرية،  فالكل يشــعر ان الكل يســتهدفه وهذا امر خطري 

بالخري سياسياً. وال يبرش 
وتكشف االوســاط ان قول الرئيس نبيه بري، انه مل يبق 
اال الدعاء يف ملف الحكومة، هــو اصدق تعبري عن الواقع 
الســيا املرتدي، وحجم االستسام واالفاس السيا 
الذي تواجه به الطبقة السياســية املوجودة يف الســلطة 
مع حجم التحديات وآخرها رفع الدعم والذي يواجه بحلول 

والتي  التمويلية،  البطاقة  ان  واقعية،فصحيح  غري  ترقيعية 
اعلن عن انطاقها امس وكانت قد اقرت يف مجلس النواب، 
ويلها حتى الســاعة، ومل يعرف متى بدء العمل  مل يؤمن 
بها. فرفع الدعم وان صح انه ســريفع خال ايام ستكون 

ايام وعى االكرث اسبوع. السلبية والكارثية خال  نتائجه 
واشارت االوساط انه مبجرد رفع الدعم سرتتفع اسعار كل 
السلع االساسية من االدوية اىل املحروقات والخبز والخضار 
والفاكهة والنقل وغريها، بينام ما يح ان رسيان مفعول 
البطاقة التمويلية خال شــهرين عى االقــل لن يفيد يف 
تخفيف وطــأة الصدمة لرفع الدعم خال ايام، وال ســيام 
اذا ارتفــع الدوالر فوق الـ20 الف لــرية وخصوصاً ان هناك 
ة تقول ان الدوالر ســريتفع اىل 30 و35  توقعات متشــا
الف لرية بسبب الضغط عى السوق السوداء لتأمني دوالرات 
االسترياد، فمن اين ستؤمن وان تأمنت ستكون كمية املواد 
املوجودة محدودة يف السوق، بسبب انعدام القدرة الرشائية 
للنــاس، ناهيك ان هناك كاما ان ســعر البنزين ســيلحق 
بسعر املازوت، وســيكون بالدوالر االمرييك فمن اين يأيت 
واالستاذ  البلدية  والعســكري وموظف  االد  الحد  موظف 
العمل،  اليومي والعاطــل من  الجامعي والثانــوي والعامل 
الهائلة والرواتب  باملال والدوالر  لرشاء كل هذه االحتياجات 

ن 3 تنكات بنزين شهرياً ال تساوي 
ويف حني تؤكد االوســاط عجز كل القوى السياسية، ال 
سيام الثنايئ الشيعي و8 آذار ان تحل محل الدولة، ولو قّدم 
حزب الله بعض التســهيات للبنانيني من البواخر االيرانية 
اىل املســاعدات املالية يف عكار وللضحايا يف مجزرة التليل 
ته وتكفل ايتــام وارامل وابناء  ات مــن االرس يف بي وللم

 ، نور الســجاد و الشــهداء ويف ملف التغذية كبطاقة 
ولكن ال ميكن لــه ان يقوم محل الدولــة او يقوم بدورها 

املنوط به. الصاحية والدور  املهمة والنتفاء  لجسامة 
وتكشف االوساط انه وخال التداول واملشاورات داخل هذا 
الفريق، تخل القيادات اىل ان ال معلومات عن نوايا امريكية 
او اوروبيــة لتفجري الشــارع او البلد من بوابــة رفع الدعم 
وتحفيز الشــارع لانتفاض، وبســبب وجود مليون ونصف 
امن ارسائيل والخشية من وقوع  نازح سوري والخوف عى 

قبضة حزب الله وحلفائه امنياً واقتصادياً. البلد يف 
وتشري االوســاط اىل ان ال قدرة وال رغبة داخلية ايضاً ، 
القوات  الي فريق ان يحشد )باســتثناء الثنايئ الشيعي و
االشرتايك اىل حد ما(،  وان يُحرّك الشارع اللبناين من  و
اق جنوبه اىل اق شــامله، وقــد اظهر إحياء ذكرى 
تفجري املرفأ يف  آب املايض الحشود الهزيلة وعدم القدرة 
عى الحشــد وذلك بســبب االزمة الحادة والخانقة وعدم 

قدرة الناس عى التحرك واليأس من الواقع املزري الحايل.
وتؤكد االوســاط  وجود تعليامت مشــددة من تحالف 8 
آذار وحزب الله لكل املنارصيــن واملؤيدين بعدم النزول اىل 
الشــارع او املشاركة يف اي نوع من االحتجاجات، تحت اي 
نوع او عنوان كان، منعاً الســتغال هــذه التظاهرات ألي 
توتري امني او تفجري يف الشارع، كام تكشف االوساط عن 
تعليامت مشــددة للقوى االمنية وللجيش وجهوزية عالية 
للمؤسســة العســكرية ملنع اي فو اوانفات امني او 
افساح املجال لعصابات الرسقة والتخريب والخطف والقتل 
ومنعها من اســتغال الوضع لفــرض امر واقع او اي نوع 

فو كانت. 

أكدت نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة 
الخارجية واملغرتبــني بالوكالة يف حكومة ترصيف األعامل 
زينة عكــر، يف كلمة خال مشــاركتها يف إجتامع مجلس 
الجامعة العربية عى املســتوى الوزاري يف دورته العادية 
156، »إن كثافة التطورات التي شــهدتها األشــهر الســتة 
املاضيــة، عى صعيد املنطقــة والعامل، تركــت آثارها عى 
العديــد من البلدان، بحيث بدا أننا يف سلســلة من التحديات 
. إن مواجهة هذه التحديات تكون  التي تواجه عاملنا العــر
أقوى وأكرث فعالية إذا ما أستندت إىل تضامن وتعاون عر 
حقيقيني وشاملني. فنحن يف لبنان نؤمن أن ما يصيب الجزء 
من البيت العر الكبري، يصيبه كله. وللحقيقة فإن اإلنزالق 
إىل تقديم التباينات عى املشرتكات واإلنقسام عى التضامن، 
نه دولنا وشــعوبنا جميعها دون  كان خطــأً فادحاً تدفع 

إستثناء، عى مستوى األمن واإلســتقرار كام عى مستوى 
اإلقتصاد والتنمية واإلزدهار، واإلنتقال بدولنا وشــعوبنا إىل 

واقع ومستقبل أفضل.«
وقالت عكر »بإسم لبنان، دولًة وشــعباً، أشكركم جميعاً 
لهّبتكم لتقديم يد العون إىل لبنــان، إثر إنفجار مرفأ بريوت، 
تداعيات  لتخفيف  واملتواصلة  واملستمرة  العاجلة  للمساعدات 
اإلنهيار اإلقتصادي واإلجتامعي الــذي أصاب وطننا وأخ 
وأنّو بالدعم الذي يتلقــاه الجيش اللبناين والقطاع الصحي. 
ولعله، يف هذه األيام اإلقتصادية الصعبة التي نعيشــها ومن 
نتائجها إنقطاع الكهرباء يف لبنان وشــح الطاقة، برز بريق 
أمــل يعيد النــور إىل وطننا وإقتصاده، وذلك عرب املســاعي 

املبذولة مع كل من األشقاء يف مرص واألردن وسوريا إلنجاح 
إســتجرار الغاز والكهرباء وهذا من شــأنه أن يشكل دفعاً 

للميض ُقدماً مبزيد من التعاون الطاقوي.«
وتابعــت »ال يزال لبنان يعاين مــن اإلنتهاكات اإلرسائيلية 
اللبنانيني  والخروقات اليوميــة واملتزايدة عى نحو يرهــب 
يف املناطق املأهولة كافــة، دون رادع إقليمي أو دويل حيث 
يرص العدو اإلرسائييل عى سياســته العدوانية والدفع نحو 
التصعيد واستخدام األجواء اللبنانية لإلعتداء عى سوريا. إن 
الصمت الدويل عن هذه الخروقات واإلعتداءات يشــجع العدو 
لقرارات  إنتهاكاته  اإلمعان واإلســتمرار يف  اإلرسائييل عى 
الرشعية الدولية. ونحن نعول عى املوقف العر املوّحد دعامً 

للبنان مبواجهة غطرسة العدو اإلرسائييل.«

وختمت عكر بالقــول »نأمل أن يســاهم اجتامعنا، يف 
التقدم خطوات إىل األمام عى طريق تعزيز التعاون والتفهم 
والتفاهــم والتضامن ملا فيه خــري دولنا وأمتنــا العربية. 
ونتمنى منكم تشكيل وفد عر لزيارة لبنان للوقوف بشكل 

موضوعي عى األوضاع فيه.«

 لقاءات 

وعى هامش االجتــامع، التقت عكر، فــور وصولها اىل 
القاهــرة، وزير خارجية الكويت الشــيخ أحمد نارص املحمد 
وضــاع يف لبنان  األحمــد الجابر الصبــاح، وكان عرض ل

واملنطقة والعاقات الثنائية.
كــام التقت وزيــر الخارجية وشــؤون املغرتبني األردين 
أمين الصفدي، وعرضت معه األوضــاع يف لبنان واملنطقة 
والعاقــات الثنائية، باإلضافة اىل موضوع اســتجرار الغاز 

املرصي والكهرباء األردنية عرب سوريا .
كام التقت عكر وزير الخارجية املرصي ســامح شــكري، 
وتناول البحث األوضاع يف لبنان وموضوع تشكيل الحكومة، 

إضافة إىل مسألة استجرار الغاز املرصي .
وكان لها لقاء مع وزير خارجيــة تونس عثامن الجرندي، 
حيث تم بحث األوضاع يف  لبنان وتونس واملرحلة االنتقالية 

ر بها تونس حاليا. التي 
مم املتحدة إىل ليبيا يان  والتقت كذلك املبعوث الخــاص ل
كوبيتش واملفوض العام لاونروا فيليب الزاريني، وتم عرض 

آخر التطورات يف لبنان واملنطقة.

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1 الوفاء من القيــم العليا، التي ال يصح أن ينفصل 
عامل األخــاق فيها عــن عمل العقل فيــه. من هنا 
صحة القول بل وجوب القــول بالعقلية االخاقية، ال 
باالخاق مجردة من نسب. واال لصح ان نسمي، مثا، 
ف موهوم وفاء لقيم، ولصح ان  قتل االخت باســم 
نســمي منارصة من يشــاركنا االنتامء الطائفي، ولو 
بالباطل عى الحق، وفاء، باســم االميان املوهوم، لله 

والدين.
****

2 املؤمنون بالحياة انتظاما يف فصول وأصول يهولهم 
ان ينطفىء ضوء يف أمس الحاجــة اليه. ول كان من 
غري الصعــب جدا ان يتفهموا ســقوط نبيل منهم بنبلة 
يف قتال، اال ان ما يؤملهم، حتى الوجع الفاجع، فسقوط 

فارس منهم يف حومة الجهاد بكبوة جواد.
****

3 لو أتيح للكاب ان تتكلم ال ان تنبح التهمت الناس، 
رصاحة، بقلة الوفاء.

****
 تغيبني فيختل، عندي، نظام الفصول. تنخفض، يف 
الصيف، درجات الحرارة اىل أقصاها وينهمر مطر جارح. 
تغيبني فيضطرين الغياب، درءا للبشــاعات، ان استحر 
امــا كام يفعل صويف، حني  طيفك من خلف الحجب، 
تضيق به افاق دنياه. فيســتحر، بشوقه غري املحدود 
للســام، وجه الله كام يتشهاه، مستعينا به ضوءا يقيه 

عرثات السري يف ظام الدروب املوحشة.

ــدوالر ــ ــرف الـ ــر صــ ــّدد ســع ــ حــســن حـ
دويـــــــة غــــيــــر املــــدعــــومــــة لـــــــ

ــة ــيـ ــلـ ــمـ الـــــجـــــيـــــ أحـــــــبـــــــط عـ
ــحــر ــب ــر ال ــبـ ــ أشــــخــــا عـ ــريـ ــهـ تـ

األردن طّبية من  مواداً  تسّلم  الجي 

جتامع  ا

طار من ا

عقد وزيــر الصحة العامة يف حكومــة ترصيف األعامل 
حمد حســن، بعد ظهر امس، يف الوزارة اجتامعا تم خاله 
حســم صيغة نهائية تحدد آلية رصف الــدواء غري املدعوم 
وفق املقتىض، وذلك بعد اجتامعات متاحقة ترأســها حسن 
وخصصت طيلة األســبوعني األخريين للبحث يف مســألة 
تســعري هذا الدواء. وحر االجتامع نقيب مستوردي الدواء 
كريم جبارة وأعضاء مجلس النقابة ونقيب الصيادلة الدكتور 

غسان األمني.
ولفت حســن، خال االجتامع، إىل »رضورة التزام الصيغة 
املتفق عليهــا، والتي ميكن وصفها بالعادلــة، بحيث يعمل 
املستوردون عى تأمني الدواء غري املدعوم واملفقودة أصناف 
عديدة منه يف الســوق اللبنانية، مبا يسهم يف التخفيف من 

أزمة الدواء«.
وبناء عليه، أصدر حســن قرارا يحدد ســعر رصف الدوالر 
انني يف  دوية غري املدعومة إستثنائيا بنسبة  األمرييك ل
ة من ســعر الرصف باألسواق اللبنانية أي بحسم عرشين  امل
 Leaders ــة بناء عى منصة ذات صدقية عــى غرار يف امل
Club للمجلــة اإلقتصادية، وذلك لفــرتة أقصاها نهاية هذه 
2021 عى أن يتوقف العمل بالحســم بعد  12 الســنة 31

انتهاء هذه الفرتة.

أعلنت قيادة الجيش  مديريــة التوجيه يف بيان لها انه 

2 فجرا، أحبطت  »بتاريخ 9 / 9 / 2021 حوايل الســاعة 50

دورية من القوات البحرية يف الجيش عملية تهريب أشخاص 

عيــة، وأوقفت مركبا يف عرض البحر قبالة  بطريقة غري 

مدينة طرابلس عى بعد 11 ميا عن الشاطىء، وعى متنه 5 

لبنانيني و23 شخصا من الجنسية السورية.

.ً» اف القضاء املخت بو التحقيق مع املوقوفني با

أعلنت مديرية التوجيــه يف الجيش اللبناين، يف بيان، أنه 

الهاشمية  التي تقدمها اململكة األردنية  »ضمن املســاعدات 

للجيش اللبناين، تسلّم أمس وفد من قيادة الجيش يف مطار 

بريوت الــدويل حواىل 8 أطنان من املــواد الطبية والغذائية 

املقّدمــة هبة مــن اململكة للجيش، وذلك بحضور الســفري 

األردين يف لبنــان وليد الحديد، وممثــل قائد الجيش العامد 

جوزاف عون«.

عكر من اجتامع مج الجامعة العربية



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
الجمعة 10 أيلول 2021

القضاة واملحامون ... مواقف وطرائف
املحامي نارض كسبار

عى اثر اهداء كتا الجديد »القرارات الكربى الصادرة 
ناف املدنية يف بريوت« اىل املحامية  عن محكمة االســت

فاديا مسعود حيث كتبت لها
اىل الزميلة الكرمية االستاذة فاديا مسعود... ديا املحرتمة

املحامية االنيقــة املندفعة منذ بداية تدرجها يف مكتب 
املحامي الكبري الشــيخ الدكتور بولس طوق، إبن برشي، 

مدينة املقدمني.
إبنة جبيل، مهــد الفينيقيني، ومدينة الحرف، ومندوبة 

النقابة يف محكمتها.
مل نلتقها اال وهي بكامل اناقتها ولياقتها.

مع محبتي وتقديري والتمني مبســتقبل مرشق ميلء 
بالنجاح والتقدم والسعادة.

اجابت الزميلة فاديا مسعود مبا يأيت
أهداين مفوض قرص العدل االستاذ نارض كسبار كتابه 
ناف  الجديد »القرارات الكربى الصادرة عن محكمة االست

املدنية يف بريوت«
الف شكر ولك التوفيق له...

* * *

يوسف جربان ابتسامته اسبق من ميينه
عى اثر وفاة الوزير السابق القايض يوسف جربان كتب 
املحامي جوزيف بشارة االخطل الخوري كلمة مؤثرة ومام 

جاء فيها
»هذا القروي القصري القامة كم كان عماقا. جاء املدينة 
بالقليــل، وغادرها وهي مدينة له بالكثــري. تبوأ القوس 

قاضيا فوزع العدالة ومثل امامه محاميا فدافع عنها.
مل يدع يومــا املعرفة بل ظل يغرف منهــا دون ارتواء. 
 ، اتخيله حزينا، كلام اصطدم وجدانه املتوثب بجمود الن
ولقــد ثار عليه احيانا فأقلق القضــاء وادهش الناس يف 
احكامه. تناغم فريد بــني عقله وقلبه حتى يختلط عليك 
االمر. فا تدري هل حكم لــك ام عليك واعجب ما فيه ان 
شغفه بالقانون مل يثنه عن تعلقه باالدب، من نرث وشعر، 

فيداوي بالجامل رتابة القوانني.
يلقاك باالبتســامة، فهي اسبق من ميينه حتى تخالها 

طبعت عى شفتيه.
يحدثك ويف عينيه تلتمع الرجولة.

يف يومه االخري قصد »قرية االطفال«
»مــا اراد ان يأتوا اليه، كام يف اورشــليم، بل ذهب هو 

اليهم، وكأنه اراد ان يرتحل يف ربوع الطهار«
* * *

 االكرث التصاقاً بالناس 
ملناسبة صدور كتاب القضاة واملحامون... مواقف وطرائف 

يف العام 2001، كتب املحامي االملعي حسن مطر ما يأيت
ان املحامي والقايض هم من اكرث االشــخاص التصاقا 
بحيــاة الناس وهمومهم، وتعبريا عــن ضمريهم اليومي 
يف طلب الحرية والحق، حيث ال تستقيم حياة وال يستمر 
وجود من غري انسان يبحث عن الحق ويظهره وآخر يثبته 
ويقره بارادة تعلو فوق كل ارادة، النها جزء من ارادة الله. 
واذا كانت رسالة هؤالء االشخاص تتمحور حول مفهوم 
»العدالة« بتجريداته املجاوزة للحاالت الجزئية بحيث يصبح 
العدل منظورا اعى يكشف لنا جميع امكاناته يف الحاالت 
املختلفة، وكذلك بالنســبة اىل »االجرام« يف الكشف عن 
الجرمية الجزئية يف املجتمع، فان هذا التجريد ينطوي من 
جهة اخرى عى ذات مفكرة ومجردة بقدر ما تنغمس يف 
ات الحياة الصغرية والكبرية لتعيش بالبساطة نفسها  جزي
التي تخــر بها ضحكة املواطن العــادي، لتبدد ضبابية 
الهموم واملكابدة اليومية حتى ينقشع نور االمل من جديد.

من هذا املنطلق استطعت يا صديقي العزيز يف ما قدمته 
لنا من روائع وتحف، عرب الديار التي باتت اشبه بدارنا التي 
خر لفن التجريد يف  ناوي اليهــا كل يوم، ان تربز الوجه ا
مواقف وطرائف تفرض نفســها عى القضاة واملحامني 
بقدر ما يفرضون انفسهم يف حمل رسالة الحق والحرية.

* * *

 لقب االمومة 
كتب املحامي اميل بجاين  كلمة بليغة عن بريوت ومام 
جاء فيها حقا قيل من دون محاباة ان بريوت جديرة بأن 

يكتب اسمها اىل جانب اسم روما يف صناعة القانون.
وهل ادل عى مربة ملدينة، او عى مخاض العبقرية يف 
ما تأيت وتصنع، من االعرتاف لها بصفة »االمومة« وهو 
لقب مل يرتام الينا انه اطلق عى مدينة سواها يف التاريخ.

قلنا يف الســياق اعاه ان كتابة عرث عليها بني االعمدة 
تشــري هنا يرقد باتريســيوس... وقد يكون الركام غيب 
سواها الكثري او حول الحريق هذا الكثري هبابا اذرته الرياح.

وهنا بريوت، عى باب قرن جديد، تحاول وســط الغبار 
استكشــاف مواقعها االثرية، فــان لنقابة املحامني، يف 
سنة يوبيلها الخامس والسبعني، نداء اىل املعمرين، ساعة 
ستامس معاولهم الرتاب ان خففوا الوطء ان اديم االرض 

من اجساد عباقرة ال ميوتون.
* * *

 كارت اإلعاشة 
ضاقت سبل العيش يف وجه احد اعزاء اصدقاء الشاعر 
فهاجر   »1999-1910« السبعيل«  »اسعد  الراحل  العامق 
اىل الخلي تاركاً زوجته املعروف عنها ان نفســها خرا. 
مل يصب حظاً يف العمل فأقفل عائداً اىل قريته، فوجد اثاث 
بيته جديداً. حاول استجواب زوجته عن رس »البحبوحة« 
التي طــرأت عليها عى قاعدة »من ايــن لك هذا«. فلفت 
ودارت ثــم اخربته بأن العديد مــن »الجمعيات الخريية« 
الخاصة بتوزيع »اإلعاشــة« ساعدتها بسخاء كبري. فهم 
الزو املخدوع القصة فجلس عى باب بيته حزيناً كسرياً 
مهموماً مطرق الرأس وامامه »كأس عرق«. قصده الشاعر 
»السبعيل« لرياه بعد الغيبة فوجده عى هذه الحالة، سأله 
عن حاله وعن ســبب حزنه فأخربه بالقصة، وعرض له 
شــكوكه بزوجته وموضوع »جمعيات اإلعاشــة«. وإذا 
بالزوجة ترى »الســبعيل« من النافذة فرتحب به وتصب 
له كأســاً ثم تعد »مازة« رسيعة وتضع اسيا اللحم عى 
ة،  »الكانون« وتبدأ بالشواء جالسة عى كر قش واط
»مفرشــخة« مظهرة فخذيها »تهوي« بكرتونة واول ما 

تيني قطت النار بادرها »السبعيل« رسيعاً بالبيتني ا «
عّميلني الخري كتار...

وسوق اإلعا ما
أنتبهي لرشقوطة نار...

تحرق كرت اإلعا
* * *

 اعتق العبد 
يف محارضة القاها نقيب املحامني الســابق يف بريوت 
ح  الشيخ ميشال خطار امام املحامني املتدرجني، وبعد ان 
الصعوبات التي تعــرتض املحامي يف عمله ويف املرافعات 
التي يقتيض تحضريها قبل القائها مهام عا شأن املرتافع، 
اعطى مثا عن شــيرشون الذي كان مــن اقوى وافصح 
الخطباء واملرتافعني يف زمانه، عندما كان يســتعد للذهاب 
اىل املحكمة اللقاء مرافعة. حر العبد الذي كان يعمل عنده 
ت اىل  ليعلمه بأن القايض لن يحر وان الجلســة قد ارج

موعد آخر. ولشدة فرحه اعتقه )اي تركه حراً(

السوداء سوق  بسعر  ؤت  واملــا البنزين  تبيع  البقا  في  مرخصة  غير  محطات  انتشار 
بلدية بعلب تحاول التنظيم لتخفيف الذّل على املواطنين.. ولوقف الشتائم واطاق الرصا

بــاملــر صـــابـــة  ا ــن  م اســابــيــع  يعكس  ــا«  ــورونـ »كـ بــفــيــروس  ــات  ــي ــوف ال نسبة   إرتـــفـــا 
 اللقاح أّد مهّمته.. والعودة الى املدارس تستلزم تفعيل دور املراقبين وال تشتر التلقيح

حسني درويش

الفو  البقاع  حالة من  تعيش منطقة 
والتاســن  واطــاق النــار  واإلعتداءات 
تســّببت بســقوط  جرحى وقتى مع أزمة 
بها بعض أصحاب محطات  مستدامة يبرش 
املحروقات حتى لو رفــع الدعم  ، ومن احد 
عى  الذل  طوابــري  الفو  هذه  أســباب 
املازوت  محطات املحروقات  وفقدان ماديت 
والبنزيــن، وبيعها يف الســوق الســوداء 

بأسعار خيالية.
اقل من عرشة محطات، اذا  كنا منصفني، 
ات منهــا،  تحرتم قوانني البيع  من أصل امل
طريقها  يف  بعضها  الرســمي،   بالســعر 
مقولة   لتطبيــق  وصوال  أبوابهــا،  القفال 
ظلم بالرعية عدل بالســوية ، وأن كنا لسنا 
بعيدين عن هذه املقولة، هناك  تباشري باتت 
فــع الدعم عــن املحروقات رغم  قريبة ع

الدعم.
الضغط السكاين واعتامد املنطقة عى الزراعة وحاجاتها 
واحتياحاتهــا عامان اساســيني لحاجــة املنطقة  امللحة 
للمحروقات ،والتــزام الــرشكات بتســليم نصــف الكمية 
للمحطات  املحروقات من أصل  الكميات التي كانت تستلمها 
ســابقا قبل االزمــة، باإلضافة إىل  انتشــار املحطات غري 
املرخصة، وقد  انتهزت الفرصة وعملت عى تأمني مخزونها  
من ماديت البنزين واملازوت لبيعها يف الســوق السوداء، بعد 
ائها بسعر أعى من السعر الرسمي، وبذلك تكون املحطة 
املرخصة قد اســتفادت ببيع محروقاتها بسعر أعى واّمنت 
راحة بالها من املشــاكل عى املحطات بدل ان تبيع بالسعر 
التسبب  التزاحم عى املحطات،  نتائ  ذلك   الرســمي،واحد 
الذل  عى كل مســارب  االوتوسرتادات  بالعجقة وبطوابري 

من أجل الوصول اىل صفيحة بنزين بالسعر الرسمي.
محطات مرخصة أقفلت ابوابها منذ اكرث من شهر وزنرت 
محيط باحاتها بالجازير وخراسانات األسمنت  بشكل نهايئ، 
وعمدت عى بيع مخزونها وحصصها بالســوق الســوداء 
، وبعضها من نذر نفســه لخدمة الناس  هربــا من الفو
ومتوســطي الدخل، مع اإلشارة اىل ان بعض محطات زحلة 
التي خصصت دورا لاعامني  وبالســعر الرســمي شعورا 
من صاحب املحطــة بوضعهم، وبعضا من أصحاب املحطات 
وظف  عددا من الشباب للتعاطي مع مشاكل  الناس وتايف 

الفو واطاق النار وسقوط جرحى.
رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق الذي ســارع لعقد لقاء يف 
مبنى بلدية بعلبك ضم رئيس تحــاد بلديات بعلبك، ومخاتري 
املدينة لبحث موضوع املحروقات وتسعرية املولدات، قال ان 
املحطات التي تفتــح أبوابها من أجل خدمة الناس ال تتجاوز 
أصابع اليد، وهي ال تفتح بوقت واحد، وهذا من احد االسباب 
، لو فتحت كل املحطات ابوابها  الرئيسية للمشاكل والفو

بتوقيت واحد، لخّف الضغط  واالزدحام عن الناس.
اضاف  وبنتيجة اللقاء توّصلنا اىل اتفاق انه عند حصولكم 
عى املحروقات بأنه ميكنكم ان تفتحوا أبواب محطاتكم من 
أجل خدمة الناس وبوقت واحد، وللغاية سنعمل عى تسيري 
دوريات من قبل البلدية بشــكل يومي، مع الطلب من وزارة 
الطاقة والنفط، وبالتعــاون مع الرشكات تزويدنا بالكميات 
املســلمة للمحطات من أجل حرصها ومنع تهريبها او بيعها 
بالسوق الســوداء، فهناك محطات مقفلة بشكل دائم ، علام 
انها مرخصة وتتســلم كميات ال بــأس بها من  املحروقات، 
ونعمل عى مراقبــة هذه املحطات ومنعهــا من تهريب او 
تتسلم  الســوداء، وهناك محطات  بالســوق  بيع مخزونها 

محروقات وال نعرف وجهة بيعها.
وناشــد االجهزة األمنية ووزارة الطاقة، التي سنعمل عى 
مراســلتها من أجل تزويدنا باملحطات التي تتسلم املحروقات 
يف مدينة بعلبــك، ونتعاون مع قوى األمن الداخيل والجيش 

اللبناين يف عملية املراقبة واملتابعة والبيع، 

املحطات  أبواب  بفتح  التنظيم  وشــدد عى 

ما  وقال  للضغط،  تافيــا  التوقيت  بنفس  

مل يحصل التزام لــن نتمكن من حل االزمة 

بشكل نهايئ.

واعــرب بلوق عن تشــاؤمه بحل االزمة 

االلتزام والتعــاون من قبل  ما مل يحصــل 

نى توفر املادة قبل أيام من رفع  الجميع، و

الدعم، الن االذالل يومي ليس فقط الصحاب 

ا للمزارعني وأصحاب  ليات، إ السيارات وا

املستشفيات واالفران.

وسأل اال يكفي املواطن ذل الدواء ورغيف 

الخرب وابسط حاجاته اليومية، حتى وصلنا 

إىل الشتائم والقتل واطاق النار عى بعضنا 

البعض والتي مل تسلم منه املحطات.

الدبس«  »محطة  صاحــب  الدبس،  هيثم 

يف مدينــة بعلبــك، قال  نعــاين من عدة 

الكميات املســلمة  مشــاكلمنها نق من 

ة من الكمية التي  من قبل الرشكات  الصحاب بخمســني بامل

نحتاجها، علــام ان هناك مابني ثاثــة اىل اربعة محطات 

تفتح أبوابها من مجموع محطات املدينة، ومحطتان أطلقت 

عليهام النار وتررتا، وهام مطة الجبيل ومحطة ربيع رعد، 

وكل يوم نفتح فيه محطتنا  نتعرض ملشاكل وشتائم، وليس 

بإمكاننا ان نــر جميع الناس، علام اننا نبيع بالســعر 

الرسمي، ومن اجل تخفيف االزمة املطلوب ان تفتح املحطات 

بنفس التوقيت بالتعاون مع دوريات أمنية، اما بالنســبة ملا 

يتعلق  شخصيا ساقفل املحطة تافيا للمشاكل والتباطح 

مع الناس.

سمري صادر، صاحب محطة »مدكو«، يف زحلة ومببادرة 

فردية منــه، وزع اعانا عى وســائل التواصل االجتامعي 

تعّهــد مبوجبه تزويــد نقابة الصحافــة واعاميي البقاع 

مبادة البنزين إميانا بتســهيل تحركاتهم يف ماحقة الخرب 

الرسيع، وقال ســنبقى بخدمة اإلعاميني طاملا هناك دعم 

للمحروقات، وســنبقى بخدمتهم مع رفع الدعم، الن االزمة 

مستمرة وستبقى، وستبقي محطتنا بخدمة اهلنا يف زحلة 

وقضائها وبخدمــة اإلعاميني بتســهيل مهمتهم من أجل 

حرية الرأي والكلمة.

رجاء الخطيب 

وكأن كل ما مير بــه لبنان من تحديات ال 
باالستفحال  الكورونا  تســتمر  حتى  يكفي 
واالمعان يف الشعب اصابات ووفيات. للعام 
الثالث عــى التوايل مــا زال الوباء يتصدر 
ة تحديات الدول حــول العامل وهو وإن  قا
خفت قلياً، إال أنه عاد مبتحورات أقوى وأكرث 
قدرة عى تفادي اللقاحات. مع تسجيل لبنان 
ما نســبته 90% من حاالت اإلصابة مبتحور 
دلتا، عــادت أرقام الوفيــات مؤخراً لرتتفع 
بشــكل مقلق بعد أن وصلت إىل حدود صفر 
حالة وفاة يف اليوم. فام هي أبرز التحديات 
التي عادات إىل الواجهة اليوم يف لبنان يف 
هذا الصدد وماذا عن مدى كون العودة إىل 

املدارس آمنة عى األطفال
رئيس لجنة اللقــاح الوطنية الدكتور عبد 
الرحمــن البزري قال ل »الديــار« يف إرتفاع 

نسبة الوفيات، انها تعكس اســابيع من املرض كون املصاب 
 ، الذي دخل العناية الفائقة يحتــا إىل الوقت قبل أن يتو
وبالتايل إرتفاع نسبة الوفيات هي يف الواقع إنعكاس لزيادة 
عدد حاالت اإلصابة الشــديدة مؤخراً، واعترب أن مراقبة عدد 
الوفيات يختلــف عن مراقبة عدد االصابــات، حيث يف هذه 
الحالــة ميكن معرفة فرتة الحضانــة للفريوس التي ترتاوح 
1 يوماً وتفيض الرتفاع عدد االصابات، وبالتايل  من يوم إىل 
مراقبتها أمر أســهل من مراقبة الوفيــات التي تعكس فرتة 

طويلة من اإلصابة باملرض. 
ة العمرية األكرث تســجيا يف عدد الوفيات، قال  وعن الف
البزري أنه تم الطلب إىل دائــرة التحقق والرتصد الوبايئ يف 
وزارة الصحة إعداد رســم بياين عن حاالت الوفيات لدراستها 

يل كفة  ات العمرية، وأضاف أنه عــادًة ما كانت  وفق الف

نيعهم  الوفيــات إىل كبار الســن، ولكن مع تطعيمهــم و

تراجعت نســبة اإلصابة ونســبة الحاالت التي تصاب بشكل 

خطر وتســتدعي الدخول إىل املستشــفى، علامً أن االصابات 

ات العمرية األصغر من 15  الجديدة هي منترشة أكرث بني الف

إىل 50 عاماً.

واشــار اىل أن أي متحور جديد ل يضمــن قدرته عى 

اإلستمرار واالستهداف، يجب أن يتمتع بخصائ معينة من 

ضمنهــا قدرته عى تجنب املناعة، وبالتــايل عى الرغم من 

يل يف فعالية اللقاحات أمام متحور دلتا، إال أنها  الرتاجع الض

ما زالت فعالة بشكل جيد خصوصاً أمام الحاالت الخطرية من 

متحور دلتا وأمام الفريوس األصيل ومتحور ألفا.

وعــن فعالية اللقاحــات بعد مرور ما يقــارب العام عى 

تلقيها، اعترب أن جســم االنسان بشكل عام 
يخرس جزءا من فعاليــة اللقاح التي أنتجت 
تشــكيل أجســام طبية بعد تلقيه وهو ما 
يعرف باإلنخفــاض التدريجي باملناعة، وهو 
ما قد يفرس تزايد أعداد االصابات حول العامل 
والســامح بتف املتحورات بهذا الشــكل 
الكبري، ولكن ميكن القول ان اللقاح أدى الدور 
املطلــوب منه علام أنه ال يوجــد يف العامل 

مناعة بنسبة %100.
وتحدث البــزري عن توصيــات لرشكات 
اللقاحات بإعطاء جرعة داعمة بعد مرور 8 
أشــهر عى تلقي اللقاح، ولكنه أمر ال ميكن 
امليض بــه يف لبنان اذ انه ليــس من العدل 
إعطاء احدهم جرعــة ثالثة بينام هناك أحد 
أخر مل يتلق الجرعة األوىل بعد، الفتا اىل أنه 
ال ميكن قياس املناعة بعدد األجسام الطبية 
ا املناعة معقــدة أكرث ومن الواجب  فقط ا
قياس ما يعرف بالذاكرة املناعية بشــكل أدق 
وهي التي تظهر إستمرارية وجود هذه املناعة والحامية تجاه 

الفريوس األسا واملتحورات عى الرغم من مرور الزمن.
اما عن مدى كون العودة اىل املدارس آمنة يف الوقت الحايل، 
قال البزري أنه تم الســامح من الناحية النظرية بإســتخدام 
ات العمرية من 12 إىل 16 عاماً،   لقاح فايزر حرصاً عــى الف
ولكن هذا ال يعني أن العودة اىل املدارس تشرتط تلقيح األطفال 
ألنه ال يوجد دولة يف العامل تعتمــد هكذا نوع من الرشوط، 
وبالتــايل، تلقيح األطفال هو جزء من رفع منســوب املناعة 
املجتمعية، وما يجب التنبه لــه فعلياً مع العودة اىل املدارس 
هو كيفية الترصف لناحية االجــراءات الوقائية وتدعيم دور 
املراقبني الصحيــني يف املدارس املنصــوص عليه يف كتيب 
اصدرته وزارة الرتبية يف هذا الصدد وهو يعترب جيدا للحد من 

التف الوبايئ.

شعار تحت  التينة  عين  ــى  ال ــردان  فـ مــن  مسيرة 
ــر املـــرفـــأ ــجــي ــف ــن ت ــ ــن ع ــيـ ولـ ــ ــسـ  مــحــاســبــة املـ

امس مســرية نسائية من  انطلقت عرص 

امــام ثكنة بربر الخازن يف فــردان، باتجاه 

مقر الرئاســة الثانية يف عــني التينة تحت 

شعار »محاســبة املسؤولني عن تفجري مرفأ 

بريوت«.

االسود  اللباس  املشــاركات  وارتدت بعض 

كدليل حزن عى ضحايــا انفجار  آب كتب 

عليه شعارات تدعو الستقالة املجلس النيا 

وتهاجم النواب. كام رفعت شــعارات اخرى 

دعت الســقاط الحصانــات ودعم القايض 

تحقيقاته  يف  لاســتمرار  بيطــار،  طارق 

حتى الوصول اىل جاء الحقيقة، اىل جانب 

محاسبة املسؤولني عن استرياد وادخال مادة 

النيرتات اىل املرفأ.

» ــي الـــــــى االبـــــــــــدا ــ ــ ــوح ــ ــ ــر »مـــــــن ال ــ ــعـ ــ مـ
ــن ــيـ ــيـ ــلـ ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ ــن الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ لـــــــنـــــــادي الـ

تم افتتاح معرض »مــن الوحي إىل اإلبداع« 
لنادي الفنانني التشكيليني اللبنانيني يف »بيت   
بــريوت« الرتا يف 8 ايلــول، وذلك بحضور 
امللحقة الثقافية لســفارة الواليــات املتحدة 
االمريكية هرميلة يفــرت، املمثل جور حران، 
املمثلة مروة خليل والفنان اللبناين باتريك خليل.

وتخلل االفتتاح الذي قدمه االعامي بشارة 
مارون، كلمة لرئيــس النادي الفنان أنطوين 

عبد الكريم.
الحارضين  الكريم بجميــع  ورحب عبــد 
مؤكدا ان الفن والثقافة صامدان بالرغم من 

الظروف الراهنة.
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: مــقــاطــعــة الـــعـــام ــة ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ ــ الـ ــي ــس ــن ــت ـــة ال هـــيـــ
ــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــى تــــحــــقــــيــــ املـ ــ ــ ــت ــ ــ الـــــــــــدراســـــــــــي ح

ــيــن  مــشــغــرة ــ صــغــب ــريـ ــع مـــوضـــو تــأهــيــل طـ ــابـ ــي تـ لـ ــر ــفـ الـ
ـــع الـــــبـــــنـــــ الــــــدولــــــي ــ ــاريـ ــ ــ ــش ــ ــ وطــــــلــــــ ضـــــمـــــه الـــــــــى م

ــ عـــــــــــــوده عـــــــن الـــــقـــــطـــــا الـــــعـــــقـــــاري: ــ ــ ــن ــ ــ ب ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
ــم بــــــــالــــــــســــــــوق...  ــ ــ ــّك ــ ــ ــح ــ ــ ــت ــ ــ الـــــــــــــــــــــدوالر الـــــــنـــــــقـــــــدي ي

لقاء حول القطا الصحي واالستشفائي والحاجة الى الدعم
أبو شرف: حان الوقت للتدخل ودعم االستشفاء

ــا مــعــهــا ــطـ ــقـ ــا وســـحـــقـــت الـ ــســه ــف هــــــــارون: الــــدولــــة دّمـــــــرت ن

ــه ونــــعــــمــــه أطــــلــــقــــا الــــبــــطــــاقــــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة: ــ ــي ــ ــرف ــ ــش ــ دوالراًم  2 ــى  ــ ــصـ ــ االقـ والـــــحـــــّد  شـــخـــ  ــّل  ــ ــك ــ ل دوالراً   2

مــع ــان  ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ يـ   »IRALEB« وأمـــــــنـــــــاء  الـــــلـــــه   ّ حــــــــ
نــــــتــــــا ــدام األبــــــــحــــــــا لــــتــــطــــويــــر ا ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ غـــــصـــــن اسـ

ــال االفـــــــران ــ ــّمـ ــ ــي عـ ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ ــة مـ ــابـ ــقـ ــنـ تـــمـــر صـــحـــافـــي لـ مـــ
ــز فـــــي عـــتـــمـــة االحـــــتـــــكـــــارات ــ ــب ــ ــخ ــ رغـــــيـــــف ال بــــعــــنــــوان 

ة التنســيق النقابيــة يف بيان،  حيت هي
أصدرته إثــر اجتامع عرب تطبيــق »الزووم«، 
األســاتذة واملعلمني من مختلــف القطاعات 
التعليمية الذين شاركوا يف االعتصام، مباركة 
جهودهم. كــام حيت الذيــن مل يتمكنوا من 
الحضور بسبب مشكلة النقل، وعدم توافر مادة 
البنزين، وحولوا إعتصامهم إىل مراكز األقضية 

والبلديات.
واعتربت أنه »يف االجتــامع الذي عقد يف 
ة التنسيق النقابية  مكتب وزير املالية مع هي
يف حضور وزير الرتبيــة والتعليم العايل بعد 
ة، مل يكن مــا طرحه وزير  االعتصــام مبا
ة التنسيق،  املالية باملســتوى املطلوب من هي

ومل يامس الحد األد مام يطلبه األســاتذة 
واملعلمون، وكان الفرق شاسعا«.

وأكدت »بكل مكوناتهــا من روابط الثانوي 
واألســا واملهني والتقني ونقابة املعلمني، 
موقفها من مقاطعة العــام الدرا حضوراً 

وتوقيعاً«.
وأشــارت إىل إن »إعتصام يــوم األربعاء 8 
أيلول لن يكون األخري، بحيث سيتم اإلعان عن 
العدد  يتمكن  ل  املحافظات،  اعتصامات يف 
األكرب من األساتذة واملعلمني من املشاركة ورفع 

الصوت«.
وختمــت معلنة أنها ســتبقي اجتامعاتها 

مفتوحة ملتابعة كل التطورات.

عقد إجتامع يف مكتــب نائب رئيس مجلس 
النواب إييل الفرزيل حره وزير األشغال العامة 
والنقل يف حكومة ترصيــف االعامل الدكتور 
ميشال نجار ومستشــاره بيار بعقليني، رئيس 
بلدية عيتنيت أسعد نجم والخبري يف إدارة السامة 
املرورية كامل إبراهيم، خص للبحث يف األرضار 
الاحقة بطريق صغبني مشغره واألخطار الناتجة 
عن تأخر تأهيله وتعبيده عى السامة املرورية 

خصوصا عى أبواب فصل الشتاء.
وعرض الوزير نجار للعقبات املالية التي تحول 
دون تنفيذ أعامل تأهيل هذا الطريق وغريه من 
الطرقات يف لبنان، والناتجة عن إنخفاض قيمة 
النقد الوطني والوضــع املايل للدولة من جهة 
وآلية رصف األموال العمومية الواجب إتباعها يف 
عملية تلزيم املشاريع العامة والعاقة مع ديوان 

املحاسبة من جهة أخرى«.
وأجرى الفرزيل خال اإلجتامع إتصاال برئيس 

لجنة األشــغال النيابية نزيه نجم وبحث معه 
يف كيفية إزالة العوائق املالية التي تحول دون 
قيام وزارة األشغال العامة والنقل بواجباتها يف 
صيانة الطرق، وتداول معه يف إقرتاح القانون 
املعجــل املكرر املقدم يف هــذا املجال ملواجهة 
العقبــات املالية التي تحــول دون قيام الوزارة 
بواجباتها مع مراعاة أق معايري الشفافية 
واإلمتثال ألصول رصف األموال العمومية. وقد 
تم اإلتفاق معه عى ترسيع درس وإقرار إقرتاح 
القانون لهذه الجهة مبا يكفل قيام وزارة األشغال 
العامة والنقل بواجبها يف تنفيذ أعامل تأهيل 
وصيانة الطرق بصورة عامة وتأهيل وصيانة 
الطريق موضوع اإلجتامع بصورة خاصة. وقد 
إتفق دولة نائب الرئيــس مع الوزير نجار عى 
إثارة ومناقشة ومتابعة هذه ااملسألة يف إجتامع 
لجنة األشغال النيابية املنوي عقده يوم الثاثاء 

.2021/9/1 يف 

صدر عن بنك عوده تقريره الجديد حول »القطاع العقاري يف 
لبنان«، أشــار فيه إىل أن »القطاع العقاري يف لبنان استقطب 
األنظار منذ اندالع األزمة االقتصادية واملالية باعتباره ماذ أكرث 
أماناً، غري أن بيع العقارات تراجع هذا العام نتيجة تراجع تداول 
الشيكات كوســيلة للدفع وبعدما بدأ معظم البائعني يطالبون 
بالســداد إما بالــدوالر النقدي أو عرب حســابات خار لبنان. 
فالبائعون املدينون، ســواء كانوا مطورين عقاريني أو مالكني، 
والذين اعتادوا قبض الشــيكات املرصفية خــال العام 2020 
لتغطية قروضهم املرصفية، بدأوا بعد تسديد جزء الفت من هذه 
الديون يطالبون بالســداد بالدوالر النقدي أو يفرضون أسعار 
عالية جداً بالدوالر املحيل، األمر الذي أرخى بثقله عى الطلب يف 
السوق العقاري خال هذا العام. من هنا، تراجعت قيمة املبيعات 
0% خال األشــهر السبعة األوىل من العام  العقارية بنسبة 7
110% يف  2021 بعد أن كانت قد ســجلت ارتفاعاً الفتاً نسبته 

العام 2020«.
من ناحيــة العرض، لفت إىل أن »تدهور ســعر رصف اللرية 
مقابل الدوالر، والذي نجم عنه زيادة الفتة يف أسعار املواد وسط 
فاق السياســية واالقتصادية، أدى إىل تأجيل بعض  تلّبد يف ا
خر. يف الواقع، إن األزمة االقتصادية  املشاريع وإلغاء بعضها ا
واالجتامعية الراهنة أدت إىل تباطؤ أكرب يف حجم العرض عى 
الرغم من توفر بعض الطلب، خصوصاً وأّن التســعري بالدوالر 
النقدي يتحكّم بالسوق. إن انخفاض تسليامت االسمنت هذا العام 
ا يشري إىل دخول  والذي ترافق مع ارتفاع يف تراخي البناء، إ
نشــاط البناء يف طور من الرتقب واالنتظار، بينام آفاق نشاط 
البناء ميكن ان تتحسن يف الفرتة املقبلة يف حال تم الولو إىل 

مخر من األزمة الراهنة«.
كذلك أشار إىل أن »أسعار العقارات بالدوالر النقدي انخفضت 
مؤخراً بشكل الفت. إذ أّن املشرتين بالدوالر النقدي قليلون، األمر 
الذي ألقى بثقله عى األسعار وأسفر عن خفض أسعار العقارات 

بالدوالر النقدي بأكرث من 50% منذ اندالع األزمة يف العام 2019. 
وللمفارقة أن التسعري بالـدوالر املحيل سلك اتجاهاً معاكساً. إذ 
وضعاً أفضل يف عمليات التفاوض  كسب البائعون العقاريون 
بالـــدوالر املحيل، ما دفعهم اىل طلب أسعار أعى بشكل الفت 

تجاوزت الـ200% والـ300% يف بعض األحيان«.
وتوقع التقرير أن »تسلك أسعار العقارات يف الفرتة املقبلة 
املسلك نفســه أي منحى تصاعدياً بالـــدوالر املحيل ومنحى 
تراجعياً بالدوالر النقدي. هذا إال يف حال حدوث خرق سيا 
إيجا عى الســاحة املحلية ينت عنه تشكيل حكومة ذات 
مصداقية تكســب ثقة املراقبني املحليــني والدوليني، وإطاق 
عجلة اإلصاحات البنيوية واملالية، وإرساء برنام كامل مع 
صنــدوق النقد الدويل حيث يتوىل الصنــدوق دور املراقب يف 
تطبيق اإلصاحات، والحصول عى الدعم الدويل املرجو للبنان 
نتيجــة أثر الرافعة للصندوق عى الدول املانحة بشــكل عام. 
فحدوث خرق مامثل، يف حال تحقق، سيســهم با شــك يف 
إعادة تقييم السوق العقاري يف لبنان مبعايري أفضل، وخفض 
الخسائر الرتسملية وتوفري آفاق أفضل نسبياً ملال العقارات 

بشكل عام«.

عقدت نقابة اصحاب املستشــفيات يف لبنــان لقاء، صباح 
اليوم، مع عدد من ممثيل السفارات العاملة يف لبنان واملنظامت 
غريالحكومية، املحلية والدولية، يف بيت الطبيب قاعة الوليد بن 
طال، شــارك فيه نقيب املستشفيات املهندس سليامن هارون، 
ف، واعضاء  ف ابو  نقيب اطباء لبنان يف بريوت الربوفسور 

مجلس ادارة النقابة.
واشــارت النقابة، يف بيان،اىل انه جرى خال اللقاء »عرض 
للتحديــات التي تواجه القطاع االستشــفايئ الخاص يف لبنان 
والذي اصبح بحاجة ماسة اىل دعم خارجي بغياب توافر الحلول 

الداخلية«.

ف   ابو 
سف، وجد لبنان نفسه  ف يف كلمته »ل وقال النقيب ابو 
فجأة محروما من الصحة العامة، وبدأ آالف اللبنانيني يعانون من 
نق الرعاية الصحية وحتى الجوع. السلطات والطبقة السياسية 
غري مهتمة بهذه األزمة املسؤولة عنها. ورغم ذلك، فإن مشاكلنا 
االقتصاديــة واملالية معروفة للجميع، مع اإلدراك أن املســاعدة 
املتبادلة رضورية لحلها. من بني املشــاكل التي نواجهها، تحتل 
 . الصحة مكانة أساسية. الصحة يف حد ذاتها هي مؤ أسا
، ويحرمون مــن األدوية التي يحتاجونها.  اليوم، يعاين املر
آالف األطبــاء واملمرضات يهاجرون. تقفل املستشــفيات بعض 
أقسامها بسبب نق مادة املازوت واملستلزمات الطبية واألدوية 
واملمرضات. ومن بني كل هذه املصائب، تبقى األزمة االقتصادية 
ة. نتيجة لذلك، فقدت  والفساد داخل املؤسسات من األسباب املبا
العملة الوطنية ما يقارب 90% من قيمتها، والخوف من األســوأ 
موجود. ما زلنا نأمل أال يشهد لبنان مصري دول معينة يف إفريقيا 
وآسيا وأمريكا من اإلفاس الكامل. لذلك، يجب أن نتعاون بشكل 
ات املريضة واملحرومة يف املجتمع وصوال  عاجل يف خدمة الف

اىل طريق الخاص والشفاء«.
وتابع »حان وقت املســاعدة املتبادلــة، مل تعد هناك لحظة 
ات الدولية التدخل وتقديم  نخرسها. يجب عــى املنظامت والهي
الدعم املايل واملــادي املبا للقطاعــات الصحية والتعليمية 
ر بأزمة. لقد حان الوقت لتقديم  واملرصفية واالجتامعية التي 
التضحيات واملســاعدة بشــكل ملموس وعميل، وليس شفهيا 
فقط، للمستشفيات وكذلك اىل الطاقم الطبي والتمرييض. الحياة 
أغى بكثري من املال أو الدواء الذي يجمعه بعض الناس عن طريق 

االحتيال، بينام ميوت الناس من الجوع أو املرض«.

 هارون 
بدوره، شكر النقيب هارون املشاركني يف اللقاء عى تضامنهم 
مع القطاع الصحي يف لبنان. وقال »بالطبع، أنتم جميعا تدركون 
الصعوبات التي يواجهها لبنان. قبل عامني، مل يكن أحد يعتقد أننا 
سنصل إىل هذه النقطة. أصبح من الواضح فجأة أن جميع السكان 
أصبحوا ضحيــة ألكرب مخطط »بونزي« عى يد قادته، مع قيام 
»البنك املركزي« والبنوك التجارية بدور ناشط يف هذا املخطط. مل 
نتخيل قط يف أسوأ كوابيسنا أنه ميكن الوصول إىل هذا العمق. 
يف كل مرة نعتقد أننا وصلنا إىل نهاية سقوطنا نفاجأ مبزيد من 
التدهور. مل تكتف الدولة يف لبنان بتدمري نفسها، بل سحقت معها 
القطاع الخاص بدون استثناء القطاع الصحي. مع حد أد رسمي 
جور يناهز الدوالر الواحــد يف اليوم، مل يعد بإمكان هذا البلد  ل
تحمل تكاليف عا مرضاه باألدوية واملستلزمات واملعدات الطبية 
املستوردة من الغرب. ال يستطيع األطباء واملمرضات توفري حياة 
ن، مع الرفع التدريجي للدعم، نتجه نحو كارثة  كرمية ألرسهم. وا
حيث لن يتمكن معظم السكان من الحصول عى العا سواء داخل 
املستشفيات أو خارجها، بينام الدولة غري قادرة عى مواجهة هذا 
التحدي. سيموت الناس يف املنزل أو حتى يف املستشفيات بسبب 
نق العا املناسب. لهذا السبب، نحن بحاجة إىل الدعم، ليس 
من أجل إنقاذ املستشفيات، ولكن لضامن معاملة الناس بشكل 

صحيح وخصوصا الفقراء«.

 حمندي 
بعد ذلك، عرض خبري االدارة االستشــفائية وامني رس نقابة 
املستشفيات يف لبنان الدكتور محمد عيل حمندي ملخ دراسة 
اعدتها نقابة املستشفيات الخاصة يف لبنان، قارنت فيها بيانات ما 
قبل العام 2020 مع بيانات االشهر الستة االوىل من العام 2021. 
وقال »خلصت الدراسة اىل ان »استمرار الوضع الحايل سيؤدي 
حتام اىل كارثة صحية عى املواطن، وبالتايل، سيكون له تداعيات 
خطرية عى استمرارية خدمات املستشفيات، وسينعكس زيادة 
يف عدد الوفيات، كام ويف املضاعفات املرضية، اىل جانب تأخري 
العا وصعوبة حصول املريض عى العناية الصحية«. وطالبت 
الدراســة »املجتمع الدويل مبساعدة املستشفيات الخاصة عى 
الصمود وتأمني صندوق لدعم املر خصوصا من هم بحاجة اىل 
ة«.ثم فتح املجال للنقاش بني املشاركني حيث  عناية طارئة ودا
جرى االتفاق يف نهايته عى رضورة متابعته بلقاءات اخرى كفيلة 

بايجاد املخار املناسبة.

أطلق وزيرا الشؤون اإلجتامعية والسياحة واالقتصاد والتجارة 
يف حكومة ترصيف االعامل الربوفسور رمزي املرشفيه وراول 
نعمة ورئيس التفتيش املركزي القايض جور عطية، البطاقة 
ر صحايف  التمويلية »برنام دعــم«، قبل ظهر امس يف مؤ
حوا خاله  مشرتك يف وزارة الشــؤون االجتامعية  بدارو، 
لية املتبعة لتقديم الطلب والتسجيل عرب املنصة والحصول عى  ا
الدعم، يف حضور السيدة حنني السيد من البنك الدويل، مستشار 
رئيس حكومة ترصيف االعامل حسني قعفراين ومستشار وزير 

الشؤون الدكتور عاصم أ عيل.

 املرشفيه 
وألقى املرشفيه كلمة قال فيهــا »اليوم أطل عليكم بوضع 
اقتصادي واجتامعي مل نشهده يف حياتنا يف لبنان. قلبي وعقيل 
مع كل لبنانية ولبناين ونازح والج وعامل أجنبي يف هذا البلد.

منذ تســلمت هذه الوزارة، واألزمات تتسارع وترتاكم علينا 
وعليكــم، من االزمــة االقتصادية واالجتامعيــة والنقدية 
الخانقــة، اىل تداعيات االغاق العام الــذي فرضته جائحة 
كورونا، مــرورا بانفجار بريوت املــروع، وطوابري الذل التي 
نشهدها أمام محطات البنزين، االفران، والصيدليات، عى وقع 

انهيار سعر رصف لريتنا والتضخم املفرط الذي نعيشه«.
وتابع »اشتغلنا كوزارة شــؤون اجتامعية، بالتعاون مع 
وزارة االقتصاد والتجارة، ومبســاعدة تقنية من البنك الدويل 
عى اعداد خطــة لانتقال من دعم املنتجات والســلع لدعم 
االرس عرب تحويات نقدية، عرب برنام »دعم« الذي من شأنه 

توسيع شبكة االمان االجتامعي.
هذا برنام هو نتيجة عمــل مضن واجتامعات ماراثونية 
مع رئيس الحكومة ونائبة رئيــس الحكومة، ووزارت املالية 
واالقتصاد والتجارة والشــؤون االجتامعيــة، والبنك الدويل 

وبرنام االغذية العاملي، اىل ان تم اقرارها.

 تقدميات »برنام دعم« 

وقال »هذا الربنام ســتفيد منه 500 ألف ارسة لبنانية، 
مبعنى ادق 25 دوالرا لكل فرد من االرسة التي تستحق االعانة 
 حدا اق 5 افراد 15 دوالرا إضافيا لكل ارسة عندها مسن 

6 عاما. فوق لـ
الحد االق ملســاعدة االرس اللبنانية شــهريا لن يتجاوز 

126 دوالرا.
يتم دفــع املبلغ بالــدوالر االمرييك أو مــا يعادله باللرية 
اللبنانية بحسب سعر الرصف بالســوق املوازية وقت الدفع، 
ة لــرب االرسة عرب بطاقة الكرتونيــة أو عى تطبيق  مبا

محفظة عى الهواتف الذكية.
أبرزها  للبطاقة من مصادر عديــدة،  التمويل املخصــ 
اعادة توجيه مبلــغ 300 مليون دوالر من قرض البنك الدويل 
املخص ملــرشوع الطرقات والعاملــة، و300 مليون دوالر 
الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان SDR، التي يجيزها 

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري«. طريقة تقديم الطلب

التسجيل عى الرابط 
. . .

مهلة تقديم الطلبات
من 9 ايلول 2021 اىل 15 ترشين االول 2021

 نعمة 

ح الوزيــر نعمة »برنام دعــم  البطاقة التمويلية  ثم 
ء يتم بالتعاون مع  وطريقة الحصول عليها«، الفتا اىل أن »كل 
اف التفتيش املركزي لنؤكد لكل املواطنني  البنك الدويل وتحت ا

ان ما نقوم به هو لهم وليس للسياسيني وال لانتخابات«.
وقال »نريــد دعم كل االرس التي هي يف حاجة اىل الدعم، 
وما نقوم به هو أن نستثني غري املحتاجني، باعطاء 25 دوالرا 
، مع اضافة 15 دوالرا للشــخ املسن، عى أال  للشــخ

رسة الواحدة. يتجاوز سقف القيمة 126 دوالرا ل
واالرسة لكل من يعيش تحت سقفها ويف البيت نفسه. رب 

العائلة مي االستامرة.
يتم تقديم الطلب اما عرب التلفــون او الكومبيوتر، وللذين 
ال ميلكون هذه االجهزة ميكنهــم التوجه اىل مكاتب الوزارة 
أو اىل الجمعيــات املدنية لخدمة االرس ومســاعدتها. والذي 
مل يســتطيع ملء االستامرة ميكنه االتصال عى خط مجاين 

.17 ساخن هو 7
والتفاصيــل للمعلومات نأخذها من رقــم الهوية او جواز 
الســفر. ومعلومات الســيارات وامــوال يف املصارف ورقم 

التعريف الريبي.
املهم جدا اعطــاء رب االرسة معلومات صحيحة. ما يعني 

ومن ضمن القانون يرفع الرسية املرصفية عن حساباته.

 عطية 
وتحدث رئيــس التفتيش املركزي القايض جور عطية عن 
نية التي ينتهجها التفتيش املركزي من خال منصته  الرقابة ا
ارس  الرقمية  منذ عامني حتى اليوم، والتي أصبحت 
بشــكل آين تفاعيل يتم من خالها تدارك وتجنب االخطاء يف 
القرارات التنفيذية مع تصويبها كام يتم من خالها املساءلة 
فاملاحقة واملحاسبة بدل انتظار مرور وانقضاء الوقت والزمن 

كام كان يتم يف السنوات املاضية من دون اي محاسبة.

املركزية عقد وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعامل 
عامد حب الله بصفته رئيس مجلس األمناء لجمعية انجازات 
البحــوث الصناعية)IRALEB(   التي هــي مكملة  لربنام 
انجــازات البحــوث الصناعــي ) LIRA (، اجتامعا مع رجل 
األعامل كارلــوس غصن بهدف االطاع عــى خربات غصن 
وتوظيفهــا يف مجاالت تطوير األبحــاث العلمية الجامعية 
واألكادميية  وجعلها يف خدمــة القطاع الصناعي وتحديثه 

وايجاد صناعات تكنولوجية وتكاملية جديدة.
شارك يف االجتامع أعضاء مجلس األمناء املدير العام لوزارة 
الصناعة داين جدعون، األمني العام للمجلس الوطني للبحوث 
العلمية الدكتور معني حمزة، ناءب رئيس جمعية الصناعيني 
اللبنانيني جور نرصاوي ممثا رئيس الجمعية الدكتور فادي 
ة التنفيذية يف IRALEB وعضو مجلس  الجميل ورئيس الهي

األمناء املهندس زياد شامس.
وطرح املجتمعون أفكارا عديــدة أجمع أصحابها عى وجود 
الفرص والقدرات واملجاالت للتطوير والتحديث الصناعي ويساهم 

القطاع اإلنتاجي األول يف حل املشاكل االقتصادية واملالية.

 غصن 
« بحثنا يف موضوع عمل الجمعية  وتحدث غصن بعد اللقاء
وكيفية تعامل الرشكات واملؤسسات مع الجامعات يف لبنان 
حتى تقوي التطور االقتصــادي ونؤمن فرص عمل جديدة ال 
ســيام يف القطاع الصناعي والتصدير. تبادلنا أفكارا جديدة 
ومهمة وأكدت عى استعدادي للمساعدة انطاقا من خربيت 

يف هذا املجال.«
وردا عى ســؤال عــن تقييمه القطــاع الصناعي يف لبنان 
« ال يواجه التطور  وســبب عدم إقامة صناعات تكاملية، اجاب
الصناعي مشاكل يف لبنان. املوهبة موجودة. ويف اإلمكان تأمني 

ا يجب عى لبنان ان يطور صناعته  االستثامرات املطلوبة. وإ
لتساعد يف حل املشاكل املالية واالقتصادية. ال ميكن االستغناء عن 
الصناعة، وأن كانت غري وحيدة بني قطاعات إنتاجية الخدماتية 
وسياحية أخرى موجودة ميكن تطويرها وتحديثها تساعد عى 
القيام بأمور أكرث بكثري مام نقوم به اليوم مع الشباب اللبناين 
يك يبقوا هنا وال يغادروا. ال بل املطلوب ان يساهموا يف تحقيق 
النمو االقتصادي. وعى كل واحد ان يساعد بحسب قدرته . عى 
الدولة مسؤوليات، وعى سائر القطاعات االنتاجية والصناعية 
والعلمية والجامعية واألكادميية والتعليمية العامة والخاصة 
مسؤوليات أخرى. وانطاقا  من خربيت مع جامعة الروح القدس 

اكتشفت وجود فرص عديدة لتطوير االقتصاد.«

 حب الله 

ثم تحدث حب الله »اشــكر الصديــق كارلوس غصن عى 
زيارته وزارة الصناعة. ونحن فخورون بإنجازاته التي حققها 
يف أنحاء العامل. إننا نعترب أن  ملشاركته معنا يف هذا االجتامع 
أهمية كبرية. كام نعترب العمل الصناعي نشــاطا تكامليا بني 
الصناعة واألبحاث والدولة بــكل قطاعاتها. واملهم اليوم أن 
نضع الرؤيا املستقبلية للمشاريع املطلوب تنفيذها. وقد طرح 
غصن أفكارا جديدة ومهمة جدا للتوجه الصناعي االسرتاتيجي 
جديرة باملتابعة. كام لفت النظر إىل أن العمل األســا يف 
الدولة هو وضع االسرتاتيجيات مع القطاع الخاص وتسهيل 
املعامات وملفات املواطنني وباألخ تلك العاءدة  إىل رجال 

األعامل واملستثمرين واملبادرين وإزالة العوائق من أمامهم.«
وردا عى سؤال اذا كان يجدر بغصن ان يتوىل حقيبة وزارة 
الصناعة، اجاب اذا أردنا التفتيــش عن وزير للصناعة فمن 
لدينا أكرث جدارة من رجل هو رجل الصناعة يف العامل وليس 

يف لبنان فقط.

حملت »نقابة مســتخدمي عامل األفران« يف بريوت وجبل 
ر صحايف عقدته ظهر أمس، مبشاركة »املفكرة  لبنان، يف مؤ
القانونية« يف مقر املفكرة يف بدارو، بعنوان »الخبز يف عتمة 
االحتكارات« وزير االقتصاد راول نعمة املســؤولية االوىل، عن 
تأمني وحاميــة املواد الرورية للمواطنني يف ما يخ املواد 
« من ينهب الطحني املدعوم  الغذائية ورغيف الخبز«، وســألت
واملازوت ويبيعه يف السوق السوداء ملصلحة كارتيات الطحني 
والنفط واعلنت انها تقدمــت مبراجعة قضائية إلبطال قرار 
رفض وزارة االقتصاد تسليم الدراسة التي بنيت عليها التسعرية 

الجديدة للخبز، متوقعة حصول ذلك يف أقرب املهل.

 املرصي 

بداية، اوضح رئيس النقابة شــحادة املــرصي للرأي العام 
»كيف تم إبعادنا عن لجنة دراسة وكلفة صناعة ربطة الخبز 
«. وقال »يف 27 شباط عام 2021، شكل وزير االقتصاد  وملاذا
والتجارة راول نعمة لجنة لدراســة كلفة سعر ربطة الخبز 
وعّينني وزير االقتصاد بصفتي رئيسا لنقابة عاّمل املخابز يف 
بريوت وجبل لبنان يف اللجنة. شــاركت يف ثاثة اجتامعات 
متتالية وحدد االجتامع الرابع يف 16 آذار. وقبل يومني، تبلغت 
من مديرة عام مكتب الحبوب والشمندر السكري قرار تأجيل 
االجتامع إىل موعد يحّدد الحقا بسبب وباء الكورونا. وما بدا 
اســتبعاد النقابة أوال ســببا صحيا اتضح فيام بعد أنه رغبة 
باإلقصــاء وقد بدا ذلك واضحا حني تــم اإلعان يف أيار عن 

التسعرية الرسمية من دون أن ندعى إىل أي اجتامع الحق«.
أضاف املرصي »ونفهم سبب إقصائنا عند العودة إىل وقائع 
االجتامعات الثاثة األوىل التي تسنى يل حضورها والتي تبني 
رير التسعرية التي  بشكل واضح أن الســبب الحقيقي هو 

يريدونها من دون أن يكون ألحد أي نقاش من قبل أحد«.
من هنا نقــول لوزير االقتصاد أنت املســؤول االول عن تأمني 

وحامية املواد الرورية للمواطنني وخاصة املواد الغذائية ورغيف 
الخبز .ونتوجه بالسؤال من ينهب الطحني املدعوم وكمية الطحني 
املدعوم 27000 ألف طن طحني شــهريا وأيضا املازوت لافران 
وبيعه يف السوق الســوداء ملصلحة كارتيات الطحني والنفط 
وافتعال األزمات املنظمة لطوابري املواطنني أمام االفران والتلويح 
بالتوقف عن العمل كل مدة لعدم وجود الطحني او املازوت وعدم 

» إنتا الخبز وباقي منتجات األفران متوافرة وبسعر جنوين

 صاغية 

واشار املدير التنفيذي لـ«املفكرة« املحامي نزار صاغية بدوره، 
اىل انــه »حتى الرغيف مل ين من سياســات اإلقصاء والعتمة 
واالحتكار. فتامما كالبنزين واملحروقات والدواء، تحول الرغيف 
إىل مــادة لتحقيق أرباح طائلة وغري مرشوعة، عى حســاب 
ليس فقط املودعني وما تبقى من زخــرية للدولة إلعادة إحياء 
اقتصادها. إنطاقا من ذلك، رأينا من واجبنا كمفكرة قانونية، أن 
نضع يدنا بيد نقابة مستخدمي عامل األفران يف بريوت وجبل 
لبنان وأن نســتخدم كل ما لدينا من أسلحة قانونية يف مسعى 
إلعادة تصويب أداء إدارات الدولة يف اتجاه تغليب املصلحة العام 

وبخاصة الحقوق األساسية ومنها الحق يف الغذاء والحياة.
ثلت يف تقديم دعوى أمام  الخطوة األوىل يف هذا االتجــاه 
مجلس شــورى الدولة للحصول عى الدراسة التي انبنت عليها 
هيدا لرفض مضمونها. فبعدما رفضت  التسعرية الجديدة للخبز، 
وزارة االقتصاد تسليم املعلومات املطلوبة بحجة أنها أرسار مهنية 
فران، تقدمنا مبراجعة قضائية إلبطال قرار الرفض عى أساس  ل
قانون الحق بالوصول إىل املعلومات بعدما بينا أنه ليس هنالك أي 
عاقة لدراسة حول تسعرية الخرب مع األرسار املهنية عى ضوء 
رسار املهنية والتي هي فقط األرسار التي  املعايري الدولية املعتمدة ل
ميكن بيعها تجاريا. وقد رسرنا جدا بأن مجلس شورى الدولة اتخذ 

قرارا ملصلحتنا حني قرر وقف تنفيذ قرار رفض تسليمنا الدراسة«.

وفيات
زوجة الفقيد امال اسرب غام

ابنته لني زوجة زيك ســوبرا 
وعائلتها

ابنــاؤه امين زوجته ســاره 
سلوم

نوغريا  بربــرة  زوجته  هاين 
وعائلته

اشقاؤه انطوان وعائلته
الدكتور فايز وعائلته

الدكتور مكرم وعائلته
عائلة املرحومني نرصي، شارل 

وسمري
الياس  شقيقاته ماري زوجة 

مطر وعائلتها
خريش  يوســف  زوجة  فاديا 

وعائلتها
انطوانيــت  املرحومــة  اوالد 
خريش  انطــوان  املرحوم  زوجة 

وعائاتهم )يف املهجر(
وعمــوم عائــات عــني ابل 

وانسباؤهم ينعون اليكم املرحوم

اييل فؤاد الخوري 

صادر
يوم  القيامة  رجاء  عى  الراقد 
االربعاء الواقع فيه 8 ايلول 2021 
الدينية. يحتفل  متمام واجباتــه 
الساعة  نفســه  لراحة  بالصاة 
الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة 
10 الجاري يف كنيســة السيدة  

عني ابل.
الكنيســة  بتعاليــم  اميانــا 
املتخذة  االجراءات  مع  اشــيا  و
وحفاظــا عى ســامة الجميع 
عائلة الفقيد تثّمن وتشكر كل من 

سيشاركها الصاة من منزله.
 03 970596 امال  للتعازي 
اميــن   03 821136 لــني 

71 607169
00 هاين 785755165
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 اليانصيب الوطني اللبناين 

جرى مساء امس سحب اليانصيب الوطني االصدار العادي 

الرابع والثاثون وجاءت النتيجة عى الشكل االيت

 جوائز الغافات

13 ـ يربح 100000 ل.ل. كل غاف ينتهي بالرقم 975 ـ 

 الجوائز العادية

ـ تربح 5000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 1

0 ـ تربح 10000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 

ـ تربح 20000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 683 ـ 912

372 ـ  ـ تربــح 30000 ل.ل. كل ورقة تنتهــي بالرقم 

89 ـ 961 1

ـ تربح 0000 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم 2792

50 ل.ل كل ورقة تنتهــي بالرقم 0295 ـ  ـ تربــح 000

289 2969 ـ 

ـ تربح 100000 ل.ل. كل ورقــة تنتهي بالرقم 8675 ـ 

3066 ـ 3030

ـ تربح 500000 ل.ل كل ورقــة تنتهي بالرقم 57910 ـ 

12 ـ 55517 3858 ـ 12

ـ تربح 1000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم 83686 

5 ـ 79680 ـ 578

ـ تربح 2000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم 7192

ـ تربح 5000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم 96850

7 ـ تربح 75000000ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم 536

150 ل. ل الورقة التــي تحمل الرقم  000 ـ تربــح 000

35769

 نتائ اللوتو اللبناين 

 193 جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لاصدار رقم 

وجاءت النتيجة عى الشكل االيت

1ـ  18ـ  20 - 25  الرقم االضايف  االرقام الرابحة 7ـ  9ـ  

32

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مطابقة مع الرقم االضايف.

ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 68576355ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة 31 شبكة

22121ل.ل. ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 0

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 68576355ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة 1223 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 56072ل.ل.

 املرتبة الخامسة ثاثة ارقام مطابقة

200ل.ل. ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 60000

ـ عدد الشبكات الرابحة 16705شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة 12000ل.ل.

 املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب 

املقبل 1826681567ل.ل.

 نتائ زيد 

193 وجاءت النتيجة  جرى مساء امس ســحب زيد رقم 

يت كا

الرقم الرابح 10197

 الجائزة االوىل 

ـ عدد االوراق الرابحة ال اوراق رابحة

 االوراق التي تنتهي بالرقم 0197

ل.ل. الجائزة االفرادية 50000

 االوراق التي تنتهي بالرقم 197

ل.ل. الجائزة االفرادية 5000

 االوراق التي تنتهي بالرقم 97

الجائزة االفرادية 4000ل.ل.

املبالغ املرتاكمة للسحب املقبل 30794963ل.ل.

 نتائ يومية 

جرى مســاء امس ســحب »يومية« رقم 1156 وجاءت 

يت النتيجة كا

 يومية ثاثة 553

 يومية اربعة 5213

 يومية خمسة 42378
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كام الصورة

كام الصورة

ــي: ــاعـ ــري قـ ــ ــن ــة الــــشــــرق األوســــــــط لـــلـــرالـــيـــات هــ ــولـ ــطـ ــي فــــي بـ ــ ــامـ ــ ــة الــــدفــــع األمـ ـ ــ ــدر فـ ــصـ ــتـ مـ
ــي ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــرة الــــــرابــــــعــــــة عـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي االحــــــتــــــفــــــا بــــالــــلــــقــــ االقـ ــ ــ ــدف ــ ــ ه
ــ رائـــع ــائـ ــوس حـــنـــا:  قـــاعـــي سـ ــ ــارل ــ ــوب... ك ــ ــوهـ ــ ــ مـ ــائـ ــاس الـــدهـــنـــي سـ ــ ــي ــ ــر بـــو ضـــومـــط وال ــكـ اشـ

جال بعينو

ي قاعــي وماحه كارلوس  اللبناين ه انفرد الســائق 
حنا بصدارة الرتتيب العام لبطولة الرشق األوســط للراليات 
)مريك3( )الدفع األمامي( لعام 2021  بعدما احرزا املركز األول 
ــة يف رايل لبنان  الدويل الـ 3 الذي نظمه النادي  لهذه الف
اللبناين للسيارات والسياحة بنجاح. وسبق لقاعي ان احرز 
ته يف رايل قطر وحقق 0 نقطة بينام أحرز منافسه  لقب ف
ته يف رايل االردن وتقاســام  األردين عاصــم عارف لقب ف
الرتتيــب العام. ويف رايل لبنان اضاف قاعي 35 نقطة فبات 

يف رصيده 75 نقطة يف مقابل 0 نقطة لعارف.
ة  وللتذكري فان قاعي يحمل لقب بطولة الرشق األوسط لف
الدفع االمامي ثاث مــرات متتالية وعينه عى اللقب الرابع 

يف العام الجاري وهو انجاز له.

ي قاعي   ه

ي قاعي وماحه كارلوس حنا اللذين  »الديار« حاورت ه
شاركا عى ســيارة رينو كليو يف رايل لبنان الجولة الثالثة 

من بطولة الرشق األوســط للراليات . ويقول قاعي بهدوئه 
اف  الافت«قبل الرايل ، قمنــا بتحضريات وتجارب تحت ا
بطل لبنان الســابق ضومط بو ضومط وكانت التحضريات 
مكثفة وهذه هي املرة االوىل التي يشــاركني  فيها ماحي 
كارلــوس حنا عى طرقات اســفلتية .وأداء ســياريت كان 
ممتــازاً وكنت اصارع عــى جبهتني.«الجبهة األوىل« لقب 
الدفع األمامــي يف رايل لبنان و«الجبهة الثانية« يف بطولة 
الرشق األوســط وشــاركت يف رايل الربيع للعــام الجاري 
عى »ســيرتوين دي اس 3« وخرجُت من الرايل وقاد زمييل 
الياس الدهني الســيرتوين يف رايل لبنــان . ويف تفاصيل 
رايل لبنان لقــد اعتمدت اســرتاتيجية التهدئة يف املرحلة 
الخاصة االستعراضية االوىل وهي مرحلة »تُخرّس وال تربّح« 
ومل أضغط رصاحة منعــاً ألي مفاجأة«. وتابع قاعي رسده 
مور«يف املرحلة الخاصة الثانية للرسعة تعرّضت سياريت  ل
اىل ثقب يف احــد االطارات وخرست بعض الوقت وتم تغيري 
سف. ويف املرحلة   اً منذ البداية ل االطار . حظنا كان ســي
الخاصة الثالثة للرسعة عانيت مشــكلة ميكانيكية أجربنا 
عى االنســحاب ثم شاركت وفق نظام الـ«رايل 2« ابتداء من 

املرحلة السادســة صباح األحد. خرسنا الوقت الكثري وأشكر 
اللــه اننا وصلنا بســامة وانا مرسور الحــراز لقب الدفع 
األمامي مع ماحي. واود ان أشــيد باالداء الكبري لزمييل يف 
فريق »آي أم يت« الياس الدهني وهو سائق موهوب وأتوقع 
له مســتقباً كبرياً محليــاً وخارجياً واقول احفظوا اســم  
الياس الدهني جيداً يف الرياضــة امليكانيكية والح عانده 
يف املرحلة األخرية األحد. كذلك اود االشــادة بزمييل ديفيد 
مزهر. وحرصت يف اليوم األخري مــن الرايل أن اقود بروية 
وهــدوء لضامن حصد نقاط ضمن بطولة الرشق األوســط 
وهذا ما حصل. أنا متصدر حالياً ترتيــب البطولة االقليمية 
ويف رصيدي 75 نقطة واقرب منافس يل هو  األردين عاصم 
ة  عارف الذي ميلك 0 نقطــة. رصاحة هديف احراز لقب ف
الدفــع األمامي لبطولة الرشق األوســط للمرة الرابعة عى 
التوايل وسأســعى لهذا الهدف وهنالك ثاث جوالت متبقية 
من البطولة مــن حيث املبدأ وهي راليــات قربص والكويت 
وســلطنة ُعامن. التناغم والتنسيق مع ماحي كارلوس حنا 
ممتاز وشارك معي ألول مرة عى طرقات اسفلتية كام ذكرت 
ويف راليني اثنني عى املراحل الرتابية يف قطر واألردن.وأود 

ان اشــكر النادي اللبناين للسيارات والسياحة عى ما يبذله 
من جهود لتطوير الرياضة امليكانيكية وكل من ســاهم يف 
انجاح السباق من قوى أمنية والصليب األحمر والدفاع املدين 
وغريهم..... .واود ان أشكر مجدداً ضومط بو ضومط واوجه 
تحيــة اىل زمايئ يف فريــق »آي أم يت«والرشكات الراعية  
وهي »ميشان« و«بادسرت« و«موتول« و«ميك« و«أرامكس« 
و«جاي كاست« و«ميك« و«  ال« و«ميد  لوجستيك«.

ة الفائزين برايل لبنان«. كام أود تهن

 كارلوس حنا 
بدوره قال املــاح املمّيز  كارلوس حنا »لقد شــاركت يف 
الســابق كماح اىل جانب نديم الحلبي ورأفت املهتار وجاد 
األعور«. وعن رأيه بأداء قاعي اجاب حنا مبتســامً »مستواه 
ي يقود  عى  يتطور خاصة عى الطرقات االســفلتية وه
املســارات الرتابية بصورة رائعة وســأكمل جوالت بطولة 
الرشق األوســط  اىل جانبــه وهدفنا لقــب بطولة الرشق 
ي«. وحول تقييمه  األوســط وســيكون لقبي األول مع ه
لبنان اجاب«مراحل صعبة ورسيعة  لرايل  الخاصة  للمراحل 

خاصة مرحلة صورات«.

ل  را د ا نا  ا اعي وم  السا  اعي ي  السا  ني وم والد ة التتوي مع  بو  نا  ع من اعي و

ــة ــالــ الــ املـــرحـــلـــة  ــل  ــط ب مـــوســـى  أالن  ــة:  ــ ــاي ــ رم
مــمــتــا أ  ــة  ــ ــف ال لــلــتــراب  ــان  ــن ــب ل ــة  ــطــول ب ــن  مـ

ن والهاش ل مع وا وا الرما الستة ا
والصيد  للرمايــة  اللبناين  اإلتحــاد  نظّم 
مسابقة بالرماية عى األطباق وهي املرحلة 
الثالثة لبطولة لبنان لسنة 2021 يف الرماية 
ة )أ(  عى االطباق من الحفــرة األوملبية لف
ممتاز والتي اجريــت عى حقل نادي طوين 
وازن للرماية. شــارك يف املسابقة 28 رامياً 
ة )أ( ممتاز. وحــر  رئيس النادي  من الف
املضيــف عبدو وازن وجــاءت نتائ مرحلة 
الســتة  للرماة  التصفيات عــى 125 طبق 

األوائل  عى الشكل التايل
125/117  أالن مو 
125/117  اييل بجاين 

 جوزيف حنا 125/115
125/115  زيد مزهر

 وليد النجار   125/115
125/115  اييل عني 

وحســب النظام الجديد املتبع يف االتحاد 
املؤلفة  التصفيات  يف  يتأهل  للرماية  الدويل 
من خمس جوالت الرماة الستة الذين أحرزوا 
أعى مجمــوع اهداف من اصــل 125 طبق 
نهائية  النصــف  الجولة  يدخلــون  ثم  ومن 
يرمي كل مــن الرمــاة طلقةواحدةعى 25 
طبق. بعدها تجــرى املرحلة النهائية الحراز 
املركز األول والثــاين والثالث، اذ تضاف عى 

النتيجة املحققــة يف املرحلة النصف نهائية 
استبعاد  ويتم  ول  ل أطباق  نتيجة خمســة 
الرامي الذي حصل عى أقل عدد من االصابات 
أطباق  الرماية عى خمســة  وبعدها تجري 
اضافيــة أخرى ويتم اســتبعاد الرامي الذي 
حصل عى أقل عدد مــن االصابات ويحصل 
ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا« عندها يعرف 
الثالثة. وأخريا« تحسم  الذي فاز باملرتبة  من 
النتيجة بني األول والثــاين بعد الرماية عى 

عرشة أطباق يف آخر الجولة. 
لذا جاءت النتائ عى الشكل التايل

1 من  املركزالسادس الرامي اييل عني )
)25

النجار)21 من  وليد  الرامي  الخامس  املركز 
)30

املركزالرابع الرامي زيد مزهر )26 من أصل 
)35

املركز الثالــث الرامي جوزيف حنا )31 من 
) 0

املركز الثاين اييل بجاين )0 من 50(
املركز األول الرامي أالن مو وحصل عى 
2 طبق من أصــل 50 يف الجولتني النصف 

نهائية والنهائية.
ف عى التحكيم ناجي الهاشم.  أ

ــم ــ ــال ــ ــع ــ ــا األفــــــضــــــل فــــــي ال ــ ــن ــ ــس ــ مــــيــــســــي: ل
ــل ــ ــاش ــ ــف ــ ــي ك ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ والــــــصــــــحــــــافــــــة عـ

أبــدى ليونيل مي نجــم وقائد منتخب 
التانغو  راق  األرجنتني، ســعادته بحصد 
لقب كوبا أمريكا هذا الصيف، قبل االحتفالية 
التي ستتم للفريق، مؤكًدا أنه عا من وصف 
الصحافة له بـ«الفاشل«، لعدم تحقيقه هذه 

الكأس يف السنوات املاضية.
، خال ترصيحاته لشــبكة  وقــال مي
العاملية »حــني توجنا بلقب كوبا   »ESPN«
أمريكا، مل أســتطع تصديق ذلــك. كنت أحلم 
باللقــب لدرجة أنني مل أفهــم حتى ما كان 
ن،  يحدث وقتها، وبرصاحة أستمتع به أكرث ا

حني أرى الصور التي كانت يف ذلك الوقت«.
وأضاف »االعرتاف بأننا لسنا األفضل كانت 
ن هو  نقطة التحول بالنسبة لنا، وما نريده ا
العمل عى تطور الفريق، وأخريا قضيت إجازة 

سعيدة من أول يوم إىل آخر يوم«.
من  هناك جــزء  »كان  ليونيــل  وتابــع 
الصحافة يتهمني بالفشــل وأنني ال أشــعر 
بأهمية قميــ األرجنتني، ويجب أن نعرتف 
بأننا لســنا األفضل يف العامل. مل نكن األسوأ 

ن نحن األفضل«. من قبل وال ا

وعن املدير الفني ســكالوين، علق »لديه 
ميزة كبرية، فهو من توىل قيادة املنتخب يف 
ويتطور  بالفريق  يؤمن  وكان  صعبة،  لحظة 

ًا ما يريده«. بشكل تدريجي، ويعرف دا
الاعبني  وأردف »ســكالوين وثــق يف 
منذ  تدريجيا  وتطورنــا  والشــباب،  الكبار 
بطولــة كوبا أمريكا عــام 2019، وحققنا 
قفزة، ويجب أن نســتمر يف التطور، حيث 
للتقدم  الحيوية  أمريــكا  كوبا  لقب  مينحنا 

العامل«. قبل كأس 
رجنتني ضد  وحــول املبــاراة املقبلــة ل
أن  املؤســف  بوليفيا، أوضــح مي »من 
ا بســبب الوباء، فنحن  امللعب لن يكون ممتل
يف لحظة رائعة بالنســبة لنــا، ونريد حًقا 

االستمتاع بكل ذلك«.
وأتم »نريد الفوز بالنقاط الثاث ومواصلة 
كوبا  بلقب  مام، كام ســنحتفل  ل الســري 
أمريكا، الــذي كنا قريبني منه عدة مرات، ومل 
لتحقيقه، وعلينا  نكن محظوظني مبا يكفي 
أن نســتمتع باالحتفال به دون إهامل املباراة 

التي لدينا والنقاط الثاث مهمة للغاية«.

ال لتسّل الهضبة األحد السباق ال

مرف بوس السبا 
 ينظّم النادي اللبناين للســيارات والسياحة السباق الثالث 

لتسلق الهضبة للعام الجاري األحد املقبل الواقع فيه 12 أيلول 

الجاري يف الدليبه العربانية  حاصبيا. ويندر السباق يف 

اطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان لتســلّق الهضبة للعام 

السباق  املشاركني يف  املنظّم اسامء  النادي  الجاري.وسيعّمم 

الذي يتضّمن ثاث طلعات رسمية الحقاً.

وستنطلق الطلعة األوىل ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً.

ــــعادة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا روالن سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نايـ
اللبناين أللعاب القوى روالن ســعادة  ُرزق رئيس اإلتحاد 
وعقيلته ســاميا مبولودة جديدة اســمياها نايا وهي االبنة 
الثانية لهام بعد ابنتهام البكر سارة. الوالدة واملولودة بصحة 

جّيدة. ألف مربوك.

ــ غــداً ــزي ــب ــرن والي ــاي لــقــاء قــمــة بــيــن ب
يواجه ثا بايرن ميونيخ، جوليان ناغلســامن ودايوت 
أوباميكانو ومارسيل ســابيتزر فريقهم السابق اليبزيغ غداً 
السبت يف الجولة الرابعة من الدوري األملاين لكرة القدم يف 

مواجهة تجمع بني بطل املوسم املايض ووصيفه.
وسابيتزر  اوباميكانو  والاعبان  ناغلسامن  املدرب  وانتقل 
من اليبزيغ إىل بايرن يف الصيف، وسط تكهنات بشأن عودة 
النادي البافاري النتها فلســفته يف إضعاف الفرق التي قد 
تنافســه عى األلقاب املحلية من خــال تجريدها من أبرز 

نجومها.
وانته بايرن السياسة ذاتها مع مختلف األندية حيث ضم 
مايكل باالك وزي روبرتو من باير ليفركوزن وكاوديو بيتزارو 
ومريوســاف كلوزه وأندرياس هريزو مــن كولن وماريو 
غوتزه وروبرت ليفاندوفس وماتس هوميلز من بوروسيا 

وند يف املايض. دور
وتســببت هذه السياســة يف حدوث ضجة بني قطاعات 
الجامهري، ولكن هذا األمر مل يحدث هذه املرة، بشــكل جزيئ 
كة »ريــد بول« ملرشوبات  بســبب أن اليبزيغ املدعوم من 

الطاقة ال يحظى بشعبية واسعة يف أملانيا.
وأكد بايرن الفائز بأخر تســعة ألقاب يف البوندسليغا، أنه 
ال يسعى إلضعاف اليبزيغ، الذي تحى بالهدوء من جانبه بعد 
أن حصل عى خدمات العديد من العبي سالزبور النمساوي 

املدعوم هو األخر من ريد بول.
وقــال أوليفر مينتزالف الرئيس التنفيــذي لايبزيغ »هذه 
طبيعة الرياضة االحرتافية، بايرن مل يفرغنا من نجومنا ويف 

النهاية أعطينا موافقتنا عى هذه الصفقات«.
وقال توماس مولر نجم بايرن »األندية ليســت مجربة عى 
البيع ، مثل أي ناد فإن بايرن يبحث عن اإلمكانات التي تتائم 
مع امليزانية، األندية التي تسبب لنا خطورة يف جدول الرتتيب 

تلك العبني جيدين«. من الطبيعي أنها 
ومل يســتبعد مينتزالف أن يحظى ناغلسامن واوباميكانو 

وسابايتزر باستقبال عدايئ خال مباراة السبت.
وأوضح ناغلســامن »أتطلع إىل املباراة كثريا، هي بالتأكيد 
مباراة اســتثنائية بالنســبة يل، أعتقد أن هذا طبيعي عندما 
نى أن يبقى غضب جامهري اليبزيغ  تواجه فريقك السابق، أ

يف أد صورة له«.
وسيقاتل اليبزيغ من أجل النقاط الثاث بعدما حصد ثاث 
نقاط فقط من أول ثاث مباريات عقب خسارته مرتني، بينام 
يحتل بايرن املركز الثالث برصيد ســبع نقاط بفارق نقطتني 

خلف فولفسبور املتصدر برصيد تسع نقاط.

غــــدأ:  2 ـــ  ــ ــ ال ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ الـ الــــعــــام  الــــــــــدوري 
ــا إيــــاب فـــي الــســداســيــة ــت ــبــي ومــرحــل العـــ أجــن

ــول ــ ــي ح ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ق ــ االفـــــتـــــراضـــــي ا ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
»مناصرة التربية البدنية النوعية في املنطقة العربية«

د ار يواجهون ال ا عبو ا

الســبت  غــداً  تنطلــق 
العام  الــدوري  مباريــات 
اللبناين الـــ 62 لكرة القدم 
 2021   2021 ملوســم 
مبشــاركة 12 فريقا تتألف 

منها الدرجة األوىل.
ويتطلــع االنصــار بطل 
اىل  املايض  املوسم  الثنائية 
وتعزيز  لقبــه،  عن  الدفاع 
 15 البالغ  القيــا  رقمه 
لقبا يف الــدوري. يف حني 
يف  الوصيف  النجمة  يسعى 
والكأس  الدوري  مسابقتي 
والتتويــ  التعويــض  اىل 

بلقب رسمي تاســع يف املسابقة، بعد فرتة 
انتظار ال بأس بها.

العهد الساعي اىل لقب ثامن، فيتطلع  اما 
اىل استعادة ســطوته التي فرض بها نفسه 
ســيدا للســاحة الكرويــة اللبنانية ثاثة 
إلغاء موســم 2019   مواســم تواليا بعد 

.2020
ذهاب  مرحلة  من  الحالية  البطولة  وتقام 
واحدة، كام املوســم املايض، وبعدها تقسم 
الفــرق يف مجموعتــني الصدارة للســتة 
7 اىل  املراكز من  األوائل، والقاع ألصحــاب 
12. اال ان املوســم الحايل يشــهد مرحلتي 
الفرق  كني  ذهاب للــدورة السداســية، و

االستعانة باعب أجنبي.
لسبورتنغ  أوىل  مشاركة  البطولة  وتشهد 
الريايض بطل نــوادي الدرجة الثانية، وهو 
الذي اشــرتت إدارته رخصة نــادي الخيول 
الذي شــارف الصعود اىل الدرجة االوىل من 
غري ان ينجــح يف ذلك. ويلعب ســبورتنغ 
العائد  بريوت  الحكمــة  مع  االوىل  مباراته 
بدوره اىل موقعه بني الكبار، وهو الذي حل 

وصيفا للنجمة يف موســم 2001  2002. 
والنصف  الثالثة  الفريقني  بني  املباراة  وتقام 
بعد الظهر عى ملعب أمني عبد النور البلدي 
يف بحمــدون. ويف التوقيــت عينه، يلعب 
التضامن صور مع شــباب الرب عى ملعب 

نادي العهد عى طريق املطار.
وتقام بعد غد االحد ثاث مباريات، فيلعب 
الســاعة الثالثــة والنصف االخــاء االهيل 
عاليه مع شــباب الساحل عى ملعب العهد، 
واالنصــار البطل مع الــرب يف بحمدون. 
بينــام تقام مباراة واحدة الســاعة الرابعة 
بني الصفاء والنجمة يف مجمع فؤاد شهاب 
النبيذي استغنى  الريايض يف جونية. وكان 
بالرتايض عن مدربه يوسف الجوهري الذي 
انتقل اليه بعد ختام املوسم من شباب الرب 
النخبة  كأس  مســابقة  إحــراز  اىل  وقاده 
التنشــيطية بفــوزه عى العهــد بربات 
الرتجيح، ليخرس بعدها أمام االنصار مباراة 

كأس السوبر بربات الرتجيح أيضا.
املقبــل مبباراة  االثنني  املرحلة  وتختتــم 
العهــد وطرابلس يف مجمع فؤاد شــهاب 

الساعة الرابعة بعد الظهر.

تم تنظيم تدريب افــرتايض اقليمي حول 
 )QPE( النوعية  البدنيــة  الرتبية  »منارصة 
بالتعاون بني مكتب  العربيــة«  املنطقة  يف 
اليونســكو بريوت ونادي الشبيبة الريايض 
)األردن( عى  بلوم  ديزرت  )لبنان( وجمعية 
تعريف  التدريب،تم  .خال  ايام  ســتة  مدى 
28 شاب وشابة ناشطني يف  مجموعة من 
مجال الرياضــة والرتبية البدنية من 8 دول 
وفلسطني  وســوريا  واألردن  )لبنان  عربية 
والعــراق واليمــن ومــرص وتونس( عى 
مفهــوم الرتبية البدنيــة النوعية وطرقها 
وكيفيــة منارصتها،من اجل تعزيز االندما 
االجتامعــي وذلــك من خال اســتخدام  
منتجات اليونســكو املعرفية حول »الرتبية 

البدنية النوعّية« )نيسان 2021(.
إبراهيم الســلامن ، مدرب كــرة قدم من 
االردن، اكّد إن مشــاركته يف التدريب عززت 
فهمــه للرتبيــة البدنية اانوعيــة وكيفية 
جبال  انطونيــوس  أعرب  كــام  منارصتها. 
التي  التعاون  ة  لبي من ســوريا عن تقديره 
اإلنرتنت  التدريب عــرب  أثناء  إنشــاؤها  تم 
الجهود  الذي عــزز  الجامعــي  والعمــل   ،
واملداخات املتكاملة من جميع املشــاركني. 
وأضاف أن التدريب سلط الضوء عى أهمية 
توعية املجتمعات عن اهمية الرتبية البدنية 
النوعّيــة، و الصحة النفســية والعاطفية 

والجســدية لجميع أفــراد املجتمع، خاصة 
الذين  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  شخاص  ل
عادة ما يتــم اقصائهم. وهــو يعتقد أيًضا 
أن كل شــخ ميكنه إحداث تأثري يف هذا 

الصدد حتى يف دائرة تأثريه الصغرية. 
إليســا أبو جمرة، أخصائيــة يف العا 
الفيزيــايئ من لبنــان ، قالــت إن التدريب 
ســاعدها يف التمييز بني الرتبيــة البدنية 
والرتبيــة البدنيــة النوعّيــة، وفهم طرق 
املنــارصة، وكيفيــة املشــاركة يف تطوير 
السياســات ويف جعل صانعي السياســات 
يستمعون إىل الشباب. اضافت«غرّي التدريب 
أيًضا وجهة نظري وســمح يل بفهم كيفية 
املختلفة مع مفهوم  العربيــة  الدول  تعامل 

البدنية«. الرتبية 
بشكل  الشــباب  املتدربون  وســيتعاون 
أكرب يف إعداد سلســلة من حمات املنارصة 
نشــاطني  يف  املســتهمة  إىل  باإلضافــة 
رياضيني يف كل  لبنان من قبل نادي الشبيبة 
الريايض يف 10 ايلــول الجاري واألردن من 
قبل جمعية ديزرت بلــوم )منتصف ترشين 
الثــاين املقبل( . تهدف هذه األنشــطة اىل 
النوعّية  البدنية  الرتبية  معالجة جوانب من 
مثــل الرفاهيــة لجميع األعــامر ، وتنمية 
املهارات من أجل التامسك االجتامعي وكذلك 

اإلدما االجتامعي.
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 عموديا 

 عموديا

انية حروف    االبرا  من 

  دولة أمريكية

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  أوجني أونيل 

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة أوروبية. 

2ـ ندافع عن. 

3ـ منازل. 

ـ يلجأون. 

5ـ طردوا وأبعدوا. 

1ـ سّيد شجاع. 

2ـ سّيد ورئيس. 

3ـ ملك عر راحل.

حرفــان  بحــر،  ـ 

متشابهان. 

5ـ نارصنا وقّوانا. 

كاتــب وأديب وشــاعر إنكليزي راحــل. من محّبي 

، وله  الطبيعة وحيــاة الريف الهادئة. كان غزير االنتا

روايات عديدة رائعة. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت 

+5 مدينة يف الهند. +8+9+3

8+2+3+7 عاصمة أوروبية. 

+9 أرق وذهاب النوم.  +6+5

8+2+9+5 جزيرة يونانية.

3+1+8 من املقاييس. 

5+2+8 حائط يلتّف باملدينة. 

10+3 من أسامء البحر. 

1ـ من هو الشاعر املرصي الراحل الذي يُعترب من اعام 
الشــعر العر املعارص، ولّقب بشــاعر الجندول، وأيضا 

الشاعر املجهول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إسم املغنية التي أخذت الغناء عن زرياب. كانت جارية  2
، وأعجب بصوتها الفقيه ابن عبد ربّه  الكاتب أ حف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ من هو الشاعر والفارس الجاهيل الذي طلب الزوا 

من الشاعرة الخنساء، لكنها رفضته لكرب سّنه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أيــة عاصمــة أوروبية يقع قــرص ومتحف 
عامل الفنية  هرادكاين املخّص ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ كم عدد حكايات ألف ليلة وليلة التي روتها شهرزاد 

عى السلطان شهريار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم الدولة العربية التي لّقبت قدميا بباد العرب 
السعيدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ من هو املخر الســيناميئ املرصي الذي قام بدور 

البطولة أمام فاتن حاممة يف فيلم خلود 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اســم الدولة التي إســتقلت سنة 1821، وتُعترب 
أطول دولة يف العامل من حيث املساحة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم ملكة جامل لبنان لعام 2003 التي إنتخبت 
ي 23 أيار 2003 يف إســتوديوهات املؤسســة اللبنانية 

لإلرسال، وكان عدد املشرتكات 16 فتاة

من هو
من هي

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

وز( (22 حزيران  23 

العذراء

2 آب  23 أيلول( )

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

قد تصطدم ببعض العراقيل الصغرية ولكن 
الح ســيظل اىل جانبك. أفــكارك املرتابطة 
ستكون سببا يف وصولك اىل هدفك املنشود. 

أنت نشــيط وقوي املاحظة، وتعرف كيف 
تعيد االمور بســهولة اىل نصابها الصحيح. 
شــؤونك العاطفية ستســتتب خال األيام 

القليلة املقبلة. 

مرحلة جيدة لكل ما يتعلق باألمور العاطفية 
واملادية. ال تترسع يف تغيري أفكارك الصافية 
نحو الزماء يف العمل فهم مخلصون وأوفياء  

لك. 

ممكــن أن تأخذ هذه املرحلــة قرارا مهام 
يتعلق بالعمل. اطلب النصائح من االنســباء 
واألصدقــاء األوفياء ، فأنت بحاجة اىل آرائهم 

النرّية  والرشيدة. 

حاول أن تتفهم بوضوح كل األمور الظاهرة 
أمامــك يف هذه املرحلة الحرجــة. عليك أوال 
باالصغــاء، ومن ثم تحقــق بصدق وأمانة ما 

تسمع. 

ال تكشــف النقــاب برسعــة وخفة عن 
مخططاتك ومشاريعك أمام الخبثاء. قد يتدخل 
األصدقاء يف حياتك الخاصة، ولك االختيار يف 

الرفض أو القبول.

معرفتك واســعة يف كل املجاالت. عزميتك 
قوية، وال تستسلم بسهولة لاخفاق والفشل. 
لقاء حاّر يجعلك يف منتهى الغبطة والسعادة. 

اترك األيام تقرر وكن ســيد نفسك واعمل ما 
يرضيك. ال تعاتب الحبيب اللطيف يف أمور مر 

عليها الزمن، وعليك معاملته باهتامم. 

تعلق أهمية كبرية عى أشخاص ال يستحقون 
ذلــك، فانتبه رمبا يضعون الحواجز يف طريق 

نجاحك املتواصل ووصولك اىل أهدافك. 

احتامالت كثرية تقدم لك يف مجال األعامل 
واألشــغال. قد تحصل عى مبلغ مايل اضايفّ 
حسن عن طريق عملية بيع أو أي مرشوع آخر.

نجــاح وانتصارات عى أكــرث من صعيد. 
ســتتاح لك فرصة مميزة لتحســني شؤونك 
العاطفية، وســتميض وقتا رائعا ومريحا مع 

الحبيب. 

عاقتــك العاطفية خرّية وبناءة، فا تهمل 
الظــروف الجيدة التي تتــاح أمامك، من أجل 
تينها بكل روية  تقوية هذه العاقة الهامة و

وهدوء.  
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الحل السابق

الحل السابق

لوساكا

اعداد  فيليب شامس

طريقة الحل 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

ط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SU D O K U

1ـ بوتسدام. 

2ـ دولة البحرين. 

3ـ عام 1956

ـ بندر رسي بغاون. 

5ـ فلهام اكيلوند.

6ـ ثيودوسيوس األول. 

7ـ برنارد كورتوا.

8ـ فاراداي. 

9ـ كامس.

1ـ سنجاب. 

2ـ يحمور. 

3ـ آت، مي. 

ـ تأييد. 

. 5ـ لجا

1ـ سياتل. 

 . 2ـ نحتا

3ـ جم، يّل. 

ـ أوميا.

. 5ـ بريد

1ـ باتريوت، حامتها

2ـ حلبا، ألبري كيلو

3ـ تربين، سن، كان

ـ مهمة، ليل، قر

5ـ التيارات، زمييل، حان

6ـ ريال مدريد، هابها، وّب

7ـ فا، نيسان، يوازي

8ـ الهنيدي، مد، كتب، لعل

9ـ بو، دو، واي هاي، وفا

10ـ رق، الثوم، إرتفاع

واشــنطن،  ايطاليا،  11ـ 

نوب

12ـ دانتي، نفرح، بل، مايل

13ـ كّنتي، وتد، باكستان

1ـ بحت، أرباب، ادّك
2ـ البايل، لوريان

3ـ ترب، تافه، قطنت
ـ راي مياند، آيت

5ـ نهام، يوايل
6ـ وا، مردود، يل

7ـ تلستار، يو ثانت
8ـ بن، تني، أو، فّد

9ـ حي، دميي مور

، أحّب 10ـ مركيز، سّد
11ـ أكاملها، أرّش

، نبك 12ـ تني، يان
13ـ هل، قلب، أطلس

1ـ أودري هيبورن
15ـ أو، فت، ما

16ـ األفنان
17ـ أوّزع، أّول

18ـ نبيلة عبيد

1ـ ممثلة مرصية، عاصمة 
أمريكية.

2ـ نائب لبناين راحل، أرشد.
3ـ يتكلّم با فائدة، عاصمة 

ة عام. أوروبية، م
ـ كرس ودق، إبني، بحر.

5ـ ُعمر، مقدار، متشابهان، 
أضع خلسة. 

6ـ ســاحة واسعة، الشيخ 
الضعيف.

7ـ مغنيــة لبنانية، االتحاد 
الدويل لكرة القدم.

بصوت  أتكلــم  يغــرّي،  8ـ 
منخفض، أداة استثناء.

9ـ نوتة موسيقية، مرسحية 
لفريوز، ورق مقوى.

10ـ أهزم، أصفر باألجنبية، 

يضطرم.
11ـ أرخبيــل يشــتهر بلغز 

مثلّثه، يدعها وشأنها.
بر  أرقوا،  للمنــادى،  12ـ 

مشهور.
13ـ صوت القوس، األوطان 

واألقطار.
1ـ رئيــس وزراء هنــدي 
شــقيق  باملكان،  يقيم  راحل، 

األب.
15ـ أظلم الليل، طريّا.

نّسق  دعة وســكينة،  16ـ 
ونظّم.

17ـ أعطى باليد، كتبت.
18ـ ممثــل مــرصي راحل 

صاحب الصورة.

وصحفــي  أديــب  1ـ 
مرص  يف  تــويف  لبناين 
1926 ، عاصمة أوروبية. 
2ـ مخافــة من األمر، 
صوتــه يف صدره،  تردد 

وزير لبناين راحل.
3ـ االسم الثاين لشاعر 
إيرلنــدي راحل، أبســط 
يدي، لاســتفهام، طعم 

الحنظل.
ـ معــدن، من حروب 

الجاهلية.
5ـ أصلحنــا الصــدع، 

ترجعها، فنانة مرصية.
بالوعد، االسم  6ـ ويفّ 
الثاين لرئيس تريك راحل، 

إشتد سواد الليل، سعل.

7ـ قبائــل افريقيــة، 
مدينــة هولنديــة، تهيأ 
للحملة يف الحرب، فاصل 

عى.
ء،  ال يرفعــون  8ـ 

أمسيات، ولد.
9ـ ممثل أمرييك راحل، 

عاصمة أوروبية.
 ، 10ـ رص، غري مطبو

ساموي، هدم.
من  دولة  أصغــر  11ـ 

. ّ حيث املساحة، نق
أوروبية،  عاصمة  12ـ 

املانح، شديد.
أوروبية،  دولــة  13ـ 

أبناءهم، قطع.

 عموديا

 عموديا

 افقيا الحل السابق 

 افقيا 

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5         3   2   1   
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ــــــــا وعــــــــون ســــــــويا« ــــــــزواره »ســــــــأغادر ان ــــــــي ل ــــــــن« وميقات ــــــــى حــــــــوار »الصهري رهــــــــان عل

النووية املحادثات  إلى  للعودة  إيران  على  أملاني  أميركي  ضغط 

ــح ــت ــه إعـــــــــــادة ف ــ ــزمـ ــ ــيـــت عـ ــنـ ــيـ ــبـ ــدن أكـــــــد لـ ــ ــ ــاي ــ ــ ب
ــة فـــــــي الـــــقـــــدس ــ ــ ــي ــ ــ ــرك ــ ــ ــي ــ ــ ــة األم ــ ــي ــ ــل ــ ــص ــ ــن ــ ــق ــ ال

قطـــــر تعلـــــن إعـــــادة افتتـــــاح مطـــــار كابـــــل واجـــــاء 200 اميركـــــي

ـــا تجـــــاه العـــــراق لـــــن يضعـــــف ــ ـــــزي للكاظمـــــي: التزامن ماكين

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

يف ســياق ضغط واضح عى عملية التشكيل.  

 موفد بري عند دياب 
فبعد  وصوله اىل مرحلة »اليأس« من امكانية حصول انفراجة 
اال مبعجزة، علمت »الديار« ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعاد 
فتح قنوات االتصال مع رئيس حكومة ترصيف االعامل حسان 
دياب بعد فرتة طويلة من االنقطاع والجفاء بعدما ســاهم عى 
نحو مبا يف تطيري الحكومة عقب تفجري املرفا وارتكاب دياب 

»فول« املطالبة باجراء انتخابات نيابية مبكرة. 
ويف هذا االطار، زار النائب عيل حســن خليل، مكلفا من 
بري، الرساي الحكومي يوم امس، بعيدا عن االعام، واجتمع 
مع دياب لنحو ســاعتني حيث جــرى البحث بكل ما اعرتى 
العاقــة مــن »طلعات« و »نزالت«، ونقل خليل »رســالة« 
واضحــة من رئيس املجلس النيا حيال رضورة اعادة وصل 

املقبلة.  املرحلة  ملواكبة  انقطع  ما 

  »يأس« بري  
ووفقا الوســاط سياســية مطلعة، مل يعــد بري مقتنعا 
بقدرة الرئيس املكلف نجيب ميقايت عى تشــكيل الحكومة 
س« من االنتظار وقرر التحرك نحو  يف وقت قريب، ولهذا »ي
ديــاب يف محاولة »النعــاش« حكومة ترصيف االعامل من 
خال تفعيل العمل الحكومي الدارة االنهيار يف الباد، بعدما 
وصلت االمور اىل مرحلة شديدة الخطورة اقتصاديا وامنيا. 

ووفقــا للمعلومــات، مل يبد دياب حامســة كبرية لفكرة 
توسيع مهامت حكومته، ملعرفته املسبقة بالرصاع السيا 
الكبــري الدائر بني بعبدا وعني التينة، رافضا ان يكون »اداة« 
يف املواجهــة، لكنه ترك »البــاب« مواربا، وطلب مزيدا من 
الوقت الجراء نقاشــات مســتفيضة حول الطرح، مع العلم 
انــه اوحى بعدم رغبته باتخاذ اي قرار يتعارض مع مرجعية 

السابقني.  الحكومة  »ونادي« رؤساء  الطائفة 

ايجابية »مفتعلة«  اجواء   
ويف االطار الحكومي، اكدت اوســاط مقربة من الرئيس 
املكلــف نجيــب ميقايت ان ضخ املعلومــات االيجابية حول 
الحكومة، باتت مفضوحة ومثرية »للســخرية«، وتجاوزت 
الحدود املقبولة للمناورات السياســية، بعدما اتضح وجود 
»جوقة« من االعاميني والسياســيني املرتبطني مبجموعة 
من »الســامرسة« الذين يعملون يف »السوق السوداء«، وهم 
يروجــون »الخربيات« »غب الطلب« ملصالــح مالية ترتبط 
»بالســوق الســوداء«، وقد جرى خال الســاعات القليلة 
املاضيــة تحرك جدي تجــاه النائب العام التمييزي غســان 
عويــدات الخذ االجــراءات القانونية املناســبة بحق هؤالء 
من خال اســتدعائهم للتحقيق وكشــف حقيقة »اللعبة« 
التــي يديرونها لصالح »مافيــات« تضارب بالعملة الوطنية 
وتســبب الرر باالقتصــاد الوطني. ووفقا لتلك املصادر، ال 
جديد حكوميــا، واال كان الرئيس املكلف طلب موعدا لزيارة 
بعبدا، وهو لن يقوم بذلك دون حصول تقدم جدي هذه املرة. 

 ال لاعتذار 
ويف ســياق متصل، لفتت مصــادر نيابية بارزة اىل انها 
ســمعت كاما الفتا من الرئيس املكلــف حيال ارصاره عى 

االســتمرار مبهمته كرئيــس مكلف، مهــام طالت عملية 
ت بعدم رغبته باالعتذار، كام كان يلوح  »التفــاوض«، وفوج
سابقا، واشــارت اىل انه بات اكرث تشددا حيال هذه املسألة 
لجهــة رفضه ان يحرجه احد الخراجــه، ونقلت عنه كاما 
تســمعه الول مرة حول خروجه ورئيس الجمهورية ســويا 
من املســؤولية بعد نحو عام، اذا مل تفكك العقد املزروعة من 
»طريــق« التاليف، وهو موقــف يحمل دالالت خطرية لجهة 
التشــكيك يف حصول انتخابــات نيابية يف موعدها، وكذلك 

الرئاسية  االنتخابات 

 ابعد من »الثلث« 
ووفقا لزوار ميقايت، فان االخري بات مقتنعا ان االزمة ابعد 
من »ثلث معطل« وهــي ترتبط مبحاولة رئيس »تكتل لبنان 
القــوي« الذي يدير املفاوضــات فعليا من وراء »الكواليس« 
مقايضة االمريكيني باالفرا عن التشــكيلة الوزارية مقابل 
وعــد برفع العقوبات املفروضة عليه من قبل الكونغرس، ما 

ة.   يبقي عى حظوظه الرئاســية قا
ويف هــذا الســياق، يرفض ميقايت ان يخــوض معارك 
االخرين من »كيســه« وليس يف وارد تقديم خدمات مجانية 
»لخصومه« ولهذا قرر ان ال يفرط »بورقة التكليف« وسريمي 
»الكرة« يف ملعب الرئاســة االوىل يك تتحمل مسؤولياتها 

يف مواجهة الضغوط االوروبية واالمريكية. 

 »وفاة« او »معجزة« 
ومــن  هنا ميكن القول ان »وســاطة« املدير العام لامن 
العام اللواء عباس إبراهيم وصلت اىل حائط مســدود، ويف 
الســاعات وااليــام القليلة املقبلة يبقــى الرهان عى حوار 
»الصهريــن« قبل االعان عن »وفاة« الوســاطة بني الصلح 

وباسيل او حصول املعجزة 

 عقم الضغوط الخارجية  
وتعقيبا عى هذه التطورات، ترى مصادر سياســية بارزة 
ان جميــع االطراف الداخلية تســتفيد مــن عقم الضغوط 
الخارجية لتحصني موقفها داخليا عى مشارف استحقاقات  
مصريية بالنســبة للقوى السياسية التي تررت مبعظمها 
شــعبيا، وبغياب اي حضور ســعودي وخليجي مع استمرار 
ادارة »الظهــر« للملف اللبناين، وضعف فرنســا غري القادرة 
عى فرض اجندتها، وبرودة املوقف االمرييك الساعي البقاء 
البــاد يف غرفة العناية املركزة مع التمســك بعدم اختناقه، 
ال يبدو احد مســتعجل لتشــكيل الحكومــة وتحمل تبعات 
سياســية تبدو »قاتلــة« يف هذه املرحلــة، بينام ال يرغب 
الطرف االقوى داخليا، حزب الله، مبامرســة اي ضغوط عى 
حليفه رئيس الجمهورية ميشــال عــون النه يدرك حراجة 
، وكذلــك يتجنب اي صدام  موقفه وموقف تياره الســيا
مــع الطرف الســني املتمثل برئيس الحكومــة املكلف الذي 
ميثل »نادي« رؤســاء الحكومة السابقني، ولهذا كله، اذا مل 
ة  تتبلور صيغة تفاهم اقليمي  دويل تنعكس بصورة مبا
عى امللف اللبناين ســتبقى االمور يف »حلقة مفرغة«، الن 
كل االطراف السياســية تخوض معركة وجود وال ترغب يف 
خسارة اوراقها يف حكومة قد تكون املمثل الرشعي الوحدي 
 . للمؤسسات اللبنانية اذا ما حصل الفرا الرئا واملجل

 »املناورات« مستمرة  
 وبينــام اكــدت مصــادر الرئيس ميقايت، أنــه ال جديد 

حتى مســاء امس، تواصلت املنــاورات الحكومية بني بعبدا 
»والباتينيــوم« حيث مل ينجح التواصــل غري املبا عى 
االتفاق عى االســم السني الذي ســيتوىل حقيبة االقتصاد 
وكذلك اســمي الوزيرين املسيحيني، ويف طرح »استفزازي« 
قدم يك يرفض، طرح ميقايت اســم محمد بعاصريي، لتويل 
حقيبــة االقتصاد لكن الرفض جــاء رسيعا من بعبدا، كون 
الرجــل احد املســؤولني عن السياســات املالية يف املرصف 
املركــزي ابان توليه منصب نائــب الحاكم، واذا كان الرئيس 
عون مل »يهضم« بعد مرشح الرئيس بري لوزراة املال يوسف 
خليــل، فانه قطع الطريق رسيعا عى الرتشــيح الجديد... 
ة مصادر مطلعة تعــول عى زخم جديد يف  يف املقابــل 
االتصــاالت يفرتض ان تقوم به جهات داخلية بزخم خارجي 

اليوم، رمبا تؤدي اىل النتيجة املرجوة 

 »التيار« يخ افخا بري 
من جهتها تشــري اوســاط التيار الوطنــي الحر اىل انها 
ال تعرف ملاذا مل تشــكل الحكومــة حتى االن، مجددة رفض 
االتهامات للوزير باســيل بالعرقلة، مشــددة عى ان الثلث 
املعطل تهمة يف غري مكانها، مع العلم انها محقة سياســيا، 
ة  لفريــق الرئيس الــذي ميثل مصالح املســيحيني، لكن 
»قطبــة« مخفية لدى ميقايت الذي يســتولد كل يوم عقدة 

جديدة 
اما عن خيــارات »التيار« املســتقبلية، فثمة توجس من 
قبــل تكتل لبنان القوي من رئيــس مجلس النواب نبيه بري 
« لفريق مســيحي وازن، وبحسب تلك  الذي ينصب »االفخا
االوســاط، تراجعت احتامالت االستقالة من املجلس النيا 
ة مخاوف جدية من  دون ان تلغى من الحســابات، لكــن 
استغال خطوة مامثلة من قبل رئيس املجلس لتعديل قانون 
االنتخابــات مبــن »حر« وادخال البــاد يف اتون دوامة 
خطرية سياســية لكنها دستورية، ولهذا فان خيار االعتكاف 
أو تقصري والية املجلس يتقدمان عى غريهام اذا مل تشــكل 

الحكومة. 

 حزب الله يحذر 
ويف موقــف الفت، اعترب حــزب الله عرب كتلــة الوفاء 
للمقاومة أن إبقاء لبنان من دون حكومة فاعلة وناشــطة 
هو هدر موصوف ملصالح الباد واللبنانيني وتضييع مؤسف 
ائية، وإفراط لــدى األفرقاء املعنيني  لفــرص إنقاذيــة وإ
ة بالتأليف يف توهم القدرة الحقا عى اســتدراك ما  مبــا
فات، من خال التحكم بدفة إدارة االستحقاقات الدستورية 
املقبلة. وتابعــت الكتلة ال تزال تؤكــد موقفها الداعي إىل 
وجوب تشــكيل حكومة تدير شــؤون البــاد ألن املصلحة 
الوطنيــة باتت متوقفة عى ذلك. وكل ما عدا هذا االتجاه ال 

يصــب يف خري لبنان وال يأيت بالخري ألبنائه. 

»التمويلية« نظريا   اطاق 
يف غضون ذلك، وبعد طول »مراوغة« تم  اطاق البطاقة 
التمويلية »نظريا« باالمس، وســط شــكوك يف خلفياتها 
السياســية، يف غياب اي ضامنات بعدم استثامرها انتخابيا، 
فقــد أطلق وزير الشــؤون االجتامعية والســياحة رمزي 
املرشفيــة ووزير االقتصاد والتجــارة راوول نعمة البطاقة، 
واشــار مرشفيــة اىل ان البطاقة التمويلية ليســت بطاقة 
انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وسيتّم دفع البطاقة 

بالدوالر األمرييك أو ما يعادله باللرية اللبنانية يف الســوق 
املوازي وأعلن أن »مهلة تقديم الطلبات من 15 أيلول إىل 15 
ترشين األول كام هنــاك إمكانية لرفع املبلغ ضمن البطاقة 
التمويلية«. ووفقــا لنعمة فان البطاقة هي لدعم األرس التي 
تحتا بالفعل للّدعم عى قاعدة 25 دوالراً لكّل شخ والحّد 

األق لكّل عائلة 126 دوالراً«.  
تجدر االشــارة اىل ان رب االرسى، هو من مي االستامرة 
ويضــع معلومات عــن كّل أفراد األرسة والطّلــب يُقّدم إّما 
عــرب االنرتنــت أو عرب مراكز الــوزارة أو عرب منظامت غري 
 17 حكومية«. كــام ميكن االتصال عى الرقم الســاخن 7
ألي مســاعدة يف عملية التســجيل، وكل العائات بإمكانها 
التســجيل يف الربنام من دون استثناء. ويبقى السؤال من 
اين سيتم تامني 565 مليون دوالر، حتى االن ال جواب واضح 

واملهم هل ســيقتنع البنك الدويل بها بشفافيتها 

   »رشوة« السحوبات املالية 
يف هذا الوقت، ويف محاولة »لرشوة« املواطنني المتصاص 
غضبهم عى الغاء، تم ترحيل حســم السحوبات باللرية عى 
3900 اىل نهاية ايلول يف غياب اي تصور لدى مرصف لبنان 
حــول التعديل املطلوب، والذي ســيؤدي يف حال تعديله اىل 
تضخم كبري، وانهيار يف ســعر رصف اللرية، فبغياب جمعية 
املصارف، عقدت لجنة املال واملوازنة النيابية جلسة، للبحث 
يف تحديد سعر الرصف للسحوبات الشهرية يف حضور وزير 
املــال ومرصف لبنان وممثلني عــن جمعيتي رابطة املودعني 
ورصخــة املودعني. وقال رئيــس اللجنة النائــب ابراهيم 
كنعان  بعد الجلســة ان مرصف لبنــان طلب مهلة اضافية 

لتقديم االرقام والتاثري الفعيل لرفع ســعر الرصف. 

  »ســلبية« امريكية تجاه دمشق 
يف هــذا الوقــت، وفيــام انطلقت اإلجــراءات الفنية 
والتقنية الســتجرار الغاز من مرص والكهرباء من االردن، 
اطلقــت الواليــات املتحدة اشــارات ســلبية تجاه اعادة 
، ما يطرح  »تأهيل« العاقات السورية مع محيطها العر
عامات اســتفهام حيال اســتمرار االندفاعة الســورية 
ان سياســية، ووفقا  حيال املرشوع الذي قد ال مير دون ا
الوســاط دبلوماسية، مل تتلق القاهرة وعامن بعد »ضوءا 
ناف االتصاالت والتواصل مــع الحكومة  اخــر« الســت
الســورية عى نحو واسع وطالبت منهام انتظار الرتتيبات 
يف املنطقة، وذلــك بعدما تحدث املرصيون مع االمريكيني 
عن رضورة إعادة ســوريا إىل الجامعة العربية، لكن طلب 

 . الرتيث منهم 

 هــل يتاثر توريد الطاقة  
وفيام يتعلق بالشق الفني، يحتا توريد الكهرباء إىل لبنان 
عرب األردن إىل موارد مالية ويواجه تعقيدات فنية، وبحسب 
مصــادر مطلعة، تعهد الجانــب األردين بإجراء االتصاالت 
الدوليــة الازمة   لتجــاوز هذه التعقيدات، خصوصا ان هذا 
الشــق يلقى دعم الواليــات املتحدة خصوصا ان تزويد لبنان 
بالطاقة يســاعد عى مواجهــة »التمدد« االيراين يف لبنان 
ومينع حزب الله من لعب دور »املنقذ«، لكن دمشــق طالبت 
يف هــذا الســياق رفع بعض جوانب بنــود قانون »قيرص« 
للسامح لدمشق بصيانة خطوط استقبال الكهرباء املتررة 

اراضيها.  يف 

لنا«، داعيا إىل عودة أرسع.
وردا عى سؤال حول ما إذا كان التأجيل املقرتح من إيران أطول 
من الازم بالنسبة للعودة لاتفاق إن كانت ممكنة، قال بلينكن 
»لن أحدد موعدا، لكننا نقرتب من نقطة فيها ال تسفر عودة جادة 
 . لإلذعان لاتفاق )النــووي( عن مزايا كان االتفاق قد حققها
وأضاف »كنا واضحني للغاية يف أن القدرة عى العودة لانضامم 

. )لاتفاق(، العودة لالتزام املتبادل، ليست ألجل غري مسمى
ويف األســبوع املايض، قال وزيــر الخارجية اإليراين الجديد 
خر يدرك أن األمر يستغرق  حسني أمري عبد اللهيان، إن »الطرف ا
من شهرين إىل ثاثة أشهر، حتى تقوم اإلدارة الجديدة بالتخطيط 

والقيام بأي نوع من القرارات«.

ويشار اىل أن الجولة األخرية انتهت يف حزيران املايض  ومل يتم 

نافها. وعقدت األطراف املتبقية من اتفاق 2015  تحديد موعد الست

مع القوى العاملية، الذي يهدف الحتواء الربنام النووي اإليراين، 

عدة جوالت من املحادثات يف فيينا يف وقت سابق من العام الجاري 

حول كيفية إعادة الواليات املتحدة إىل االتفاق، وكيف ميكن إليران 

العودة إىل االمتثال لرشوطه.

من جانبه حذر الرئيس اإليراين إبراهيم رئي منذ يومني، من 

أن توجها »غري بناء« للوكالة الدولية قد ير باملحادثات النووية. 

وأضــاف »من الطبيعي أنه يف حالــة )التوجه( غري البناء يف 

. الوكالة، ال يصبح منطقيا التوقع من إيران أن تلتزم برد فعل بناء

وكان موقع الحكومة اإليرانية نقلت عن رئي قوله إن إيران 

تتعاون مع الوكالة الدولية، مشريا إىل استعداد طهران للشفافية 

يف أنشطتها النووية.

فتح القنصلية وأن وزير خارجيته توين بلينكني قد سجل بالفعل 
تعهداً مبتابعة تنفيذ الوعد.

وأوضح بينيت لبايدن أنه يعارض هذه السياسة، لكنه اقرتح أن 
يجتمع املسؤولون من كا الجانبني للعمل من أجل التوصل إىل حل.

وقال العديد من الوزراء اليمينيني اإلرسائيليني، مبن فيهم وزيرة 
الداخلية أيليت شاكيد ووزير العدل جدعون ساعر، إن إعادة فتح 
القنصلية ســيكون »انتهاكاً للسيادة اإلرسائيلية« املزعومة يف 

القدس.
وقال املوقع إن ذلك ســيكون نقطة هجوم رئيســية لزعيم 
املعارضة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ضد حكومة بينيت. وأضاف 
أنه سيتعني عى الحكومة اإلرسائيلية إعطاء موافقتها عى إعادة 
فتح القنصلية. وأشار إىل أنه لو انشق عضو واحد فيها بسبب هذه 

القضية، فقد تنهار الحكومة.
وكانت إدارة بايدن قد وافقت يف وقت سابق عى تأجيل إعادة 
فتح القنصلية إىل ما بعد  ترشين الثاين، املوعد النهايئ إلقرار 

حكومة بينيت امليزانية اإلرسائيلية.
يشــار إىل أن ترامب قد اعرتف بالقدس عاصمة لـ »إرسائيل« 
يف عام 2017 ثم دم القنصلية يف السفارة األمريكية الجديدة 
هناك، يف انتهاك للقوانني الدولية ومخالفة لسياســات اإلدارات 

األمريكية السابقة.

 الفروف التطبيع بني إرسائيل وجريانها 
يجب أن يساعد يف التسوية الشاملة 

عــى صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية الرو ســريغي 
الفروف عن دعم موسكو الستمرار عملية تطبيع العاقات بني 

ناف الحوار املبا  »إرسائيل« وجريانها العرب، داعيا إىل است
بني »إرسائيل« والفلسطينيني.

ر صحفي مشرتك عقده يف موسكو  وقال الفروف، أثناء مؤ
أمــس الخميس مع نظريه اإلرسائييل يائري البيد »رحبنا بتطبيع 
العاقات بني إرسائيل وعدد من الدول العربية وندعم استمرار هذه 
العملية وننطلق من رضورة أن تســهم يف تقديم تسوية شاملة 

. يف الرشق األوسط
وأعرب الفروف عن استعداد روسيا ملواصلة اإلسهام يف إطاق 
حوار مبا بني اإلرسائيليني والفلسطينيني عرب القنوات الثنائية 
وكعضو يف الرباعية الدولية، مشريا إىل أن موسكو ال تزال مستعدة 
الستضافة مفاوضات بني الطرفني عندما سيكونان جاهزين لذلك.
ودعا وزير الخارجية الروسية إىل االستفادة من كافة الفرص 
املتاحة إلحياء عملية التسوية، مشريا إىل أن »الجانب اإلرسائييل 
يف الوقــت الحايل يعطــي أولويته إىل املشــاكل االقتصادية 
ة يف األرايض الفلسطينية وتسهم موسكو  واالجتامعية القا

أيضا يف تجاوزها«.
وأقر الفروف بأن النواحي السياســية من التســوية ال تزال 
ناف حوار جوهري  مجمدة، مبديا قناعة روســيا برورة است

بصيغ مختلفة.
وأكد الفروف أن موســكو مهتمة بعقد اجتامع جديد للرباعية 
عى املستوى الوزاري لكن موعد هذا اللقاء املحتمل يتوقف عى 

كل أطراف الرباعية.
وتابع أن روســيا مستعدة للمشاركة يف هذا االجتامع يف أي 
راء بشــأن كيفية إسهام  لحظة، قائا »نعترب من املفيد تبادل ا
ة للتوصل إىل اتفاقات  ة الظروف املا املجتمع الدويل يف تهي
بني إرسائيل وفلسطني ألنهام بنفسيهام فقط تستطيعان االتفاق 

. عى حل الخافات املتبقية

األشــخاص. كام انه مل يقل إن كان األمريكيون ومواطنو الدول 
األخرى من بني من تقطعت بهم الســبل أليــام يف مدينة مزار 

الرشيف، بسبب عدم السامح للطائرات املستأجرة بالرحيل.
وبالعودة اىل ترميم املطار، قال  القحطاين من مطار كابل خال 
ر صحفي مع وكيل وزارة اإلعام األفغاين ذبيح الله مجاهد  مؤ
»يرسنا أن نعلن عن رحات تجارية ألول مرة من الدوحة إىل كابل 
. وأكد أن مطار كابل جاهز  بــركاب محليني وأجانب من الجانبني
ن، مشريا إىل  بنســبة 90% وأنظمة املطار تعمل بشكل طبيعي ا
ة املطار. وجود تحديات كبرية اعرتضت الفرق التقنية القطرية لتهي

  ردود فعل دولية متباينة حول حكومة 
طالبان الجديدة 

عى صعيد اخر، اعتربت حركة طالبان أن موقف واشــنطن 
ة الســوداء انتهاك  األخــري بابقاء قياديني للحركة عى القا
التفاق الدوحة مشــرية اىل انه ال يخدم مصلحة واشــنطن أو 
كابل، مشــددة عى أن موقف الواليات املتحدة ودول أخرى من 
قــادة الحركة محاولة للتدخل يف الشــأن األفغاين. ويف هذا 
االطار، جددت الحركة طلبها  من واشنطن بشطب أسامء قادة 

ة السوداء األممية واألمريكية.  طالبان من القا
1 اســم من املســؤولني  وحول الحكومة الجديدة التي تضم  
الســابقني يف طالبان خال حكمها الســابق و5 من معتقيل 
غوانتانامــو الســابقني، إضافة إىل 12 شــخصية جديدة من 
الجيــل الثــاين يف الحركة  اكد  رئيس حكومة ترصيف األعامل 
األفغانية املا محمد حسن آخوند أن »اإلمارة اإلسامية« ستعمل 
فغان والعامل، مؤكــدا أن عهد إراقة الدماء  عــى توفري األمن ل
بأفغانستان قد وىل، يف حني أكدت حركة طالبان عزمها تنظيم 
انتخابات واحرتامها املواثيق الدولية. وبعد يوم من إعان تشكيلتها 
الحكومية الجديــدة، أعلنت حركة طالبان أنها ملتزمة باملواثيق 
الدولية وحامية الدبلوماسيني واحرتام حقوق اإلنسان واألقليات 
وفق ضوابط الرشيعة اإلســامية، يف حني أبدت كل من الصني 

وأوزبكستان استعدادها للتعاون معها.
بدوره، قال وكيــل وزارة اإلعام األفغاين ذبيح الله مجاهد أن 
»الحكومة غري مكتملة«، الفتا إىل أن الحركة التي وعدت بحكومة 
»جامعة« ســتحاول »ضّم أشخاص آخرين من مناطق أخرى يف 

الباد« إىل الحكومة.
من جهة اخرى، قال املتحدث باســم الخارجية األمريكية نيد 
برايس »نشعر بقلق من انتامءات وسجات بعض أفراد الحكومة 
الجديــدة التي أعلنتها طالبان... نحن نقّيم الحكومة املكونة من 

أفراد ينتمون للحركة ومقربني منها وتخلو من نساء«. 
امــا  باريس فقد اعتــربت أن أفعال الحركة غري متطابقة مع 
أقوالها، كام دعت إســام أباد املجتمــع الدويل إىل التعامل مع 
األوضاع يف أفغانســتان بواقعية يف حني أكدت موســكو أنها 
تتواصل مع هذه الحكومة، ولكن عرب سفارتها يف كابل مشرية 
يف الوقت ذاته انها، كأغلبية الدول، سرتاقب بتمعن الخطوات التي 

ستتخذها الحكومة األفغانية الجديدة.
من جهتها، قالت مســاعدة وزيــر الخارجية القطري لولوة 
الخاطر إن حركة طالبان أظهرت قدرا كبريا من الرباغامتية، وإنه 
يجب الحكم عى الحركة بناء عى ترصفاتها، مشرية إىل أن قطر 
تسلك الطريق الوسط. وكان الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان 
اكد انه سيتعامل بحذر مع الحكومة األفغانية الجديدة التي أعلنتها 

طالبان، وسريصد مسارها املستقبيل عن كثب.
محليا، رأى زعيم حزب الوحدة اإلسامية )شيعي(  كريم خلييل 
إن »التشكيل املعلن لحكومة طالبان أصاب الشعب األفغاين مرة 
. وأضاف أن  أخرى بخيبة أمل وحول توقعاته املرشوعة إىل يأس
الحكومة التي أعلنتها حركة طالبان هي إدارة من مجموعة واحدة 
وعرقية واحدة وجنس واحد، مشــددا عى أن االستقرار والسام 
ني يف أفغانستان غري ممكن بدون موافقة جميع الفصائل  الدا

السياسية واالجتامعية عى خارطة طريق للباد.
وكشــف خلييل أن تشكيل حكومة طالبان يتعارض مع إعان 
الحركة السابق عن رغبتها يف تشكيل حكومة تضم كافة األعراق 
وأتباع الديانات مشددا انه يجب عى العامل أال يترسع يف االعرتاف 

بحكومة غري مقبولة لجميع األفغان.

تولر. وأكد الكاظمي وفقا للبيان، عى أهمية تكاتف الجهود الدولية 
ضــد خطر اإلرهاب والفكر التكفريي املتطــرف، اللذين يهددان 

املنطقة والعامل بأرسه.
وأضاف، أن »العراق سيبقى فخورا بالنرص الذي حققه ضد أعتى 
التنظيامت اإلرهابية يف العرص الحديث، كام أن اإلسناد والدعم 
والتدريب الذي حصل عليه العراق من جميع أشــقائه وأصدقائه، 
كانت كلها عنرصا أساسيا يف تحقيق ذلك النرص، ويف رفع مستوى 
قدرات القوات األمنية بالنحو الذي مكن الحكومة من االنتقال يف 

. العاقة مع التحالف الدويل، إىل مرحلة إنهاء املهام القتالية
من جانبه، »أثنى« الفريق األول ماكينزي عى التنامي املستمر 
لقــدرات القوات األمنية العراقية ومهاراتها، وقدرتها عى القيام 
باألدوار القتالية ضد اإلرهاب بكفاءة وشجاعة، مع انتقال مهمة 
التحالف الدويل إىل املشورة والتدريب والتعاون االستخباري، وفقا 

للبيان.
ونقل البيان عن ماكينزي قوله، إن »املراسم التي جرت، وشهدت 
تســليم قيادة التحالف إىل اللواء جون برينان، خلفا للفريق بول 

. ثل إحدى خطوات تحقيق هذا االنتقال كالفريت، 
وأضاف، أن »تخفيض مستوى التواجد العسكري األمرييك، لن 
يضعف من التزام الواليات املتحدة األمريكية بالعاقة االسرتاتيجية 
األوسع مع العراق، يف املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية 
وغريهــا، فضا عــن العاقة األمنية، وفقــا ملخرجات الحوار 

. االسرتاتيجي بني البلدين
واتفــق الجانبان عى عقد اجتامع جديد للجنة العســكرية 
التقنيــة العراقية ونظريتها األمريكية لتنفيذ الخطوات املتبقية 
من مخرجات الحوار االســرتاتيجي، والســيام ما يخ إنهاء 
وجود القــوات القتالية األمريكية نهاية هذا العام، وذلك بعد أن 
تحقق خفض مستوى التمثيل العسكري لقيادة التحالف انسجاما 
مع املرحلة الجديدة غري القتالية لدوره يف العراق، بحســب بيان 

الحكومة العراقية.
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