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»طوابري الذل« ومعاناة املواطنني مستمرة  )تتمة املانشيت ص12)

مجلس الجنوب مثاٌل يحتذى بــه ورغم أن موازنته 
ضعيفة وقليلة، فانه  بتوجيهات من دولة الرئيس نبيه 
بري قام مبشاريع عديدة وجعل من التنمية شعاره يف 
اللبناين، كام شــق طرقات عريضة وجسورا  الجنوب 
تربــط املناطق ببعضهــا وبنى مــدارس عديدة للجيل 
الصاعد، كام أقام مســتوصفات طبيــة ملعالجة أهل 
الجنوب وبخاصة الفقراء منهــم. وقام برتميم منازل 
عديدة يف قرى الجنوب وساعد عىل حفر آبار ارتوازية 
يف القرى التي ليــس لديها مياه. كل ذلك والرئيس بري 
يتابع كل تفصيل يف عمل مجلس الجنوب، ونحن ندعو 
اللبنانيني اىل زيــارة مناطق الجنوب التــي أقام فيها 

مجلس الجنوب مشاريع عديدة وأصبحت مزدهرة.

عىل طريق الديار

»الديار«

بـــــطـــــولـــــة لـــــبـــــنـــــان :
ــى  فـــــــوز الـــحـــكـــمـــة عــل
شباب  ــعــادل  وت سبورتينغ 
ــرج مــع الــتــضــامــن صــور ــب ال

ــاة ــ وف حـــالـــة   12  : ــا«  ــ ــ ــورون ــ ــ »ك
جـــــديـــــدة إصــــــــابــــــــة  و801 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 801 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 612713».
وأوضحت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 788 إصابة بني 
املقيمــني و13 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تسجيل 12 وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل8181».

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ص 10

ــة ــمـ ــهـ ــة املـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــت حـ ــ ــط ــ ــق ــ س
ــة الــســيــاســيــة  ــق ــطــب ــرت ال ــصـ ــتـ وانـ
الــــــــــــــذيــــــــــــــن ســــــــرقــــــــونــــــــا
ــا ــ ــ ــذون ــ ــ ــق ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ جـــــــــــــــــــــــاؤوا ل

ســقطت حكومة املهمة التي كانت توصلت اطراف 

الطبقة السياســية مع الرئيس الفرنيس ماكرون عىل 

تأليفها خالل اسابيع لتنقذ الوضع وتقوم باصالحات 

رسيعة ملنع االنهيــار. وهذا االمر تم االتفاق عليه منذ 

ســنة تقريباً، لكن تشــكيل الحكومات سقط وفشل 

الرؤســاء املكلفون. وكل ذلك الن الطبقة  السياسية 

الفاسدة من رؤســاء ووزراء ونواب ومديرين عامني 

وقضاة مام نالهم الفســاد وغرقوا فيه مل يســمحوا 

لحكومــة املهمــة ان تبرص النــور اىل ان وصلنا اىل 

وتأليف حكومة محاصصة  املهمة  ســقوط حكومة 

ومــن ازالم الطبقــة السياســية الفاســدة عىل كل 

املستويات من اعىل الهرم اىل قاعدته. كيف نصدق ان 

الذين رسقونا جاؤوا االن لينقذونا، وما من رئيس وما 

من وزير وما من زعيم سيايس يف الطبقة السياسية 

اال وميلك املليــارات او مئات املاليني مــن الدوالرات، 

ومنهم من وضع ثروته باسمه ومن وضع ثروته باسم 

ازالمه وقام بتنظيم ورقة لدى الكاتب العدل غري قابلة 

للعزل الن الرشكات التي تم وضعها باســم االزالم غري 

قابلة للعزل وميلكها الزعيم الســيايس الفاســد يك 

يخفي ثروته وال يقولون عنه إنه فاسد سارق. رسقونا 

حتى لقمة العيــش، رسقوا كل قرش يف جيوبنا حتى 

آخر قرش واغرقوا البالد يف االنهيار التام. وهذا حصل 

يف السنة الخامسة من عهد العامد الرئيس عون، لكن 

رسقات موازنات الوزارات امر يحصل منذ خمسني سنة 

وما من وزير قام بتلزيم مرشوع واجرى مناقصة عليه 

مبئات ماليني الــدوالرات اال واخذ من احتياط املوازنة 

كذلــك رسق موازنة وزارته، قالئــل الذين بقوا خارج 

الفســاد، لكن بعضهم مام ابتعد عن الفساد استند اىل 

اموال الخارج من الخليج العريب بامر امرييك واحيانا 

قرار امرييك، وهنالك غري فاسدين ويتلقون امواال من 

غري مصادر لتغذيتهم باالموال من الخليج العريب ومن 

دول اخرى.

كيف نستبرش خريا بوزارة كلها محاصصة، وفرض 

الزعامء الفاســدون ازالمهم يف الــوزارات فاصبحت 

الرسقة غري مبارشة بدال من ان تصل الطبقة السياسة 

مبارشة يقوم ازالمهم بالوزارات بالرسقة ويســلمون 

كل ما يســلبونه قرشا قرشــا، واحيانا يقوم الزعيم 

السيايس الفاسد من الطبقة السياسية باعطاء بعض 

الفتات الزالمه الذين عينهم داخل الحكومة. هل ميكن 

ان نعــرف ثروة فخامة رئيس الجمهورية او رؤســاء 

الجمهوريات الســابقني؟ هل ميكــن ان نعرف ثروة 

رؤســاء مجالس الوزراء والوزراء الذيــن توالوا عىل 

الحكومات طوال خمسني ســنة؟ هل ميكن ان نعرف 

ثروة مديرين عامني وقضاة وموظفني كبار كيف جنوا 

هذه الــروات، وهل رواتبهم تســمح لهم بجني هذه 

الروات؟

اما املضحك املبيك فهو انه بعد سنة من فراغ حكومي 

وفشــل يف تأليف حكومة انترصت الطبقة السياسية 

انتصارا كامال لتأيت حكومــة محاصصة، والول مرة 

يختار رئيس الجمهورية من 8 اىل 9 وزراء من حكومة 

مؤلفة من 24 وزيــراً، ويختار كل تجمع نيايب ازالمه 

الجمهورية  الحكومة كام فعــل رئيس  ويضعهم يف 

وكام فعل رئيــس مجلس الوزراء وكــام فعلت الكتل 

النيابية من الطبقة السياسية الفاسدة.

ال يشء يبرش بالخري يف  هذه الحكومة، واالصالحات 

لن متر بســهولة ولن متر كاملــة الن كل فريق يريد 

حصة لــه من ضمن االصالحــات، وهنالك رصاع بني 

الخصخصة والقول انها وصاية دولية، وهنالك مشاريع 

ســتجري دون مناقصة ، والرقابة القضائية ستبقى 

كام هي، والســلطة القضائية لن تكون مستقلة طاملا 

ان وزير العدل هو عوين حتى آخر شــعرة من رأسه، 

وكل وزير تابع لزعيم ايضاً  حتى آخر شعرة من رأسه، 

والوزراء ســيتلقون تعليامتهم من الطبقة السياسية 

وليس من رئيس الجمهورية وليس من رئيس الوزراء. 

نريد التدقيق الجنــايئ ليس فقط ملرصف لبنان، نريده 

ان يجري عىل حســابات القرص الجمهوري، نريده ان 

يجري عىل حســابات مجلس النواب وميزانيته، نريده 

ان يجري عىل صندوق هيئة االغاثة العليا التابع لرئيس 

مجلــس الوزراء، ونريد ان نعــرف ثروة رئيس مجلس 

الوزراء ورئيس مجلس النواب، ومل يعد مســموحا بعد 

اليوم ان نغرق يف الفساد. عىل كل حال، ال يشء يبرش 

بالخــري فالذين رسقونا جاؤوا لينقذونا ولن يفعلوا اي 

يشء من هذا األمر.

حقيقة الديار

ــود أمــيــركــيــة بــاســتــثــنــاءات مــن  >قــيــصــر« ودعــم فــرنــســي وصــمــت ســعــودي وانــفــتــاح عــلــى دمشق وعـ
ــاب ــ وديـ الـــحـــريـــري  حــكــومــتــي  ــي  ــ ف وردت  كـــمـــا  املـــقـــاومـــة  ــرة  ــ ــق ــ وف ــضــب  ــت ــق م وزاري  ــان  ــيـ بـ
ــر األكــب ــحــدي  ــت ال ــات  ــروقـ ــحـ واملـ ــل سيمنحها   ــاســي وب ــقــة  ــث ال ويــحــجــب  بـــهـــدوء  ــارض  ــع جــعــجــع ســي

شارل أيوب

رضوان الذيب

مل تواجــه حكومة يف تاريخ لبنان منذ االســتقالل 
وحتى اليوم األول لوالدتها هــذا الكم الكبري من امللفات 
املتفجرة واآللغام  كــام واجهته  حكومة الرئيس  نجيب 
َميقــايت  املطوقة  بلهيــب املحروقات وفقــدان الخبز 
واالدوية واالحتكارات وتراجع سعر الرصف وتعر القطاع 
املــرصيف وموجة ارضابات مطلبية تربويا  ومعيشــيا 
وشلل يف مؤسسات الدولة وفلتان أمني وهجرة خطرة، 
واألهم تداعيات انفجار املرفأ واآلخطر ان هذه الحكومة 
قد يكون عمرها األطــول يف تاريخ الحكومات ألنها قد 
تدير الفراغ لســنوات يف حال تعذر اجــراء االنتخابات 
النيابية والرئاسية، وهذا السبب األسايس واملركزي وراء 
االحتامل يف  األطراف بحصصها لوضعها هذا  متســك  
حساباتها. ولذلك املطلوب من حكومة ميقايت التواضع 
واالســتفادة من اجواء االرتياح الشــعبي الواسع الذي 
رافق التأليف وعدم فقدانه بعد اســبوع بتكبري مروحة 
االنجازات واالمال واألحالم وإعطاء الوعود الن الحكومة 
»مجبورة وباالكراه« عىل تغطيــة  قرار رفع الدعم غري

األمرييك جو  الرئيس  دعا 
بايــدن مواطنيه إىل الوحدة 
»أعظــم قوة لدينــا«، وذلك 
يف رســالة مسجلة نرُشت 
الذكرى  عشــية  الجمعــة 

العرشين لهجامت 11 ايلول.
رسالته  يف  الرئيس  وقال 
املســجلة يف البيت األبيض 
دقائق   6 عــن  مدتها  وتزيد 
إيّل هو  بالنسبة  بقليل »هذا 
الدرس املركــزي لـ11 ايلول. 
األكر  أنه عندما نكون  وهو 
عرضــة للخطــر )...( فإن 
الوحدة هي أعظم قوة لدينا«.

ــف الــــــوثــــــائــــــق الـــــســـــريـــــة »لــــــــغــــــــزوة الـــــقـــــاعـــــدة« ــ ــشـ ــ كـ
ــول ــلـ ايـ ــات 11  ــمـ ــجـ فــــي ذكـــــــرى هـ بــــايــــدن  ــة« مــــن  ــ ــ ــال ــ ــ »رس

بايدن والرؤساء السابقني امام النصب التذكاري لذكرى هجامت 11 أيلول

ــومـــات ــظـ ــنـ ــت مـ ــبـ ــحـ أمــــيــــركــــا سـ
ــة ــعـــوديـ ــسـ دفــــــــاع جـــــــوي مـــــن الـ

كشفت »أسوشيتد برس« أنَّ الواليات املتحدة سحبت مؤخراً 
بعض منظوماتها الدفاعية املتطورة من السعودية، مبا فيها 

بطاريات صواريخ »باتريوت«.
وذكرت الوكالة أنَّها اطّلعت عىل صوٍر فضائيٍة تم التقاطها 
تؤكِّد أنَّ »عدداً من بطاريات باتريوت، ومنظومًة دفاعيًة من 
طراز »ثاد« تابعة للجيــش األمرييك، نرُِشت أصالً يف قاعدة 
األمري ســلطان الجوية، ُســِحبت من املوقع وفق صورٍة تمَّ 
التقاطها يف الـ9 من الشــهر الفائت، مع اســتمرار أنشطٍة 

وتحركاٍت ملركبات داخله«.
يُذكر أنَّ هذه ليســت املرة األوىل التــي تزيل فيها الواليات 
املتحدة صواريخ من هذا النــوع، ففي أيار  من العام املايض 
كشــفت وكالة »بلومبريغ« األمريكيــة أن الواليات املتحدة 
أزالــت بطاريتني من بطاريات باتريــوت املضادة للصواريخ 
من السعودية وبطاريتني أخريني يف الرشق األوسط، وعزت 

السبب إىل »تراجع التوترات مع إيران«.

كثفت قوات االحتالل اإلرسائييل بحثها قرب بلدة النارصة 
عن األسريين مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كممجي، 
بعــد اعتقال 4 من األرسى الســتة الذين فروا من ســجن 
جلبوع قبل أيام، بينام أعلنت كافة الفصائل الفلســطينية 
يف سجون االحتالل تشــكيل لجنة طوارئ ملواجهة قمع 
مصلحة الســجون اإلرسائيلية لألرسى. وأفادت املعلومات 
الصحافية أن طائرة عمودية إرسائيلية تقوم بعمليات بحث 

ومتشيط يف منطقة مرج ابن عامر )جنوب النارصة(.
كام بارش عنارص البحــث الجنايئ رفع أدلة عروا عليها 
يف أحــد الحقول الزراعية، يف وقت نــرشت فيه الرشطة 

اإلرسائيلية حواجز تفتيش يف املنطقة التي تشهد تعزيزات 
أمنية مكثفة.

وكانت قوات االحتالل اإلرسائييل متكنت امس من اعتقال 
األســريين الفلســطينيني زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، 
ليصبــح عدد الذين اعتقلوا خالل الســاعات املاضية 4 من 

األرسى الستة الذين فروا قبل أيام من سجن جلبوع.
وقالت املعلومات إن قوات األمن اإلرسائيلية ألقت القبض 

ــن ــ ــري ــ ــي ــ ــث عـــــــن آخـــــــــر اس ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــف عــــمــــلــــيــــات الـ ــ ــي ــ ــث ــ ــك ــ ت
ــن ــ ــاري ــ ــف ــ ال االســـــــــــرى  مــــــن   4 ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ  : »االحــــــــتــــــــال« 

يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
إىل طهران، اليوم، يف زيارة يلتقي خاللها الرئيس 
اإليراين إبراهيم رئييس وتســتعرض ملف الطاقة 
عىل  اإليرانية-السعودية«  و«العالقات  البلدين  بني 
وجه الخصــوص، وفق ما أعلــن مصدر حكومي 

الجمعة.
وســيكون اللقاء املرتقب الذي يجمع الكاظمي 
ورئييس األول منذ تويل األخري رئاسة إيران بداية 

آب.
االنتخابات  الزيارة قبل شــهر من موعد  وتأيت 
الترشيعية املبكــرة يف العراق واملقررة يف العارش 
الكاظمــي وعد بإجرائها  من ترشين االول، وكان 
بعد احتجاجات 2019 التي طالبت مبحاربة الفساد 

والحد من النفوذ اإليراين يف البالد.

تأكيد على إجراء االنتخابات
اليوم طهران  في  الكاظمي 

أكدت إيران أن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافائيل غرويس سيتوجه امس إىل طهران 

بهدف إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي.
وذكر مندوب إيران الدائم لدى الوكالة وسفريها 
لدى فيينــا، كاظم غريــب آبادي، عــر »تويرت« 
طهران،  إىل  ســيتوجه  غــرويس  األرجنتيني  أن 
وســيجتمع هناك مع نائــب الرئيس محمد مخر 
ورئيس منظمة الطاقــة الذرية اإليرانية عيل أكر 

صالحي، ثم سيصدر كال الطرفني بيانا مشرتكا.
وتأيت هــذه الزيارة قبل اجتــامع جديد ملجلس 
محافظي الوكالة الذي يضم ممثلني عن 35 دولة، 
عىل خلفية استمرار التوترات حول برنامج طهران 
النووي وتعــر املفاوضات الجاريــة بني طهران

وحدة اميركية خاصة في الخليج
ومدير الوكالة الذرية الى طهران

عىل  لـ«قســد«  تابعة  دوريــة  أقدمت 
إطالق النار عىل أحد وجهاء عشــرية العبد 
الجادر التابعــة لقبيلة البكارة يف قرية أم 
مدفع جنوب محافظة الحسكة، ما أدى إىل 
مشايف  ألحد  ونقلهام  شقيقه  مع  إصابته 

الحسكة وهام يف حالة خطرة.
وقالت مصــادر محلية إن ســائق أحد 
الصهاريج استجار مبنزل الشيخ عيل أحمد، 
املعــروف محلياً بـ »أحمــد العراقي« أثناء 
فراره من مالحقة دورية تابعة لـ »جامرك 
العشائري رفض  الوجيه  أن  قسد«، مضيفاً 
طلــب الدورية تســليمه الشــخص الذي 
اســتجار به، وأخرهم بأنه سيتواصل مع 

قيادات املنطقة من قسد بشأنه الحقاً.
وأكدت أن الدورية قامــت بإطالق النار 
وأصابتهام  وشــقيقه  عيل  الشــيخ  عىل 
الشــخص  اعتقال  مــع  بليغة  إصابــات 
املطلوب، من دون إسعاف الجرحى، كاشفة 

عن حدوث استنفار عشائري لقبيلة البكارة 
يف املنطقة، فيام قام عدد من الشــبان من 
طريق  عىل  حواجز  بإنشــاء  القبيلة  أبناء 
الحسكة- دير الزور ومنعت مرور دوريات 

»قسد« يف املنطقة.
ولفتت إىل أن هناك حالة غضب شــعبي 
ملخالفــة عنــارص األعراف العشــائرية، 
واعتقــال أحد املســتجار بهــم وهو أمر 
مرفوض يف العرف االجتامعي يف املنطقة. 
وبينت املصــادر أن األهايل يرتقبون الحالة 
الصحية للشــيخ وشــقيقه ملعرفة مسار 

األمور الحقاً. 
من جهتها، اعترت مواقع إعالمية كردية 
نقالً عن قيادات محلية تابعة لـ«قسد« أن 
الدورية هم أشخاص مجهولون غري تابعني  

لقواتها يف املنطقة.

مــــقــــتــــل جــــــنــــــود أتــــــــــــــراك فـــــــي أدلـــــــب
ــحــســكــة ــف ال ــ ــ ــر فــــي ري ــائـ ــشـ ــعـ ــار الـ ــفـ ــنـ ــتـ اسـ

استنفار تريك يف ادلب

)التتمة ص9( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

وفــــــــــيــــــــــات
زوجة الفقيد ماري عبدو أيب نجم

ابراهيــم كنعــان وعائلته  النائــب  أوالده 
03/141515

ريتا أرملة املرحوم الشــيخ رشــيد كريوز 
وولداها 03/251145

جوزيان زوجة الدكتور جاد عقيص وعائلتها 
03/385481

وديع كنعان وعائلته 03/651601
املحامي بول كنعان وعائلته 03/651603

شديد كنعان وعائلته 03/180980
زوجة  ماليا  املرحومــة  عائلة  شــقيقاته 

املرحوم جورج غانم
عائلــة املرحومة لوســيا زوجــة املرحوم 

أنطوان رسور
أوالد خالــه عائلــة املرحوم الشــيخ ادوار 

رسكيس بوفرح
فيكتوريا أرملة املرحوم الشــيخ ســمعان 

بوفرح وأوالدها وعائالتهم
أوالد عمته عائلة املرحوم ابراهيم الزغزغي

عائلة املرحومة أولغا الشامس
عائلة املرحومة ماري الفغايل

وعموم عائالت كنعــان، أيب نجم، بوفرح، 
حبيش، سعاده، كريوز، عقيص، زريق، جبور، 
الحــواط، غانم، رسور، الزغزغي، الشــامس، 
الفغايل، وعمــوم عائالت الجديدة - البورشية 
- الســد وبحنس ضهر الصوان وأنسباؤهم يف 
الوطن واملهجر ينعــون إليكم مبزيد من الحزن 

واألىس فقيدهم الغايل املأسوف عليه املرحوم

يوسف ابراهيم كنعان

املنتقل اىل رحمته تعاىل يوم السبت الواقع 

فيه 11 أيلول 2021 متمامً واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الثالثة 
من بعد ظهر يوم األحد 12 الجاري يف كنيســة 

مار رسكيس وباخوس، جديدة املنت.
املسيح قام حقاً قام.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم االثنني 
13 الجاري يف منزل الفقيــد الكائن يف قرنة 

شهوان.
مع  ومتاشــياً  الكنيســة،  بتعــامل  إمياناً 
االجــراءات املتخــذة وحفاظاً عىل الســالمة 
العامة، عائلة الفقيد تشكر من يشاركها الصالة 
من منزلــه، واالتصال عىل االرقــام الهاتفية 

أعاله.
الرجاء ابدال االكاليل بالترع للكنيسة

واعتبار هذه النرشة اشعاراً خاصاً.
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االحد 12 ايلول 2021

حكومة دولية في لبنان
نبيه الرجي

الــدول  كل  تقريبــاً، 
والقريبــة،  البعيــدة 
اللبناين،  بالوضع  املعنية 
أو  بشــكل  موجــودة، 
نجيب  حكومة  يف  خر،  ب

... ميقايت 
الدولية،  التقاطعــات 
واالقليميــة، هــي التي 
الحكومة  هــذه  انتجت 
بعــد الزلــزال األفغاين، 

خاصة  وبصورة  املدوية،  االســرتاتيجية  باحتامالته 
يف واشنطن التي بلغت خشــيتها الذروة من سقوط 

الرشق األوسط بني فيك التنني.
كنا قد لفتنا اىل أن األجهــزة األمريكية الحظت أن 
الصينيني بارشوا، للتو، يف اجراء محادثات واســعة 
النطــاق مع قادة حركة »طالبان« الذين ال ميلكون أي 
التي  الهائلة  االقتصادية  املشــكالت  حل  حول  تصور 
تهدد بانفجــار الفو الداخليــة، وبطبيعة الحال 

تضع وجودهم يف السلطة عىل حافة الهاوية.
كام لفتنا اىل أن باكســتان تبدو وقد انفصلت عن 
املســار االســرتاتيجي األمرييك، وأقامــت عالقات 
ايران،  وتبقــى  الصينــي.  الجــار  مــع  »عضوية« 
ومبوقعها  العاصفــة،  االيديولوجية  بالديناميكيــة 
الجغرايف، وقد عقدت صفقــة ربع القرن مع الصني 

(400 مليار دوالر(.
ل  اذا باتت البلدان الثالثة عىل الضفة األخرى، ما م
املصالح األمريكية يف الرشق األوســط الذي قد ينتقل 
من وصــــاية الجنس األبيــض اىل وصاية الجنس 

األصفر ؟
األمريكيون الذين يستعجلون العودة اىل مفاوضات 
فيينــا )تالياً اىل اتفــاق فيينا( يرغبــون يف تطبيع 
التــي تدرك مــاذا يعني وجود  ايران  العالقات مــع 

الذئاب«. أفغانستان بني »أشداق أولئك 
من هنــا التعامل برؤوس األصابع مع املالّ هبة الله 
أخوندزاده. هذا الوضع قد يســاعد عىل قبول طهران 
بوســاطة اميانويل ماكرون الذي ال شــك أن اتصاله 
تشــكيل  باتجاه  الدفع  يف  ســاهم  رئييس  بابراهيم 

اللبنانية. الحكومة 
الروس أيضاً يتوجســون مــن التداعيات األفغانية 
عىل آسيا الوســطى. وجود تركيا يف أفغانستان يثري 
لديهم الكثري مــن القلق )والغضب(. تنســيقهم مع 

ايران يف هذا الصدد »شّغال« عىل مدار الساعة.
الســعوديون الذين تابعوا بذهول الهروب األمرييك 
البلد الذي حكموه عىل مــدى عقدين، وحيث بدأ  من 
شــبح أســامة بن الدن يف الظهور، يطرحون اسئلة 
كثرية حول ما ينتظر املنطقة حني تخلو من األساطيل 

األمريكية.
وسائل االعالم الفرنســية تتحدث عن ضوء أخ 
أمرييك حمل الرياض عىل وقف معارضتها لتشــكيل 
أي حكومة يف عهد ميشال عون. هنا السؤال الطبيعي 
ما اذا كان البيت األبيض ســيفتح أبواب الخليج أمام 
نجيــب ميقايت، باعتبــار أن الخــالص االقتصادي، 

واملايل، يأيت من هناك.
االيرانية هزت  النفــط  ناقــالت  الحال،  بطبيعــة 
أكر من بــالط عريب، كام هــزت االرسائيليني الذين 
يتخوفون مام يصفونه بـ« االحتواء االيراين ملا تبقى 

اللبنانية«. الدولة  من 
املبادرة  األمريكيــة،  املبــادرة  كانــت  املــأل  أمام 
الدراماتيكية، المداد األردن بكميات اضافية من الغاز 
الكهربائية اىل  الطاقــة  املرصي من أجل اســتجرار 

لبنان.
أشيــــاء كثرية، ومثــرية، حصلــت وراء الضوء. 
األمريكيون الذين طاملا كان لبنان بعيداً عن أولوياتهم، 
ظهروا بقوة عىل املرسح. وليك ال يثريوا حساســية 
التي  الديبلوماسية الفرنسية  الله« وقفوا وراء  »حزب 
نجحت يف كرس الحلقــة املفرغة، ولكن بعد الرتاجع 
عن الدعوة اىل تشــكيلة حكومية ال أثر فيها للقوى 

السياسية.
هكذا عاد الخط الســاخن، بعدمــا كاد ينقطع، بني 
الرئيــس املكلف والقــرص ليتصاعد، أخــرياً، الدخان 
املايسرتو  أن يلعب دور  األبيض. هل يستطيع ميقايت 
البارع يف ادارة األوركسرتا املتعددة الوالءات، ووسط 
منها  أين  ودوليــة،  واقليميــة،  محليــة،  تضاريس 

تضاريس تورا بورا ؟
مل تكن آالم الناس، وقد تبعروا يف أروقة الجحيم، 
ــة حديث عن »كالم  لتهز ديناصورات السياســة. 
خطري«، بعث به الســيد حســن نرصالله اىل املعنيني 
بدأوا يتحدثون  أن االرسائيليون  بدا  بالتشكيل، وبعدما 
، يف لبنان، عىل أن  عن االنفجــار، انفجار الفــو
الفو تفتح ثغرة يف الجدار اللبناين تتســلل منها 

بينيت. نفتايل  حكومة 
يف اللحظة األخــرية )ولعلها لعبة القضاء والقدر( 
تشــكلت الحكومة التــي عليها أن تــدرك أن مهمتها 

املمكن... املستحيل ال صناعة  صناعة 

صونيا رزق

مل يصــّدق احد بأّن التشــكيلة الحكومية 
ســتعلن يوم الجمعة، بعد تكرار خر والدتها 
مراراً، مــن دون ان يتحقق يشء عىل ارض 
الواقع، إال حني شــاهد اللبنانيــون الرئيس 
املكلــف يخــرج مبتســامً ، مــن لقائه مع 
واســع  حشــد  ظل  يف  الجمهورية،  رئيس 
من االعالمّيني، ونشــاط غري مســبوق من 
كانوا  الذين  الرئــايس،  القرص  موظفي  قبل 
ينتــرشون يف اروقتــه وخارجــه، كام اّن 
اىل  بري  نبيه  النــواب  مجلس  رئيس  مجيء 
بعبــدا، اكــد والدة تلك الحكومــة املنتظرة 
بفارغ الصر، والتي ظهــرت اىل الحياة بعد 
الداخيل، ضمن جدران  التناحر  14 جولة من 
بعبدا بني عون وميقــايت، وثالثهام رئيس » 
التيار الوطني الحر« جران باسيل، الذي كان 
قريباً جداً من غرفة املشــاورات واملحادثات 

الحكوميــة، وكان يطّلع عىل كل شــاردة وواردة ، ويعمل 
عىل تغّيريها وإستبدالها يف اللحظات االخرية، اىل ان خرج 
الدخان االبيــض الدويل والعريب يــوم الجمعة، عىل وقع 
طوابري البنزين املصطفــة يف كل املناطق اللبنانية، وغياب 
ما  واىل  والطبابة  واالستشــفاء  واالدوية  واملياه  الكهرباء 
هنالك... مام يعني اّن الرئيس ميقايت آت يف مهمة شــاقة 
جــداً، برزت مالمحها حــني تحــدث اىل الصحافيني دامع 
العينــني عىل البلــد،  والدرك الذي وصل اليــه من جّراء ما 

يجري من كوارث يومية وانهيارات.
وسط هذه املشــاهد االيجابية والســلبية يف آن واحد، 
وعىل الرغم من الخالفات التي رافقت التشــكيلة والبيانات 
الناريــة املتبادلــة، والتــي مل ينفع معها ســوى التّدخل 
الخارجي كالعادة، برزت الضغوطات عىل مســتوى واسع، 
لتشمل وســاطة مرص عر رئيس جهاز املخابرات املرصية 
عباس كامل، ومحادثاته مع رئيس الحكومة املكلف والنائب 
باسيل، واملعاون الســيايس لالمني العام لحزب الله حسني 
خليل، كام اّن ضغطاً فرنســياً استمر ليل الخميس للوصول 
ورة إعالن الحكومة  اىل حل ، الّن القرار كان متخذاً بــ

يوم الجمعة، وافيد نقالً عن ديبلومايس عريب ، بأّن عباس 
كامل تكفل بتأمني مســاعدات عربية للبنان، خصوصاً من 
قبل بالده والســعودية، التي مل تعلن بعد موقفها الرسمي 
من حكومة ميقايت، لكن املقّربني منها اكدوا بأنها رأت يف 

املامنعة. امليقاتية صورة عن محور  الحكومة 
مع االشارة اىل اّن التشــكيلة حظيت بالر االمرييك 
وااليراين، وفــق الديبلومايس العريب الذي أملح ايضاً اىل ان 
روســيا وقطر دخلتا عىل الخط ، عــر اتصاالت مع بعض 
اللبنانيــني لحثهم عــىل االرساع  بالحكومة، الّن  االفرقاء 
الجميــع ال ميلك تــرف الوقت، يف ظل املخــاوف من إزالة 
لبنان عن الخارطة الدوليــة، ويف املقابل طلبت هذه الدول 
بأن تقوم الحكومة امليقاتيــة بعملها الفعيل والجدّي، يك 

تحصل عىل املساعدات وفق الرشوط وااللتزامات.
ويف هــذا االطار وإنطالقاً من وعــود هذه الدول، عادت 
االنظار اىل مؤمتر »ســيدر« الذي انعقد يف نيسان 2018 
الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون،  يف باريس، بدعوة من 
بهدف جمع أمــوال لتعزيز االقتصاد اللبنــاين املنهار، وقد 
متكّن املؤمتر من جمــع قروض وهبــات بقيمة أكر من 
11 مليار دوالر ملســاعدة لبنان.  لكن وبســبب الخالفات 

حكومة  وإســتقالة  السياسية،  والتناحرات 
دياب، وتعطيل جهود  تشكيل  الرئيس حسان 
عىل  تعّذر  الحريري،  ســعد   الرئيس  حكومة 
لبنــان تنفيذ  اإللتزامات التــي تعّهد بها أمام 
املانحــني، ومن ضمنها تحقيــق اإلصالحات 
املاليــة واإلدارية املطلوبــة، و250 مرشوعاً 

وعدت بتنفيذه، من دون ان يتحقق يشء.
الخطوات  تلــك  إعترت  ذلــك،  يف غضون 
حينهــا ضامنة، لنمــّو االقتصــاد وتقليص 
العجز، وتأمني االستقرار املهّدد جراء األزمات 
التي يعيشــها لبنان عىل الصعد كافة. وجرى 
االتفاق عــىل خطط اســتثامر يف قطاعات 
أساسية منها، الكهرباء واملياه والبنى التحتية 
لكن  القطاعات.  من  وغريها  والتعليم  والبيئة 
التأخري يف البدء بتلــك الخطوات االصالحية 
املطلوبــة من »ســيدر«، أنتــج املخاطر من 
إمكانية إلغاء تلك املســاعدات، بحسب ما أكد 
الخــراء االقتصاديون حينهــا، الن املطلوب 
وضع القوانــني التابعة له موضع التنفيــذ، من اجل إقناع 
املجتمع الــدويل بجّدية ونّيات الحكومــة اللبنانية، إجراء 
اإلصالحات التي ُوعدت بها، أي خطة عمل تحوي املصداقية 

املطلقة، وإال  ستضيع االموال.
ومع دخول فرنســا بقوة عىل خط التشكيلة، واهتاممها 
الالفت قبل فرتة من خــالل مبادرتها، فاالمل بإعادة ظهور 
تلــك االموال يحوي نســبة مقبولة اليوم، يقابله تشــديد 
متكّرر من قبل الســفري بيار دوكان، املكلّف تنفيذ مقررات 
»سيدر«، عىل رضورة قيام الحكومة اللبنانية باإلصالحات، 
وتنفيذ املشــاريع ، مع دعوته اىل ان يحمل البيان الوزاري 
عنوانــاً بارزاً هو » االرساع يف العمــل«، وفق تأكيد مصدر 
اقتصادي لـ » الديار« بأّن املراقبة الفرنسية ستكون شديدة 
جداً، حول كيفية رصف االموال من قبل املسوؤلني املعنّيني.

ورأى بــأّن ما يّهم باريس اليوم، هــو  إنطالق الحكومة 
نحــو العمل وااللتزام ، الفتاً اىل ما قاله قبل فرتة الســفري 
دوكان »بــأّن اموال املؤمتر لن توزع مجانــاً »، وهذا يعني 
رســالة واضحة، عىل الحكومة ان تفهمهــا جيداً، يك ال 

تكون عىل شاكلة سابقاتها.

ليل الخمي الطويل انتج حكومة بدخان ابي دولي وعربي فهل طوى صفحة الخا
كدون« ال نوزع االموال مجانا« االنظار شاخصة الى املســــــاعدات املالية واملعنيون ي

محمد علوش

عندما انتهت العراقيل الخارجية التي كانت تُعيق تشــكيل 
حكومة لبنانيــة، ودخل رئيس التيار الوطنــي الحر جران 
باسيل بشكل مبارش عىل خّط التأليف بعد أن كان يقف خلف 
رئيس الجمهورية ميشــال عون يف كل املراحل الســابقة، 
أبرصت الحكومة النور بوجود ثلث معطل مقّنع لكل األفرقاء 
فيها، ولكن هذا الثلث لن يكون ثلثاً صدامياً، فكل الوزراء الذين 
ميكن أن يلعبوا دور الوزير التاســع ألي فريق هم من الوزراء 
الوســطيني الذين ميلكون عالقات جيدة مع مختلف األفرقاء 
السياســيني املشــاركني بالحكومة، وهذا األمر كان السبب 

األسايس لوالدتها، وسيحكم عملها طيلة الفرتة املقبلة.
يف البدايــة، مل يعد ينفع التيــار الوطني الحــر بياناته 
السياسية التي تؤكد عدم مشــاركته بالحكومة، فالتيار يف 
صلبها وأسامء وزراء رئيس الجمهورية وصلوا مبباركة باسيل 
الشخصية، وآخرهم وليد نّصار ونجال ريايش، زوجة السفري 
بطرس عســاكر، وهذا األمر بحســب مصادر نيابية متابعة 
ســينعكس عىل »الثقة« التي يُفرتض ان يعطيها تكتل »لبنان 
القوي« للحكومة، بعد إعداد بيانها الوزاري، والذي يفرتض أن 

ينتهي إعداده قبل نهاية شهر أيلول.
مل يكن ممكناً للتيار الوطني الحر، أن يســتمر مبعاكســة 
الرياح اإلقليمية والدولية، لذلك كان األساس هو الوصول اىل 
تسوية داخلية تستفيد من التسويات الخارجية، وآخرها تلك 
التي قامــت بني إيران وباريس، عىل خلفية العقد الكبري الذي 
وقعته رشكة توتال الفرنســية يف العــراق، وهو الذي يؤكد 

وجود تفويض أمرييك لباريس للعمل يف اإلقليم.
إن كل هذه التغريات ساهمت بترسيع الوصول اىل حكومة، 
يُفرتض أن تعمل وفق التسوية التي ُرسمت بني عون وميقايت، 
وستحصل عىل دعم من أكر من مكان، عريب ودويل، خاصة 
بعد الكالم العلني االمرييك عن دعم هذه الحكومة، وهو كالم 

مل يسمعه اللبنانيون منذ عقد من الزمن تقريباً.
إن نظرة رسيعة عىل أســامء الــوزراء وخلفياتهم تُظهر 
بوضوح العناوين الرئيســية التي ستعمل عليها الحكومة، إذ 
تلفت املصادر النظر إىل أن اختيار األســامء كان دقيقاً جداً، 
وينسجم بشــكل كامل مع املبادرة الفرنسية، عىل عكس ما 
يحاول البعض اإليحاء، الن املبادرة الفرنسية مل تتحدث يوماً 
عن عدم مشــاركة الكتل النيابية بالتســميات، وشددت عىل 

اإلختصاص وهو ما تحمله هذه الحكومة.
ترى املصادر أن البيان الوزاري للحكومة سيكون مخترصاً، 
وسيتحدث بشكل أسايس عن فرملة اإلنهيار، ووضع األسس 
للتفاوض مع صنــدوق النقد الدويل، علامً أن رشوط صندوق 
النقد ألي تفاوض قد طُبقت بشــكل تدريجي خالل األشــهر 
املاضية ومنها رفع الدعم وتحرير ســعر رصف العملة، الذي 
وإن مل يصبح رسمياً بعد إال أنه أصبح امراً واقعاً يُعمل به يف 

كل املجاالت.
بالنســبة اىل املصادر فإن الوزراء الذين اســتلموا وزارات 
عىل عالقة بالتفاوض مع صنــدوق النقد لهم عالقات مالية 
واقتصاديــة ممتازة مع املؤسســات الدوليــة، وهذا األمر 
ســينعكس عىل مسار التفاوض، مشرية اىل أن أحداً ال يتوقع 
من الحكومة الحالية ان تصــل اىل اتفاق مع صندوق النقد، 

إال أنها ســتنجح بوضع أسس اإلتفاق الذي يُفرتض ان تنجزه 
حكومة ما بعد اإلنتخابات.

أخرياً، إن اإلمتحان األبرز أمام الحكومة هو العالقة مع الدول 
الخليجية، وهنا سيكون أمامها عمل كبري، رغم أن األمريكيني 
قدموا الوعود بأن الحكومة ســتحصل عىل مساعدات عربية 
إن احرتمت بتشــكيلها الضوابط الدولية، وهو ما حصل وما 

يعر عنه األمريكيون يف ترصيحاتهم.

ولبنان العرا  في  نج  للفرنسيين  األميركي  التفوي 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ مــــــــاذا عـــــن الــــبــــيــــان الـــــــــــــوزاري لـ

اســــــــتــــــــمــــــــرار املــــــــواقــــــــف 
ــول الــتــشــكــيــل ــ ــة حـ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ودعـــــــــــــــــــــــــــوات لـــــلـــــبـــــدء 
ــار ــي ــه ــات لـــوقـــف االن ــاحـ صـ ــا بـ

لليــوم الثاين عىل التوايل، اســتمرت املواقف 

الخارجية املهنئة لبنان تشكيل الحكومة الجديدة.
املتحدة يف  الواليات   ويف الســياق، رحبت 
بيان، بـ »اتفــاق القــادة اللبنانيني عىل إعالن 
حكومة برئاســة الرئيس نجيب ميقايت. ومتنت 
أن تقــوم الحكومة بإصالحــات عاجلة تؤمن 
امللحــة. كام طالبت  اللبناين  الشــعب  حاجات 
مجلس النواب بإعطــاء الثقة رسيعا للحكومة، 

ليك تبدأ باإلصالحات لوقف تدهور االقتصاد«.
وكشــف البيان أيضا »عن أن الواليات املتحدة 
قدمت مساعدات إنســانية للبنانيني بقيمة 372 

مليون دوالر، خالل هذه السنة«.
وختم البيان مؤكدا »دعم واشــنطن للحكومة 

الجديدة التي ينتظرها عمل شاق«.
 طالــب املتحــدث باســم وزارة الخارجية 
األمريكية نيد برايس، يف تغريدة عر حسابه عىل 
اإلصالحات«،  ببدء  الجديدة  »الحكومة  »تويرت«، 
مؤكدا »أن الشــعب اللبناين ال يســتحق أقل من 

ذلك«.
 غردت الســفرية الفرنســية آن غريو عر 
»تويرت« »بعد 13 شــهرا من الشــغور، يشكل 
واألساســية  األوىل  املرحلة  الحكومــة  تأليف 
لتعــايف لبنان. مــن امللح اآلن البــدء بالعمل«، 
فرنسا  تبقى  اللبنانيون،  األصدقاء  »أيها  مضيفة 
ملتزمة إىل جانبكم وستتأكد من أنه سيتم تلبية 
حاجاتكــم والتجاوب مــع تطلعاتكم من خالل 
أعامل ملموسة. ميدانيا، سأظل أحرص عىل ذلك 

وسأواصل العمل معكم وإىل جانبكم«.
 أكد وزير الخارجية الريطاين دومنيك راب 
عر »تويــرت«، »دعم بالده للبنــان لكن البد من 

رؤية تحرك ملموس«.

ابتسام شديد

نجــح الرئيس نجيب ميقايت 
الحكومات  رؤساء  أخفق  حيث 
واحد  الحريري  وسعد  السابقني 
رئيس  مع  التفاهــم  يف  منهم 
الحكومة  وتشكيل  الجمهورية 
اال ان النجــاح يبقــى مرتبطا 
بتمكن الحكومــة من مواجهة 
املطبات واملشاكل الداخلية حيث 
ســتواجهها تحديات عديدة من 
رفــع الدعــم اىل التفاوض مع 
صندوق النقد الدويل، عىل ان أحد 
أبرز امللفات سيكون التعاطي مع 

سوريا  من أجل تسييل اتفاقية استجرار الغاز 
املرصي والكهرباء من األردن.

وفق التوقعات فان ميقايت لن يكون محرجا 
يف امللف السوري فالجميع يعلم ان استجرار 
الغاز والكهرباء حصل بقبة باط وضوء أخ 

أمرييك.
لكن اذا كان املوضوع الســوري واقع حتام 
ومجر ميقايت عىل خوص غامره فان األمر ال 
ورة عىل كل األفرقاء حيث سيكون  يرسي بال
امللف خاضعا لحسابات وتوازنات معينة وبدأت 
عمليا تظهر اعرتاضــات او انتقادات يف هذا 

السياق.
يتفق كثريون عىل ان االطار املرسوم لعودة 
لبنان الرسمي اىل سوريا يتخطى اللجوء بدافع 
إنساين إلنقاذ لبنان  من كارثة فقدان املحروقات 
فزيارة الوفد الوزاري اللبناين ال ميكن ان متر 

من دون »قبة بــاط« أمريكية أتاحت حصوله 
الحصار عن  الدوافع األمريكية لفك  باختالف 

سوريا.
واذا كان ميقايت ملزم من موقعه السيايس 
الجديد ان يســري يف هذا النهج فهل يخوض 
تيار املستقبل املسار نفســه، عن هذا السؤال 
يرد املتابعون الجواب اىل موقف النائب هادي 
حبيش الذي أيد استجرار البواخر النفطية اذا 

كان يحل أزمة الطوابري امام املحطات.
وتجري قيادات سياســية يف فريق 14 آذار 
األحداث،  لتعاطيها مع  مراجعات سياســية 
فرئيس تيار املستقبل سعد الحريري كام النائب 
الســابق وليد جنبالط يراقبــان االنعطافات 
والتحــوالت التي تحتم تبدال يف مســارهام، 
وقد بدأ جنبالط فعليا  التموضع الوسطي يف 
العالقة مع العهــد واملصالحة الدرزية ورمبا 
عدم مامنعة ذهاب القيادات الدرزية اىل دمشق 

يف حني يتجه ســعد الحريري 
اىل اعتامد خطاب أكر مالءمة 
للمتغريات بعد خسارة الحريري  
معركة الحكومة امام فريق رئيس 
الجمهورية والتيار الوطني الحر  
مام يجعله يتجه اىل متوضعات 
شــكل  عىل  تكون  قــد  أخرى 
معارضة قاسية او مبواكبة ذكية 
للتحوالت مــع أرجحية التوجه 
للتعاطــي االيجايب ومســايرة 

التحوالت.
اىل  األزرق  التيار  وانتقال  هذا 
دمشق  مع  العالقة  يف  الوسط 
ليس صعبــا خصوصا يف ظل 
الهدنــة  مع النظام الســوري 
ة من فرتة طويلة حيث وصف الحريري  القا
الدولة  لبنان باالســرتاتيجية مــع  عالقات 
السورية عندما شكل الحكومات املاضية ويف 
هذا االطار يأيت الرتحيب اليوم  باستجرار الطاقة 
عر ســوريا اذ يضع القريبون من املستقبل 
خطوة الغاز املرصي يف سياق  إنجازاتهم من 

خالل محادثات الحريري يف مرص.
مؤرشات مختلفة  تدفــع رئيس الحكومة 
ورئيس تيــار املســتقبل اىل اإللتحاق بالجو 
ء مع دمشق فالحريري  السيايس الجديد النا
ال ميكن ان يســري عكس التيار الدويل وصار 
واضحا حجم التسهيالت الني منحتها واشنطن 
للجانــب اللبناين واطالق يده للتنســيق مع 
السوريني كام ال ميكن ان يكون معاديا  لعملية 
التواصل الجارية بني ســوريا وعدد من دول 

الخليج.

سوريا مع  العاقة  و»لغم«  الدعم  رفع  مواجهة  في  ميقاتي  حكومة 
ــف الـــــــــســـــــــوري ــ ــل ــ ــم ــ ــل ــ ــديـــــــدة ل مـــــقـــــاربـــــة وزاريـــــــــــــــة جـــــ

ــى دمــشــق ــ ــ ــ الـــطـــريـــق ال ــتـ ــي فـ ــ ــرك ــ ــي ــ الــــضــــوء األخــــضــــر األم

التمويلية البطاقة  وع  مو تابع 
ــصــور ــى ت ــل ــاتــي اطـــلـــع ع ــق مــي
الـــــــــوزراء الجـــــــــدد   لوزاراتهـــــــــم

الــوزراء نجيب ميقــايت امس،  بارش رئيــس مجلس 
عقد اجتامعــات متتالية مع الوزراء يف اطار مناقشــة 
تصورهــم لعمل وزاراتهم وامللفات االساســية املطلوبة، 
والتحضــري للبيان الوزاري الذي ســتنال الحكومة الثقة 

أساسه. عىل 
الجدد  الوزراء  اجتامعــا ضم  الرئيس ميقايت  كام عقد 
التي  التمويلية،  البطاقــة  والســابقني املعنيني مبوضوع 
تم االعالن عن املبارشة بتســجيل من يرغب االفادة منها، 

املحددة. الرشوط  وفق 
وحرص رئيــس الحكومة عىل االطــالع تفصيليا عىل 
االعالن  اذا كان  املوضــوع، وما  التي قطعها هذا  املراحل 
عــن البطاقة قد اقــرتن فعليا مبصــادر متويل محددة، 
ومواعيــد محددة للدفع، أم أن البحث سيســتمر يف هذا 
لكل  النهائية  والحلول  املناســب  التمويل  املوضوع اليجاد 

امللف. بهذا  املتعلقة  املسائل 
وقد اتفــق بنتيجــة البحث عىل أن يســتكمل الوزراء 
الجدد والســابقون البحث يف االيام القليلة املقبلة العداد 

املوضوع.  هذا  يف  النهايئ  التقرير 
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

بارك النائب  إبراهيم كنعان ، » تشــكيل 
باإلصالحات  لبنانيــني  »ول  ، الحكومــة 
املنتظرة«، الفتاً إىل أن »التعاون مطلوب 
من الجميع للدفع يف اتجاه انجاح مهمة 
لهــا مرشوع واضح  الحكومة، ويكون 
بعيداً من تقاســم املواقــع، وأخذ  البيان 
لبنان  الجد النتشال  الوزاري  عىل محمل 

من االنهيار«.
وخالل حديث تلفزيوين، أشار كنعان 
إىل ان »اهــم عنرص ينجــح الحكومة 
ويلغي املتاريــس التقليدية هو االلتقاء 
عــىل رؤيــة واحــدة، والتفاهم عىل 
األولويات األساســية املفرتض خوضها 
يف الفرتة املقبلة«، مؤكداً أن »هناك ارادة 
دولية واضحة دفعت يف اتجاه تشــكيل 
الحكومة، ولكن ما شــكّلها هو الوضع 
الداخيل الضاغــط يف اتجاه عدم امكان 
االستمرار بال استقرار قد يؤدي اىل زوال 

لبنان«.
وأكد أنه »بالوضع الذي نحن فيه اليوم، 
ال يشء يستحق هذا الوقت الطويل الذي 
مر للتشــكيل، يف وقت كان مُيكن لهذا 
األمر أن يُحّل من خــالل تعاطي ورؤية 
الحكومات  تجارب  فلنتعلم من  لفة.  مخت
مدى  عىل  »نــرى  مضيفا  بقة«،  ا ـ ـ الس
ســنوات وعقود حكومات تعاقبت من 
دون مشاريع وال رؤية مشرتكة لها، بل 
بيانات إنشائية وزارية. بالتايل فلنذهب 
حسب الضمري الوطني والعلم السيايس، 
»ونعمل مشوار« ولو كان قصرياً، لنخرج 

لبنان من الوضع الذي هو فيه«.
ولفت إىل أن »الظــروف اختلفت بني 
حكومة رئيس الوزراء الســابق  حسان 

ايل   الح الــوزراء  رئيس  وحكومة  دياب  
نجيب ميقايت ، فاليوم ال ميكن املقارنة، 
فنحــن يف االنهيــار اليــوم، مل نصل 
الكبــري، ولكننا مهددون  بعد لالرتطام 
بالزوال«، متســائالً »مــاذا نريد حافزاً 
اكر من ذلك لتغيري طريقة التعاطي عىل 

مستوى الدولة ومؤسساتها؟«.
كــام رأى أن »كل كالم عن ثلث معطل 
أو ثلثني أو أكرية أو أقلية يف الحكومة، 
أننا »مش رايحني« عىل خري..  هذا يعني 
كل شــخص يضمر الــرش للبنان يدخل 
يف هذه الحســابات. ولكــن اذا اتفقنا 
عىل خارطة طريق مشــرتكة مباذا تفيد 
األثالث نحن اليوم يف واقع آخر مختلف 
يجب لألفرقاء السياســيني ونحن منهم، 
ان نتعاطى بشــكل بتناسب مع حطورة 
الوضع الحايل«، مشددا عىل أن »الكالم 
يجب ان يكون اليوم عىل الخطة وخارطة 
الطريق للخروج مــن الوضع الذي نحن 
فيه، وهذا يجب ان يكون تفكري الحكومة 
حاليا«. واعتــر أن »الرتاجع يف الدوالر 
يكون ظرفيــاً اذا مل يرتجم التفاؤل الذي 
ولّدته الحكومة عــىل أرض الواقع، واذا 
عدنا للدخول يف دوامة الرصاعات بينام 
ســيؤدي كل تطّور ايجايب اىل انخفاض 

اضايف يف سعر الرصف«.
وتابع »لســنا صندوق بريد، بل نحن 
املجلس النيايب ولدينا صالحيات وحقوق 
ورقابة، واملطلــوب تعاون مرصف لبنان 
والحكومــة وجمعيــة املصــارف يف 
الوصول اىل القرار املناسب حول تحديد 
الـ3900 قبل  البديل عن  ســعر الرصف 

نهاية هذا الشهر«.

رجاء الخطيب  

مام ال شك فيه أن دعم السلع مل يعد 
يجدي مقابل رضورة دعم املواطن يك 
ال يغرق بني مطرقة التضخم وسندان 
السوق الســوداء. بعد أشهر طويلة 
من الحديث عــن البطاقة التمويلية 
وعن ســبل متويلها وآلية عملها، ها 
هي منصة التسجيل انطلقت يف ظل 
الحديث عن رفع للدعم قبل نهاية شهر 

أيلول.
»الديار« اتصلت بالنائب ياسني جابر 
الذي أكد أن الكرة حالياً هي يف ملعب 
السلطة التنفيذية، وتحدث عن حديث 
دار عــىل الهامش مــع نائبة رئيس 
الحكومة لدى حضورها جلسة لللجان 
التي،  النيايب  املجلس  املشــرتكة يف 
ولدى سؤالها عن التأخري الحاصل يف 

إقرار البطاقة التمويلية، قالت إنهم يواجهون مشكلة 
يف طريقة الدفع بسبب الشح يف البطاقات الذكية التي 
هم بحاجة إىل مئات األلوف منها، واعترت أنه ميكن 
املبارشة بالدفع نقداً عر املصارف وعر رشكات تحويل 
األموال إىل أن يتم تأمني عدد البطاقات الذكية املطلوب. 
جابر أعزى ســبب الفــو والتخبط الحاصل يف 
موضــوع رفع الدعم والبطاقــة التمويلية، إىل غياب 
القيادة يف هــذا البلد الذي يشــهد طريقة حكم غري 
مسبوقة، مشبها لبنان باملريض الذي يحت بانتظار 
أن يقوم املعنيني بتعيني طبيب محسوب عليهم حرصا 

ليؤدي مهمة مداواة هذا املريض وفق تعبريه. 
من ناحيتها أكدت الســيدة عليا عبــاس املدير العام 
السابق الوزارة التجارة واالقتصاد أن الوزراء املعنيني ما 
زالوا يقوموا بتحديــد املعايري التي يبنى عليها االختيار 

للفئــات املســتهدفة والتي برأي الســيدة عباس غري 
منطقية وفــق ما يتم التداول بهــا ومن ضمنها عدم 
إعطاء البطاقــة التمويلية ملن لديه مبل 10 ألف دوالر 
يف البنك )حــوايل 250 ألف عائلــة وفق اإلحصاءات 
األولية( بغض النظــر عن تدهور قيمته واحتجازه يف 
البنــك، وبالتايل يجب أن تتم املوافقة عىل رفع الرسية 
املرصفيــة عن الحســابات عند تعبئــة الطلب، ويف 
التفاصيل أكر تحدثت عباس عن انقســام اللجنة إىل 
قسمني، احدهم ينادي بعدم إعطاء البطاقة لهذه الفئة، 
واألخر ينادي باإليعاز إىل مرصف لبنان إلصدار تعميم 
يسمح للمودعني املحتجزة أموالهم بسحب 100 دوالر 
شهري من حساباتهم املحجوزة كنوع من التعويض عن 

عدم حصولهم عىل هذه البطاقة. 
عباس رأت أن ما يح عن إعادة النظر بسعر رصف 
3900 له ارتباط بهذا املوضوع بطريقة أو بأخرى، وأن 

هكذا معايري هي مجحفة بحق موظفي 
العــام والخاص خصوصاً  القطاعني 
وأنهم مل يســتفيدوا من أي زيادة عىل 
الرواتــب التي انخفضــت قيمتها إىل 
التمويل  ، وعن مصادر  ما يقارب 93
رجحت أن يتم إســتعامل قرض البنك 
الدويل أو مخصصات محاربة جائحة 
كورونا التي تبل ما يقارب 800 مليون 
دوالر. عباس اســتبعدت أن يتم إصدار 
البطاقة التمويلية يف املدى املنظور أو 
بالتزامن مع رفع الدعم، علامً أن مجلس 
النواب دعا النواب املعنيون إىل جلسة 
اســتامع عن هذا املوضــوع األربعاء 
القادم ملعرفــة إىل أين وصلت مرحلة 
تحديد املعايري التي مل يتم اإلنتهاء منها 
بعد، والتي تحتاج إىل وقت باإلضافة 
إىل مزيد من الوقت لتسجيل املعلومات 
والقيام بزيــارات ميدانية للتحقق من 
هذه املعلومات ومن ثم هناك مرحلة التوزيع، كام لفتت 
عبــاس إىل أن إطالق املنصة أمــر صوري فقط كونه 
ال يوجد حتى اللحظة معايري واضحة للســري عليها، 
وتساءلت عن النوايا املبيتة خلف ما يجري لخراب البلد 

وفق تعبريها. 
مل يتعرض هذا الشعب إىل أكر رسقة يف التاريخ ومل 
يعش أكر حقبة فساد فحسب، بال إنه اليوم يباع أكر 
وهم بنوايا انتخابية قذرة، وبعناوين حساســة متس 
قوته اليومي وقدرته عىل االســتمرار والوقوف مجدداً 
بعد أن افرتش الطرقات طوابرياً من الذل والحرمان. فهل 
نصدق الوهم الذي يبيعوننا إياه عىل شاشات التلفزة، أم 
نركن ولو ملرة واحدة إىل املنطق والعلم واألرقام والواقع 
والتي تعارض جميعها كل مــا يتبجحون به من كذب 

ونفاق؟  

ــرة ــوف ــيــر مــت ــة  ــي ــوجــســت ــل ــهــا ال ــزات ــجــهــي ــة : ت ــي ــل ــوي ــم ــت الــبــطــاقــة ال
ـــيـــر جـــــاهـــــزة حـــتـــى الــلــحــظــة ومـــعـــايـــيـــرهـــا االخــــتــــيــــاريــــة 

التســــــوية املبدئيــــــة بين فرنســــــا وإيــــــران »ولــــــدت« الحكومة الجديــــــدة والعبــــــرة في التوافــــــق والعمل
قتصادي مــــــع إعاء مصلحــــــة اللبنانيين ع لبنان على ســــــكة التعافــــــي ا أمامهــــــا فرصة حقيقيــــــة لو

دوليل بشعالين

ُولدت الحكومــة الجديدة الجمعة بعد يــوم من اإلتصال 
الهاتفــي الذي حصل بني الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون 
ونظــريه اإليراين إبراهيــم رئييس الخميــس، والذي جرى 
التأكيــد خالله عىل أّن »طهران جاّدة يف الحفا عىل األمن 
وقــّوة الردع يف منطقــة الخليج وبحر ُعامن، وســُتواجه 
العنــارص التي تتســّبب بزعزعة األمــن«، يف الوقت الذي 
تعمل فيه رشكة »توتال« الفرنســية يف العــراق مبليارات 
الــدوالرات. وفيام يتعلّق بلبنان قــال رئييس »نحن نؤيد أي 
عمل يستهدف اإلستقرار واألمن وتحسني الوضع اإلقتصادي 
للشعب اللبناين، ونرّحب بدعم فرنسا يف هذا الصدد«... هذه 
التســوية املبدئية أّدت اىل متريــر الحكومة يف لبنان، عىل 
أمل حصول التسوية الشاملة التي من شأنها إعادة املياه اىل 
مجاريهــا يف لبنان ودول املنطقــة، يف حال متّت عىل خري 

ما يُرام.
أوساط ديبلوماســية مطّلعة تحّدثت عن أنّه أصبح للبنان 
وبعد طول انتظار حكومة جديدة قادرة عىل اتخاذ القرارات 
وعىل التفاوض مع صندوق النقد الدويل وهو أمر جّيد جّداً، 
لطاملا دعت إليه دول الخارج منذ اســتقالة حكومة الرئيس 
حّســان دياب بعد أيّام معدودة عىل انفجار مرفأ بريوت يف 
4 آب من العام املايض. وأشــارت اىل أنّه أمام هذه الحكومة 
الجديدة فرصة حقيقية لوضع لبنان عىل السكّة الصحيحة 
لتحســني وضعه اإلقتصادي املأزوم، رشط أن تكون مصلحة 
الشــعب من أولوياتها، وليس مصالح الكارتيالت واملصارف 

التي حجزت أموال املودعني، ومل تُفرج عنها حتى اآلن.
ومبــا أّن التوافق قد حصل بني رئيــس الجمهورية العامد 
ميشال عون والرئيس نجيب ميقايت عىل تشكيل الحكومة، 
فهذا يعني أنّهام تحّسســا ما يعاين منــه املواطن اللبناين، 
عىل ما أضافــت، وما آلت إليه األزمات من تفاقم أثّر ســلباً 
عىل الحيــاة اليومية للمواطنني، وتجاوبا بالتايل مع الوضع 
اإلقتصادي الضاغط بهدف العمــل عىل حلحلته رسيعاً. من 
هنا، أملت أن يكون لديها القدرة الكافية لتحقيق اإلصالحات 

املطلوبة، كونها مدعومة من 
دول الخارج، وال »ثلث معطّل« 
فيها عىل مــا أكّدت األطراف 

املشاركة فيها. 
أّمــا اإلســتحقاقات التي 
تنتظر هذه الحكومة بعد عقد 
أول جسلة وزارية لها اإلثنني، 
والتقاط الصــورة التذكارية، 
وصياغة البيــان الوزاري ثّم 
نيلها الثقة يف مجلس النّواب 
التــي ال بــّد أن تحصل خالل 
األســبوع املقبل، فهي كثرية، 
عىل ما أوضحت األوســاط، 
أّولها، موضــوع رفع الدعم 
الكيّل عن املحروقات، ومن ثّم 
التفاوض مــع صندوق النقد 
الــدويل، فضالً عــن تحرير 
سعر رصف الدوالر األمرييك 

الذي له 4 أو 5 أســعار يف البلد نفســه، وملفات الكهرباء، 
واإلحتــكار والتخزيــن، والتهريب، ورشكة امليدل إيســت، 
والكابيتل كونرتول، والتدقيق الجنايئ وسواها. كلّها عناوين 
كبرية عىل الحكومة إيجاد الحلول لها، تدريجاً. والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا كيف ســتترصّف هذه الحكومة تجاه هذه 
امللفات، هل بطريقة الحكومات الســابقة نفسها أم ستعمل 
عىل تغيريها بإعالء مصلحــة اللبنانيني فوق كّل اإلعتبارات 
األخرى، وهل نضجت بالتايل الظــروف الداخلية واإلقليمية 

لتحقيقها؟
كذلك فإّن املجلس النيايب نفســه، سريى ما سيكون عليه 
برنامج الحكومة، عىل ما عّقبت، ليك تحصل عىل ثقته، وال 
ســيام »تكّتل لبنان القوي« الذي يُرجىء اإلعالن عن إعطاء 
الحكومة الثقــة اىل حني اإلطالع عىل برنامجها. يف الوقت 
الذي أعلن فيه ميقايت أنّه ســيحصل عــىل ثقة التكّتل، من 
ضمن التســوية التي أّدت اىل والدة الحكومة. وقد صّحح له 

عون تأكيده هذا، بعد دراســة برنامجها. ولهذا فإّن الجميع 
ينتظــر بيانها الوزاري لــيك يبني عىل الــيشء مقتضاه، 
وملعرفة ما إذا كانت ستعمل فعالً عىل وضع البالد عىل سكّة 
اإلصالحات، أم ستهدر األشــهر املقبلة هباء اىل حني موعد 

اإلنتخابات النيابية املقبلة يف 8 أيار من العام 2022.
وفيام يتعلّــق بالثلث املعطّل الذي يقــول البعض إّن عون 
قد حصل عليه بشــكل مقّنع، فأوضحت األوساط عينها بأّن 
ّة وزير ملك يُحّقق الفرق  كّل فريق يعتقد أنّــه ميلكه كون 
يف عدد الحقائب، غــري أّن »الثلث املعطّــل« قد أصبح وراء 
هــذه الحكومة التي يؤمل منها أن تبدأ عملها الفاعل رسيعاً. 
ولفتت اىل أّن الحركة التي قامت بها الســفرية الفرنسية يف 
لبنان آن غريّو قبل يوم من تشــكيل الحكومــة، تزامناً مع 
الزيارة الرسمية للوفد العســكري من اإلتحاد األورويب اىل 
لبنان، قد أوجدت مخرجــاً لهذا »الثلث الضامن« أو »املعطّل« 
الذي كان يُعطّل والدة الحكومة، من خالل األسامء املشرتكة 
لكّل مــن عون وميقايت مثل جــورج كالس ونجال ريايش. 

كذلك فإّن اإلتحاد األورويب، ومن ضمنه فرنســا، كان لّوح 
بالعقوبات كون بداية انطالق اجتامعاته ســتحصل يف 21 
من أيلول الجــاري، والتي كان يُفــرتض أن يُناقش خاللها 
مســألة العقوبات عىل شــخصيات لبنانية مســؤولة عن 

ة. تعطيل تشكيل الحكومة، يف حال بقيت العرقلة قا
ومــن هنا، وبعد أن جرى التوافق بني إيران وفرنســا عىل 
تعزيز العالقــات بني البلدين عىل أســاس اإلحرتام املتبادل 
واملصالح املشــرتكة، وعىل أنّه بإمكانهام أن يلعبا دوراً يف 
إرساء السالم واإلســتقرار يف املنطقة من خالل تعاونهام، 
وألّن حجــم األزمة الخانقــة مل يعد يُحتمل، جــرى تذليل 
العقبات املتبقية أمام تشكيل الحكومة يف لبنان عىل قاعدة 
»ال رابح وال خارس«. غري أّن االوســاط تســاءلت يف الوقت 
نفسه عاّم إذا ما كان الرصاع السيايس القائم قد انتهى، وإذا 
ما كانت الثقة بني فريقي النزاع قد استعيدت بالكامل، سيام 
ّة قرارات اســرتاتيجية عىل حكومة ميقايت اتخاذها  وأّن 
يف ظّل أزمة النظام الذي يعيشه لبنان. كام يف ظّل النقاش 
الذي ســبق تشــكيل الحكومة، عىل قانون اإلنتخابات، بني 
فريق يُنادي بتطبيق الالمركزية اإلدارية املوّسعة، وآخر يريد 
إجراء اإلنتخابــات وفق تعديل القانون الحايل واعتامد دوائر 

كرى عىل أساس النسبية، أو اعتامد لبنان دائرة واحدة. 
وأملحــت اىل أّن التوافق يف عمــل الحكومة فور صياغة 
بيانها الــوزاري ونيلها الثقة من املجلس النيايب والبدء بعقد 
جلســاتها الوزارية ســيظهر رسيعاً أمام الداخل والخارج، 
ســيام وأنّه لديها مهام كثرية تتعلّق بالخطوات اإلصالحية 
التي عليها القيام بها مثل تأمني الكهرباء والبنزين واملازوت 
والخبز للبنانيني، لوقف اإلنفجار اإلجتامعي الذي كاد يحصل 
لو مل تولد، ســيام وأّن العني يف الداخل والخارج ســتكون 
عىل أدائها وعىل مدى توافقهــا إلنتاج العمل املطلوب منها. 
أّما إذا فشــلت يف اتخاذ القرارات اإلصالحية، فإّن اإلنفجار 
ســيعود لُيهّدد وجودها، ولعدم حصول اإلنتخابات النيابية 
والبلدية واإلختيارية يف موعدها، وهذا ما ال يريده اي طرف 
سيايس شارك فيها عىل أساس إنقاذ البالد وتحسني وضعه 

اإلقتصادي رسيعاً. 

عقدت الهيئة السياســية يف »التيار الوطني 
الحر« اجتامعها الدوري إلكرتونيا برئاسة النائب 
جران باسيل، وناقشت جدول أعاملها، وأصدرت 
بيانــا رحبت فيه ب »تأليــف الحكومة الجديدة 
التي أسقطت بوالدتها كل االفرتاءات واملامرسات 
واألكاذيب التي استهدفت ســنة كاملة، تعطيل 
ب العهــد وكــرس التوازنات  املؤسســات ل
واألعراف واألصول ورضب الدســتور مبحاولة 
االعتــداء عــىل صالحيات رئيــس الجمهورية 
واختالق سيناريوهات وافتعال األزمات واملررات 
ملنــع تأليــف الحكومة، اىل أن صــح الصحيح 

وتألفت حكومة بحسب الدستور وامليثاق«.
وقالت »التيار الوطني الحر الذي مل يشــارك 
يف الحكومة، قام بواجبه الوطني يف تســهيل 
والدتها وهو ينتظر بيانها الوزاري ليحدد موقفه 
من إعطاء الثقة لها، مع فتح باب النقاش لذلك. 
وتؤكد الهيئــة وجوب قيــام الحكومة بوضع 

خطــة تعايف مايل رسيعا وبــدء التفاوض مع 
صنــدوق النقد والعمل مع مجلــس النواب عىل 
إصدار الترشيعات الالزمة املواكبة، وال ســيام 
منها قانون الكابيتال كونرتول واستعادة األموال 
املحولة اىل الخارج مع وجوب الســري بالتدقيق 
الجنــايئ ووضــع برنامج واضــح لالصالح 
ومحاربة الفساد، وهي أمور مفصلية يجب عىل 
الحكومــة القيام بها للحصــول عىل ثقة التيار 

والشعب واملجتمع الدويل«.
أضافت »ترى الهيئة أن عىل الحكومة الجديدة 
أن تنطلق يف إيجاد الحلول املســتعجلة ألزمات 
الكهرباء واملحروقات والدواء، واإلرساع بالبطاقة 
التمويلية وتوفري شــبكة األمــان االجتامعي. 
ويف هذا اإلطار ترحب الهيئة باملســار الطاقوي 
الذي بدأ بزيارة الوفد الوزاري اللبناين لدمشــق 
ومشــاركة لبنان يف اجتامع عامن، وتدعو إىل 

استكامله لتأمني الطاقة للبنان«.

ــــــهيل ــ ــ ــ ــا لتسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بواجبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي« : قمنـ ــ ــ ــــار الوطنـــ ــ ــ ــ ــ »التيـ
ــوزاري ــ ــ ــ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر بيانهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وننتظـ ــ ــ ــ ــ ــ والدة الحكومـ

رأى عضــو كتلة »التنمية والتحرير« النائب ا 
قاسم هاشم يف بيان، أن »ما يهم اللبنانيني من 
الحكومة بعد مخاض والدتها انتاجيتها، وأن ال 
تطول النقاشات حول البيان الوزاري الن مهمة 
الحكومة واضحة وما عليها اال االرساع بوضع 
الخطة االنقاذية لوضع حد لالنهيار والتفتيش 
عن االليات والسبل للخروج من االزمة الراهنة، 
وأن تعمــل كفريــق عمل يضــع يف أولوياته 
مصلحة اللبنانيني الذين اكتــووا بنار التعطيل 
ن سياســات االســتهتار  واالنتظار، ودفعوا 

واالستهانة بكرامة الناس ووجعهم واالمهم«.
وقــال »آن االوان لتعاطــي الحكومة مع 
قضاياهــم وازماتهم وفق املصلحــة الوطنية 
بعيــدا مــن املصالــح واملكاســب الطائفية 
لك  والحزبيــة ويف ارسع ما ميكــن الننا ال 
تــرف الوقت، وال بد من اعادة بنــاء الثقة بني 
الدولة وشــعبها قبل ثقة الخارج، لذلك فااليام 
املقبلــة ســتضع الحكومة امــام االمتحان 
الصعب، وكيف ســتتعاطى مع حدود االزمات 

وكيفية مقاربتها«.

هاشـــــــــــــــم : األيـــــــــــــــام املقبلـــــــــــــــة ســـــــــــــــتضع 
الحكومـــــــــــــــة أمـــــــــــــــام االمتحـــــــــــــــان الصعـــــــــــــــب

جعجع : لن تكون حكومة ميقاتي
ــا ــ ــه ــ ــات ــ ــق ــ ــاب أفــــــضــــــل مـــــــن ســ

أكّد رئيس حزب »القّوات اللبنانّية«  سمري جعجع ، ان 
»النواة الصلبة للمجموعة الحاكمة املكونة من »التيار 
الوطني الحر« و«حزب الله« مسؤولة عن ايصال لبنان 
اىل الحضيض فكيف لها ان تنتشله عن طريق حكومة 
هي مســؤولة عن تشكيلها يف شكل اسايس؟ بغض 
النظر عن وجود بعض الشــخصيات التــي نكّن لها 
االحرتام ومع تقديرنــا لجهود رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت وعزمه الدائم عىل تحمل املسؤولية، فإنه عىل 
األرجح لن يكون قادراً عىل احــداث التغيري املطلوب 
والــرشوع يف املســار االنقاذي بوجــود املجموعة 
الحاكمــة إياها.  من هنا، لن تكــون حكومته افضل 
من سابقاتها وال نتوقع منها اال النتائج نفسها، ولهذا 
الســبب، مل يســِم حزب القوات منذ عامني اي رئيس 

حكومة ومل يشارك يف اي منها«.
واعتر »ان ابصار الحكومة النور يف هذا التوقيت 
بالذات مــرّد اىل مجموعــة عوامــل يتداخل فيها 
الخارجــي بالداخيل وقد تعب جميــع املعنيني بامللف 
وارهقوا بعد 13 شــهرا من املامطلــة والعرقلة، مبن 
فيهم رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون، كام 
ان هامــش اللعبة ضــــاق اىل درجة مل يعد معها 
اي طرف قادراً عىل االســتمرار يف الدوران يف حلقة 

مفرغة«.
ورأى »ان االهم من كل ذلك، ومن تشكيل الحكومة 
بحد ذاتها، وهي ليســت اال حبة »بانادول« قد تسكن 
االمل موضعيــاً، هو الوقت الضائــع قبل الذهاب إىل 
العالج الفعيل الذي يســتأصل جذور األزمة من خالل 
انتخابات نيابية مبكرة تنتج حكومة حقيقة فاعلة، 
انية اشــهر عــىل اللبنانيني ان  ة  خصوصاً ان 
ينتظروها حتى موعد االنتخابات يف ايار، وهو وقت 
طويل جداً يف ظل ازمات قاتلة يقبعون يف ظلها. لكن 
يف ما لو اجرينا االنتخابات االن سنوفر الكثري الكثري 
يس والعذاب واملشّقات التي يتكبدها اللبنانيون  من امل

يومياً«.

قال وزير الرتبيــة والتعليم العايل عباس 
الحلبــي يف حديــث ملوقع »ســكاي نيوز 
والتعليم من  الرتبيــة  »إن ملــف  عربية«، 
أتت يف  التي  الجديــدة،  الحكومة  أولويات 
وقت تعيش به القطاعات الحيوية يف لبنان 
العديد من األزمــات«، مضيفا  »لعل التعليم 
من أعقــد امللفات التي ســتواجه حكومة 
كغريه  القطاع  يعــاين  حث  الجديدة،  ان  ن ب ل
من القطاعــات بالبلد الغارق يف دوامة من 
اللبنانيون  الزعامء  اتفق  والجمعة  زمات.  أل ا
برئاسة رجل  عىل تشــكيل حكومة جديدة 
األعامل نجيب ميقايت، بعد عام من التناحر 
الوزارية تسبب  الحقائب  السيايس بشــأن 

يف تفاقم انهيار اقتصادي مدمر«.
وتابــع »ويف ظل التخبط الذي تعيشــه 
الدرايس، وإعالن  العــام  أعتاب  األرس عىل 
روابــط املعلمني مقاطعــة العمل إىل حني 
تحقيق مطالبهم، وبدء املدارس الخاصة رفع 
أقســاطها من دون العودة إىل لجان األهل، 
الكهربايئ  التيار  وأزمة املحروقات وانقطاع 
التي تهــدد حتى إمكانية فتــح املدارس أو 
انتقال الطالب واألســاتذة واملوظفني إليها، 
العايل  والتعليم  الرتبيــة  وزير  مهمة  تبدو 

للغاية«. ثقيلة  الحلبي  عباس 
وشــدد الحلبي عىل رضورة »إنقاذ العام 
الدرايس الغارق يف املشاكل«، خصوصا بعد 
م عامني يف التعليم من املنازل بســبب 
أزمة كورونا، وقال »يجب أن يكون التعليم 
حضوريــا بعد ضياع ســنتني عىل الطالب، 
لكن يجب البحث عن املستلزمات التي تؤدي 
تكون  الــدرايس، بحيث  العــام  إنجاح  إىل 

السنة املدرسية آمنة وناجحة«.
وتابــع »أعلم أن املهمة كبــرية جدا لكن 
بنفــس طويل  يكون  أن  يجــب  الســـعي 
وبالقدر عينه من املســتوى، يك نتمكن من 
تخطي مرحلة أساســية هــي ضامن عام 
درايس آمــن لطالب لبنــان، وهذا ال يتم إال 
املدارس  بني  الحثيث  التــــعاون  عن طريق 
والطالب  واألهايل  واألســــاتذة  واإلدارات 
تأمني  عىل  »سنعمل  مضيفا  األهل«،  ولجان 
كل العنــارص التي تــؤدي إىل إنجاح العام 
الدرايس، بالتايل املحروقات والبنزين الالزم 
النتقال الطالب واألســاتذة جزء من الحلول 
التــي ســنعمل عليها. يفــرتض أن تتوىل 
الحكومة هذه املشــكلة ونجــد لها الحلول 

املناسبة«.

ــيــم ســيــكــون حــضــوريــا ــعــل ــت وزيـــــر الــتــربــيــة : ال

غرد وزير الصحة فراس ابيض عر حسابه 
املســؤولية وقت  عــىل »تويرت« »تحمــل 
االزمات واجــب تجاه الوطن واملجتمع، وهي 
أمانة يســأل عنها أحدنا دنيا وآخرة. الصحة 
حق، والنــاس يهمها ما ســوف يفعله املرء 

لحل مشاكلها، وليس ما فعله من قبل، وهذا 
مفهوم«.

أضاف »مع كامل الشــكر لــكل العواطف 
النبيلة التي تلقيتها، والتقدير لكل عون عىل 

أداء هذه املهمة الصعبة«.

وقــــت ولـــــيـــــة  املـــــســـــ تــــحــــمــــل   : األبــــــيــــــ 
ــا الــــوطــــن واملــجــتــمــع ــ ــج ــ األزمـــــــــات واجـــــــب ت

ــكــون ي أن  يـــجـــب  الـــحـــكـــومـــة  ــر  ــكــي ــف ت  : كـــنـــعـــان 
ــع ــخــروج مـــن الــو ــل ــق مــشــتــركــة ل ــخــارطــة طــري ب
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: معلمو الخا والرسمي واملهني: ال عودة حتى تصحي الرواتب وتأمين بنزين  >الديار تفت ملف العودة إلى املدار
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مينى املقداد

عادة ما يستقبل اللبنانيون العام الدرايس، بكثري من اإلقدام 
والحامســة، أّما اليوم فالهواجس هي سّيدة املوقف، نظرا لكم 
الضغط الهائل الذي ينتظر الكادر التعليمي والطالب واألهل من 

جهة، وإدارات املدارس من جهة أخرى.
وال يزال قرار عودة التعليم الحضوري أواخر الجاري، يأخذ حيزا 
واسعا من النقاش الرتبوي، لترز رصخة املعلمني مرتفعة جدا، 
اىل حّد املقاطعة لرسالة طاملا وضعتهم يف خانة الرسل، نظرا 

لهدفها املتمّثل ببناء اإلنسان.
معلمو لبنان يرغبون بشــّدة  العودة إىل التعليم الحضوري، 
نظرا للشوائب الكثرية التي أحاطت بقرينة االفرتايض، فجهوزية 
األخري مل ولن تكتمل رغم املنصات الكثرية التي أنشــأها  كبار 
خراء الرتبية يف لبنان، ورغم الجهود التكنولوجية املتميزة التي 
ا باملقابل للعودة املبارشة رشوط يســتحيل دونها  ّ واكبتها. إ

تحقيق الهدف املأمول من مختلف عنارص العملية الرتبوية.

 عّبود إعطاء املعلمني الدرجات الست 

»الديار« تقّصت هواجس ومقرتحات الهيئات التعليمية يف 
القطاعني الرسمي والخاص، لبدء عام درايس فاعل بعد عامني 
من »البعد«، حرم طالبا كرا من اكتســاب الكفايات التعليمية 
املطلوبة مبا تحمله من مهارات ذهنية وحّسية، وتسّبب  بترسّب 
آخرين، لضعف يف إمكانات مدارسهم وأرسهم، كام مل ينصف 
املعلمــون إن كان لناحية األجر املتأخــر واملتقطع أو لناحية 

الجهودة املبذولة من اللّحم الحّي.
نقيب املعلمــني يف املدارس الخاّصة رودولــف عّبود أكّد لـ 
ورة  »الديار«  أّن كّل املسؤولني الرتبويني واملعلّمني يقولون ب
العودة للتعليم الحضــوري، إال أّن  ذلك يتطلب تحقيق مطالب 
مزمنة، ال ســّيام يف املدراس التي ال تعتر فيها رواتب املعلمني 
قانونيــة، أي إّما أنّهم كانوا يتقاضون جــزءا من الراتب، وإما 
يتقاضونه كامال من دون الدرجات الســت، ويف كلتا الحالتني 
أصبح الراتب اليوم غري كاف، فضال عن عدم توافر مادة البنزين 
وســعرها املرتفع، مطالبا بإعطاء املعلمني الدرجات الست يف 
املدراس التي امتنعت عن ذلك، ومنحهم سلفة عىل الراتب، وإقرار 
بنزين مدعوم لهم وتخصيص محطات بأوقات محددة لتخفيف 

عناء االنتظار يف الطوابريعنهم.

 مرشوع الـ 500 مليار ومطالب أخرى 

أما عىل مستوى إدارات املدارس الخاصة، فذكّر عّبود مبرشوع 
الـ 500 مليار لرية، الذي مل يقّر حتى اليوم يف املجلس النيايب، 
علام أنّه كان مطروحا  منذ العام املايض، وهو مخصص  لدعم 
املدارس سنويا يك تســتطيع ان تقوم بواجباتها، فال تزيد من 
أقســاطها وتغطي رواتب معلميها وموظفيها، داعيا إىل إقرار 
القانون بأّول فرصة، كام تحّدث أيًضا عن القانون الذي يقّدم  لكل 
تلميذ باملدرسة الرســمية والخاصة مبل مليون لرية، مقرتحا 
وضع التقدميات يف صناديق املدارس يك تدفع التزاماتها،  كام 

متّنى عىل وزير املالية إعطاء فرتة ســامح عن رضائب املدارس 
واملعلمني من السنة املاضية حتى انتهاء األزمة، عطفا عىل  إلغاء 

يبة اإلضافية عىل املعلمني العاملني يف أكر من مدرسة. ال

 الفرصة ال تزال سانحة إليجاد الحلول 

عّبود لفت أيًضا إىل موقف هيئة التنسيق النقابية التي تضم 
نقابة معلمي القطاعني الخاص والرسمي، األسايس والثانوي، 
األكادميي واملهني، واملتقاعدين، التي حّذرت يف بيانات سابقة 
مام وصلنا إليه اليوم، إذ كانت تحّث املسؤولني عىل ايجاد حلول 
لكل هذه املشــاكل قبل بداية العام وهــذا مل يحصل«، وأضاف 
»  نحن ذاهبــون اىل الالعودة اىل التعليم الحضوري وهذا ليس 
ا لعدم امكان املعلمني البدء بعامهم الدرايس من دون  رغبة منا إ
رواتب، معترا أّن الفرصة ال تزال سانحة إليجاد الحلول ملعاودة 

التعليم بشكل طبيعي«.
رغم كّل الحيثيات املعيقــة للعودة الحضورية، هناك مدارس 
رتّبت أوضاعها وقّررت فتح ابوابها، وحّددت أقســاطها وأجرة 
نقل طالبها. عّبود اعتر يف هذا الشأن أنّه من البديهي أن تفتح 
املدراس أبوابهــا، ولفت إىل أّن هناك مــدارس أعطت الدرجات 
الست والرواتب كاملة خالل الســنوات السابقة، وتريد إعطاء 
سلفة اليوم، مشريا إىل أنّه كلام كانت السلفة كافية، كلّام كان 
الرجوع الحضوري ممكنا، وأنّه إذا أّدت املدرســة كّل واجباتها 
تجاه معلميها فلتبادر اىل بدء عام حضوري، أّما يف حال مل تكن 
كذلك، فال بّد أن يكون هناك موقف للمعلمني  قبل بدء التدريس، 
ورشح أّن النقابة تؤمن للمعلمــني الغطاء القانوين للمطالبة 
بحقوقهم، وحّثهم عىل االلتزام بقرارها، وأال يدخلوا املدرسة  قبل 
أن يعرفوا مصريهم وما الذي ســيتحقق من مطالبهم.وأضاف 
أّن هناك من يتحّدث حول مســاعدات خارجية وقروض ميرسة 

للبنان من البنك الدويل واليونيسف، داعيا إىل تخصيص جزء من 
هذه املبال للقطاع الرتبوي الخاص يك تنطلق العملية الرتبوية 
والتعليمية، وأن يعطى هذا القطاع األولوية، ألنّه يضم 80  من 
املجتمع اللبناين، وال بّد أن نعاود التعليم حضوريا بعد ازالة كل 
هذه العراقيل التي تجعل من العودة للمدرسة بالظروف الحالية 

شبه مستحيلة.

 جباوي ال عودة للمدارس قبل 

تأمني حقوق املعلمني وكرامتهم 

أما القطاع الرسمي فليس بأفضل حال فهو ذاك القطاع الثانوي 
الذي يشكل محط اهتامم دويل من الجهات املانحة واملنظامت 
اإلنســانية نظرا الســتيعابه طالبا غري لبنانيني، اال أّن أقطاب 
السياسة  يف لبنان الذين تعاقبوا عىل وزارات الرتبية سابقا، مل 
مينحوا القطاع إال فتاتا من تلك املنح، فيام تبخّر القسم األعظم  

يف مزاريب الهدر والفساد.
رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جباوي، 
اعتر يف حديثــه لـ«الديار«، أّن خطّة وزيــر الرتبية للتعليم 
الحضوري مل تأخذ بعني االعتبار وضع املعلمني ورواتبهم املتدنية 
التي  ترتاوح بني 100 و150 دوالرا، وأضاف أننا  لســنا ضد بدء 
العام الدرايس ولكن ضمن مقومات محددة، مشــريا إىل أّن أول 
املقومات هي رواتب األســاتذة، فالراتــب  مل يعد يكفي، وهذا 

لألسف مل يطرح يف قرار العودة.
جّباوي أشار إىل أّن هناك اقرتاح قانون سيعطي زيادة بني 25 
و40  للمعلمني، متسائال إن كانت  تؤمن الحد األد املطلوب 
ملعيشة املعلمني، الفتا اىل حالة الذل التي يعيشونها بالوقوف أمام 
محطات املحروقات، مطالبا بتأمني »بونات« بنزين لهم، وسأل 

من أين نأيت بثمن البنزين بعد رفع دعم حيث ســتصبح التنكة 
بـ 350 الف لرية ومشــّددا عىل أّن ال عودة للمدراس قبل تأمني 
حقوق املعلمني، وأضاف أّن املشكلة أكر يف التعليم اإلفرتايض 
بسبب انقطاع الكهرباء واإلنرتنت وعدم توافر األجهزة لكثري من 
الطالب واألســاتذة، أّما الحل فيبدأ بتصحيح الرواتب مبستوى 
قيمة القدرة الرشائية الحالية، أو إعطاء غالء معيشــة عىل أن 
يؤخذ بعني اإلعتبار سعر الرصف اليومي للدوالر. وشدد كذلك« أنّنا 
كهيئة تنسيق نقابية أخذنا قرارا ال رجوع عنه اذا مل يتم تصحيح 
الرواتب مبا يضمن حقوق األساتذة وكرامتهم وعدم اذاللهم عىل 

املحطات نحن لن نعود اىل املدارس والثانويات واملهنيات«.

ري »علّمنا أون الين من اللحم الحّي«  
و متعاقدو املهني مل يقبضوا

كّل مستحقاتهم عن العام املايض 

رصخة القطاع الرسمي ليست أشّد وطأة من رصخة املهني 
الذي ي لسنوات مضت، تارة من اإلهامل الرسمي، وطورا من 
التنّمر املجتمعي عىل قطاع يصّنف من أهم القطاعات يف دول 
العامل املتقدم. ويف ما يخّص عودة املهنيني إىل معاهدهم، قال 
ري  رئيس االســاتذة املتعاقدين يف التعليم املهني االستاذ وليد 
لـ«الديار« إّن  وزير الرتبية يعمل بكل جهد وقوة من أجل إبقاء 
التعليم يف لبنان وعدم إنهيار القطاع، إال أّن ال يشء واضحا حتى 
اآلن يف قطاع التعليم املهني، وأشار إىل أّن وضع املتعاقدين فيه 
يسء جدا وير له، كاشفا أنّهم مل يقبضوا كّل مستحقاتهم عن 
العام املايض، ما أّدى إىل إحساســهم بالذل والقهر، مطالبا بها 
دفعة واحدة، وأن يرفع سقف سحوباتهم باملصارف، ومضيفا 
حول تجربة التعليم عــن بعد »علّمنا أون الين من اللحم الحّي، 
دفعنا كهرباء وإشــرتاك، وكّل يشء، ومل يتم تأمني أي يشء لنا 

نهائيا، حتى إجراءات الحامية من كورونا«.
ري عىل تأمني  وعىل خّط العودة الحضورية هذا العام، شّدد  
بدل نقل شهري للمعلمني املتعاقدين، ودفع املستحقات بشكل 
 » شهري، مطالبا بأن تشــملهم البطاقة التمويلية، ومتسائال
كيف يسّمونها عودة آمنة إىل املدارس؟« وسأل  كذلك، عن مصري 
الوعــود بدعم كّل تلميذ مببل مليون لــرية، مقرتحا دعم أوالد 
األستاذة املتعاقدين مببال شهرية، وأن يعمد كّل من وزير الرتبية 
ومجلس النواب والخدمة املدنية إىل تصحيح األجور ورفع  بدل 
الســاعة للمتعاقدين، وأن يّتم تنظيــم موضوع تعبئة البنزين 
لألستاذة للتخفيف عنهم قدر اإلمكان، مشددا عىل رضورة البّت 

يف هذه املواضيع قبل العودة إىل املدارس.
هذه املرة قال املعلمون كلمتهــم وتوّحدوا مالكًا ومتعاقدين 
يف الرســمي والخاص واملهني، حول مطلب العودة اآلمنة إىل 
املدراس، والتــي ال تتوافر عنارصها حتى اللحظــة، أّما البديل 
اإلفرتايض فدونــه معوقات أكر تعقيــدا، متمّثلة بعدم وفرة  
الكهرباء واإلنرتنت والعتاد اللوجستي من أجهزة تقليدية وذكية 
لجميع طالب لبنان وأســاتذتهم، وكّل هــذه املعطيات تطرح 
عالمات استفهام حول مصري العام الدرايس الحايل، عىل أمل أن 

تتوّضح األجوبة الرسمّية يف األيّام املقبلة

االميركية« »القبضة  من  يتحرر  لبنان   : وحلفائ الل  حــزب  ميزان  في  الحكومة 
االقـــتـــصـــادي نـــقـــاذ  لـــ واالولــــويــــة  ســـريـــع  وزاري  ــان  ــيـ وبـ ــاســي  ســي إنـــتـــصـــار 

عيل ضاحي

صحيح ان الحكومة تأخرت لـ 13 شــهراً 
وتطلّب االمر معاناة للشــعب اللبناين اال ان 

يف نهاية االمر، صار للبنان حكومة
وتنطلق اوساط واسعة اإلطالع يف تحالف 
الله و8 آذار لتقول ان حكومة  »امل« وحزب 
ميقــايت وان ولدت بعد جهــد جهيد اال انها 
تشــكل بداية ايجابية لخروج لبنان من قعر 
االنهيار ومــن فوهة التفــاوض املرير مع 

صندوق النقد الدويل.
وتقــول االوســاط ان الرتاجع االمرييك 
واالنســحاب بطعم الهزمية من افغانستان 
وصوالً اىل اجراء اســتثناءات لقانون قيرص 
والسامح بعبور الغاز املرصي اىل االردن اىل 
لبنان عر سوريا والكهرباء ايضاً عر سوريا 
اىل لبنــان، انتج تراجعــاً امريكياً يف ملف 
كرس  يف  االيرانية  البواخر  رت  وا لحكومة 
الحصار عن لبنــان وانتجت عودة العالقات 
الرســمية الطبيعية بني لبنان وسوريا عر 

الوفد الوزاري الرفيع الذي زارها اخرياً.
بدورها  الحكومية  الرتكيبة  ان  اىل  وتشري 
للمبادرة  الكاملة  املواصفات  وان خرجت من 
رت حكومة تكنوقراط فعليني  الفرنسية وا
وبنكهة سياســية بعدما ســمت كل القوى 

االساســية والتــي شــاركت يف الحكومة 
ممثليها من غري الحزبيني، اال انها اتت افضل 
املمكن وال ســيام انه مل يتبق سوى 8 اشهر 
عىل اجراء االســتحقاقني البلــدي والنيايب 
من  هو  املنتخــب  النواب  مجلــس  وليكون 
ينتخب رئيس الجمهوريــة املقبل يف نهاية 

ترشين االول 2022.
وتؤكد االوســاط ان وبعيداً من »نشــوة 

االنتصار« لكــرس التعطيل االمرييك ومنعه 
الســعودي عىل  والفيتو  الحكومــة  تأليف 
الحكومة برئاسة سعد الحريري وخروجه من 
الحلبة الحكوميــة وصوالً  اىل كرس الحلقة 
الداخلية السياســية والشــخصية وانعدام 
الثقة التي كانت تعوق تشكيل الحكومة بني 
رئيس الجمهوريــة وخصومه، فإن املطلوب 
عنوانها  واحدة  مهمة  الحالية  الحكومة  من 

اخراج لبنان من ازمته االقتصادية عر إدارة 
االزمة ومنع تفاقــم االنهيار واطالق رزمة 
االصالحات املطلوبة والتفاوض مع صندوق 
النقــد الدويل وتأمني مبلــ مايل بني 3 و5 
مليــارات دوالر ولتحفيــز االقتصاد وتأمني 
مظلة اجتامعيــة للبنانيني وصوالً اىل اعادة 
الكهرباء  التعايف عر تأمني  البلد عىل سكة 
واملحروقــات والدواء واملتطلبــات الحياتية 

اليومية.
وعــن البيان الوزاري تؤكد االوســاط نه 
روحية  عىل  وســيحاف  مخترصاً  سيكون 
دياب  السابقة وال ســيام حكومة  البيانات 
واالجتامعي  االقتصادي  البند  كام سيتصدره 
النيابيــة يف وقتها  االنتخابــات  واجــراء 
وااللتزام مبلف املرفأ وايصال التحقيقات اىل 
نهايتها بغض النظر عن موقف فريقن 8 آذار 

مام يجري حالياً.
اما ويف ملف العالقات مع ســوريا تقول 
االوساط ان الحواجز انكرست واالمور تسري 
بسالســة وال موانع بعد اليــوم بني البلدين 
وان الطريــق معبدة امــام حكومة ميقايت 
الســتكامل التفاوض مع ســوريا يف ملف 
الطاقة والدوء واعادة النازحني السوريني اىل 
بالدهم وكرس املزيد من حلقات قانون قيرص 
الجائرة عىل الشعبني اللبناين والسوري.                  

التقي أن  ومستعد  باسيل  التقيت  حجار: 
الجميع وسأكون الجامع بين كل الوزراء

داد وران ال وري ي جار و

أوضح وزير الشــؤون االجتامعية هكتور حجار يف حديث 
تلفزيوين، أنني »لست عىل إطالع عىل ملف البطاقة التمويلية 
وسأعقد اجتامعا حول هذا األمر مع وزير االقتصاد السابق راوول 
نعمه، لكن مــن يعرف تاريخي يعرف اننــي ال أُرت وال أعمل 
بـ«الواسطات«. وأكد أنه مل يلتق رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
قبل تسميته لوزارة الشؤون االجتامعية، و«لكنني مل آت من عدم 
فأنا يل رؤية اجتامعية«. وقال »سأكون الجامع والرابط  بني كل 

الوزراء من أجل إيصال الخدمة للبنانيني«.
وأعلن »انــه التقى رئيس التيار الوطني الحــر النائب جران 
أنا مستعد ان ألتقي الجميع وال يعني انني إذا  باســيل«، مضيفا 

التقيت بباسيل انني ُصبغت«.
من جهة ثانية، زار وزير الشــؤون اإلجتامعية، يرافقه عضو 
»تكتل لبنان القوي« النائب ســليم خوري، مطرانية صيدا للروم 
امللكيني الكاثوليك، والتقيا املطران إييل بشارة الحداد يف حضور 
االب جهاد فرنســيس واألب سليامن وهبي. وجرى خالل اللقاء، 

البحث يف مختلف االوضاع اللبنانية يف ضوء تشكيل الحكومة.

بمنصب ــأ  ــن ــن وه ــدي ال ــر  الــتــقــى شـ أرســــان 

ن مجتمعا م  الدي ارس

الدميوقراطي  »الحــزب  رئيس  اســتقبل 
اللبنــاين« طــالل أرســالن يف دارته يف 
الدين،  املهجرين عصــام رشف  وزير  خلدة، 
يف حضور نجله مجيد أرســالن والوزيرين 
الغريب  وصالح  املرشفية  رمزي  الســابقني 
ونائب رئيس الحزب نسيب الجوهري وعضو 

املجلس السيايس مدير الداخلية لواء جابر.
الجديدة  باملهام  شــهيب  أرســالن  وهنأ 
املوكلــة إليه، متمنيا لــه »التوفيق والنجاح 

ضمن الحكومة الجديــدة يف وقف االنهيار 
وإقــرار خطة إصالحية شــاملة ورسيعة، 
تساهم يف تحسني الواقع االقتصادي واملايل 
واالجتامعــي«. وشــكر للمرشفيــة الدور 
الذي قام به يف الحكومة الســابقة والجهد 
الذي بذله يف وزاريت الشــؤون االجتامعية 
النازحــني، يف ظل  ملف  والســياحة ويف 
الظروف الصعبة. وشدد عىل أن »املسؤوليات 

املقبلة املطلوبة منه ستكون أكر وأصعب«.

ــد يــحــتــمــل ــ ــع ــ ــم ي ــ ــــــع الـــبـــلـــد لـ ــرم: و ــ ــيـ ــ بـ
خـــــــــــا لـــلـــنـــا ــا واجـــــــــب ا ــ ــن ــ ــي ــ ــل وعــ

واصــــــــــل اســـتـــقـــبـــال 
الوردانية في  ين  املهن

الجديدة  الحكومة  العمــل يف  أكّد وزير 
»أّن  صحايف،  حديــث  يف  بريم،  مصطفى 
لدى  مرتقب  أمــر  هو  الحكومة  تشــكيل 
كّل اللّبنانيــني فوضع البلــد مل يُعد يحتمل 
ومــن املهّم جًدا توجيه نــوع من الصدمة 
اإليجابيــة للمجتمع إلعطائه إشــارة أمل 

بالجميع.« الّسبل  ضاقت  بعدما 
وشــّدد عىل »أنّه ال ميكننــا أن »نرفع« 
الّسقف كثريًا، ولكن علينا واجب بذل العناية 
»غري  تفــاؤل  وتقديم  للّنــاس  واإلخالص 
ساذج« مبني عىل األمل وعىل تقديم صورة 
مرشقة«، مضيفا »ال بّد من أن نكون شّفافني 
مع الّناس واملواطنني، نشعر بوجعهم وأمَلهم 
ونفكّر ونبذل كّل الجهد لتقديم ما أمكن من 
حلول للمشــاكل املوجودة يف املجتمع. عىل 

هذا األســاس لدينا نّية اإلخالص. والذي يوضح 
أّن البعض قــد يتهرّب من تويّل منصب عام ولكن 
نتمّنــى أن نكون عند حســن من ظــّن بنا خريًا 
ونتمكّن من تقديم صورة جيدة ونظيفة ألّن لبنان 

وشعبه يستحّقون«.
يعيشون ظروًفا  الذين  بالعاّمل  يتعلّق  ما  ويف 
صعبة، شــّدد بريم عىل »أنّنا يف وضع ال نحسد 
للمطالبة  أمامهم  يكون  بأن  العاّمل  واعًدا  عليه، 

لوجعهــم ومطالبهــم  بحقوقهــم ويســتمع 

وآرائهــم«، قائالً »ســنفّتش عــن حلول لهم 

وســط األزمات التي يتعّرضــون لها من رصف 

نرفع  أن  نســتطيع  »ال  مكررا  وغريه«،  تعّسفي 

ســقف الوعود كثريًا ولكن النّية موجودة للعمل 

واإلخالص حارض وبتعاون الجميع إن شاء الله 

املشكالت«. حّل  من  نتمكّن 

مــن جهــة ثانية، إســتمر تقاطــر الوفود 

واالهــايل مــن بلــدة الوردانيــة واقليم 
حسني  مصطفى  الوزير  دارة  اىل  الخروب، 
بــريم يف دارتــه يف الوردانيــة، لتهنئته 
البيت  بتعينه، وقــال بريم »رســالة هذا 
مســتمرة يف العطاء واالنفتاح والتواصل، 
هو  االختيار،  هــذا  من  جــزءا  أن  وأعتقد 
ألن  للتواصل،  ورســالة  للمنطقة،  رسالة 
هــذا البيت يتقاطع مــع كل القوى، وهو 
زمن  يف  ألننا  القــوى،  هــذه  لكل  مجمع 
ونحتاج  الفصــل،  من  شــبعنا  لو  الوصل 
أن  نعتر  ونحــن  والتقارب،  الوصــل  اىل 
لبنان يحتــاج إىل مواقف وليس إىل كالم، 
أن  واملرحلــة مرحلة عمل، وال نســتطيع 
تعبت،  النــاس  ألن  النــاس،  عــىل  ننظر 
وســنحاول إيصال صوت وجعهم اىل هذه 

الوزراء«. مجلس  أي  الدستورية  املؤسسة 
اإلقليم  هــذا  ثل  أن  الــرشف  »لنــا  وختم 
الله  شــاء  وأن  اختارنا،  ملن  والشــكر  ولبنان، 
ننــال ثقة اآلخرين، نحن عــىل عهد هذا املنزل 
الذي كان مفتوحا، وسيبقى مع كل االحبة يف 
االمل  كل  لبنان.  وكل  اإلقليــم  ويف  البلدة  هذه 
العيش لوال  الننا نحتاج إىل االمل، ومــا أضيق 

االمل«. فسحة 

ني يف دارت ن ال امل ل استق بريم 
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
ــف ــ ــواقـ ــ ــ مـ ــ ــع ــ ــب ــ ــر ب ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ تـ
ــد األمــــيــــر قــبــان ــبـ مــــــــام عـ ا

د. همذان سليامن

تتواىل األحداث يف لبنان وتتســارع، ثــم تتأزّم، وال 
تُشــكَّل الحكومات اال بعد أشــهر طوال من الخالفات 

والتحديات واملناكفات...
ومــا جرى حتى اليوم يف تشــكيل الحكومة، يذكرنا 
مبا حدث خالل شــهر ترشين األول من العام 2009م، 
وما قبله. حيث أطلق العالمة الشــيخ عبد األمري قبالن 
صيحًة مدّويًة حاثًا املسؤولني اللبنانيني عىل اإلرساع يف 

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
ومام قاله ســامحته خالل رعايته حفل تكريم أقامه 
الجامعة اإلسالمية يف  الدكتور همذان سليامن لرئيس 
لبنان الدكتور حسن الشلبي، يف شــتورا - بارك أوتيل 
»عىل املسؤولني يف لبنان الكّف عن املهاترات والخالفات، 
واإلرساع يف تشــكيل الحكومة حتى يقــوم كّل وزير 
مبهامــه ويؤدي دوره ملا فيه صــالح الوطن واملواطن، 

وحتى نصل اىل مستوى األمن واألمان«.
وقــال » نحن نريد هذه الحكومة، ال طمًعا يف جّنتها 
ــا نريدها تحصيًنا لألوضاع يف  ّ وال خوًفا من نارها، إ
لبنان عىل أبواب التهديدات اإلرسائيلية التي تستمر يومًيا 

يف عدوانها عىل لبنان... ».
مرَّ عىل كالم سامحته هذا إثنا عرش عاًما. وما زال هذا 
الكالم ساري املفعول، وميكن تكراره مع هذه الحكومة 
التي مرَّ عىل تشكيلها ثالثة عرش شهًرا  وكالم سامحته 
ميكن أن يقال بعد عرش ســنوات ما دامت هذه الطغمة 

الحاكمة مستمرة يف الفساد واإلفساد.
ومن مواقف ســامحة اإلمام قبــالن دعوته العرب 
واملسلمني اىل عقد اجتامع عاجل لجامعة الدول العربية 
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي لبحث ما يجري يف القدس، 

قائالً 
ُر من محاوالت تهويد القدس، وهدم املســجد  » أحــذِّ
األق الّلذين ميثالن عنوانًا لكرامة العرب واملسلمني... 
وعليهم نرُصُة مدينة السالم، وأرض السالم، ففلسطني 
مهّددة بفعل إجراءات الصهاينة التهويدية، وعلينا جميًعا 
أن نعمل لتحرير القدس، فننقذها من براثن التهويد... ».

رحمة اللــه عليك، يا صوت اإلمــام موىس الصدر و 
صداه، يا وفيا لنهجه ســائًرا يف خط اإلنفتاح واإلعتدال 
والتســامح، ومتتني الوحدة الوطنية. يا َمن عاَشت يف 
حناياك قضايــا »املحرومني« ومعاناتهــم. كنَت محبا 
للناس متعاطًفا معهم يف األزمات، متحّسًسا أوجاعهم 

يف ظروفهم املعيشية الضاغطة. 
اىل جّنة الخلد أيّها الكبري.

ــذ الــحــكــومــة إيــصــال ــحــود : مــهــمــة هـ ل
ــابـــيـــة مــبــكــرة ــات نـــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الـــبـــلـــد النـ

لفت النائب السابق  اميل لحود  يف بيان إىل اننا »كّنا نتمّنى 
أن نهّن اللبنانّيني بتشكيل حكومة تخرجهم من جهّنم الذي 
أُدخل بلدهم فيه، ولكّن التهنئة املســتحّقة توّجه اىل زعامء  

الطوائــف  الذين صمدوا يف وجه انهيــار البلد و اللرية، وفقر 
الناس وغضبهــم،  وانفجار املرفأ ونتائجــه، وطوابري الذّل، 
وهجرة  الكفاءات وسعي كثريين اىل  الهجرة، وشكّلوا حكومًة 
بعد أكر من سنة من االنتظار لتكون عىل شاكلة الحكومات 

السابقة لناحية  املحاصصة ».
ورأى انه »ســتكون مهّمة هذه  الحكومة إيصال البلد اىل 
انتخابات نيابّيــة وفق قانون مفّصل عــىل قياس الزعامء 
والطوائف، وهو كان سبباً رئاســّياً يف وصولنا اىل ما نحن 
عليه، بينام الدول التي كانت تصّنف صديقة للشعب اللبناين 
وداعمة للحراك الشــعبي شــاركت يف إعادة إحياء الطبقة 
السياسّية نفســها، حيث تبنّي أن ال هّم لها سوى مصالحها 

.» التي قد تؤّمن من املرفأ أو االتصاالت أو النفط
وأشــار إىل أّن »لبنان ليس دولًة مفلسة بل منهوبة، وما 
، بشكٍل  متتلكه الدولة سيكون مصدر طمع لدوٍل ستتقا
خر، بدل أتعابها باملساهمة يف إبقاء املنظومة الحاكمة  أو ب

نفسها. فهنيئاً لهذه املنظومة، والتعزية للشعب اللبناين«.

ــوســف الــعــزيــر الــقــصــيــفــي نــعــى حــســن ي
غيب املوت الصحفي  حســن يوســف  العزير الذي عرفته 
الصحافة والجســم االعالمي ســكرتريا لنقابــة الصحافة 
اللبنانية زمن النقيب الشــهيد رياض طه، وكان توىل منصب 
ســكرتري التحرير يف مجلة » الحــوادث« اللبنانية من العام 
1960 إىل العــام 1961. وكان مديــرا عاما لــدار » الكفاح 
العريب«، وتوىل نــرش جريدة » الفجــر« اليومية يف العام 

1976، وتحريرها.
واعرب  نقيب محرري الصحافة اللبنانية   جوزف القصيفي  
عن »امله وحزنه لغياب العزيــر الذي كان وجها محببا واليفا 
ضمن العائلة الصحافية واالعالمية اللبنانية، عرف بالتزامه 
الوطنــي واألخالقي، ومحبته لزمالئه يف املهنة. وســيرتك 
غيابه مســحة أىس بني ذويه وعارفيه ومن تعاون معه من 

زمالء ورفاق درب«.

فــــــوج حــــــر بيــــــروت أوقف شــــــابين
ــــــا دوالرات يشــــــتب أنهــــــا مــــــزورة بحوزتهم

أعلنت دائرة العالقات العامة يف بلدية بريوت، بأنه »حوايل 
18 من تاريخ 9-9-2021  اشتبهت دورية من  الســاعة 40
فوج حرس بريوت، كانت متر بالقــرب من بيت الكتائب يف 
منطقة الصيفي يف شــخصني يســتقالن دراجتني ناريتني 
احداها من دون لوحات، بعد توقيفهام ضبط بحوزتهام مبل 
مايل باللرية اللبنانية وعمالت أجنبية )دوالر امرييك ( يشتبه 
يف أن تكون مزورة، كام تبني أن إحدى الدراجات غري قانونية، 
عىل الفور تم تسليمهام مع املضبوطات إىل املراجع املختصة 

الجراء املقت القانوين«.

ــــــادرت  ــودة  ــ ــق ــ ــف ــ تـــعـــمـــيـــم صــــــــورة م
ــم تــعــد ــ ــن ولـ ــي ــن ــب ــي ب ــ ــا ف ــ ــه ــ ــزل ذوي ــنـ مـ

عي بو عي

م للمواقف الدولية املرحبة  يف قراءة ملرجع سيايس مخ
بالحكومة من دون النظــر اىل مالءمتها للمعطى الفرنيس 
الذي بادر اىل سلوكه الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون منذ 
الرابع من آب وإنفجار مرفأ بــريوت ودول االتحاد األورويب، 
باالضافــة اىل مجموعة دول الخليج التــي طالبت اللبنانيني 
بحكومــة قادرة عىل خــوض االصالحات الســتعادة الثقة 
الداخلية بالدولة ومؤسساتها قبل النظر اىل الثقة الخارجية، 
بعدما رســمت خريطة الطريق التي يجب ســلوكها باجامع 
دويل مل يتحقق من قبــل، بالرغم من كون هــذه الحكومة 
الجديدة تتشابه متاما« مع الكثري من الحكومات السابقة التي 
أوصلت البلد اىل االفــالس والفقر والعوز، وهي أي الحكومة 
ا  بالتايل نتاج الطبقة نفسها من حيث املحاصصة الحزبية، إ
ما ميكن تســجيله عىل هامش وجوه الوزراء أن » التخصص 
» موجود يف الكثري من الشــخصيات، لكن سابقتها حكومة 
حســان دياب كانت مليئة بأصحاب الكفاءات ومل يشفع بها 

أي إختصاص.
ويضيف املرجع الســيايس أن أية حكومــة يف لبنان يف 
املــايض والحارض مهام كانت تركيبتهــا محكومة بالتوزيع 
الطائفي واملحسوبيات، مهام بل كاملها عىل خلفية املجتمع 
اللبناين املســّيس وخلوه من صفة اإلســتقاللية التامة، من 
هنا يجب التطلع عن كثب عن إمكانيات العمل لديها وتحقيق 
إنتشــال البلد من جهنم، وهذا االمر يتطلب بدوره الكثري من 
العمل املنتج إذا ســمح اإلفرقاء لها به، وهذا أالمر األول عسري 
أيضا« ليس إلنعدام الشــفافية وهي ما زالت عىل أبواب نيل 
ا هناك أســباب جوهرية سوف تعيق عملها  الثقة ســلفا إ
ويف طليعتها الحســابات االنتخابية النيابية املفصلية، حيث 
تتهيأ االحزاب للتزاحم حتى االصطدام من أجل تحقيق أهداف 
أبعد من هذا االستحقاق وصوال اىل إنتخابات الرئاسة األوىل، 
وثانيــا وبكل إختصار خلو مرصف لبنــان من كميات الدوالر 

للدعم 

ويلفــت املرجع نفســه اىل 
أن أقــ ما ميكــن أن تعمل 
األمور  هي  الحكومة  هذه  عليه 
بديهية  تكــون  أن  املفــرتض 
واجبات  أقل  ،وهي  وبســيطة 
الدولة تجاه شعبها وناسها وفق 

التايل 
ا  1- تأمني الدواء للبنانيني إ
بسعر أعىل بعد املأساة التي حلّت 
لالمراض  خصوصــا   باملر 
وكذلك  واملزمنة،  املســتعصية 
املستشــفيات  أوضاع  معالجة 
تغادر  التي  الطبيــة  والطواقم 
البلد حيث غادرت أكر من 2000 
وجميعهم  الخارج  اىل  ممرضة 

من حملة الشــهادات، ناهيك عن ترك حوايل 1000 طبيب من 
خرية الدكاترة يف لبنان، هذا االمر بحد ذاته يشــكل معصية 
للحكومة الجديدة، باالضافة اىل مستحقات املستشفيات التي 

أصبحت للميسورين فقط وحاميل العملة الصعبة.
2- »محاولة » تأمني ســاعات إضافية من التيار الكهربايئ 
للناس بعدما »أكلتهم« أسعار املولدات وهذا االمر يجب أن يتم 
برسعة فائقة وقبل تأمني البطاقة التمويلية التي سرتى النور 
يف ترشين املقبل دون تحديد إذا ما كان ترشين االول أو الثاين 
منه  هذا إذا مل تطرأ معضالت وروتني إداري وتوزيع الحصص 

لبعض املنتفعني عىل أبواب االنتخابات النيابية.
3- فتح املدارس أيضا عىل وجه الرسعة للتالمذة والطالب 
قبل أن يخرسوا عاما دراســيا« ثالثا« تحــت وطأة الكورونا 
وأطامع املــدارس الخاصة التي تطلب من األهايل قبل الدخول 
دفعة عىل الحســاب لكن بالدوالر  وهذا ما حصل بالفعل يف 

الكثري من املعاهد واملدارس الكرى.
4- أمــا عملية لجم ســعر الدوالر وفق املرجــع ذاته تبدو 
مســتحيلة وتم التســليم بها من قبل رئيس الحكومة نجيب 

ميقايت حني حســم مســألة رفع الدعم مــام يعني حكام« 
إستمرار تحليق العملة الصعبة مقابل اللرية اللبنانية مع غالء 
مل يشهد له لبنان يف تاريخه، ويســأل املرجع لسؤال التايل 
 كيف للدوالر أن يتخطى العرشين ألــف لرية ورواتب الناس 
هي نفســها ؟ وكيف للمواطن أن يعيش وأمواله محجوزة يف 

املصارف ؟
ويعتر هذا املرجع الســيايس أن هــذه الحكومة لن يكون 
لديها فرص العمل »بالسياســة« ذلك أنها سترصف وقتها يف 
توجيه نداءات إســتغاثة للعامل وخصوصا للدول العربية من 
أجل مّد يد املساعدة للشعب اللبناين، ومن ناحية ثانية سوف 
يكون لصندوق النقد الــدويل كامل وقت العمل الحكومي مع 
عملية فــرض رشوط جديدة عىل لبنــان تق عىل البقية 

املتبقية من الطبقات املتوسطة والفقرية.
يف مطلق االحوال هذه الحكومة مع أنها جاءت عىل خلفية 
توافق فرنيس - إيراين وغض طرف أمرييك، تم تسهيل أمرها 
لغايــات وأهداف تصب يف خانة داعميهــا مع هامش العمل 
بعدم اإلنزالق نحو مــا هو أعمق من الجحيــم  وهي بحق 

حكومة تأمني الحاجيات وليس أبعد من ذلك.

ــات  ــ ــي ــ ــاج ــ ــح ــ حـــكـــومـــة تـــأمـــيـــن ال

يوحنــــــا العاشــــــر والعبســــــي والخــــــازن 
ين بالحكومة اتصلوا بعون وميقاتــــــي مهن

إتصل بطريرك إنطاكية وسائر املرشق للروم األرثوذكس 

العامد ميشــال  الجمهورية  العارش، هاتفيا برئيس  يوحنا 
عــون وبرئيس الحكومــة نجيب ميقــايت، مهنئا إياهام 
بتشــكيل الحكومة، ومتمنيا النجــاح للحكومة الجديدة، 
وراجيا »الســري قدما إلنقاذ لبنان من محنته، وتأمني شتى 

للبنانيني«. الكريم  العيش  سبل 
للروم  املرشق  أنطاكيا وســائر  بطريــرك  أجرى  بدوره، 
الكاثوليــك يوســف العبــيس اتصاالت بــكل من رئييس 
الجمهورية والحكومة مهنئا بتشــكيل الحكومة، وبحسب 
العبيس متنى  بيان صادر عــن مكتبــه االعالمي، فــان 
النجــاح والتوفيق لجميع العاملــني عىل »إزاحة الكابوس 
الجاثم عىل صــدور اللبنانيني«، كذلك أجــرى اتصاال بكل 
من الوزيرين الكاثوليكيــني جورج كالس وهكتور حجار، 
متمنيا لهــام التوفيــق يف املهام امللقاة عــىل عاتقهام، 

مشريا اىل أن »الحكم هو عىل االفعال والنتائج«.
الحكومة  أن »تؤســس هــذه  الســياق،  وامل يف هذا 
للخروج من النفق املظلم الــذي تعيش فيه البالد منذ أكر 

سنة«. من 
يف ســياق منفصل، استقبل العبيس يف مقر اقامته يف 
بودابست، الســفرية اللبنانية يف هنغاريا جوانا قزي، كام 
اســتقبل القائم باالعامل بالنيابة الســوري السفري بشار 
سامره، وبحث معهام شؤونا تتعلق بالبلدين ومستقبلهام.

من جهتــه، هنأ عميــد املجلس العام املــاروين الوزير 
باتصــال هاتفــي كال من رئيس  الخازن  الســابق وديع 
الجمهورية العامد ميشــال عون ورئيــس مجلس الوزراء 

الجديدة. الحكومة  بتشكيل  ميقايت  نجيب 
كام اتصل الخازن باملدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، شــاكرا »إياه عىل الجهود التي قام بها للمساعدة 

التشكيل«. تعرتي  كانت  التي  العقد  تفكيك  يف 

عقد »تكتل بعلبك الهرمل« 
النيايب اجتامعه الدوري يف 
مكتبــه يف بعلبك، بحضور 
رئيس التكتل حســني الحاج 
حسن والنواب غازي زعيرت، 
حامدة،  إيهاب  املقداد،  عيل 
والوليد  املوســوي،  إبراهيم 
»املستجدات  وبحث  سكرية، 
والحياتيــة  السياســية 
واالقتصاديــة واالجتامعية 

والصحية يف لبنان«.
عن  الصادر  البيــان  وتال 
التكتل النائب حامدة، فتقدم 

ــات ــ ــاح صــ ــا ــ ب ســــــــــراع  ا الــــهــــرمــــل:  بـــعـــلـــبـــ   ــتـــل  ــكـ تـ
ــاد ــ ــصـ ــ ــتـ ــ عـــــــــــــادة إطـــــــــــا عــــجــــلــــة االقـ الــــــــازمــــــــة 

تام الدوري ل ا

وقع اشــكال عند محطــة »الراعي« قرب 
التعمري يف  مســجد »املوصليل« يف  منطقة 
صيدا ، عىل خلفية االنتظــار للتزود بالبنزين، 
وقد تدخل املوجودون يف املكان لتطويقه، يف 
وقت اقفلت غالبية  محطات الوقود  يف املدينة 
ابوابها وفتحت قلة غري انها تشــهد ازدحاما 

منقطع النظري«.
وكان محتجون قطعــوا قبل الظهر الطريق 
عند الكورنيش البحــري للمدينة قرب محطة 
الكيالين للوقود احتجاجا عىل شــح البنزين 
واقفــال غالبية املحطات ابوابهــا قبل ان يتم 
اعادة فتحها بعد تخل  الجيش اللبناين   والقوى 

االمنية.
إىل ذلك، وقع اشكال آخر عند محطة الرواس 
يف نزلة صيدا، عىل خلفيــة االنتظار للتزود 
بالبنزين، ما ادى اىل سقوط عدد من الجرحى 

وقد تدخل املوجودون يف املكان لتطويقه«.
من جهة ثانية، أقدم مجهولون صباح امس 

عند مفرتق بلدة الحصنية عىل طريق عام العبدة - حلبا، عىل 
توقيف واحتجاز صهريج محروقــات محمل مبادة البنزين، 
كانــت وجهته بلدة البــرية وقرى الدريب االوســط، ومتت 

مصادرة حمولته ونقلها اىل مكان غري معروف.
وأعرب االهايل عن استيائهم من هذه الحادثة، نظرا لفقدان 
مادة البنزيــن يف محطات البلدة، وطالبــوا الجهات االمنية 

بالتدخل ووضع حد ملا وصفوه بأعامل القرصنة والتشــبيح، 
التي يقوم بها بعض الشبان عىل الطرق العامة دون وجه حق.
وعليه، شــدد األمني العام لـ »لتنظيم الشــعبي النارصي« 
النائب أسامة سعد، خالل لقائه يف طوارئ مستشفى حمود 
والدة الضحية صــالح الحمزاوي وأصدقائــه، عىل »أهمية 
حامية من يدافع عن لقمة عيشه، ويناضل من أجل مواجهة 
االحتكار واملحتكرين الذين يتحكمون بالخلق والعباد«، معترا 

ان »النضال ضد من يتحكم بلقمة العيش، وضد 
االستغالل واالحتكار ودفاعا عن حقوق الناس، 

هو واجب عىل كل مناضل رشيف.

 إستئناف تعبئة البنزين
عر منصة بلدية صيدا 

عىل صعيد آخر، استؤنفت يف صيدا، عملّية 
ِقبل  املعتَمدة من  البنزين يف املحطّــات  تعبئة 
منــــّصة البلدية واملخّصصــة للمقيمني يف 
مدينــة صــــيدا والجوار بعــد توّقف قرسي 
آلّية  اثر تعرّضها للقرصنة، وذلك وفق  للمنّصة 
منظَّمة تســّهل عىل املواطنني التزّود بالبنزين، 
وتحــول دون حصول أيّة فــو أو تدّخالت 
تعرقــل أو تؤّخــر عملّية التعبئــة عن طريق 

املنّصة«.
فقد قــام وفد من »لجنة شــفافّية وعدالة 
قائد  برفقة  صيــدا«،  يف  املحروقــات  توزيع 
الرشطــة البلدية املفّوض بــدر القوام، بجولة 
عىل املحطّات املعتَمدة يف املنّصــة، الّتي بدأ العمل يف اثنتني 
منها، هام محطّة عنرت- طريق الحســبة ومحطّة الكيالين- 
الحســام عىل البولفار الرشقي وذلك مبــؤازرة عنارص من 
املديريّــة اإلقليمّية لألمن العام يف الجنــوب ورشطة بلدية 
صيدا ومبشاركة متطّوعني من مؤّسسات املجتمع املدين يف 

عملّية تنظيم التعبئة«.

حلبا فــي  واحــتــجــاز صهريج  توقيف  ــدا  صــي فــي  الجرحى  مــن  عــدد  وســقــو  إشــكــاالت 

ترأس راعي أبرشــية بعلبك الهرمل للروم امللكيني الكاثوليك 
املطران اليــاس رحال، القداس اإللهي الــذي دعا إىل إحيائه 
النائب السابق إميل رحمة يف كنيسة القديستني بربارة وتقال 
يف بعلبك، ملناسبة عيد ميالد السيدة العذراء والذكرى السنوية 

لرفع متثالها يف إحدى ساحات املدينة.
وأكد رحال يف عظته، أن »مريــم العذراء هي أم لكل واحد 
منا وتشفع بنا يف كل الشــدائد والضائقات، وكم نحن اليوم 
يف لبنان بحاجة إىل هذه الشــفاعة، وبحاجة إىل هذه األم 
ليك نلتج إليها، ونطلب منها املساعدة والركة، لنستطيع أن 

نتجاوز هذه األيام الصعبة التي نعيشها«.
وختم رحال »إنني أشهد طيلة 17 سنة أن املحبة والتفاهم 
يســودان يف هذه املنطقة، ونتعامل مع بعضنا البعض بكل 
محبة وانفتاح وعيش واحد. ونأمل أن يكون تشكيل الحكومة 

بركــة عىل جميع اللبنانيني، وأن نخرج من هذه الشــدة التي 
وقعنا فيها«.

وتــال القداس مســرية إىل موقع متثال »عــذراء بعلبك«، 
وتحدث مرتوبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهام للروم األرثوذكس 
أنطونيوس الصوري، مشددا عىل »الثبات يف اإلميان واالتكال 
عىل الرب وعىل شــفاعة والدة اإلله السيدة العذراء، ونحمل 
يسوع يف قلوبنا، وأن نتشــبه بطاعة مريم للكلمة اإللهية، 

لنعر من هذه األزمة«.
بدوره، قال رحمة »صدق اإلمام املغيب موىس الصدر عندما 
قال يوم القسم يف بعلبك، العيش املشرتك، بل العيش الواحد، 
هو كنز وثروة لبنان ويجب أن نحاف عليه، وأنا أفتخر وأعتز 
بأنني من بعلبك الهرمــل، ألن هذا النموذج عندنا يف املنطقة 
يجب أن يتعمــم يف كل لبنان، وهو معمــم بالتأكيد، وهذه 

عظمة وطننا لبنــان«، معترا أن »احتفالنا ملناســبة ميالد 
الســيدة العذراء، كان بارقة خري بــوالدة الحكومة بعد طول 
انتظار، وكلنا رجاء بقيامة لبنــان من أزماته ومحنته بركة 

وشفاعة أمنا العذراء مريم«.

ــذراء ــعـ ــة مـــيـــاد الـــســـيـــدة الـ ــاســب ــي بــعــلــبــ ملــن ــدا ومـــســـيـــرة فـ ــ قـ
ــان ــن ــب ــثـــل عــظــمــة ل ــمـ ــد يـ ــ ــواحـ ــ ــ املـــشـــتـــرك الـ ــيـ ــعـ رحـــمـــة : الـ

من اللبنانيني عموما ومن الرؤساء وأعضاء الحكومة بالتهنئة 
عىل إنجاز عملية التشــكيل، متمنيا لهم »التوفيق يف عملهم 
إلنقاذ لبنان واللبنانيني من الوضــع الكار الذي وصل إليه 
البلد. وأمل من الحكومة اإلرساع باإلصالحات الالزمة ووضع 
ورية العــادة إطالق عجلة االقتصاد،  الخطط والرامج ال

وخصوصا االقتصاد املنتج«.
وأكد »رضورة االعتامد عىل عنارص القوة التي ميلكها لبنان 
للخروج من األوضاع الكارثية التي يعيشــها، وذلك بقرارات 
سيادية شــجاعة وجريئة تعتمد التوجه رشقا وتفتح الباب 
نحو خيارات ســليمة وصحيحة أمام لبنــان، لتخفيف وطأة 
األزمة عــن اللبنانيــني وكرس الحصــار االمرييك وفو 
العقوبات الخناقة التي تفرضها إدارة البيت االبيض عىل أهلنا 
يف لبنان«، معترا أن »زيارة الوفد الوزاري اللبناين إىل سوريا، 
بداية كرس الحصار الســيايس عىل لبنان وسوريا، وتفعيل 
لعالقات أخوية حيوية بني البلدين عىل كل املستويات، ومرتكز 

لعودة النازحني وتخفيف األعباء عن كاهل الدولة اللبنانية«.
وتوقف التكتل »عند مواضيع اإلحتكار يف املازوت والبنزين 
والــدواء«، ودان »عمليات التخزين التي ميارســها البعض«، 
داعيا إىل »إنزال أشــد العقوبات باملحتكرين وعدم منحهم أي 

نوع من أنواع الحصانات«.
وطالب »وزارة الرتبية واملعنيني فيها باعتامد خطة تتحقق 
فيها الجــودة الرتبوية من خالل تعزيــز التعليم الحضوري، 
مرتافقا مع اإلجراءات الصحيــة الوقائية«، داعيا إىل »إقرار 
القوانني التي قدمها التكتل يف املجلس النيايب، والتي تشــكل 
يف هذا املجــال منظومة أمان للرتبيــة والتعليم. ولفت إىل 
رضورة ضامن حقوق املتعاقدين والرواتب الشهرية للمعلمني 

واملستعان بهم«.
وأعلن التكتل أنه »ســيتقدم باقرتاح قانــون لتمديد العمل 
بقانون الدوالر الطالبي من أجل متكني الطالب يف الخارج من 

متابعة دراستهم«.

أعلنت  املديرية العامة 

الداخيل-  األمــن  لقوى 

العاّمة،  العالقات  شعبة 

عىل  بناًء  تُعّمــم،  »أنّها 

املختص،  القضاء   إشارة  

أمية  املفقــودة  صورة 

الواحد )من  خالد عبــد 

 ،1995 عــام  مواليــد 

غادرت  الّتي  لبنانّيــة(، 

 2021-9-9 بتاريــخ 

منــزل ذويها الكائن يف 

بلدة  ببنــني  - عكّار، إىل 

تَُعد  ومل  جهولة،  م جهٍة 

لغاية تاريخه«.

دا ال يف 



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
االحد 12 أيلول 2021

ابا االنذار بالدفع من السجين
املحامي نارض كسبار

اعترت محكمة االســتئناف املدنية يف جبل لبنان  
الغرفة العارشة والتي كانت مؤلفة من القضاة الرئيسة 
رىل جدايل واملستشارين حبيب مزهر وريتا غنطوس ان 
قانون االيجارات قد خال من اي نص يتيح اعفاء السجني 
من بدالت االيجار املرتتبة عليه ومن اسقاط حقه بتمديد 

اجارته من جراء تركه مأجوره بسبب حجز حريته.
واعترت املحكمة ان االنذار املبل من املســتأجر يف 
ســجنه مل يتضمن اي غموض ســواء عىل صعيد بيان 
املبالــ املطالب بهــا او عىل صعيد بيــان صفة موقع 

االنذار.
وقضت برد االســتئناف وبتصديق الحكم املســتأنف 

الذي ق باالسقاط من حق التمديد.
ومام جاء يف القرار الصادر بتاريخ 2003/10/16.

يف االساس
يف االستئناف االصيل

ومبا ان املســتأنف طلب قبول استئنافه يف االساس 
وفسخ الحكم املستأنف وابطاله بكون 

املحكمــة التي اصدرتــه قد خالفت اصول تشــكيل 
 /8 أ.م.م. والفقرة  463 الخصومة ســندا للــامدة 
أ.م.م. ولكون الحكم نفســه قد خالف  537 من املادة 
أ.م.م. بسبب ايراده تناقضا  641 3 من املادة  الفقرة 
بني حيثياتــه وخالصته القانونية لجهة قيمة الخدمات 
والبــدالت املطالب بهــا. ولكون االنــذار بالدفع تاريخ 
2001/1/18 باطال وغري منتج ملفاعيله بســبب تبليغه 
اىل املستأنف يف سجنه حيث تحول واقعة حجز حريته 
دون تواجده يف املأجور ودفعه بدالت االيجار. وبســبب 
الغموض الذي يكتنف االنذار وعدم ارفاقه بســمتندات 
تثبت الخدمــات موضوعه وعدم بيان صفة رســمية 

ملوقعه تخوله متثيل مالك املأجور.
ومبا ان املســتأنف عليه طلب من جهته رد االستئناف 
االصيل يف االساس النتفاء صحته وقانونيته. وتصديق 
، مؤكدا  2 1 و  للبندين  الحكم املستأنف بالنســبة 
يف هذا السبيل ان اســباب االستئناف واجبة الرد لكون 
الذي ح جلســة 2001/6/18 بعد تبلغه  املستأنف، 
موعدها، قد اســتمهل فيها لتوكيــل محام وللجواب ثم 
امتنع عــن تنفيذ تعهده، ولكــون التناقض الذي يدعي 
غــري متوفر يف الحكــم املطعون فيــه، ولكون قانون 
االيجار، الذي ال يجوز التوســع يف تفســريه بســبب 
طابعه االستثنايئ، مل يلح اعفاء السجني من املطالبة 
بتمديد  التأجريية وال عدم اســقاط حقــه  بالبــدالت 
اجارته مــن جراء تركه املأجور، ولكــون االنذار بالدفع 
قد ارســل اليه من قبل املســتأنف عليه صاحب الصفة 
للمخاصمــة باعتباره املمثل القانــوين للوقف وموقع 
عقد االيجــار وتضمن مطالبة لــه بالخدمات والبدالت 
عن االعــوام 1997 و 1998 و1999 و2000 ضمنا مع 
فوائد التأخري املدونة يف العقد نفسه، ولكون املستأنف 
قد اعرتف برتكه املأجور الذي اكــد الخبري فوزي اللبان 
4 ســنوات، كام اعرتف  يف 2001/1/19 اقفاله منذ 
بعدم سداده بدالت االيجار التي تراكمت يف ذمته بقيمة 
ل.ل. والتي دفعها رغم تبلغه يف ســجنه  12595040/

انذارا اخريا بالدفع بتاريخ 2001/1/18.
ومبا ان ما نســبه املســتأنف اىل املحكمة االبتدائية 
أ.م.م.  8 من املادة 538 من مخالفة الحــكام الفقرة 
والصــول تشــكيل الخصومــة املســندة اىل املــادة 
أ.م.م. يعتر مســتوجب الرد لكون املستأنف قد  463/
مثل من دون قيد يف اوىل جلســات املحاكمة االبتدائية 
رغم حضــوره اىل املحكمة مخفــورا، ولكون حضوره 
اىل املحكمة قد اتاح له تبل موعد الجلســة التالية دون 
حاجة الجراء التبلي بواســطة آمر السجن، كام اتاح له 
الحصول عىل مهلة متتد حتى موعد تلك الجلسة لتوكيل 
محام وللجواب، ولكونه قد تخلف عن حضور الجلســة 
املنعقــدة يف 2001/11/26 واملبل موعدها  التاليــة 
اليه، ومل يثبت تعذر توكليه محاميا ميثله يف املحاكمة 
ويجيب عىل االســتحضار، بل بني عــىل العكس انتفاء 
هذا التعذر نتيجة ورود استئنافه يف 2002/7/18 قبل 
/11 شــهراً من انتهاء مدة ســجنه وفقا ملا اورده يف 
استحضاره االستئنايف، وبواســطة وكيل قانوين عنه 

منظمة وكالته قبل يومني من تقديم ذلك االستحضار.
ومبا ان ما اورده املســتأنف بصــدد مخالفة الحكم 
أ.م.م.  641 3 من املادة  املســتأنف الحكام الفقرة 
بسبب تضمنه تناقضا بني حيثياته وخالصته القانونية 
لجهة قيمة البــدالت املطالب بها وقيمة الخدمات يعتر 
بدوره مســتوجب الرد الن التناقــض املدعى به ال يوفر 
أ.م.م.  641 املــادة  العامل  تحققــه  الواجب  الرشط 
تبعــا لعدم حؤولــه دون تنفيذ الحكم املســتأنف طاملا 
ان الحكم املذكــور قد خلص يف فقرتــه الحكمية اىل 
تحديد املبلــ املتوجب عىل املدعى عليــه بقيمة تعادل 
مع  البــدالت  مجمــوع  وتشــمل  ل.ل.  11386400/

الخدمات املستحقة حتى آخر العام 2000.
ومبا ان تبلي املســتأنف يف ســجنه مضمون االنذار 
بالدفع تاريخ 2001/1/18 يشكل تبليغا موافقا الحكام 
أ.م.م.  403 4 من املادة  القانون وخاصة منها الفقرة 
التي اجازت تبلي املسجونني بواسطة مدير السجن، مام 

يوجب رد ما اورده املستأنف بخالف ذلك.
ومبا ان خلــو قانون االيجارات، وهــو قانون خاص 
ال يجوز التوسع يف تفســريه، من اي نص يتيح اعفاء 
الســجني من بدالت االيجار املرتتبة عليه ومن اســقاط 
حقه بتمديد اجارته من جراء تركه مأجوره بسبب حجز 
حريته، هــو واقع يوجب اعطاء االنذار بالدفع املبل من 
االستئنايف  السبب  رد  وبالتايل  السجني جميع مفاعيله 

املسند اىل خالف ذلك.
ومبا ان االنذار املبل من املســتأنف يف سجنه بتاريخ 
2001/1/18، واملرســل اليه من قبل املســتأنف عليه 
بواســطة وكيله مل يتضمن خالفا ملا اورده املســتأنف، 
اي غموض ســواء عىل صعيد بيــان املبال املطالب بها 
والتي جاءت مفصلة بشكل واف ودقيق ومتضمنة بدل 
الخدمات والبدالت عــن االعوام 1997 و 1998 و 1999 
و2000 مع فوائــد التأخري املتعاقد عليها، او عىل صعيد 
بيان صفة موقع االنذار كصاحب صالحية لتمثيل املالك 
باالدارة والترصف وارســال االنــذارات وتوقيعها، وذلك 
الن املســتأنف عليه الذي ارسل باســمه االنذار كان قد 
مثل يف عقد االيجار املرم بني املتداعيني بصفته مؤجرا 
متوليا اوقــاف االرمن الكاثوليك وامــالك البطريركية، 
والن االنذار قد ارسل من خالل الكاتب العدل الذي يعود 
له التحقق من صفة الوكيل الذي تم بواســطته توجيه 
االنذار اىل املســتأنف الذي مل يدع تزوير اي من الوقائع 

املتقدمة بعد عرضها عليه.
ومبا ان االستئناف الحارض يكون، تبعا ملا تقدم، غري 
مسند اىل اسباب ترره، مام يوجب رده يف االساس ورد 

املطالبة بفسخ الحكم املستأنف وابطاله.

ــاع: ــ ــقـ ــ ــبـ ــ املــــــــواســــــــم الـــــــزراعـــــــيـــــــة فـــــــي الـ
مـــــأســـــاة وســـــــ اخــــتــــفــــاء مـــــــــادة املـــــــــازوت

حسني درويش

الصيف  مواسم  تراجعت  
املتأخرة بقاعاً اىل اقل من 30 
باملئة بســبب شح  وارتفاع 
املازوت، وانحرست  مــادة 
األرايض الزراعية  مساحات 
مــع اختفاء مــادة املازوت 
من عــىل املحطات والتجار  
وتداولها بأسعار خيالية يف 
يفوق    مبا  السوداء  السوق 
لبنانية  لــرية  الف  الـ350  
وبأســعار  الواحدة  للتنكة 
بعد  املتوقع  الســعر  تفوق  
قرار  رفــع الدعــم املتوقع 
خالل أيام او يف مدة زمنية 
ال تتعــدى االســبوعني، ما 
انعكــس ســلباً يف تقلص 

وانحسار مســاحات األرض املزروعة  باملواسم املتأخرة او ما 
يعرف باملوســم  باللقييس يف معظم األرايض الزراعية التي 
ُزرعت باملوســم األول أو ما يسمى مبوسم الصيف او البكري  
وات والحشــائش  ومن أبرز هذه املزروعات  البطاطا  والخ
املازوت انحســارا بالرقعة  وغريها، ومل يقترص فقدان مادة 
الزراعية او تبشــريا بنســب محددة لالنتاج قد تنخفض اىل 
نصف موســم وانعكس ارتفاع أســعار املادة وفقدانها  من 
األسواق  يباســا  وتلفا يف بساتني  االشجار املثمرة من اللوز 

والكرز واملشمش والتفاح  التي تعتمد عىل الري.
فاملازوت هو الرشيان الحيوي للزراعة بشــكل اسايس وال 
زراعة بدون مــازوت وفقدان املازوت يعنــي إنهيار القطاع 
الزراعــي بكامله بدءا من عملية الزراعــة اىل الري واإلنتاج 
والنقل و... بســبب انعدام الري نتيجــة  تلوث نهر الليطاين  
مع اإلشــارة إىل أن مصلحة ري الليطاين متكنت من ضبط 
حواىل عــرشة مزارعني يعملون عىل ري مواســمهم باملياه 
االسنة وامللوثة يف بر الياس يف البقاع االوسط، كانت تزرع 
بالبطاطا والخضــار والذرة عىل ضفــاف الليطاين  قبل أن 
تســجل بأصحابها  محارض ضبط وتزيل التعديات وشبكات 
الري  عن مجــرى النهر امللوث باملجــاري الصحية  كام يف 

الينابيع الصغرية.
فاالعتامد عىل  الري بات يخترص وينحرص تحديدا  باالبار 
االرتوازية والجوفية عر اســتخراجها من باطن األرض عىل 
مادة املازوت وبالتايل تصبح الحاجة ملحة واساســية عىل 
هذه املادة  الســتخراج مياه الري يف ظل غياب شبه مطلق  

للتيار الكهربايئ عن املنطقة.
هذا وأكــد عضو نقابة مزراعي البطاطــا يف البقاع غايب 
فرح ان نسبة األرايض املزروعة مبواسم اللقيسية، او املوسم 
الثاين قد تراجعت بنسبة اىل اكر من  30 باملئة، وهناك عدد 
من املزارعني اهملوا أرضهم وتركوها بورا بدون زراعة  نتيجة 
فقدان مادة املازوت. فهجرة  األرايض اىل ارتفاع بسبب ارتفاع 
الكلفة نتيجة فقدان وغالء املادة، ما ينعكس ارتفاعا يف كلفة 

اإلنتاج وارتفاعا يف األسعار مبوجب قانون العرض والطلب، 
ويتســببان بخسارة كبرية  للمزارع بسبب كلفة زيادة اإلنتاج 

مبا يزيد عن 25 باملئة.
وأضاف »هناك عدد من املزارعني قامــوا بحراثة أراضيهم 
وات والبندورة والخيار و.... ، وهناك بساتني  املزروعة بالخ
رضبت اشــجارها اليباس ونخرها السوس بسبب عدم قدرة  
 اصحابها تامني مادة  املازوت بسبب االحتكار وارتفاع األسعار،
وردا عىل سؤال  قال فرح استطعنا التأقلم مع هبوط وارتفاع 
سعر رصف الدوالر، ومل نستطع  من التأقلم مع مادة املازوت 
بســبب االحتكار وجشع التجار، وعدم توفر املادة او اخفائها 
من  األسواق طمعا بسعر أعىل، وان وجدت ال نستطيع تأمينها 

اال بأسعار خيالية.
وطالب فرح الدولة اللبنانية السامح للمزارعني من تخزين 
مادة املازوت وعــدم تعريض املخزنني منهــم للمداهمة  او 
املســاءلة من أجل انقاذ املواسم وما تبقى من مواسم  حالية 

ومقبلة ومن أجل استمرارية هذا القطاع.
ويف سياق متصل، قال املزارع عىل عثامن أن أزمة املازوت 
اثرث عــىل القطاع الزراعــي تراجعا ملحوظــاً  يف اإلنتاج 
وارتفاعاَ يف األســعار. ومل نستطع جني سوى اقل من نصف 
انتاج مواســم العنب والبندورة والدراق والتفاح بسبب ارتفاع 
سعر مادة املازوت وعدم التمكن من الحصول عليها اال باسعار 

خيالية.
ختامــاً، قال رئيس نقابة الفالحــني واملزارعني يف البقاع 
ابراهيم الرتشييش ان لبنان خرس نصف مساحة األرض التي 
كانت تزرع سابقا، وهناك أشجار مثمرة عمرها 20 سنة قام 
اصحابها  بقطعها وبيعها للحطب والتدفئة عىل أبواب فصل 
الشــتاء يف ظل أزمة املازوت ومنذ ثالثة أشهر ونحن نعاين، 
وســأل عن  ثالثة بواخر دخلت اىل لبنان واختفت مبخزونها 
لدى كبار التجار، ومل يحرك وصول هذه البواخر اي انخفاض 
يف األسعار وأضاف الرتشــييش  مل نعرف من الذي اشرتى 
ومــن الذي باع ومن الــذي خزن ومن الذي اســتفاد، لياتوا 
 باملازوت من حيث أرادوا من أجل انقاذ مواســمنا وزراعاتنا.

أخيرا فعلها ميقاتي
نزيه كليب

وأخرياً حكومة نجيب ميقايت ولدت بعد 13 شــهراً من 
الفراغ الحكومي منذ اســتقالة الرئيس الحكومة السابق 
حســان دياب بعد انفجار مرفأ بــريوت يف الرابع من آب 
2020 وبعد تكليف نجيب ميقايت بتاريخ 26 متوز من العام 

الحايل وبعد ضغوطات دولية من أجل تشكيل حكومة.
تحديات كثرية تواجه هذه الحكومة أبرزها رفع الدعم 
عن املحروقات، تحرير سعر رصف الدوالر، اإلستحقاقات 
اإلنتخابية منها اإلنتخابات النيابية والبلديات، التفاوض 
مع الصندوق النقد الدويل وغريهــا من التحديات. فهل 
ســتكون حكومة إنقاذ أو حكومة مثل ســابق عهدها 
وعــوٌد فارغة، ال شــك أن لبنان مير بأســوأ أزمة عر 
تاريخــه وها هي اليــوم تولد الحكومــة تعطي جرعة 
 أمــل للبنانيني بعد فــراغ حكومي دام ألكر من ســنة.

هذا قد وعدت الدول املهتمة  مبساعدة لبنان منها فرنسا، 
األردن، املرص والعراق مبساعدة لبنان عىل األصعدة كافة 
عند تشــكيل الحكومة، فهل ستســاعد الدول املانحة أم 
هناك عراقيل جديدة ســتظهر ألن حزب الله مشارك يف 

الحكومة؟
ال شــك أن لبنان يف حاجة ماســة ألي دعم خارجي 
لينهــض بالبلد و ينعــش اقتصاده فأكــر من 80 من 
الشــعب اللبناين تحت خط الفقر، ال دواء متوافر، أسعار 
ســلع إىل إرتفاع وغريها من األزمات. أسئلة كثرية حول 
هذه حكومة أبرزها هل ستنال الثقة يف املجلس النيايب 
أم ال بعد ترصيح مثري لإلعالمي سامل زهران عن إمكانية 
ســقوط هذه الحكومة يف مجلس النواب؟ هل ستصنع 
املتسارعة  لالنهيارات  املعجزة وتضع حداً  الحكومة  هذه 

يف البلد وتنعش اقتصاده؟
يف النهاية وجود حكومة خريٌ من عدم وجودها فالبلد 
مل يعد يحتمل املامطلة وتقاســم الحصص وشعبه يغرق 
يف دوامة الفقر واألزمات، كام ذكــر الرئيس الحكومة 
املكلف نجيب ميقايت من قرص بعبدا يجب عىل الحكومة 
اإلرساع يف تنفيذ اإلصالحات يك تتلقى املســاعدات من 

الدول املانحة قبل فوات األوان.

ــى:  ــ ــن ــ ــا ألبـــــــي امل ــ ــب ــ ــن ــ ــور ج ــ ــم ــ ــي ــ ت
ــ  ــبـ ــانـ ســــنــــكــــون كــــلــــنــــا الــــــــى جـ

وزار  وفـــودا  التقى 
ــم الــشــبــابــي  ــي ــخ امل

»اللقــاء  رئيــس  زار 
تيمور  النائب  الدميوقراطي« 
جنبالط عــىل رأس وفد من 
نواب الكتلة والحزب التقدمي 
سامي  الشــيخ  االشرتايك، 
بلدة  يف  منزله  يف  املنى  أيب 
شــانيه، وضم الوفد النواب 
 ، الصاي أكرم شهيب، فيصل 
أبو  الحسن، ووائل  أبو  هادي 
فاعور، الدكتور نارص زيدان، 
مستشــار النائــب جنبالط 
داخلية  وكيال  حرب،  حسام 
الجرد جنبالط غريزي واملنت 
عصــام املــرصي، للمباركة 
والتهنئة بالتزكية اىل منصب 
مشــيخة العقل، يف حضور 
من  وأهلية  روحية  فاعليات 

ابناء البلدة.
متنى  اللقــاء،  وخــالل 

جنبالط للشــيخ أيب املنى، »النجاح والتوفيق يف املهمة التي 
ألقيت عىل عاتقه وسيتوالها من أجل متابعة مسرية مشيخة 
العقل واملجلــس املذهبي وأهميتهام عــىل الصعيد الوطني 
العام«، مضيفا »كام كنا مع هاتني املؤسستني سابقا وحاليا 

سنكون كلنا اىل جانبك«.
وألقى أيب املنى كلمة اكد فيها  »املسرية املشرتكة يف سبيل 
إعالء شــأن الجبل والوطن والعيش املشــرتك، وانني فخور 
بثقة الزعيم وليد جنبالط ورعاية شــيخ العقل الشيخ نعيم 
حسن، ومؤسســة العرفان التوحيدية ذات املسرية الرتبوية 
واالجتامعيــة والوطنية والعربية التي نعتــز بها وهذا هو 
القدر. واننا نعول كثريا عىل محبة ور مشايخنا االجالء، 
ونوجه لهم أسمى آيات االحرتام واملحبة وطلب صفاء الخاطر 
الكتامل هذه املسرية، يك نكون أقوى ولجمع الشمل ومتانة 
البيت الداخيل التي تساعد يف متانة املجتمع العام والوطن«، 

مضيفا »من خالل وجودكم هنا رسالتي لكل قيادات الطائفة، 
بأن هذا املوقع هو لجمع الشــمل، وكلنا ســويا نلتزم بنهج 
التاريخي والوطني والعريب واالسالمي والتوحيدي  الطائفة 
لنكون يــدا واحدة، ومهــام كانت التباينات يف السياســة 
رجاؤنا ان نكون يدا واحدة ملواجهة املصاعب وبركة املشايخ 

االجالء«.
وتفقد جنبــالط املخيم املركزي لكوادر منظمة الشــباب 
التقدمي يف املدينة الكشفية يف عني زحلتا، والتقى املشاركني 

فيه.
وكان جنبالط التقى ضمن اســتقباالت الســبت يف قرص 
املختارة يف حضور شــقيقته داليا جنبالط، عددا من الوفود 
االهلية والبلدية ناقشــت معه قضايــا حياتية واجتامعية 
واملياه. وشارك  املحروقات والكهرباء  للقرى مثل  واحتياجية 
، أبو الحسن، أبو فاعور،  يف اللقاءات النواب، شهيب، الصاي
وأمني الرس العام يف الحزب التقدمي االشرتايك ظافر نارص.

ند أ املن د كتلت  ن وو مور  ت

»رصخة وطن« 

لالنفتاح عىل سوريا

ســأل رئيس تيار »رصخة وطن« 
بتشــكيل  املعنيني  ذبيــان  جهــاد 
الحكومــة »ما هو الحل الســحري 
الــذي اف اىل تشــكيل حكومة 
يف  الثالثة  ميقــايت  نجيب  الرئيس 
 75 اصبح  ان  وبعد  ساعات،  غضون 
يف املئة من الشــعب اللبناين تحت 

خط الفقر؟«.
من جهــة ثانية علق »عىل ارتباك 
العالقة مع  ُسئل عن  ميقايت عندما 
سوريا وتطبيعها بني البلدين، مشدداً 
عىل ان ما يصيب سوريا من ايجابيات 
يصيب لبنان والعكس صحيح. ولفت 
اىل مصلحة لبنان االنفتاح السيايس 
واالجتامعي واالقتصادي والجغرايف 

عىل سوريا.

ائم دون تعديل بالحرارة والدفاع املدني أخمد حريقين في الضنية الطق 
تســيطر كتل هوائية معتدلة الحرارة 
ورطبة تســيطر عىل الحــوض الرشقي 
للمتوسط، تؤدي اىل طقس متقلب لاليام 

املقبلة.
من جهتهــا، توقعت مصلحة األرصاد 
الجوية يف إدارة الطريان املدين أن يكون 
ا جزئيا إىل غائم دون  الطقس اليوم غا
تعديــل يذكر بدرجات الحــرارة، ورياح 
تســاقط  احتامل  مع  أحيانا،  ناشــطة 
املناطق  يف  بخاصــة  متفرقة  أمطــار 
عىل  الضباب  يتشــكل  كام  الشــاملية 

املرتفعات.
وجاء يف النــرشة اآليت الطقس املتوقع يف 
لبنان اإلثنني غائــم جزئيا اىل قليل الغيوم مع 
ارتفاع محــدود بدرجات الحــرارة عىل الجبال 
ويف الداخل ودون تعديل يذكر عىل الساحل كام 

يتشكل الضباب عىل املرتفعات.

أما الثالثاء قليل الغيــوم ودون تعديل يذكر 

بدرجــات الحــرارة. كام يتشــكل ضباب عىل 

املرتفعات يف الفرتة املسائية.

يف املناطق

أخمد عنارص الدفــاع املدين، حريقني 

اندلعا يف الضنية، األول يف محلة الرشفة 

بالبلدة، بعدما عمد مجهولون اىل إرضام 

النــريان يف أكوام عشــوائية للنفايات 

بالقرب من منازل يف املحلة، وقد إستطاع 

قبل  عليه  السيطرة  املدين  الدفاع  عنارص 

الحرائق  النــوع من  أن هذا  متدده، علام 

ليس األول من نوعــه يف املنطقة، وقد 

تكرر حصوله كثريا يف اآلونة األخرية.

أما الحريق الثاين فاندلع يف أعشــاب 

يابســة وأشــجار حرجية يف بلدة إيزال، وقام 

املدين بإخامده قبل توســعه  الدفــاع  عنارص 

باتجاه األرايض الزراعية واملناطق السكنية.

حمود استقبل قماطي وتقويم
إيجابي لتشكيل الحكومة الجديدة

مود ور  امط ي

اســتقبل رئيس االتحــاد العاملي لعلامء املقاومة الشــيخ 
ماهر حمود، يف مكتبه يف صيدا، الوزير السابق نائب رئيس 
املجلس الســيايس يف حزب الله محمــود قامطي عىل رأس 
وفد من حزب الله، وتم التداول يف االوضاع العامة. كام جرى 

»تقويم ايجايب لتشكيل الحكومة الجديدة«.
من جهة أخرى، اكد حمود »حســن أداء وزير الصحة حمد 
حسن وانجازاته يف مجال وزارته«، ومتنى أن »يبقى النجاح 

حليفا لكل من يرشحه حزب الله ألي منصب عام«.
وتوقع املجتمعون بحســب بيان من مكتب الشيخ حمود، 
»انفراجات سياسية قد يكون سببها املبارش ردود الفعل عىل 

بواخر النفط التي وعد بها االمني العام لحزب الله«.

ــة  تـــوقـــيـــف أفـــــــراد عـــصـــابـــة ســرق
والنبعة حــمــود  وبـــرج  الــــدورة  ــي  ف

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل ـ شعبة العالقات 
العامة يف بالغ لها انه »بتاريخ 31-8-2021، أقدم مجهولون 
عــىل الدخول إىل رشكة يف الدورة، بواســطة الكرس والخلع، 
ورسقوا من داخلها مولدات وكابالت كهربائية وقطع صناعية. 
بنتيجة االستقصاءات والتحريات، متكنت شعبة املعلومات يف 
قوى األمن الداخيل من كشف هوية أفراد عصابة الرسقة، وهم 
م. م. )من مواليد العام 1999، سوري( يف حقه بالغ بحث وتحر 
بجرم اشــتباه برسقة، أ. ح. )من مواليد العام 1999، سوري(، 
بحقه مذكــرة توقيف بجرم رسقــة. ح. س. )من مواليد العام 
. )من مواليد العام 2001، سوري(، م. م.   . 2003، ســوري( 
)من مواليد العام 2001، سوري( ح. م. )من مواليد العام 2005، 

سوري(.
بتاريخ 3-9-2021، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، متكنت 
دوريات من الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة يف مناطق 

الدورة، برج حمود والنبعة، نتج منها توقيف جميع املذكورين.
بالتحقيق معهم، اعرتفوا بتشكيل عصابة رسقة، وتنفيذهم 
العديد من الرسقــات، وانهم كانوا ينقلون املرسوقات عىل منت 
دراجة آلية وآلية تكتك، ليبيعوها الحقا إىل أصحاب بؤر الحديد 

والخردة.
تم ضبط الدراجــة اآللية والتكتك، وأجري املقت القانوين 
بحق املوقوفني، وأودعوا مع املضبوطات املرجع املعني، بناء عىل 

إشارة القضاء املختص«.





اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
االحد 12 أيلول 2021

الكهرباء الســوري،  كشــف وزير 
الزامل، أن كلفة إصالح خط  غســان 
الكهربــاء الــذي يربط بــني األردن 
وسوريا وصوال إىل لبنان، تتجاوز 12 

مليار لرية سورية.
أعامل  أن تنفيــذ  الزامل  وأوضــح 
التأهيــل والصيانة تحتاج ما بني 4-2 
أشــهر من لحظة بــدء العمل الفعيل 
أن  التأهيــل، مبينا  إعــادة  ألعــامل 
بالخط شــملت  التي لحقت  »األرضار 
تدمري نحو 80 برجــا تتجاوز كلفتها 
6 مليار لرية«. يشار إىل أن مرشوع  9
الربط الكهربــايئ الثامين كان يهدف 
إىل ربــط الشــبكات الكهربائية يف 
كل من األردن ومرص وســوريا وليبيا 

ولبنان ومنه الربط الكهربــايئ األردين املرصي- اللبناين- 
السوري- الليبي حيث تم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية 

ما بني الجانبني األردين- املرصي عام 2012.
وترتبط الشــبكة الكهربائية األردنية بالشبكة الكهربائية 
املرصية بكيبل بحري جهد 400 ك.ف، ميتد عر خليج العقبة 
بطول 13 كم وباســتطاعة 550 ميغاواط. وقد تم متديد عقد 
تبادل الطاقة ما بــني الجانبني املرصي والســوري وما بني 

الجانبني السوري واألردين خالل عام 2012.
وأكدت وزيــرة الطاقة والروة املعدنيــة يف األردن، هالة 
زوايت، أن اململكة بإمكانها تصدير 250 ميغاواط من الطاقة 
الكهربائية إىل لبنان وذلك بعد أن تعهدت اململكة مبســاعدة 
لبنان. وقالت زوايت »ميكننا تصدير 250 ميغا واط إىل لبنان 

واالجتامعات التنسيقية تبدأ بعد أسبوعني«.
وأضافت أن »الغاز املرصي سيخفض تكلفة إنتاج الكهرباء 

يف محطة دير عامر اللبنانية إىل النصف«.
واتفق وزراء الطاقة يف األردن ومرص وسوريا ولبنان أمس 
األربعاء عــىل إيصال الغاز الطبيعي املــرصي إىل لبنان عر 
األردن وســوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك 

خالل اجتامع يف العاصمة عامن.
وقالت زوايت حينها إن »االجتامع يهدف بشــكل أســايس 
للتعــاون يف مجال إعــادة تصدير الغــاز الطبيعي املرصي 
للجمهوريــة اللبنانية عر األرايض األردنية والســورية من 
خالل خط الغاز العريب، وإن األردن سيبذل كل جهد ملساعدة 
األشــقاء اللبنانيني للخروج من محنــة الطاقة وبتوجيهات 

مبارشة من امللك«.

إصــــــــاح ــة  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ كـ ســــــــوريــــــــة  ــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ لـ مـــــلـــــيـــــار   22
لـــبـــنـــان مـــــع  األردن  يــــربــــ  الــــــــذي  ــاء  ــ ــرب ــ ــه ــ ــك ــ ال خـــــ 

عقد أعضاء لجنة االقتصاد النواب الدكتور فريد البستاين، 
عيل بزي، أمني رشي، شــوقي الدكاش، عيل درويش، محمد 
النائب ميشال  سليامن، أليكس ماتوسيان، اجتامعا يف دارة 

ضاهر بالفرزل وبدعوة منه.
وأمل املجتمعــون يف بيــان، »أن يكون اعالن تشــكيل 
الحكومة فرصة للعمل من أجل مواجهة التحديات والخروج 
من األزمات املتعددة التي اكتوى بنارها اللبنانيون«، مؤكدين 
أن »خريطــة الطريق لالنقاذ تبدأ بتنفيــذ برنامج إصالحي 

الستعادة ثقة الداخل والخارج«.
وشــددوا عىل »رضورة تطبيق خطة اقتصادية شــاملة 
تنهض بالقطاعات االنتاجية وتطويرها يف ميادين الصناعة 
والزراعة والتجارة وإصالح قطاع الكهرباء وتطبيق القوانني 
الناظمــة املعنيــة، إضافــة اىل جدوى اســتعامل الطاقة 
الشمسية«. وناقشــوا »ملف إعادة هيكلة املصارف التي من 
شأنها تشــجيع االســتثامرات Access to Capital  وتحفيز 
املصارف االجنبية لالستثامر يف لبنان من خالل إعفائها من 

االحتياط االلزامي«.
كام ناقشوا »تداعيات القرار 151 والخطوات البديلة«.

وهنأ املجتمعون بـ«والدة الحكومة«، مشــريين إىل أنهم 
»ينتظرون نيلها الثقة يك يعرضوا عىل الوزراء املعنيني جملة 

من التوصيات واالقرتاحات للمساهمة يف صناعة الحلول«.

ــة« ــ ــ ــق ــ ــ ــث ــ ــ »ال نــــنــــتــــظــــر   : االقــــــــتــــــــصــــــــاد«  ــة  ــ ــ ــن ــ ــ ــج ــ ــ »ل
ــول ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ـــة الـ ــ ــاع ــ ــنـ ــ ــصـ ــ ــرض اقــــــــتــــــــراحــــــــات لـ ــ ــ ــع ــ ــ ــن ــ ــ ل

ل تصاد يف الفر اء لجن ا أ

يســتعّد تجمع أصحاب ملولــدات الخاصــة لتقديم طعن 
الثلثاء املقبل أمام مجلس شــورى الدولة بقرار وزير الطاقة 
واملياه السابق رميون غجر القايض بتسعري املازوت بالدوالر 
األمرييك، للمطالبة بوقف تنفيذه وإبطاله، وفق ما كشــف 
رئيس التجمع عبدو سعادة لـ »املركزية«، معلالً الخطوة هذه 
بــأن »العملة اللبنانية رمز من رموز الســيادة، وقانون النقد 
والتســليف ينّص عىل أن عملة البلد هي اللرية اللبنانية، كذلك 
تعاقب املــواد 192 من القانون ذاته واملــادة 319 من قانون 
العقوبات كل من يرفض التعامل بالعملة اللبنانية. أما قانون 
حامية املســتهلك رقم 2005/659، ال سيام املواد 5 و25 منه، 
فينص عىل رضورة اإلعالن عن األســعار بالعملة اللبنانية«، 
متمنياً عىل »مجلس الشورى اإلرساع يف البت يف الطعن لرفع 

الظلم واملعاناة عن الشعب«.
وأوضح ســعادة أن »مقابل قرار الحكومة برفع الدعم عن 
املحروقات نهاية الشهر الجاري اتّخذ الوزير غجر قرارا أحادياً 

برفع الدعم وبتسعريه بالدوالر عىل مادة واحدة هي املازوت من 
دون أن يشمل البنزين مع العلم أن املازوت أهم«، طارحاً جملة 
أسئلة »بعد التسعري للرشكات املستوردة بالدوالر كيف ستسعر 
وزارة الطاقة للمولدات؟ باللرية؟ هل تســعري الطن بـ $550 
مع النقل ورشاؤه بـ 590 يعني ترشيع السوق السوداء؟ من 
يتحمل فارق الـ 40 أصحاب املولدات؟ هل القرار هذا قانوين؟ 
ّيــز بني الناس ونرتك  أليس للوزير مستشــار قانوين؟ هل 

الفقري من دون كهرباء؟ هل نعيش يف عصفورية؟«.
وعن اعتبار بعض القطاعات رفع الدعم أفضل من استمراره 
ألن هناك شــحا كبريا يف املازوت بالســعر الرســمي ويتم 
رشاؤه من الســوق السوداء بســعر أغىل من غري املدعوم أو 
يوازيه أحياناً، لفت ســعادة إىل أن »هذه القطاعات ال ميكن 
مقارنتها بقطاع املولدات ألن أسعارها محررة وميكن أن تكون 
بالدوالر، بينام تسعرية املولدات تصدر رسمياً عن وزارة الطاقة 

وباللرية«.

أصحــــــاب املولدات يطعنون بقــــــرار »الطاقة« التســــــعير بالدوالر

 »LEEP اختتم »برنامج تطوير األعامل والتوظيف يف لبنان
املمول من وزارة التنمية الدولية الريطانية )UK Aid( والذي 
نفذته رشكة االستشارات الدولية »باالديوم« فعالياته، خالل 
 - ESA يوم احتفايل شــامل أقيم يف املعهــد العايل لألعامل
كليمنصو، ونقل مبارشة عــر منصة تفاعلية خاصة، وذلك 

بعد 4 أعوام من الجهود املتواصلة.
حــ االحتفال الســفري الريطاين إيان كــوالرد وعدد 
 ،»Palladium« من موظفي الســفارة يف لبنــان، ممثلــة
الجهــات املانحة، أصحاب الرشكات املســتفيدة من الرنامج 
وموظفوهم، مسؤولو مؤسسات مالية، خراء واستشاريون 
يف مجال االستثامر واإلدارة واألعامل، ممثلو منظامت دولية 
وهيئات املجتمع املدين وجهات فاعلة من القطاعني الرسمي 

والخاص.
وتحــدث رئيس فريق عمل برنامج LEEP يف لبنان جيمس 
كاريت عن »الجهــود التي بذلت عىل مــدى األعوام األربعة 
املاضية«، وقال »لقد صممــت الحكومة الريطانية برنامج 
LEEP من أجل مساندة الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم، 
مبا متثله من ركيزة أساسية لالقتصاد الوطني، ما من شأنه 
أن يحفز النمو، ويســاهم بالتايل يف خلق فرص عمل تشكل 
موردا حيويا للمجتمع اللبناين، يف ظل الظروف االقتصادية 

العصيبة«.
وأكد أن »اإلنجــازات ما كانت لتتحقق لــوال إرادة وريادة 
الرشكات املستفيدة وتطلعها نحو تحقيق النمو، رغم األزمات، 
ولــوال الجهود املتميزة التي بذلها كل من رشكائنا وفريق عمل 

الرنامج«.
 LEEP من جهته، قال السفري الريطاين »إن اختتام برنامج
املمول من اململكة املتحدة يأيت يف مرحلة عصيبة يشــهدها 
لبنان، غري أننــي فخور بالنجاحات التــي حققها الرنامج، 
بحيــث متكن، عىل مدى األعوام األربعــة املنرصمة من دعم 
أكر من 480 رشكة صغرية ومتوسطة الحجم وتحفيز النمو 
 LEEP وخلق أكر من 1500 فرصة عمل. واســتهدف برنامج
الفئات األكر تهميشــا وحاجة يف لبنان، إذ ساهم يف تعزيز 
انخراط النساء والشــباب املعرضني للخطر واألشخاص ذوي 
الحاجات الخاصة يف مجــال العمل، خصوصا الفئات األكر 

را من األزمة«. ت
أضاف »إن أولويتنا مستقبل لبنان، خصوصا أين الحظت، 
يف غضون شهرين فقط عىل استالمي مهامي الديبلوماسية، 
مدى تســارع وترية األزمات وتفاقمها وانعكاســها بشكل 
مأسوي عىل الشــعب اللبناين. ويف هذا السياق، يقدم تقرير 
السياسات اإلصالحية الصادر عن برنامج LEEP والنقاشات 
التي شــهدها الحفل الختامي رؤية اســرتاتيجية للخطوات 
الواجــب اتباعها من قبــل الحكومة الجديــدة من أجل دعم 
القطاع الخاص بشكل عاجل، وبالتايل إعادة تفعيل مقومات 

التعايف االقتصادي يف لبنان«.
وإذ أشار إىل أن »اإلصالحات املطروحة معروفة مبعظمها«، 
قال »لكن املطلوب هذه املرة أن يتحمل السياســيون والقادة 
مســؤولياتهم، وأن يتم إرشاك املجتمع اللبناين ككل، عىل أن 
يتابع مســار التقدم بشكل واضح شفاف، وأن يتمحور العمل 

حول مصلحة لبنان بأكمله«.
وتضمــن االحتفال الختامي أكر من جلســة نقاشــية 
ومعرضا لخــص إنجازات أكر من 30 رشكة مســتفيدة من 
برنامج LEEP، بحيــث أتيحت الفرصة أمــام أصحاب هذه 
الرشكات للتعرف عىل املانحني واملشــرتين واملصدرين، بهدف 

ّو أعاملهم. تعزيز فرص 

ــم فـــعـــالـــيـــاتـــ ــ ــت ــ ــت ــ ــر األعــــــمــــــال اخ ــ ــوي ــ ــط ــ بــــرنــــامــــج ت
ولياتهم : املطلوب أن يتحمل السياســــــيون مس ســــــفير بريطانيا 

امل وير ا ات ت عال تتام  ا

زيادة االقساط املدرسية يف املدارس الخاصة باتت حتمية 
نسبة اىل ارتفاع سعر الدوالر، إال انها تصطدم بعقبة اساسية، 
وهي القانون 96/515 الذي ينظم طريقة احتســاب ووضع 
املوازنة املدرسية التي متّول بشكل رئييس من االقساط. ووفقا 
للفقرة ج من املادة 2 من القانون تتكون نفقات املدرســة من 
ت وضامن  65 رواتب وأجور و35 نفقات مختلفة من مكاف
اجتامعي وصندوق تعويضات وخدمات تشــغيلية. ويف حال 
أرادت املدارس زيادة أقساطها متاشياً مع زيادة كلفة النفقات 
التشغيلية )اي ما نســبته 35 من املوازنة( مع ارتفاع سعر 
 ، الدوالر، وبنســبة تقديرية تبل خمسة أضعاف الحد األد
فإن القســط املدريس الذي يبل خمسة ماليني لرية سيصبح 
انية ماليني، ولتطبيق القانون يفرتض عىل املدارس زيادة 
الرواتب واألجور وفق القاعدة 65  35 يك ال نكون امام عدم 
توازن يف القاعدة بني نفقات التشغيل وأجور االساتذة، ستجد 
املدارس نفســها أمام زيادة لألجور بنســبة 236 وعندها 

سيزيد القسط املدريس ليصبح بحدود الـ 12 مليون لرية. 
 إذاً، يف حال أرادت املــدارس الخاصة تطبيق القانون 515 
ســتصبح االقســاط خيالية. ما الحل؟ أال ميكن تعديل هذا 

القانون؟ 
أمني عــام املــدارس الكاثوليكية األب يوســف نرص قال 
»اجتمعنا أكر من مرة مع نواب من تكتالت مختلفة وتباحثنا 
يف املوضوع ثم أعدينا اقرتاح قانون وسلمناهم إياه، فحملوه 
معهم اىل لجنة الرتبية النيابية التي بدورها ستدرســه ليبنى 
عىل اليشء مقتضاه، كام ان وزارة الرتبية اصبحت عىل اطالع 
باملوضوع. وأكد لنا مدير عام وزارة الرتبية فادي يرق، خالل 
لقاء عقدناه اول من امس، استحالة تطبيق القانون 515، كام 
ان رئيس مصلحة التعليم الخاص عامد االشــقر قال متوجهاً 
اىل رؤساء ورئيسات املدارس »صحيح ال ميكنني ان أغطيكم 

قانونياً، لكن هذا الوضع أصبح واقعــاً. علينا ان نعرف كيف 
نعتمد  سياسات اقتصادية ال تعرضنا لالنتقادات الالذعة، يف 

ظل مخالفة القانون«.
أضاف نرص »استحالة تطبيق القانون أصبحت أمرا واقعاً 
وقد ال نصل قريبا اىل تعديله، فكيف ســنتعامل مع الواقع؟ 
علينا ان نسري يف املخالفة وان نكون حكامء يف الوقت نفسه 
وان تكــون مخالفتنا مررة منطقية ومعتدلة يك نتمكن من 

املواجهة واملجابهة أمام مخالفة القانون«.
بدورها، طالبت عضــو الهيئة التنفيذية يف األمانة العامة 
للمدارس الكاثوليكية األخت عفاف ابو سمرا وزارة الرتبية ان 
تصدر تعميام يق بتعليق مفاعيل هذا القانون. فقالت »ال 
ا ميكن تعليقه  ميكننا تعديله ألن مجلس النواب ال يجتمع ا
ى كيف ســنتدبر أمورنا. فلتضع  بتعميم من وزارة الرتبية ل
وزارة الرتبية اطر تعامل واضحة مع توقيف مفاعيل القانون 

.»515

1 ــون  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ تــــصــــطــــدم  املـــــدرســـــيـــــة  األقـــــــســـــــا 
ــ  ــ ــل ــ ــي ــ ــاع ــ ــف ــ م تـــــجـــــمـــــد  أو  يــــــــعــــــــدل  هـــــــل   

بعلبك  منطقة  اســتقبلت 
الحاج  عباس  الزراعــة  وزير 
حســن، باحتفاالت شــعبية 
لــه عنــد مداخــل  أعــدت 
وحوش  الحالنيــة  بلــديت 
مفرق  عند  واســتقبل  النبي، 
بلدته شــعث بنحــر الخراف 
الــورود  وباألهازيــج ورش 

واألرز، والفتات ترحيبية.
وغصت دارته يف بلدة شعت 
الشيخ  وألقى  املهنئني،  بوفود 
كامل العرب كلمة باسم أهايل 
البلدة رحب فيهــا به، منوها 
»الرجل  أنه  مؤكدا  مبناقبيته، 
املكان  يف  املناسب  العصامي 

املناسب«.
بدوره اعتــر الوزير الحاج 
حســن أن »والدة الحكومــة 
وكان  عديدة،  ألسباب  تأخرت 
تصل  أن  لكن  عسريا،  املخاض 

متأخرا خري من أال تصل«.
وقال »الكثري يصــف البلد اليوم بأنه أمام االنهيار، وأعتقد 
أننا بتنا يف االنهيار، لكن اإلرادة موجودة، وإرادة جميع القوى 
السياســية موجودة عىل األرض لنقول إننا عازمون عىل أن 
يكون الهدف األسايس واألول حي عىل خري العمل الذي أطلقه 

دولة الرئيس نبيه بري«.
أضاف »نحن اليوم أمــام مفصل تاريخي. املجتمع الدويل 
أمامنا جميعا، وســنضع كل اإلمكانات يف سبيل إنقاذ البلد 
اقصاديا واجتامعيا وسياســيا وأمنيا. املناكفات السياسية ال 
شك ســتبقى، لكن األولوية اليوم للمواطن، لالنسان، ولكل 

املوجوعني يف هذا الوطن«.
وتابع »عىل صعيــد وزارة الزراعة، لن أعد بأي يشء ألننا 
يف اليوم األول ومل يحدث التســليم والتســلم، ولكن أقول إن 
منطقة البقــاع وعكار، كمعظم املناطــق، تنتظر الكثري من 
وزارة الزراعة، وأنا بــدوري أنتظر من مجلس الوزراء موازنة 
وازنة وحقيقية للوزارة ليك نســتطيع أن نقدم ما تصبو إليه 

كل فئات املجتمع«.
وختــم »اليوم نحتــاج جميعا إىل أن نكــون عىل قدر 
املسؤولية. نحن مســؤولون أمام الناس، وكل صوت اليوم 
يف الشــارع ويف البيت يقول إننا نحتاج إرادة حقيقية. ال 
مجال للكالم، حي عىل خري العمل. وأهال وســهال بكم يف 
بلدة شــعث التي هي قرية نائية ولكنها ستكون بإذن الله 

الناس«. لكل  جامعة 

 حمية 
ونظمت بلدة طاريا البقاعية اســتقباالً شعبياً حاشداً البن 
البلــدة وزير األشــغال العامة والنقل الدكتــور عيل حمية، 
الوطنية ورفعت  وصدحت يف شوارعها األغاين واألناشــيد 
عىل امتداد الطرقات املؤدية إىل دارته الفتات الرتحيب، وأطلق 
األهايل الرصــاص والزغاريد ابتهاحا، ونحروا أمامه الخراف، 

ونروا عىل موكبه الورود واألرز.
وقــال الوزير حمية أمام الوفود الحاشــدة املهنئة، فقال 
»أنا إن شــاء الله ســيكون يل ترصيح مفصل حول الوزارة 
ا اليوم أنا بني أهيل وأهل منطقتي ويف  التي سأستلمها، وإ

بلديت، استقبلكم يف بيتي وأهال وسهال بكم«.
وتابع »بالنتيجة هذه املسؤولية التي توليتها هي حمل عىل 
كتفي، ويجب أن أكون عىل قدر املسؤولية، وأنا أمتنى عليكم 
أن تساعدوين، ألن العامل النفيس والعائيل له الفعل األساس 

بأن يصل أحدنا ويخدم بلده«.
وقال »أنا وزير من طاريا، من بعلبك الهرمل، من آل حمية، 
ــا أنا وزير لكل لبنان، وبالتايل عىل عاتقي مســؤوليات  وإ
تجاه بلدي، بالطبع عيل مسؤوليات تجاهكم وتجاه منطقتي، 

ولكن يف األول واألخري أنا وزير لبناين لكل لبنان«.
وختم حمية »إن شاء الله بعد يوم االثنني سأديل بترصيح 
ســيايس أعر فيه عن األمــور بكل تفاصيلهــا وعن رؤية 
اســرتاتيجية للوزارة، وإىل أين ســتتجه األمور، وأعلن عن 

سمها لأليام القادمة«. الخطة العملية التي س

ــام ــ ــال أي ــ ــة : ســـأعـــلـــن الـــخـــطـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـ ــي حــم
املوجوعين ولــكــل  لــلــمــواطــن  األولـــويـــة   : حــســن  ــحــاج  ال عــبــا 

س ا  تفال بال ل ا

بعد مخاض دام 20 شهراً، ُولدت الحكومة عىل أنقاض بلد 
متهالك تتقاذفه الطامات يومياً من دون أي جرعة أمل... فهل 
ســينجح الوزراء الجدد مع رئيسهم العتيد يف تخطي األلغام 
السياســية ليتمكنوا من انتشــال ضحايا الحياة االقتصادية 
والرتبوية...  واملعيشــية  واالجتامعية  واملاليــة  واملرصفية 

والصحّية؟
مصدر يف جمعية املصارف أمل عر »املركزية« من الحكومة 
الحديثة يف »البدء بورشة فعلية حقيقية بعيداً من الشعبوية 
إلعــادة إطالق عجلة النمو االقتصــادي، واألهم اليوم وضع 
تصّور للخســائر املحققة من الدولة اللبنانية التي ال تســّدد 
ديونها املســتحقة، يك نُعيد تحريك عجلة »تحرير الودائع« 
لتصل الحقــوق إىل أصحابها. فالقطاع املرصيف يعتر ودائع 

الناس حقوقاً وهو ملتزم باملحافظة عليها إىل أق حّد«.
ومتنى عىل  الحكومة الجديــدة »االنطالق رسيعاً بالعمل 

الكبري الذي ينتظرها، متهيداً لحصول الناس عىل حقوقها«.
ومل يغفل اإلشــارة إىل الخســائر التي تكّبدهــا القطاع 
املرصيف واالقتصاد ككل يف السنتني املنرصمتني، »نتَجت عن 
فشل الطبقة السياسية يف تشكيل الحكومة... ثم مع تأليف 
حكومة برئاسة حســان دياب اتُخذ القرار التاريخي بإعالن 
إفالس لبنان وتَبعاته إن لجهة خــروج القطاع املرصيف من 
األســواق العاملية وَشّح الدوالر األمرييك وارتفاع سعر رصف 
الدوالر يف السوق السوداء، كل ذلك يف ظل غياب إعادة هيكلة 

للقطاع العام ووضع خطة إنقاذية...«.
أضافت ســنتان عىل الجمود املدقع، والخسائر املتفاقمة 
تطال الجميع من دون اســتثناء االقتصاد يتهالك، مقتدرات 

الناس تنزف، وكذلك القطاعات اإلنتاجية والخدماتية...
ويف املقلب اآلخر، رشح املصدر سبب غياب ممثيل جمعية 
مصارف لبنــان عن اجتامع لجنــة املال واملوازنــة النيابية 
املخّصص للبحث يف تعديل سعر الســحب الشهري للدوالر، 

اً يف كل اجتامعات  فأوضح أن »جمعية املصارف تشارك دا
اللجان النيابية ال سيام لجنة املال واملوازنة النيابية، وبالتايل 
هة إليها، لكن ظرفاً طارئاً حال دون  اً الدعوات املوجَّ تلّبي دا
مشاركة ممثلني عن الجمعية يف اجتامع لجنة املال واملوازنة 

أمس«.
وأكــد أن »ال مشــكلة جوهرية إطالقاً ال مــع لجنة املال 
النيابيــة وال مع أي طرف آخــر، وبالتأكيد ليــس هناك أي 
مقاطعة الجتامعات اللجنة، بل ستشارك جمعية املصارف يف 

االجتامعات املقبلة من دون ترّدد«.
أما بالنســبة إىل اجتامع رئيس جمعية املصارف مع حاكم 
مــرصف لبنان رياض ســالمة والذي تنــاول موضوع رفع 
ســقوف الســحوبات باللرية اللبنانية وتحديداً تلك املتعلقة 
املَوطّنة  القطاَعني االستشــفايئ والرتبوي  برواتب موظفي 
لدى املصارف، فأوضح املصدر أن »الحاكم استمع إىل املطالب 
لدرس ما هو ممكن تطبيقه. لكن ال نتائَج ملموسة حتى اآلن، 
ــا املوضوع ال يزال قيد املتابعة بني جمعية املصارف والبنك  إ

املركزي«.

ــة فــــــــي انــــــطــــــاقــــــة حـــكـــومـــيـــة ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــصـ ــ آمــــــــــــال مـ
نــــــــصــــــــا املـــــــودعـــــــيـــــــن ــة تــــــمــــــهــــــيــــــدا  ســــــريــــــعــــ



قال مبعــوث األمم املتحدة 
الخاص إىل ليبيا يان كوبيش 
إن عــدم إجــراء االنتخابات 
الليبية يف وقتها قد يؤدي إىل 
تدهور خطري للوضع يف البالد 
ولالنقسام والرصاع، يف حني 
الدول  اتهمت واشنطن بعض 
بتزويد قــوات اللواء املتقاعد 
خليفة حفرت بالسالح والرجال 

إلطالة الرصاع.
وحذر كوبيش - يف إحاطة 
قدمهــا أمام مجلــس األمن 
الــدويل - مــن أن إجهاض 

االنتخابات، املقررة يف 24 كانون األول املقبل، 
يف ليبيا سيكون بالنسبة لكثريين إشارة إىل أن 
العنف هو السبيل الوحيد للوصول إىل السلطة، 
وفق تعبــريه. ودعا املبعــوث األممي املجتمع 
الدويل إىل الحزم يف دعم إجراء االنتخابات، ويف 
الوقت نفسه »تفهم الطرق التي يقدمها الليبيون 

بشأن إجراء هذه االنتخابات والحفا عليها«.
الليبية  األطــراف  األممي  ســؤول  امل وحث 
عىل توحيد قواهــا، وضامن انتخابات برملانية 
ورئاسية شــاملة وحرة ونزيهة، داعيا الدول 
األعضاء باألمم املتحدة إىل إرسال فرق ملراقبة 
العملية االنتخابات يف ليبيا برمتها، بالتنسيق مع 
السلطات واملؤسسات الليبية، ال سيام املفوضية 

الوطنية العليا لالنتخابات ووزارة الخارجية.
ويأيت تحذير املبعوث األممي من مغبة عدم 
إجراء االنتخابات يف موعدها بعد يوم من إقرار 
مجلس النواب الليبي قانونــا النتخاب رئيس 
للبالد، وهي الخطوة التي رفضها املجلس األعىل 
للدولة، قائال إن مجلــس النواب انفرد بإصدار 

القانون بخالف ما نص عليه اتفاق الصخريات.
وقال املبعوث األممي كوبيش إن رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح أخره بأن قانون االنتخابات 
الرئاسية تم اعتامده بالفعل باعتباره القانون رقم 
1 لسنة 2021، يف حني ميكن تنظيم االنتخابات 
الرملانية بناء عىل القانون الحايل، مع احتامل 
إدخــال تعديالت ميكــن املوافقة عليها خالل 

األسبوعني املقبلني.
إال أن املجلس األعىل للدولة رفض تفرد مجلس 
النواب بإصداره قانونــا النتخاب رئيس للبالد، 
ووصف هذا اإلجــراء باملَعيب. وأضاف املجلس 
-يف بيــان- أن هذا اإلجراء ال يلتزم مبا جاء يف 
اتفاق الصخريات بشأن مبدأ التشاور والرشاكة 
بني مجليس الدولة والنواب يف إقرار الترشيعات.

وأوضــح البيــان أن املجلس قــام بإعداد 
مرشوعات القوانني املتعلقة بالعملية االنتخابية 
لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها، ودعا 
مجلس الدولة املحكمة العليا إىل إعادة تفعيل 
الدائرة الدستورية للقيام بواجبها، ومنع وقوع 
ما وصفه باملخالفة الدستورية، منبها املفوضية 
الوطنية العليا لالنتخابات إىل عدم التعامل مع 

أي قانون أحادي الجانب.
وسيســمح القانون الخــاص باالنتخابات 
الرئاسية للمسؤولني الحاليني بالرتشح للمنصب 
ما داموا اســتقالوا مؤقتا مــن مناصبهم قبل 
3 أشــهر من موعد االنتخابات. ووافق مجلس 
النواب عىل مرشوع القانون الشــهر املايض، 
وأرسله للجنة القانونية لكنه مل يُجر تصويتا 
آخر عليه قبل أن يصدره عقيلة صالح بوصفه 

قانونا.
ومن بني املرشحني الرئاسيني املحتملني اللواء 
املتقاعد خليفة حفرت، وسيف اإلسالم القذايف 
نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف، ووزير 

الداخلية السابق فتحي باشاغا.
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عـــــــــــــــربـــــــــــــــيـــــــــــــــات
مـــــــــســـــــــيـــــــــرات واســـــــــــعـــــــــــة فـــــــــــي الــــــــضــــــــفــــــــة والــــــــقــــــــطــــــــاع
نــــــــصــــــــرة لــــــــــاســــــــــرى فــــــــــي الــــــــســــــــجــــــــون االســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة

أنحاء  معظم  يف  تتواصل 
عىل  الثاين  لليوم  فلسطني، 
الغضب  مســريات  التوايل، 
مــن مامرســات االحتالل 
مسريات  بعد  األرسى،  بحق 
مدناً  شــملت  حاشدة  ليلية 
الغربية  الضفــة  يف  كثرية 
وقطاع غزة والقدس املحتلة 

واألرايض املحتلة عام 48.
املئات  شارك  الضفة  ففي 
يف مســريات حاشدة، فيام 
النار  بإطالق  مقاومون  قام 
عىل حاجز الجلمة العسكري 
املدينة.  شــامل  االحتاليل 
وشــهد الحاجــز يف األيام 
إطالق  عمليات   4 املاضيــة 
مســريات  مع  تزامناً  نــار 
الفلســطينيني الذين تصدوا 

العتداءات االحتالل.
عّمت  املســريات  هــذه 

مختلــف أنحاء محافظة جنني، وال ســيام مخيم 
جنــني وبلدة عرابة وقرية ب الباشــا. وانطلقت 
مســرية من مخيم جنني، وجابت شوارع املدينة. 
وردد املشــاركون الشــعارات التي تحّمل سلطات 
االحتالل املســؤولية الكاملة عــن حياة األرسى، 
كام خرج أهــايل بلدة عرابة وقرية ب الباشــا، 
يف مســريتني توجهتا إىل منزل األســري محمود 
العارضة يف عرابة، ومنزل األسري يعقوب قادري 

يف قرية ب الباشا.
غرب  حاشدة  مســريات  نظمت  طولكرم،  ويف 
املدينــة، وكذلك قــرب الحاجز الشــاميل ملدينة 
قلقيلية. أّما يف رام الله، فخرجت تظاهرات إسناداً 
لألرسى، يف مخيم الجلزون، وتوجهت نحو حاجز 
بيت إيل العســكري، فيام تصدى الفلســطينيون 

الشــاميل ملدينة  املدخل  العتداءات االحتالل قرب 
البرية.

بيت  يف  الفلســطينيون  الشبان  تصّدى  كذلك 
لحم لقوات االحتالل عقب قمعها مسرية خرجت 
تضامنــاً مع األرسى األربعة، وخرجت مســرية 
طالبية صوب املدخل الشــاميل لبيت لحم، حيُث 
الغاز والصوت.  بقنابل  االحتــالل  قمعتها قوات 
مخيم  الشــبان يف  مــن  العرشات  كام خــرج 
بيت لحم يف مســرية جابت  الدهيشــة جنوب 

األحياء واألزقة.
النار صوب قوات  الخليل، أطلق مقاومون  ويف 
البلدة.  شــاميل  حلحلول  جرس  مبحيط  االحتالل 
الفلسطينيون العتداءات االحتالل يف  وقد تصدى 
املخيــم. وأعلن عن إصابة شــاب برصاص جنود 

االحتالل.

هذا وعمت التظاهرات يف 
القــدس املحتلة يف مناطق 
عــدة، من بينها بلــدة الرام 
الفلسطينيون  تصدى  حيث 

العتداءات االحتالل.
العيســوية، تصدى  ويف 
قــوات  القتحــام  شــبان 
االحتالل للبلدة حيث أطلقت 
القنابــل الصوتية والغازية 
الذين  الفلســطينيني  تجاه 
املفرقعــات  باطــالق  ردوا 

النارية.
املواجهــات امتــدت إىل 
حاجــز قلندية حيث تصدى 
العتداءات  الفلســطينيون 
جنود االحتالل عىل الحاجز.

إىل ذلــك، اعتدت رشطة 
تظاهرتني  عــىل  االحتالل 
الفحــم،  وأم  حيفــا  يف 
لالعتداءات  رفضــاً  خرجتا 
عىل األرسى. ورفع املشــاركون شعارات تطالب 
»الحرية ألرسى  بينهــا  لــألرسى، من  بالحرية 
واإلســناد ألبطالنا  الدعم  كل  األبطــال،  الحرية 
األعالم  ُرفعت  املظاهرتني،  ويف  القضبان«.  خلف 

الفلسطينية.
ويف غزة شهدت مناطق عدة مسرياٍت تضامنية 
مع األرسى. التظاهرات انطلقت من مخيم جباليا 
شــامل القطاع، وأطلق املشــاركون فيها هتافات 

تطالب مبساندة األرسى.
هذا ودعا القيادي يف حركة الجهاد اإلســالمي 
األســري املحرر خ عدنــان، يف حديث له مع 
املياديــن، إىل«االرضاب العام وإطــالق انتفاضة 
الحرية لألرسى«. مجدداً الدعوة للفلسطينيني إىل 

أن »يحجوا« إىل جنني نرصة لألرسى.

ـــــــــــــان: واثــــــــق بـــخـــروجـــنـــا  أردو
202 ــات  ــاب ــخ ــت ان مـــن  مــنــتــصــريــن 

أعرب الرئيس الرتيك رجب طيــب أردوغان عن ثقته بفوز 
حزبه »العدالة والتنمية« يف االنتخابات الرئاسية والرملانية 

املزمعة بالبالد يف 2023.
وقال أردوغان خالل مشاركته عر تقنية فيديو كونفرنس 
يف اجتامع للجناح النســايئ لحــزب »العدالة والتنمية« يف 
أنقرة »تنتظرنا مرحلة سنســطر فيها حكايتنا بأحرف من 
ذهــب يف صفحات التاريــخ من خالل بنــاء تركيا الكبرية 

والقوية«.
وأضاف »لن نفسح املجال للذين يحاولون جر بالدنا مجددا 
إىل ظالم فرتة الحزب الواحد »الشعب الجمهوري« والرصاعات 
اإليديولوجيــة ملرحلة الســبعينات أو غياب االســتقرار يف 

التسعينات«.
وأكد الرئيس الرتيك أنه مــا زال هناك الكثري من الخدمات 

التي سيقدمها حزب »العدالة والتنمية« للشعب الرتيك.
وقال »واثق أننا ســنخرج منترصين من انتخابات 2023 
أيضا عر تعزيز مكانتنا يف قلوب شعبنا ودون الوقوع يف فخ 
الذين ال يســتطيعون مجاراتنا يف سباق املشاريع والخدمات 

الساعني لجر السباق إىل أرضيات مختلفة«.

املغرب: مشاورات مع األحزاب لتكوين
ومتماسكة منسجمة  حكومية  لبية  أ

أعلن رئيس الحكومة املغربية املكلف ورئيس حزب التجمع 
الوطنــي لألحرار املغــريب عزيز أخنوش، أنه »ســيتم فتح 
مشــاورات مع األحزاب لتكوين أغلبية حكومية منســجمة 

ومتامسكة ذات برامج متقاربة«.
وأكد أخنوش بعد تكليفه بتشــكيل الحكومة الجديدة، أنه 
»ســيقوم ابتداء من اآلن بفتح مشــاورات مع األحزاب التي 
ميكن أن يتم التوافق معها يف املســتقبل، من أجل تشــكيل 
أغلبية منســجمة ومتامســكة لها برامج متقاربة«، معربا 
عن »أملــه يف أن تضم هذه التشــكيلة الحكومية »أعضاء 
يف املســتوى، ينفذون االســرتاتيجيات الكرى لجاللة امللك 

والرامج الحكومية«.
وأعرب رئيــس الحكومة املكلف عن »اعتزازه وســعادته 
باالســتقبال املليك الذي حظي به«، مؤكــدا أنه »لرشف يل 
وألعضــاء الحزب ولجميــع املغاربة، وهــذه الثقة املولوية 

مسؤولية كبرية ونحن واعون بها«.

سعيد: تون لن تقبل بأي تدخل أجنبي
قال الرئيس التونيس قيس ســعيد، إن بالده لن تقبل بأي 
تدخل أجنبــي وذلك يف ظل مواجهته ضغوطــاً متزايدة من 
حكومــات غربية إلعادة النظام الدســتوري بعد إمســاكه 

بالسلطة يف متوز. 
وذكر الرئيس يف بيان »سيادة الدولة التونسية واختيارات 
شــعبها مل تطرح أصالً يف النقاش... ولــن تكون موضوع 

مفاوضات مع أي جهة كانت«.
من جهته، قال مســؤول السياســة الخارجيــة باالتحاد 
األورويب جوزيب بوريل الــذي زار تونس أمس الجمعة، إنه 
نقل إىل ســعيد املخاوف األوروبية بخصوص الحفا عىل 

املكاسب الدميقراطية بالبالد.
وحث سفراء دول مجموعة السبع هذا األسبوع الرئيس أيضاً 
عىل تعيني رئيس جديد للحكومة عىل وجه الرسعة، والعودة 

إىل النظام الدستوري الذي يلعب فيه الرملان دوراً رئيسياً.
هذا وكشف مستشــار الرئيس التونيس، وليد الحجام، منذ 
أيام، أن »هناك اتجاهاً إىل تغيري النظام السيايس يف تونس، 

ورمبا عر استفتاء«.
وقال الحجام إن »الدســتور الحايل أصبح عائقاً أساسياً، 
ويُفرتض تعليقه، ووضع نظام للسلطات املوقَّتة«، مضيفاً أن 
»برنامج الرئيس التونيس قيس سعّيد أصبح عىل بعد خطوات 

قليلة، ومن املتوقع أن يجري إعالنه قريباً«.
وكان ســعّيد قد أكّد، خالل اســتقباله وزيــر الخارجية 
اليوناين نيكوس ديندياس، أّن التدابري االســتثنائية التي تّم 
اتخاذها يف 25 متوز  املايض، تندرج يف إطار الدســتور، وأن 
»املسار الدميقراطي يف البالد سيتواصل وفق إرادة الشعب«.

وحّذر ســعّيد، خالل مشــاركته يف إحياء الذكرى الـ65 
إلنشاء سلك الحرس الوطني، من وجود َمن يحاولون التسلل 
داً بكشــف هذه املحاوالت،  إىل األجهزة األمنية الحيوية، مهدِّ

وكشف َمن يحاولون القيام بها.
ودعا ســفراء دول »مجموعة السبع«، يوم اإلثنني املايض، 
الرئيس التونــيس إىل »تعيني رئيٍس جديــٍد للحكومة عىل 
وجه الرسعة، والعودة إىل النظام الدستوري الذي يؤدي فيه 

الرملان املنتَخب دوراً كبرياً«.

ــــــمــــــان أمــــــــــن الـــــشـــــريـــــان  إيـــــــــــــــــران: 
ــا ــاتــن ــم واجــب ــن أهــ ــادي فـــي الــبــحــار مـ ــصـ ــتـ االقـ

البحرية  القّوة  قائد  أعلن 
اإليــراين،  الجيــش  يف 
األدمــريال شــهرام إيراين، 
أّن »ضــامن أمــن الرشيان 
أعامق  للبالد يف  االقتصادي 
البحــار، من أهــم واجبات 
القــّوة البحريــة للجيش«، 
هي  »إيــران  أّن  موضحــاً 
املنطقة  يف  الوحيدة  الدولة 
املســؤولية  تُنجز هذه  التي 
رغم  مستقٍل  بشكٍل  الثقيلة 
ظروف الحظر والتهديدات«.

ويف كلمــٍة له بجلســة 
اإلسالمي،  الشورى  مجلس 

امس، أكد األدمريال إيراين أّن »القّوة البحرية 
الدفاع املقدس تقوم  للجيش ومنذ ســنوات 
بتأمني سالمة السفن التجارية اإليرانية يف 
املياه الدولية، مشرياً إىل أّن أكر من 90 من 

تجارة البالد تتم عن طريق البحر«.
وأعلــن أّن املجموعــة البحريــة التابعة 
ألسطول القّوة البحرية للجيش واملكونة من 
املُدّمرة »سهند« وحاملة املروحيات »مكران« 
عرت ثالثة محيطات هي الهندي واألطليس 
الجنويب واألطليس الشاميل، واجتازت معابر 
وقطعت  املحيطات،  هــذه  يف  مهمة  مائية 

أمواج عاتية  ألف كليومرت يف  مســافة 45 
عىل مدى 3 أشهر بعيداً عن الوطن.

كام تطــّرق إىل إنجازات القــّوة البحرية 
يف مجال االكتفاء الذايت، مشــرياً إىل »قرب 
اإلعالن عن إنتاج محّركات ضخمة لســفٍن 

تعمل بالديزل وتتمتع مبواصفات متطّورة«.
يُشار إىل أّن السفن اإليرانية أمتت قبل أيّام 
الرحلة الـــ75 ملجموعة من القطع البحرية 
اإليرانيــة إىل املحيط األطلــيس، حيث تعّد 
هذه الرحلة أكر مهّمة عســكرية يف تاريخ 
البحرية اإليرانية، بحســب األدمريال شهرام 

إيراين.

الـــــيـــــمـــــن: احـــــــبـــــــا مـــــحـــــاولـــــة تـــســـلـــل
لـــــقـــــوات الـــتـــحـــالـــف شــــرقــــي الـــــحـــــديـــــدة

أكّد مصدر عســكري مينــي يف حكومة 
صنعــاء، إحباط الجيش واللجــان محاولة 
تســلل لقوات التحالف السعودي قرب شارع 
الخمســني رشقي مدينة الُحَديَدة الساحلية 
غرب البالد، مشــرياً إىل أن قــوات التحالف 
الســعودي املهاِجمة تكبدت خسائر فادحة 
أثناء محاولتها التســلل عىل مواقع الجيش 

واللجان.
وكانت غرفــة عمليات ضبــاط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان مبحافظة 
التابعة لحكومة صنعاء، قد سّجلت  الُحديدة 
أكــر من 420 خرقاً للهدنــة األممية خالل 
الـــ24 ســاعة املاضية يف تصعيــد جديد 
لخروقات اتفاق وقف إطالق الهش الذي دخل 
حيز التنفيذ يف الـ18 من كانون األول 2018.

وأوضحت غرفة ضباط االرتباط والتنسيق 
املتعددة  القوات  أن  التابعة لحكومة صنعاء، 
للتحالف الســعودي قصفت مناطق سيطرة 
الجيش واللجان يف الُحَديَدة بـ617 صاروخاً 
خروقات  أن  إىل  مشــريًة  مدفعية،  وقذيفة 
قوات التحالف الســعودي التفــاق الُحَديَدة 

شملت استحداث تحصينات قتالية تزامناً مع 
تحليق 29 طائرة تجسسية يف أجواء املناطق 
الواقعة عىل  الجنوبية والرشقية للمحافظة 

البحر األحمر.
إىل ذلــك، تواصــل طائــرات التحالــف 
الســعودي شــن غاراتها عــىل محافظة 
مأرب شــامل رشق اليمن عىل وقع استمرار 
املواجهات الدامية بني قوات حكومة صنعاء 
من جهة وقوات الرئيس هادي، واســتهدفت 
طائرات التحالف الســعودي بسلسلة غارات 
جوية خالل الســاعات املاضية منطقة نَجد 
املَجَمعة ومديريتي جبل ُمراد ورحبة جنويب 
املحافظة، كذلك قصفــت مقاتالت التحالف 
الســعودي بـ5 غارات مديرية رصواح التي 
تشــهد معارك كر وفر متواصلة يف جبهات 
عند  الشاميل  الَبلَق  والكَّسارة وجبل  املَشَجح 
األطراف الرشقيــة القريبة من مدينة مأرب 

غريب محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز.
امليادين بســامع  أفاد مراســل  بالتزامن، 
دوي 3 انفجارات قرب ميناء املخا عىل البحر 

األحمر جنوب غرب اليمن.

ليبيــــــــــا: تحذيــــــــــر أممــــــــــي مــــــــــن تأجيــــــــــل االنتخابــــــــــات

التمويل ــا  ــف ات مــن  السلطة  انــســحــاب   : ــا حــم
ــة ــي ــســان ن زمـــة ا الـــقـــطـــري لـــغـــزة تــعــمــيــق لـــ

)حامس(  اإلسالمية  املقاومة  حركة  قالت 
إن انسحاب الســلطة الفلسطينية من اتفاق 
لتمويل قطري لقطاع غزة »خطوة تعكس رغبة 
السلطة يف تعميق األزمة اإلنسانية يف قطاع 
غزة بدل املســاهمة يف حلها«، بحسب تعبري 

الحركة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت تعهدا 
رسميا من الحكومتني اإلرسائيلية واألمريكية 
بعــدم مالحقتهــا يف املحاكــم األمريكية 
الفلسطينية  البنوك  أو مالحقة  واإلرسائيلية، 
التي ســتحّول هــذه األمــوال بتهمة متويل 

اإلرهاب.
لكن السلطة الفلسطينية مل تحصل عىل هذا 

التعهد من الحكومتني اإلرسائيلية واألمريكية.
ويف وقت سابق، قال رئيس اللجنة القطرية 
إلعادة إعامر غزة الســفري محمد العامدي إن 
السلطة الفلسطينية انسحبت من اتفاق لتوفري 
متويل من قطر للقطاع بسبب مخاوف من أن 

تعرضها املشاركة ملشاكل قانونية.
وتولــت الدوحة متويل إعــادة إعامر غزة 
وتنفيذ مرشوعات بنية تحتيــة منذ العدوان 
اإلرسائييل عىل غزة عــام 2014، لكن جولة 
أخرى من العدوان يف أيار أدت إىل مطالبات من 

إرسائيل والواليات املتحدة مبراجعة املدفوعات 
التي ظلت متوقفة منذ ذلك الحني.

وكان العــامدي قد قال من قبــل إن قطر 
ملوظفي  منفصال  متويال  قريبا  ستســتأنف 
الخدمة املدنية واألرس الفقــرية يف القطاع، 
مبوجب آلية جديدة تشارك فيها األمم املتحدة 

والسلطة الفلسطينية.
وتق الخطــة بإيداع أمــوال يف بنوك 
السلطة الفلسطينية يف غزة، ولكن العامدي 
قال الجمعة إن السلطة الفلسطينية انسحبت 
من االتفاق بســبب »املخاوف من املالحقات 
القانونيــة وتوجيه االتهامــات للبنوك بدعم 

اإلرهاب«.
وقالت اللجنة القطريــة إلعادة إعامر غزة 
-يف بيان- إنها »تعمل حاليا عىل حل اإلشكالية 
وإيجاد طريقــة بديلة لرصف منحة موظفي 

غزة«.
وتبل املنحة القطرية -التي توقفت منذ 3 
أشهر بسبب اندالع نزاع يف أيار - 30 مليون دوال 
شهريا، وهي موزعة بني 10 ماليني لكهرباء 
القطاع، و10 ماليني لرامج التشغيل املوقت، 
فيام ترصف البقية لنحو 100 ألف عائلة فقرية، 

مبا يشمل موظفني من حكومة حامس.

بـــمـــثـــابـــة  كـــــــان   2011 عـــــــام  ــي:  ــ ــس ــ ــي ــ ــس ــ ال
إعــــــــــــان وفــــــــــــاة الـــــــــدولـــــــــة املــــصــــريــــة

أكــد الرئيس املرصي عبدالفتاح الســييس، 
امس، أن أحداث كانون الثاين 2011 كانت إعالن 
لشــهادة وفاة الدولة املرصية، مشــريا إىل أن 
فرض مسار ثقايف معني عىل املجتمع هو نهج 

ديكتاتوري.
إطالق  فعاليــة  الســييس خالل  وأوضح 
االسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان »أنا أقدر 
ـ 2 كانوا موجودين يف أول لقاء بعد  استشهد ب
أحداث 2011، األســتاذ رشيف عامر واألستاذ 
إبراهيــم عي والتقينا مــع بعض وقلت إن 
الدولة املرصية أمامها تحديات كثرية، تحديات 
اقتصادية وسياســية واجتامعيــة وثقافية 

ودينية وإعالمية.. والكالم مل يتغري«.
وتابع السييس »كان املعنى اليل عايز أقصده 
هنا مقولتش عيش حريــة عدالة اجتامعية 
ســاعتها أنا قولت إن إحنا الثورة كانت إعالن، 
أنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت واتغريت، 
كانت يف تقديري أنها شهادة وفاة لدولة. 2011 
كانت إعالن لشهادة وفاة الدولة املرصية نتيجة 

االكالم الذي نتحدث فيه اآلن«.
واســتكمل »التحديات التي كانت موجودة 
لدولة كانت ممكن تقوم عىل 20 أو 30 مليون 
)شــخص(، وأصبحت 80 أو 90 مليون دون أن 
ينموا كل يشء مبا يف ذلــك التعليم والثقافة 
والصحة وبقية املوضوعات الخاصة باملجتمع 
وتطوره.. كانت هناك تحديات كثرية مع عنرص 
ينخر يف عقل ووعي اإلنسان يف مرص ملدة 90 

سنة«. وعن فرض مسار ثقايف، قال السييس 
إن فرض مســار ثقايف معني عىل املجتمع هو 
نهج ديكتاتوري، مضيفا »تلتزم الدولة املرصية 
التعبري  وحرية  الجســدية  السالمة  بحامية 

والحق يف التقايض وتعدد اآلراء«.
وذكر أن للدولة املرصية »إرادة سياسية قوية 
داعمة لقضايا الفئات األوىل بالرعاية، كاملرأة 
والطفل وذوي الهمم«، مرزا أن الدولة حريصة 
أيضا »عىل رعاية الشباب ومتكينهم من املشاركة 

يف الحياة العامة وتوفري فرص عمل لهم«.
وأشــار الرئيس املرصي إىل أن دستور البالد 
»رسخ مبادئ املواطنة واملساواة وتكافؤ الفرص 
أن  القضائية«، موضحا  الســلطة  واستقالل 
»الرؤية املرصية لحقوق اإلنسان تستند عىل عدة 
محاور أبرزها االرتباط الوثيق بني الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان ومكافحة الفساد«.
وشدد السييس عىل أن مرص »تحرتم التنوع 
والتعدد واالختالف.. مــرص الدولة ذات الرتاث 
الديني الري مستمرة يف بذل جهودها للتأكيد 
عىل قيم املواطنة والتسامح والحوار ومكافحة 

التحريض عىل العنف والتمييز«.
وأطلق الســييس، الســبت، االسرتاتيجية 
الوطنية لحقوق اإلنسان، والتي تتضمن املحاور 
الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق اإلنسان يف 
الدولة، وذلك بالتكامل مع املسار التنموي القومي 
ملرص، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية 

الجديدة ويحقق أهداف رؤية مرص 2030.
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ــوب ــ ــب ــ دولــــــــيــــــــات ـــــــــ م

وفـــــيـــــات
أيب  عبدو  ماري  الفقيد  زوجة 

نجم
ابراهيم كنعان  النائــب  أوالده 

وعائلته 03/141515
املرحــوم  أرملــة  ريتــا 
الشــيخ رشــيد كريوز وولداها 

03/251145
جوزيان زوجــة الدكتور جاد 

عقيص وعائلتها 03/385481
وعائلتــه  كنعــان  وديــع 

03/651601
املحامي بــول كنعان وعائلته 

03/651603
وعائلتــه  كنعــان  شــديد 

03/180980
شــقيقاته عائلــة املرحومة 

ماليا زوجة املرحوم جورج غانم
زوجة  لوسيا  املرحومة  عائلة 

املرحوم أنطوان رسور
املرحوم  عائلــة  خالــه  أوالد 

الشيخ ادوار رسكيس بوفرح
فيكتوريــا أرملــة املرحــوم 
الشيخ ســمعان بوفرح وأوالدها 

وعائالتهم
أوالد عمتــه عائلــة املرحوم 

ابراهيم الزغزغي
عائلة املرحومة أولغا الشامس
عائلة املرحومة ماري الفغايل

أيب  كنعان،  عائــالت  وعموم 
ســعاده،  حبيش،  بوفرح،  نجم، 
جبور،  زريــق،  عقيص،  كريوز، 
الزغزغي،  رسور،  غانم،  الحواط، 
الشــامس، الفغــايل، وعمــوم 
البورشية   - الجديــدة  عائــالت 
- الســد وبحنس ضهــر الصوان 
الوطن واملهجر  وأنســباؤهم يف 
ينعــون إليكم مبزيــد من الحزن 
املأسوف  الغايل  فقيدهم  واألىس 

عليه املرحوم

يوسف ابراهيم كنعان

يوم  تعاىل  رحمته  اىل  املنتقل 
السبت الواقع فيه 11 أيلول 2021 

متمامً واجباته الدينية.
نفسه  لراحة  بالصالة  يحتفل 
الثالثة من بعد ظهر يوم  الساعة 
الجاري يف كنيسة مار  األحد 12 

رسكيس وباخوس، جديدة املنت.
املسيح قام حقاً قام.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده 
ويوم االثنني 13 الجاري يف منزل 

الفقيد الكائن يف قرنة شهوان.
الكنيســة،  بتعــامل  إميانــاً 
املتخذة  االجراءات  مع  ومتاشــياً 
العامة،  وحفاظاً عىل الســالمة 
يشاركها  من  تشكر  الفقيد  عائلة 
الصالة من منزله، واالتصال عىل 

االرقام الهاتفية أعاله.
الرجاء ابــدال االكاليل بالترع 

للكنيسة
اشــعاراً  النرشة  هذه  واعتبار 

خاصاً.

الصني تحّذر من 
الترصفات األحادية
فيام يتعلق ببحر 

الصني الجنويب
الخارجيــة  حــّذرت وزارة 
الصينية يف بيــان، أمس، من 
الترصفات األحادية فيام يتعلق 
ببحر الصني الجنويب. ونقلت 
وكالــة »رويرتز« عــن وزارة 
إنّه  قولها  الصينية  الخارجية 
»يجب االمتناع عن اتخاذ إجراءات 
أحادية الجانب فيام يتعلق ببحر 
إىل  مشريًة  الجنويب«،  الصني 
أّن ذلك »من شأنه تعقيد الوضع 
وأضاف  الخالفات«.  وتضخيم 
بيان الخارجيــة إىل أّن »عضو 
مجلس الدولة الدولة وان يون 
كان يتحدث مــع نائب رئيس 
الوزراء الفيتنامي، فام بنه مينه، 
خالل زيارة لفيتنام«. كام ذكر 
البيان أّن يون قال إنّه »يتعني 
عىل البلدين أن يعتزوا بالسالم 
واالستقرار اللذين تم تحقيقهام 
الصني  بحر  األنفس يف  بشق 
الجنــويب، وأن يتوخيا الحذر 
ملقاومة تدخــل القوات خارج 

الحدود اإلقليمية«.

عــــــلــــــى وقــــــــــــع االنــــــــســــــــحــــــــاب مـــــــــن أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان
أيــــــــلــــــــول  11 ذكــــــــــــــــــرى  تــــــحــــــيــــــي  أمـــــــــيـــــــــركـــــــــا 

أحداث  ذكــرى  يأيت وقع 
الّسنة مغايراً  أيلول لهذه   11
عن السنوات السابقة، إذ إنّه 
يتزامن مــع خروج الواليات 
املتحــدة األمريكيــة مــن 
أفغانستان بعد 20 عاماً من 

احتاللها.
الرّئيــس األمــرييك جو 
الجمعة،  أمــس  دعا  بايدن، 
إىل الوحــدة الوطنيــة مع 
املتحدة  الواليات  اســتعداد 
الســنوية  الذكرى  إلحيــاء 
أيلول   11 لهجامت  العرشين 
2001، واصفاً »الوحدة بأنّها 
يف  أمريكا  أبدتها  قوة  أعظم 

وجه املَِحن«.
إنّــه  بايــدن  وأوضــح 
»بالنسبة يل الدرس الرئييس 
من هجامت 11 أيلول هو أننا 

ويف أشد املواقف، وسط الشد والجذب، واملعركة من أجل روح 
أمريكا، فإّن الوحدة هي أعظم قوة لدينا«.

أحداث هجامت 11 أيلول عــام 2001 واملتمثلة بتعرّض 4 
إيرالينــز« لالختطاف، واصطدام  لـ«أمريكان  تابعة  طائرات 
اثنتان منها برجي التجارة العاملي والثالثة مببنى البنتاغون، 
وتحطّــم الرابعة قبل وصولها إىل هدفها، أّدت إىل ســقوط 
ضحايا ُقــدر عددهم بنحو 2977 شــخصاً، مبا فيهم ركاب 
الطائرات املســتخدمة يف الهجامت، والذين كانوا يف برجي 

مركز التجارة العاملي وقت رضبهام.
غري أنّها أيضاً، أّدت إىل اتّخاذ الواليات املتحدة عىل لســان 
رئيســها آنذاك، جوروج دبليو بوش، قراراً بغزو أفغانستان، 
بذريعة القضاء عىل اإلرهــاب، وخصوصاً تنظيم »القاعدة« 

وحركة »طالبان«، وإحالل السالم يف البالد.
لكن بعد 20 عاماً، اتّخــذ الرئيس األمرييك جو بايدن قراراً 
بالخروج من أفغانســتان، وإرجاع البالد للشــعب األفغاين، 
برئاسة الرئيس الســابق أرشف غني، وبوجود جيش مدّرب 
من قبل الجيش األمرييك، ومزّود بأســلحة متطورة، والّذي 
يقّدر أّن عدد جنوده، مع الرشطــة، يبل نحو 300 ألف فرد، 
وذلك عىل أساس أّن أفغانستان »أصبحت مستعدة ألن تصبح 

مستقلة عن الواليات املتحدة، وأنّها أصبحت آمنة«.
اعتقد بايدن ذلك، خصوصاً وأّن »طالبان«، كانت قد وّقعت 
مع الواليات املتحدة يف شــباط 2020 اتفاق »الســالم يف 

أفغانستان« يف العاصمة القطرية الدوحة.
إالّ أّن األمر كان مغايراً ومفاجئاً للواليات املتحدة األمريكية 
وحلف »الناتو«، والعامل عىل حّد سواء، وذلك بعد أن سيطرت 
»طالبــان« يف غضون عرشة أيّام فقط، عــىل أغلب واليات 
أفغانســتان، ووصلت إىل العاصمة كابول، لتسيطر بعد ذلك 
عىل أفغانستان بالكامل، من دون أن يحاربها الجيش األفغاين 
حتى، والذي ميلك عديداً أكر بكثري من حركة »طالبان«، التي 
يقّدر أنّها متلك 70 ألف جندي. يف حني أّن رئيس البالد أرشف 
غني تخىّل عن رئاسة البالد، وهرب إىل اإلمارات، تاركاً الشعب 

األفغاين ملصري مجهول.
إذاً، انقلب السحر عىل الساحر، وتبنّي أّن أمريكا و«الناتو«، 
كانتا عىل مدى 20 عاماً يف أفغانســتان ألهداف غري معلنة، 
ومغايرة متاماً عاّم زعمتا تحقيقه يف البالد. األمر الّذي أكّده 
جو بايدن بعد أن قال عقب خروج أمريكا من البالد إّن »ُمهمتنا 
ا أن نركّز عىل  يف أفغانســتان مل تكن أبداً بناء الدولــة، وإ
مكافحة اإلرهاب، ومنع االعتداءات عىل األرايض األمريكية«.
مل تتحقق أّي من أهــداف الواليات املتحدة املزعومة، والّتي 
رصفت من أجل تحقيقها أكر مــن تريليون دوالر، وهذا ما 

ظهر للعامل أجمع. أمريكا، تركت أفغانســتان يف وضع أمني 
واقتصادي ســيئني، بعد إخالء رعاياها، وحّتى كالبها، ومل 
تلتفت قط ملصري الشــعب األفغاين. ولتزيد الطني بلة، فإنّها 

تقف اآلن عائقاً أمام وصول املساعدات إىل أفغانستان.
إىل ذلك، شــهد قرار الرئيس األمرييك حول االنسحاب من 
أفغانستان ردود فعل عنيفة يف الداخل األمرييك، وخصوصاً 
من قبــل الجمهوريني الذيــن واصلوا هجومهــم عىل قرار 
االنســحاب بوصفهم إيــاه بـ«الكارثــة«، وبـ«الخطأ الذي 
ســيخيم عىل أمريكا لعقود«. حّتى أنّهم شــككوا بأن يكون 

بايدن »قادراً عىل إنجاز مهامه«، وطالبوه باالستقالة.

 »طالبان« أمام تحّديات حاّدة 

وتعقيباً عىل مجريات األحداث املتســارعة يف أفغانستان، 
قالت صحيفة »نيويورك تاميــز« األمريكية إنّه »بعد يوم من 
تسمية حركة »طالبان« ملجلس وزراء بالوكالة لقيادة الدولة 
التي أمضوا عقديــن من الزمان يف محاولــة غزوها، بدأت 

التحديات املذهلة التي رافقت النرص تتضح بشكل حاد.
فاألزمة اإلنســانية تزداد ســوءاً، حيث أدى نقص الغذاء 
والنقل إىل إعاقة قدرة الناس عــىل الحصول عىل اإلمدادات 
األساســية. ومن املرجح أن تكون معظم املساعدات الدولية 
مرتبطة مبا إذا كان بإمكان »طالبان« الوفاء بوعودها بعدم 

توفري مالذ آمن لإلرهابيني.
يأيت ذلــك يف وقت أظهرت الــدول آراءاً متباينة بشــأن 
حكومة »طالبان« وإمكانية الوفاء بوعودها، فواشنطن أبدت 
قلقها إزاء الحكومة، ليعلن بعد ذلك البيت األبيض أنّه ال يعتزم 
االعرتاف بها. فيام أكدت موســكو أنّها ســتدرس »احتامل 
االعرتاف بسلطة حركة »طالبان« يف أفغانستان بعد تشكيل 

حكومة تشمل جميع األطراف يف البالد«.
أّما الحكومة الفرنسية، فأعربت عن أسفها إزاء الحكومة 
أّن »األفعال غــري متطابقة مع  األفغانية املؤقتة، معتــرًة 
األقوال«، للحكومة التي »تضم حرس طالبان القديم، وتغيب 

عنها النساء خالفاً لتعهد النظام باالنفتاح«.
كــام أعلن«االتحاد األورويب« أنّه »ســيحتاج إىل التعامل 
مع حركة طالبــان، لكنه لن يترّسع يف االعرتاف رســمياً 

بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد ألفغانستان«.
تقف »طالبــان« اآلن أمام منعطف طرق بعد ســيطرتها 
عىل البالد وخروج الواليات املتحــدة األمريكية من أراضيها، 
فأمامها تحديات صعبة من أجل إثبات حســن نواياها وتغرّي 
سياساتها السابقة واملعهودة، فإىل أين سوف تسوق طالبان 
»أفغانستان يف األياّم املقبلة؟ وأّي وجٍه جديد سوف تصنعه 

لها؟ 

مـــــــــــــوســـــــــــــكـــــــــــــو تـــــــــــــــــعـــــــــــــــــزز أمـــــــــنـــــــــهـــــــــا
ــان ــ ــت ــ ــس ــ ــك ــ ــي ــ ــاج ــ ــط ــ ــة روســــــــيــــــــة ل ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ مـــــــــعـــــــــدات عـ

قالت وزارة الدفاع الروســية إّن »روسيا أرسلت 12 عربة 
مدّرعة ومجموعًة من املعدات العســكرية إىل طاجيكستان 
بهــدف تعزيــز حليفتهــا يف آســيا الوســطى املجاورة 

ألفغانستان«.
وأجرت موسكو تدريبات عسكرية يف طاجيكستان، وزادت 
من العتاد يف قاعدتها العســكرية هناك، وهي األكر خارج 
روسيا، منذ ســحب الواليات املتحدة لقواتها من أفغانستان 

واستيالء »طالبان« الخاطف عىل السلطة هناك.
وقال بياٌن لــوزارة الدفاع الروســية إنّــه »نتيجًة لعدم 
االستقرار املتزايد بالقرب من الحدود الجنوبية لطاجيكستان 

نعمل معاً لضامن أمن بالدنا«.

كام أعلنت الوزارة أّن »نقل املعدات، الذي يشمل أيضاً معدات 
قتالية ومعدات واقية، ســيؤدي إىل تحديث وتعزيز القدرات 

العسكرية لطاجيكستان بشكٍل كبري«.
وتتخوف روســيا من احتامالت حــدوث تبعات لذلك عىل 
املنطقة األوســع نطاقاً واحتامل تسلل متشددين إسالميني 
لوســط آسيا، وهي منطقة تعترها موســكو مصداً دفاعياً 
جنــوب أراضيها. وأعــرب نائب وزيــر الخارجية الرويس، 
ســريغي ريابكوف، عن تخّوفه من ظهور مالٍذ آمٍن لنشاط 

اإلرهابيني الرسي يف منطقة آسيا الوسطى.
يُذكر أّن الحدود بني طاجيكستان وأفغانستان، متتّد ملسافِة 

1344 كيلومرتاً وأغلبها مناطق جبلية تصعب مراقبتها.

اعــتــرفــت ــدة  ــحـ ــتـ املـ الـــــواليـــــات   : مـــدفـــيـــديـــف 
ــا ــهـ ــتـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــا بــــانــــهــــيــــار اسـ ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــ ع

قــال نائب رئيس مجلــس األمن الرويس 
املتحدة،  الواليــات  إن  مدفيديــف،  دميرتي 
بانســحابها من أفغانســتان، اعرتفت علنا 
بانهيــار اســرتاتيجية فــرض وجودهــا 

السيايس- العسكري يف كل مكان.
وأشار مدفيديف، يف مقالة نرشها موقع 
»يف  األمريكيــة  اإلدارة  أن  إىل   ،Gazeta.ru
محاولة إلنقاذ سمعتها ومكانة الناتو بشكل 
عام، رفضــت االعرتاف بالهزمية«، وبدال من 
ذلك، بدأت يف اســتخدام صيغة »مل يطردنا 

أحد، نحن نغادر بإرادتنا«.
وأضاف مدفيديف »ولكن مع ذلك، أشــار 
القوات  الرئيس جو بايدن إىل أن انســحاب 
يعني ليس فقط نهايــة الحملة األفغانية - 
بل الحديث يدور عــن نهاية حقبة العمليات 
الدول  تشــكيل  إلعادة  الكرى  العســكرية 

األخرى«.
ووفقا لنائب رئيس مجلس األمن الرويس، 
الجوهر،  حيــث  من  تعني  الكلــامت  »هذه 
اعرتاف واشنطن الرصيح بانهيار اسرتاتيجية 
العسكري والسيايس يف كل  تأكيد وجودها 

مكان«.
وذكر مدفيديف، أنه أينام حاول األمريكيون 
ا  بنــاء دولة جديــدة، تركــوا وراءهم دا
املشاكل. وشدد عىل أن الوقائع التي ترسخت 
متوازنة  سياســية  خطــوات  تتطلب  اآلن، 

ومدروسة بعمق.
وشــدد مدفيديف، عىل أن »روسيا معنية 
بال شك بتسوية الخالفات األفغانية الداخلية. 
السياسية  القوى  بذلك  أن تقوم  ولكن، يجب 
يف هذه الدولــة، ويجب أن يعكس ذلك كافة 

أطياف املجتمع األفغاين«.

ــان ــ ــت ــ ــس ــ ــان ــ ــغ ــ أف فـــــــي  آب«   2 ـــــــربـــــــة  «
ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــ األم ــ ــي ــ ــج ــ ــة ال ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــ بـ ــيـ ــكـ ــشـ تـ

ــة ــ ــرك ــ ــت ــ ــش ــ تــــــــدريــــــــبــــــــات عـــــســـــكـــــريـــــة م
ــان ــ ــت ــ ــس ــ ــاك ــ ــا وب ــ ــيـ ــ ــركـ ــ بــــيــــن أذربــــــيــــــجــــــان وتـ

يتعارض  نرشت »نيويورك تاميز«، تحقيقا 
بة  مــع رواية الجيش األمــرييك حول ال
األخرية التي نّفذها يف أفغانســتان، إذ قالت 
بة مل تؤّد إىل مقتل متشدد  الصحيفة إن ال
داخل ســيارة مفخخة، بل أودت بحياة عامل 
يف منظمة غــري حكومية كان يحمل عبوات 

مياه.
عر  آب،  املتحــدة يف 29  ودمرت الواليات 
شــنها غارة جوية، ســيارة قالت إنها كانت 
محملة متفجــرات، مؤكدة أنها أحبطت بذلك 

محاولة لتنظيم داعش لتفجري مطار كابل.
وكانت عائلة سائق السيارة، إزمراي أحمدي، 
قالــت غداة الغارة الجوية، إن 10 أشــخاص 

ُقِتلوا جرّاءها، معظمهم أطفال.
وبحســب الصحيفة األمريكية التي تستند 
إىل مقابــالت وصــور التقطتهــا كامريات 
أحمدي يف  تنقالت إزمــراي  فــإن  مراقبة، 
بة، وهي تنّقالت  اليوم الــذي نُّفذت فيه ال
كانت  األمرييك مشــبوهة،  اعترها الجيش 

تحّركات يقوم بها خالل يوم عمل عادّي.
كام أشــارت صحيفة »نيويــورك تاميز«، 
اســتناًدا إىل لقطات كامــريات مراقبة، إىل 
أن صندوق الســيارة كان من دون شك مليًئا 
بعبوات مياه عِمل الرجل عىل نقلها إىل منزله.

وشــككت الصحيفة أيضا، اســتنادا إىل 
مقابــالت مع خــراء، يف روايــة الجيش 
بة الجوية قد  األمرييك التي تفيد بــأن ال
تكون أدت أيضا إىل تفجري متفجرات مخزنة 

يف صندوق السيارة.
إليه صحيفة  وعندما ســئل عام توصلت 
نيويورك تاميز، قال املتحدث باسم البنتاغون 
جون كرييب، إن التحقيق مستمر، مشددا عىل 
أنه »ال يوجد جيــش يف العامل حريص )مثل 
الواليات املتحدة( عــىل تجنب وقوع إصابات 

بني املدنيني«.
بة استندت  وأضاف يف بيان مقتضب »ال
إىل معلومات اســتخبارية جيــدة، وما زلنا 

نعتقد أنها منعت تهديدا وشيكا ملطار كابل«.

قالت وزارة الدفــاع األذربيجانية، أمس، إنَّ 
أذربيجان وتركيا وباكستان سُتجري تدريباٍت 
عسكريًة مشــرتكًة خالل الفرتة من 12 إىل 
20 أيلول الجاري يف العاصمة باكو، وهي أّول 

تدريباٍت من نوعها بني هذه الدول الـ3.
وأضافت الوزارة يف بياٍن أصدرته أنَّ الهدف 
من التدريبات، التي أطلقت عليها اسم »األخوة 
الثالثة - 2021«، هو »تعزيز التعاون بني القوات 

الخاصة للدول الـ3، وتبادل املعرفة والخرة«. 
وكانت تركيــا وأذربيجان قد أجرتــا تدريباٍت 
مشــرتكًة بالذخرية الحية يف باكو، يف شهر 
نيســان من هذا العام. كام دعمت أنقرة العام 
املواجهات  األذربيجانية خالل  القوات  املايض 
العسكرية مع القوات األرمينية، يف األرايض 
التي سيطرت عليها األخرية منذ التسعينات يف 

منطقة ناجورنو قره باغ وما حولها.

مــــــــــقــــــــــتــــــــــل شــــــــــقــــــــــيــــــــــق نـــــــــائـــــــــب
ــق ــ ــ ــاب ــ ــ ــس ــ ــ الــــــــرئــــــــيــــــــ األفـــــــــغـــــــــانـــــــــي ال

أمر  قتلت حركة طالبان بالرصاص شقيق 
الله صالح، نائب الرئيس األفغاين الســابق، 
وسائقه يف والية بنشري الشاملية، حسبام 
أفاد ابن شــقيق صالح. وقال رشيش صالح 
إن عمه روح الله عزيــزي كان متوجها إىل 
أوقفه مقاتلو  عندما  ســيارة،  يف  ما  مكان 
طالبان عنــد نقطة تفتيــش. وأضاف »كام 
نسمع يف الوقت الحايل، أطلقت طالبان النار 

عليه وعىل سائقه عند نقطة التفتيش«.
وأفاد رشيش صالح بأنه مل يتضح إىل أين 

املناهــض لطالبان متجها  املقاتل  كان عمه 
أن  عندما قبضت عليه طالبان، مشــريا إىل 

الهواتف ال تعمل يف املنطقة.
التي تقاوم  القــوات  الله صالح  وقاد أمر 
طالبان يف وادي بانشــري، التــي كانت آخر 

والية يجتاحها حكام أفغانستان الجدد.
يزعم أن املقاطــع املصورة التي تم تداولها 
التواصل االجتامعي تظهر قيام  عىل وسائل 
طالبان بإطالق النار عىل املقاتلني املناهضني 

لطالبان يف بانشري الذين اعتقلتهم.

ــرون  ــاهـ ــظـ ــتـ ــال كـــاتـــالـــونـــيـــا يـ ــ ــص ــ ــف ــ ــار ان ــ ــصـ ــ أنـ
ـــــات مـــــع مـــدريـــد ـــنـــا املـــــفـــــاو قـــبـــل اســـتـــ

يســعى أنصار انفصــال إقليــم كاتالونيا 
الســتعراض قوتهم عر تنظيم تظاهرات يف 
شوارع برشلونة، قبل استئناف املفاوضات مع 

مدريد األسبوع املقبل.
ومتت الدعوة اىل التظاهرات تحت شــعار 
»دعونــا نكافح من أجل االســتقالل«، إلحياء 
ذكرى سيطرة قوات امللك فيليبي الخامس عىل 

برشلونة يف 11 أيلول 1714«.

وأعرب مؤسس حركة »اومنيوم كولتورال«، 
إحدى أكــر املجموعــات الشــعبية املؤيدة 
لالســتقالل جوردي كوشــارت عن أمله يف 
»خروج مئات آالف األشــخاص إىل الشارع من 
أجل التأكيد عىل أن حركتنا أكر نشاطا من أي 
«. هذا وتعد محاولة انفصال كاتالونيا  وقت م
واحدة من أسوأ األزمات التي مرت بها إسبانيا منذ 

انتهاء دكتاتورية فرانكو يف عام 1975.

)تتمة ص1( 

ــات ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــى إجــــــــــــــراء االنـ ــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ تـ
ــوم ــ ــ ــي ــ ــ ــي فــــــــي طــــــــهــــــــران ال ــ ــ ــم ــ ــ ــاظ ــ ــ ــك ــ ــ ال

وقال مصدر يف مجلس الوزراء رفض الكشف 
عن اسمه، إن الكاظمي سيبحث خالل زيارته 
طهران مسائل »األمن والطاقة والعالقات بني 

اململكة العربية السعودية وإيران«.
وتربط العراق وإيــران عالقات وثيقة عىل 
املستوى الرسمي فيام يعارض كثري من العراقيني 
ما يعترونه اتســاع نطاق النفوذ اإليراين يف 
البالد. ويعتمد العراق بشكل كبري عىل الواردات 
اإليرانية، خصوصا ما يتعلق بالطاقة الكهربائية. 
وتواجه بغداد نقصاً حاداً يف الطاقة، األمر الذي 
دفعها نحو االعتامد عىل إيران التي تؤمن ثلث ما 

تحتاج اليه من الغاز والكهرباء.
لكن إيران أوقفت مطلع الصيف صادراتها إىل 
العراق لعدة إيام لعدم تسديد بغداد ديوناً لطهران 
مقابل الحصول عىل الطاقة، وتصل لنحو ست 

مليارات دوالر.
ووفقا للمصدر الحكومي، سيتم خالل اللقاء 
بحث ملف العالقات املتوترة بني الرياض وطهران 
وسط سعي العراق إىل تأدية دور الوسيط بعدما 

كان مرسحاً للقاءات مغلقة بني الطرفني.
يف غضون ذلك، أكد مستشار األمن القومي 
العراقي، قاسم األعرجي، امس، أن االنتخابات 
املقــررة يف أكتوبر املقبل هــي الحل الوحيد 

إلحداث تغيري يف البالد، التي عصفت بها أزمات 
واحتجاجات.

وجاءت ترصيحات األعرجي، وفق ما أوردت 
وكالــة األنباء العراقيــة »واع«، خالل متثيله 
رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يف عرض 

مكافحة اإلرهاب.
ومن املقــرر إجراء االنتخابــات العامة يف 
العراق يف الـــ10 من ترشيــن االول املقبل، 
وهي انتخابات مبكرة دعا إليها الكاظمي عقب 
االحتجاجات العارمة التي شــهدتها البالذ منذ 
أكتوبر 2019، رفضا للطبقة السياســية التي 

أغرقت العراق يف الفساد.
ورغم تشــديد القيادات العراقية عىل إجراء 
االنتخابات يف موعدها، إال أنه هناك خشية أن 

يتم تأجيلها.
ويخوض االنتخابات املقبلة 21 تحالفا تضم 
أحزابا ومســتقلني، يتنافسون عىل الفوز يف 

مقاعد الرملان البال عددها 329 مقعدا.
وقال األعرجي »إن العراق مســتعد لدخول 
االنتخابــات، وإن  العراقيــني اتفقوا عىل أنها 
إىل  »العراقيني  داعيــا  للتغيري«،  الوحيد  الحل 
املشــاركة والتعبري عن آرائهم وقطع الطريق 
أمام املزورين«. وأشــار اىل أن »بغداد تحتضن 
املختلفني ليكون العراق نقطة التقاء وليســت 

رصاعات«.
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األولــــــــــى املــــــرحــــــلــــــة  الــــــــقــــــــدم   كــــــــــرة  فــــــــي  لـــــبـــــنـــــان  بـــــطـــــولـــــة 
ــن صــور ــضــام ــت ــع ال ــرج مـ ــبـ ــادل شـــبـــاب الـ ــ ــع ــ ــغ وت ــن ــي ــورت ــى ســب ــل ــحــكــمــة ع فــــوز ال

افتتح نــادي الحكمة مشــواره يف دوري الدرجة األوىل 
بفوزه عىل سبورتين بنتيجة )3-1(، أمس السبت عىل ملعب 
أمني عبد النور يف بحمدون ضمن منافســات الجولة األوىل 

من الدوري اللبناين املمتاز.
وشــهدت املباراة افتتاح الحكمة للتسجيل يف الدقيقة 48 
عر حيدر عواضة، ليضيف نفس الالعب الهدف الثاين للفريق 

األخ يف الدقيقة 68.
وســجل الحكمة الهدف الثالث يف الدقيقة 68، عر أحمد 

بدران إيتو.
وقبل نهاية املباراة ويف الدقيقة 85، سجل سبورتين هدف 

تقليص الفارق، عر مهاجمه عيل بزي.
وبذلــك الفوز رفع الحكمة رصيــده إىل 3 نقاط، يف حني 

تجمد رصيد سبورتين بدون نقاط. 
ويف مبــاراة ثانية جرت عىل ملعب العهــد، تعادل فريقا 

شباب الرج والتضامن صور سلبيا.
وحاول شــباب الرج تســجيل هدف مبكــر، بعد متريرة 
عرضية من أمين بو صهيون، لكن رأسية عيل عامد املوسوي 

مرت سهلة عىل مرمى الحارس محمد سنتينا.
وسدد عالء البابا يف الدقيقة 30، لكن محمد الحسيني أبعد 

الكرة براعة.
م ر  ال

الــــــــبــــــــطــــــــوالت األوروبـــــــــــــيـــــــــــــة املـــــحـــــلـــــيـــــة فـــــــــي كــــــــــــرة الــــــقــــــدم
ــتـــي يـــفـــوز بــصــعــوبــة ــيـ ــدو يــســجــل هـــدفـــيـــن وسـ ــ ــ ــال ــ ــ ــتـــد يـــســـتـــعـــرض ورون ــايـ يـــونـ

مانشســرت  اســتعرض 
يونايتد قوته يف املشــاركة 
كريســتيانو  لنجمه  األوىل 
وتغلب عىل ضيفه  رونالدو، 
نيوكاسل بنتيجة )4-1(، يف 
ملعب  احتضنها  التي  املباراة 
أولد ترافورد أمس الســبت، 
ضمن لقاءات الجولة الرابعة 
من الدوري اإلنكليزي املمتاز.

اليونايتد  رباعية  وسجل 
رونالدو هدفــني )45- 62( 
وبرونــو فرينانديــز )80( 
وجييس لينجارد )90(، بينام 
سجل هدف نيوكاسل الوحيد 

خافيري مانكييو )56(.
وبهــذه النتيجــة رفــع 
اليونايتــد رصيــده إىل 10 
صدارة  إىل  لريتقــي  نقاط 
تجمد  بينام  الرتتيب،  جدول 

رصيد نيوكاسل عند نقطة وحيدة يف املركز الـ19.
وسقط فريق توتنهام يف فخ الخسارة صفر-3 

أمام كريستال باالس.
وسجل أهداف كريستال باالس ويلفريد زاها يف 
الدقيقة 76 من ركلة جزاء واودســون ادوارد )2( 

يف الدقيقتني 84 والثالثة من الوقت بدل الضائع.
واضطر فريق توتنهام للعب بعرشة العبني منذ 

الدقيقة 58، بعد طرد غافيتي تانغانغا.
وتوقف رصيد توتنهــام عند 9 نقاط يف صدارة 
الرتتيب مؤقتا، فيام رفع كريســتال باالس رصيده 

إىل 5 نقاط يف املركز الحادي عرش.
ويف باقي النتائج، فاز مانشســرت سيتي عىل 
نوريتش  عىل  وأرســنال   ،)0-1( ســيتي  ليسرت 
ســيتي )1-0(، وولفرهامبتون عىل واتفورد )2-
0(، وبرايتون عــىل برينتفــورد )1-0(، وتعادل 

بتون مع وست هام )0-0(. ساو

أملانيا

واصل نادي فولفســبورغ العالمة الكاملة يف 
دوري الدرجة األوىل األملاين، بفوزه عىل مضيفه 
غرويرت فورت )2-0(، أمس الســبت، يف املرحلة 

الرابعة من البوندسليغا.
واقتنص بوروســيا دورمتونــد مركز الوصيف 
باير  أمام مضيفــه  بعدما قلــب تأخره بهــدف 

ليفركوزن إىل فوز مثري )3-4(.
ويف باقــي املباريات فاز ماينــز عىل مضيفه 
هوفنهايم )2-0(، وتعادل كولن عمع ىل مضيفه 
فرايبورغ )1-1(، وتعادل يونيون برلني سلبيا مع 

أوغسبورغ.
إيرلينــ هاالند هدفــني وصنع هدفا،  وأحرز 
وعوض بوروسيا دورمتوند تأخره 3 مرات، قبل أن 

ينترص 4-3 عىل مضيفه باير ليفركوزن.
وافتتح فلوريان فريتس التسجيل لليفركوزن بعد 

تسع دقائق، لكن هاالند قفز 
أعىل من الجميع ليدرك التعادل 
بــة رأس يف الدقيقــة  ب
37، قبل أن يلغي الحكم هدفا 
ثانيا للفريق الضيف عر جود 
خطأ  وجود  بسبب  بلينغهام 

يف بداية الهجمة.
التقدم  شيك  باتريك  وأعاد 
لصاحــب األرض يف الوقت 
من  الضائع  بدل  املحتســب 

الشوط األول.
برانــدت  يوليــان  وأدرك 
التعادل لدورمتوند يف بداية 
الشــوط الثاين، إذ اســتلم 
بكعب  هاالنــد  من  متريرة 
املرمى  يف  وســددها  قدمه 
غري أن مــوىس ديايب جعل 
النتيجة 3-2 لليفركوزن بعد 

ذلك بست دقائق.
بة حرة  ومرة أخــرى أدرك دورمتوند التعادل ب
رائعة من رافائيل غرييرو قبل أن يتقدم بركلة جزاء 
من هاالند قبل13  دقيقة من النهاية احتسبها الحكم 

بعد تدخل من أوديلون كوسونو ضد ماركو رويس.
وواصل فولفسبورغ بدايته املثالية وحاف عىل 
الصدارة بعد انتصاره 2-صفر عىل جرويرت فورت 
املتعر، فيام صمــد كولن ليخرج متعادال 1-1 مع 
مضيفه فرايبورغ رغم طرد العبه فلوريان كاينتس 

يف الدقيقة 74 لحصوله عىل اإلنذار الثاين.
وأحرز ماينز هدفا يف كل شوط، ليفوز 2-صفر 
يف ملعب هوفنهايم، فيــام اكتفى يونيون برلني 

بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه أوغسبورغ.
وميلك فولفسبورغ 12 نقطة من أربع مباريات 
متقدما بثــالث نقاط عىل دورمتوند ثاين الرتتيب 

والذي يتقدم بفارق األهداف عىل ماينتس.
ولدى فرايبورغ 8 نقاط يف املركز الرابع.

وكاس ني م ن رونالدو بني 

ــد« ــ ــدري ــ ــــــوارديــــــوال يـــفـــكـــر فــــي »مـــايـــســـتـــرو ريـــــــال م ــي  ــ ــت ــ ــي ــ ــات س ــقـ ــفـ صـ
دخل أحد نجوم فريق ريال مدريد اإلسباين، 
دائرة اهتامم اإلســباين بيب غوارديوال مدرب 
مانشسرت سيتي اإلنكليزي، بشكل غري متوقع.

وذكر موقع »ديفنسا سنرتال« اإلسباين أن 
م لوكا مودريتش رغم تقدمه  الكروايت املخ
يف العمر ووصوله لـ35 عاما، إال أن غوارديوال 
يشــعر أنه القطعة الناقصة يف خط وسط 

»الساموي«.
وينتهي عقد الالعــب الكروايت مع النادي 
املليك يف حزيران 2022، بعدما جدد ملوســم 

إضايف واحد خالل شهر أيار املايض.
املصدر أضاف أن الســيتي مستعد لتقديم 
عرض مغر للوكا إلقناعــه بعدم التجديد مرة 
أخرى مع ريال مدريد، مستغال أن »املليك« ال 

يجدد ارتباطه بــأي العب يتجاوز الـ30 عاما بعقد 
ألكر من موسم واحد فقط.

وبرغم أن مودريتش مييل للبقاء مع بطل أوروبا 
التاريخي ورمبا إنهاء مشواره هناك، إال أن تغيريات 
كثرية قد تحدث خالل املوســم الحايل رمبا يكون 
إحداها هو شغف الالعب لبداية جديدة خارج أسوار 

النادي اإلسباين، مع اقرتاب عقده من النهاية. 
كان مودريتش خاض تجربة مميزة يف الدوري 
اإلنجليزي من قبــل، وتحديدا بني صفوف توتنهام 
قبل انتقاله إىل ريال مدريد الذي شــهد أوج تألقه 
عىل الصعيد الكروي، وفاز معه بجائزة أفضل العب 

يف العامل لعام 2018.
عىل صعيد آخر، دخل اإلســباين بيب غوارديوال، 
مدرب مانشسرت ســيتي، عىل خط مقرتح إقامة 
كأس العامل كل عامني والذي طرحه االتحاد الدويل 

لكرة القدم »فيفا«.
وكان الفيفا تبنــى مؤخرا مقرتحا بإقامة كأس 
العامل كل عامني بدال من 4، وهو املقرتح الذي القى 
قبوال عىل نطاق واسع يف الكثري من أنحاء العامل، 
بينام رفضه االتحــاد األورويب لكرة القدم ونظريه 

األمرييك الجنويب.
وأبدى جوارديوال دعمه إلقامة بطولة كأس العامل 
كل عامــني، الذي طرحه الفرنيس أرســني فينغر، 
مستشار الفيفا، مشــددا عىل رضورة عدم تجريم 

هذا النوع من األفكار.
وأبــدى املدرب اإلســباين، يف مؤمتر صحايف، 
تقديره ملحاوالت االبتكار واالقرتاحات التي تأيت من 
هذا القبيل، والتــي يريد الفيفا من خاللها تقليص 
عدد املباريات املؤهلة، وتجميعها يف مدة شــهر، 

وإقامة املونديال كل عامني اعتبارا من 2028. 

ا  وقال غوارديوال يف هذا الصدد »أحب دا
أن تكون هناك أفــكار جديدة للتعليق عليها.. 
ال ينبغــي تجريم هذه املقرتحــات، فاألندية 
الفيفا  والدوريات تدافع عن مواقفها، وكذلك 

واليويفا )االتحاد األورويب لكرة القدم(«.
وتابع »كأس العامل حدث رائع إنها البطولة 
ا ما أستمتع كمتفرج وكمشجع  األكر، ودا
مبشــاهدتها، وإذا كان بإمكاين رؤيتها كل 
عامني فسيكون ذلك أمرا جيدا، وأنا أتفق متاما 
مع أرســني فينغر أنه إذا مل تفعل كأس العامل 
ذلك فإن بطولة أخرى ستفعله.. ما اقرتحه هو 

بطولة من أرفع طراز«.
لتطبيق  لكن غوارديوال وضع رشطا واحدا 
هــذه الفكرة، حيث أكد عــىل رضورة توفري 
الراحلة الالزمــة لالعبني، حتى ال يؤثر إدارج املزيد 

من املباريات والبطوالت عليهم بالسلب.
وأوضح مدرب مانشســرت سيتي يف هذا الصدد 
»عىل مدار 11 شهرا كانت هناك مباريات ومباريات 
ومباريات، وقبل فرتة االســتعداد للموسم الجديد 
كانت هناك 4 أو 5 أسابيع، واآلن هي فقط 10 أيام«.

وواصل »نريد أن نلعب كرة القدم ونستمتع بها، 
لكن علينا التقليص، فهذا كثري جدا.. ال أقول إنه يتعني 
علينا إزالة املباريات الدوليــة أو دوري أبطال أوروبا 
، لكن يجب إيجاد حل مناسب يف هذا  أو الرميريلي

الصدد من أجل تخفيف الضغط عىل الالعبني«.
يذكــر أن غوارديوال أبدى مؤخرا رغبته يف قيادة 
منتخب وطني عقب انتهاء مشواره مع مانشسرت 
ســيتي، مؤكدا أن هذا األمر بات أحد األحالم التي 

يحلم بتحقيقها خالل مسريته قبل االعتزال.

وارديو ب  ب

ــول ــ ــل ــ أي  20 اليــــــــن  أون  ــة  ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ ال ــة  ــ ــل ــ ــس ــ ال انـــــديـــــة  ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ب قــــرعــــة 
الــــعــــرب وبــــــــــرج  ســـــكـــــنـــــدريـــــة  ا فــــــي  واملـــــــبـــــــاريـــــــات  مــــجــــمــــوعــــات   4

تجري يوم 20 أيلول الحايل عر موقع الفيسبوك 
التابع لالتحــاد العريب لكرة الســلة )اون الين ( 
قرعة بطولة االندية العربية 33 لكرة الســلة التي 
يســتضيفها نادي االتحاد السكندري خالل الفرتة 
من 29 الشــهر الحــايل وحتى 9 ترشيــن األول 
مبشاركة 20 فريقا االتحاد السكندري حامل اللقب 
واالهيل من مرص والشارقة والبطائح من االمارات 
والكويــت والريموك من الكويت وامليناء وشــعب 
اليمن والغرافــة والوكرة من قطر  موت من  ح
واليوناين الســوداين الريايض والزهراء الرياضية 
التونيس واملنامة البحريني وبريوت اللبناين والفتح 

الريج  وخدمات  الســوري  والكرامة  الســعودي 
الفلســطيني واتحاد الفتح الريايض املغريب ووداد 

بوفاريك وأرسة رسيع مدينة بليدة من الجزائر.
ورصح حازم الرجــال مدير البطولة ان املباريات 
ستوزع عىل ملعبني يف كل من اإلسكندرية وبرج 
العرب بواقع مجموعتني من املجموعات االربع يف 
كل ملعب عىل ان يتاهــل اول وثاين كل مجموعة 
اىل دور الثامنية يليه الدور نصف نهايئ ثم النهايئ 
وأضاف ان الفرق ســتوزع عىل اربعة فنادق فيام 
ســتحدد اللجنة املنظمــة خالل أيــام اإلجراءات 
املشاركني  كافة  االحرتازية حفاظا عىل ســالمة 

يف البطولة والوصــول بها اىل بــر األمان وقال 
ان التحضريات بدأت منذ فــرتة طويلة حرصا من 
النادي السكندري عىل تقديم نسخة استثنائية غري 

مسبوقة.
والجديــر بالذكر ان االتحاد العــريب وبناء عىل 
توجيهات رئيسه اللواء اسامعيل القرقاوي فتح باب 
املشاركة من جديد بعد يوم 18 آب التاحة الفرصة 
امام الفرق العربية الراغبة بالتواجد يف هذا الحدث 
الريايض الكبري رغم ان الزيادة التي حدثت بعد انتهاء 
املوعد السابق ستســبب ضغطا كبريا عىل االتحاد 

والجهة املنظمة من الناحيتني الفنية والتنظيمية.

ــو الــــــجــــــديــــــد ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــرنـ ــ ــــو بـ ســــانــــتــــيــــا
ــق ــرئــيــســ األســب ــد ل ــوعـ ــي بـ ــف ــد ي ــدريـ ــال مـ ــ ريـ

ــو ــت ــن ــوف ــاال بـــشـــأن ي ــ ــب ــ ــ يـــحـــذر دي ــت ــي ــان ــي ب

ورونالدو ميسي  إنجازات  من  يقلل  إبراهيموفيت 

ريال  جامهــري  تنتظــر 
مشاهدة  اإلســباين  مدريد 
ملعــب فريقهــا التاريخي 
عندما  برنابيو،  ســانتياغو 
ثوبه  افتتاحه يف  إعادة  تتم 

الجديد.
ســانتياغو  ملعب  وأغلق 
يوما   560 ملــدة  برينابيــو 
كورونا  جائحــة  بســبب 
وأعامل التحديث ومن املقرر 
أن يستضيف أول مباراة عىل 
افتتاحه  إعــادة  بعد  أرضه 
اليوم األحد، بني ريال مدريد 

الجولة  يف  فيغو،  وســيلتا 
الرابعة من الدوري اإلسباين.

وقررت إدارة ريال مدريــد الحالية الوفاء 
بوعدها تجاه لورينزو سانز، الرئيس األسبق 
للنــادي املليك، الذي تــويف يف آذار 2020 
متأثرا بفريوس كورونــا، وذلك قبل انطالق 
املباراة االوىل عىل ملعب ســانتياغو برنابيو 

الجديد، عر تنظيم تكريم خاص له.
وكان ســانز ترأس ريال مدريد بني عامي 
1995 و2000، وهي فــرتة توج فيها املليك 
بـ7 ألقاب، بينها لقبان لدوري أبطال أوروبا، 

وهام اللقب الســابع يف تاريــخ املريينغي 
والذي جــاء بعد غياب 32 عامــا، ثم اللقب 
الثامن.  وقطع النــادي وعدا لجامهريه، يف 
اليوم التايل لوفاة رئيســه األســبق، عندما 
أعلن أن »ريال مدريد سيمنحه يف أقرب وقت 

ممكن التقدير الذي يستحقه«.
لكل  تكرميا  أيضــا  الفعالية  وستشــهد 
األشــخاص الذين وافتهم املنية أثناء جائحة 
فريوس كورونا املستجد، خاصة أولئك الذين 

كانوا أعضاء بالنادي.

قال مرياليم بيانيتش العب 
فريق بشــكتاش الرتيك إنه 
فعل كل يشء من أجل العودة 
إىل يوفنتــوس اإليطــايل، 
لكنــه مل ينجــح يف نهاية 
بيانيتش  وانتقــل  املطاف. 
(31 عاما( من برشلونة عىل 
بشكتاش  إىل  اإلعارة  سبيل 
يف صيــف 2021، لكنه بدا 
إىل  العودة  بفكــرة  متعلقا 
ملعب أليانــز واللعب مجددا 
أليغري  ماســيمليانو  مــع 

مدرب يوفنتوس.
نصيحة  بيانيتــش  وقدم 
األرجنتيني  الــدويل  لالعب 

باولو ديباال، بالتجديد للســيدة العجوز، بعدما 
وصلت املفاوضات بني الطرفني لطريق مسدود.

وقال يف هذا الصدد »ديباال يف قمة تألقه 
اآلن، لكنه مثل الجميع بحاجة إىل الفريق«، 
موجها النصح لباولو بالبقاء مع يوفنتوس، 
برغم تأكيده أنها خيارات شــخصية يصعب 

الحكم فيها من الخارج. 
وبحســب بيانيتش، الذي لعب 178 مباراة 
رســمية مع »بيانكونــريي« قبل انضاممه 

إىل برشــلونة يف صيف 2020، فإنه اضطر 
ملغادرة البلوغرانا بســبب املــدرب الهولندي 

رونالد كومان.
واعــرتف بيانيتش بأنه يريــد العودة إىل 
مشيدا  يوفنتوس،  نادي  حيث  تورينو  مدينة 
بأليغري الذي عــاد إىل الفريق قبل انطالق 

موسم 2022-2021.
مباحثات  لوجود  أشــارت  تقارير  وكانت 
إلعــادة بيانيتش إىل يوفنتــوس يف صيف 

2021، لكنها محاوالت مل تكلل بالنجاح.

م  وجه الســويدي املخ
زالتان إبراهيموفيتش مهاجم 
ميالن اإليطايل، رسالة بشأن 
كريســتيانو  األســطورتني 

رونالدو وليونيل مييس.
إبرا البال من العمر 39 عاما 
يستعد ليخوض أول مباراة مع 
فريقه، بعد فرتة غياب طويلة 
التسيو  ضد  اإلصابة،  بداعي 

يف الدوري اإليطايل.
وقال إبرا خالل ترصيحات 
أبرزهــا موقــع »فوتبــول 
إيطاليا«، إن مييس ورونالدو 
ال ميلكان شيئا سوى األلقاب.
كنت  »إذا  بقولــه  وفرس 

تتحدث عن الجودة الفنية لكليهام، فلن تكون 
لديهام بدرجة أكر مني«.

واستدرك »لكن ماذا عن األلقاب؟ نعم أنا مل 
أفز بدوري أبطال أوروبا من قبل، وهام يتفوقان 

يف هذا الجانب«.
وبسؤاله عام إذا كان يفتقد الكرة الذهبية، 

رد بقوله »ال. الكــرة الذهبية هي التي تفتقد 
إبرا وليس العكس. يف داخيل أؤمن جيدا بأنني 

الالعب األفضل يف العامل.
واختتم »يف الحقيقة ال أعرف املعايري التي 
يستخدمونها الختيار األفضل، لكنني غري مهتم 
ا  ألنني لســت مهووســا بالجائزة. األهم دا

مصلحة الجامعة«.

و و برناب ا ملعب سانت

ت ان ب

ت مو تان ابراه

ديوكوفيت يواج ميدفيديف في نهائي فاشينغ ميدوز

واصل الرصيب نوفاك ديوكوفيتش طريقه 
نحو تحقيــق إنجازين فريديــن بالبطوالت 
الكــرى للتنس )غراند ســالم( بعدما تأهل 

لنهايئ بطولة أمريكا املفتوحة.
عامليا  األول  املصنف  ديوكوفيتش،  وحاف 
بني العبي التنس املحرتفني، عىل فرصته يف 
حصــد كل األلقاب األربعة للبطوالت الكرى 
الثــأري )فجر أمس  الحــايل، بفوزه  للعام 
الســبت( عىل األملاين ألكسندر زفرييف بـ3 
و2-6   6-4 بواقع  ملجموعتــني،  مجموعات 
و6-4 و4-6 و6-2، يف قبــل نهــايئ أمريكا 
املفتوحة، ليتأهــل للمباراة النهائية. وأصبح 
النجم الرصيب كذلك عىل بعد فوز واحد فقط 
من حصد اللقب الكبري رقم 21 يف مســريته 
القيايس  بالرقــم  لينفرد  التنــس،  مبالعب 
العاملي ألكر املتوجني ببطوالت الغراند سالم، 

والذي يتقاسمه حاليا مع السويرسي روجيه 
نادال برصيد 20  فيدرر واإلســباين رافائيل 
لقبا كبريا لكل العب منهم. وثأر ديوكوفيتش 
بهذا الفوز من زفرييــف، الذي فاز عليه يف 
نصف نهــايئ أوملبياد طوكيو 2020، وحرمه 
من إمكانية تزيني إنجازه األسطورة بالذهبية 
األوملبية، حيث جــاء الثأر أمام جمهور كبري 
يف ملعــب آرثر آش، وبحضور األســطورة 
األســرتايل رود ليفر، آخر العب فاز بجميع 
األلقاب األربعة الكرى يف عام واحد قبل 52 

عاما.
ورضب ديوكوفيتــش موعــدا يف املباراة 
الرويس  األحد مع  اليــوم  للبطولة  النهائية 
دانييــل ميدفيديف، املصنف الثــاين عامليا، 
والذي فاز يف مباراة قبل النهايئ األخرى عىل 

الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم )21 عاما(.

ت ا ديوكو نو
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 عموديا 

 عموديا

من سبعة حروف    االبراج 

 دولة أمريكية

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الختر معلوماتك

الحل السابق  اميديو موديلياين 

اختر معلوماتك

1ـ دولة كرى. 
2ـ دمية مشهورة. 
3ـ منَحنا اليشء. 

4ـ مغن وممثل وراقص 
كوري جنويب مشهور.

5ـ مدينــة يف الواليات 
املتحدة.

1ـ والدكم. 

2ـ مدينة يف هولندا. 

3ـ عاصمتها بلغراد.

4ـ يقيم باملكان. 

دولــة  عاصمــة  5ـ 

افريقية. 

كاتب وشــاعر وصحايف كندي راحــل. كتب العديد 

من األعامل األدبية، كالشــعر واملرسح واملقالة. إشتهر 

بـِملحمة وطنية بعنوان  اسطورة شعب. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف، اذا جمعت

10+8+3+1+7 - دولة يف أمريكا الجنوبية.

1+7+4+10 - موسيقي مجري. 

4+9+2+1 - عاصمة آسيوية.

5+2+1 - من الحبوب.

7+4+6 - ِغَنى.

8+3+6 - مغنية أمريكية.

6+4 - بقّية الحب وأثره.

1ـ ما إســم املدينة الفرنســية املشــهورة مبدرستها 

الحربية، للتعليم العايل العسكري، التي أسسها نابوليون 

بونابرت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية ســنة أعلَن عن انشاء منظمة الدول املصدرة 

للنفط )أوبك(؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم املدينة العربية التي لقبت قدميا بـِ خزانة 

العرب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم الشاعر اليوناين الذي وضع نشيد الحرية 

الذي أصبح نشيد اليونان الوطني؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم التنورة املنتفخة جدا، واملشــهورة، التي 

ترتديها راقصة الباليه؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم النهر اآلسيوي الذي انترص عنده االسكندر 

املقدوين عىل داريوس الثالث؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم اليوبيل الذي يحتفل فيه لدى مرور 26 سنة 

عىل الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم الزّي التقليدي املشهور الذي يلبسه الرجال 

والنساء عىل السواء يف اليابان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما االســم الذي اطلَق قدميا عىل هولندا بتأثري من 

الثورة الفرنسية؟ 

من هو
من هي

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ترى نفســك هذه اآلونة مليئــا بالحيوية 
والنشــاط، وتتمتع بقوة داخليــة مميزة ال 
بأس بها. ستجد عند األهل واألصدقاء العطف 

واملحبة والتفاهم.

تعاين هذه األيام من بعض القلق دون سبب 
واضح. سوف تســتعيد مرحك الدائم وتقتنع 
بأنك إنســان لطيف ووســيم، ومحبوب من 

الجنس اآلخر.

بامكانك أن تأخذ مبادرات وســتحصل عىل 
الدعم املطلوب من األحباء. كن هادئا وترصّف 
بفطنة، وال تعط األمور البســيطة والصغرية 

قيمة أكر مام تستحق.

أعــامل جديدة ممتــازة يف طريقها اليك، 
لكن بعض املشــاكل تعرتضك وهذا ما يسبب 
لك بعض التوتــر وعدم االرتياح. عالج األمور 

الشائكة بروية وهدوء.

ادرس خطواتك بدقة. فتح امللفات القدمية 
قد يحمل اليك املتاعب واألمل أكر مام تتصور. 
امنــح الحبيب فرصة كاملة ليعر لك عن رأيه 

الرصيح يف املوضوع.

العملية والعاطفية يف تحســن  حياتــك 
مســتمر. يهتــف القلب وتســمع الجواب. 
سيســاعد بعض األصدقاء الذين تعتمد عليهم 

يف التخلص من بعض املشاكل. 

العالقات الشــخصية لها مفعولها الرائع. 
ا موافقتك عىل  الشخص الذي يحبك يأخذ دا
القرارات املهمة. ابتعد هذا اليوم عن املناقشات 

العقيمة. 

أنشــطة رسيعة غري منتظمة تشغلك هذه 
الفــرتة. ال تغضب من األمــور الصغرية فأنت 
ا تسري كام يشتهي  تعرف ان األيام ليست دا

املرء.

عالــج األمور بهدوء وروية. أزمة مالية قد 
تكــون عابرة اذا وضعت ميزانية متناســقة. 
حاول الدخول اىل األعامق فهناك تظهر حقيقة 

بعض األشخاص الخبثاء.

ال تدع األعامل املرتاكمة واألمور الشــائكة 
تطغــى عىل حياتك العاطفيــة. فرتة ممتازة 
لتهتــم جيدا بارستــك وعائلتك، وعش بهدوء 

لنفسك وبيتك فقط. 

برجك عال هذه األيام والفجر املنري سيسطع 
بعد ســواد الليل الدامس. ويف الفرتة املقبلة 
ستحظى مبعارف مناسبني وبعالقات عاطفية 

جديدة ومتجانسة. 

عليك تنظيم وقتــك أكر. حان الوقت ليك 
تقوم بأعامل جــاّدة لتصفية األمور القدمية 
املعلقة. تحّســن يف أمورك املالية، وتأثريات 

إيجابية عىل الصعيد العاطفي.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

أنامل
إحرتام
أحباب
أفران

احتفال
بريوت

بومباي
ترشين

جندل
جحافل
حريصا

حجرة
خو

خزف
ديدرو

دفاع
دمنهور
روميو

رياضة
رفيع

روسيا
زق

زعامة
سهل
سنة

رشط
شوق

صنوبر
صائ

طريقة
طيف

عناقيد

عصفور
فريق

فريوز
فليمن

كونغو

كيمبو
كورناي

ملحم
مهرجان

محرتم

مالئم
نقابات

نائب
وعد

ورديان.

الحل السابق

الحل السابق

لطيفة

اعداد  فيليب شامس

طريقة الحل 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SU DO K U

1ـ الفنانة هياتم. 

2ـ اثيوبيا. 

3ـ الشاعر الُحطيئة. 

4ـ مدينة بريوت. 

5ـ الرّقة. 

6ـ سنة 1983

7ـ امللحن زكريا أحمد. 

8ـ رصار الليل.  

1ـ شاناي. 

2ـ مبارك. 

3ـ لون. 

4ـ السبل. 

5ـ نَويُتم.

1ـ شمالن. 

2ـ أبولو. 

3ـ نانيس. 

4ـ آر، بّت.

5ـ يكامل. 

االحد 12 أيلول 2021

1ـ بيت مري، رأب، بدأ
2ـ شعري، سجال، ارسل

الريحاين أمني  3ـ 
4ـ خف، ملل، سهل

ماليزيا هّري،  باَست،  5ـ 
، خم، املهدي، أوسو 6ـ نكَّ

أم  ل،  ل  بريطانيــا،  7ـ 
خبار

هج هينغيز،  مارتينا  8ـ 

9ـ دورنغــو، دلّــل، عي، 
هنو

10ـ آح، ركن، عّمرت، ورم
، فيليب تقال،  11ـ قJJصَّ

إال
فالشين  الســلت،  12ـ 

ميدوز
ميشــال  ثناء،  برتا،  13ـ 

عون

1ـ بّشار بن برد، قاب
2ـ يعّم، أكّر، واصلت

3ـ تيريس، ميرح، رّس
4ـ مرن، تخطّان، فال

، مارغريت 5ـ أ
6ـ يسلفه، نتوكّل

، رأيي، نيفن 7ـ جرَّ
8ـ راي ميالند، بال

9ـ الحّل، الشتاء

10ـ املهلمل، قش
11ـ ان، أديل، عليم

12ـ بريسيل، نعامين
13ـ دس، هي، أغرّي،غّش

14ـ االلزامي، تاّما
15ـ يوخزه، ليل

16ـ أسّب، نوادع
17ـ الهور، وو

18ـ جورج قرداحي، مازن

ـ مدينة برازيلية، االسم الثاين  1
لنائب لبناين سابق.

ـ مــن األلوان األولية الثالثة،  2
عامل فرنيس يحمل اســمه شارع 

يف بريوت.
ـ ننّص عىل، بني جبلني، طبيب. 3

ـ رفَعت صوتها، خدم الضيافة،  4
كاتب فرنيس.

ـ مــا يتألأل، بلــدة يف قضاء  5
جزين، للندبة.

ـ نهض وتكلّم يف الفتنة، دولة  6
أوروبية.

ـ لعبــة ورق مســلية، نوتة  7
موسيقية.

، مدينة فرنسية. َ ـ ين 8
ـ ماركة ساعات، عطَش، نأيت  9

بعد.

ـ بيت، فيلم لفريد األطرش. 10
ـ جيــش، خاصَم خصومة  11

شديدة، تفَرح، إحرتَم.
ـ يأمــل، ماركــة صابون،  12
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ــاح عــلــى دمشق ــت ــف ــودي وان وعـــود أمــيــركــيــة بــاســتــثــنــاءات مــن  قــيــصــر« ودعــم فــرنــســي وصــمــت ســع
ــاب ــ وديـ الـــحـــريـــري  حــكــومــتــي  ــي  ــ ف وردت  كـــمـــا  املـــقـــاومـــة  ــرة  ــ ــق ــ وف ــضــب  ــت ــق م وزاري  ــان  ــيـ بـ
ــر األكــب ــحــدي  ــت ال ــات  ــروقـ ــحـ واملـ ــل سيمنحها   ــاســي وب ــقــة  ــث ال ويــحــجــب  بـــهـــدوء  ــارض  ــع جــعــجــع ســي

الشــعبي مهام كان موقفها من املوضــوع الن االحتياطي 
وصــل إىل الخط األحمــر. وأملح اىل ذلك  ميقــايت بأن رفع 
الدعم ســببه عدم وجود املال وليس رغبة من أي فريق، وهذا 
يفرض مصارحة الناس بالحقائق واالرساع  يف إنجاز بعض 
الخطوات التي تالمس اوجاع الناس كالبطاقة التمويلية، ألن 
عــودة البلد إىل  مرحلة  ما قبــل  انتفاضة 17 ترشين األول 
مستحيل، وما سبقها مرحلة ذهبت ولن تعود مطلقا  ، ولذلك 
فإن الحكومة كانت أمس واقعة تحت زنار نار املحروقات من 
كل الجهات وتفاقمت بشــكل غري مسبوق، مام يفرض عىل 
الحكومة اتخــاذ القرار الرسيع يف هــذا املجال مهام كانت 

الترعات حتى لو حسم االتجاه لرفع الدعم. 
وتدعو مصادر مطلعة إىل طي مرحلة تأليف الحكومة وما 
رافقها من مناكفات وخالفات وفتح صفحة جديدة  والتعويل 
عىل الدعم الداخيل والعريب الذي صدر فور إعالن الوالدة رغم 
الصمت الســعودي حتى اآلن، يف مقابل دعم امرييك رويس 
صيني فرنيس وأورويب شامل ووعود أمريكية فرنسية للبنان 
بتســهيل حصوله عىل 3 مليــارات دوالر مرهونة برنامج 
حكومي إصالحي، عىل ان تكــون الخطوة األوىل للحكومة 
التفاوض مع البنك الدويل وصنــدوق النقد الدويل لالرساع 
يف تقديم القروض والهبات واملســاعدات، حيث اظهر مسار 
األحــداث وجود  حرص دويل عىل منع تدهــور االمور نحو 
، وترجم بوعــد امرييك من وفد  االنهيار الشــامل والفو
الكونغرس الــذي زار لبنان مؤخرا باســتثنائه من مروحة 
واسعة من قانون قيرص ظهر  عىل الفور باالجتامع الرباعي 
يف عامن لتأمني استجرار الغاز املرصي والكهرباء من االردن 
عر ســوريا بوابة العبور الوحيدة للبنان إىل الخارج ، وهذا 
هو قــدر التاريخ والجغرافيا بعيدا عن مزايدات يف هذا املجال 
من قوى كانت رشيكة لســوريا يف خراب البلد واللبنانيون 
يعرفون كل التفاصيل، فيام مواقف بعض القوى املسيحية ال 
تقدم او تؤخر يف هذا املجال. وقد أعلن امس موقع صحيفة  
»واســنطن فري بيكون« ان إدارة بايدن ســرتفع الكثري من 
العقوبات عن سوريا من أجل وصول الغاز املرصي والكهرباء 
إىل لبنان، وهذا ما سيناقشه الكونغرس خالل األيام القادمة.

وتضيف املصــادر، ان كالم رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
عن التواصل مع جميع الدول العربية مؤرش إيجايب يرمز  إىل 

بداية مقاربة مختلفة للعالقة مع ســوريا، وهو قادر عىل 
تدوير الزوايا ملصلحة العالقة بني البلدين. وتكشف املعلومات 
ان الرئيس ميقايت هو من نصــح العديد من زواره  منذ فرتة 
بقراءة مقــاالت صحيفة »فورين بوليــيس« األمريكية عن 
تطور العالقات بني ســوريا وأمريكا، حتى أن الرئيس األسد 
كشــف للوفد الدرزي الذي زاره مؤخرا عن رســائل أمريكية 
وموفدين إىل دمشــق رابطــا عودة العالقات باالنســحاب 
األمرييك الشــامل من بالده، كام ان االنفتاح السعودي عىل 
سوريا ال يحتاج إىل براهني يف ظل التسهيالت الكبرية للدولة 
الســورية من الرياض وتخفيف اعبــاء الحصار االقتصادي 
عنها، وهذاَ الطريق بدأته اإلمارات منذ سنوات، واالردن سلكه  
مؤخــرا مع ارتفاع حجم االســترياد والتصديــر بني البلدين 
عر معر نصيب، اما الرئيس املرصي فقال ملســؤول لبناين 
»صمود دمشــق منع سقوط القاهرة، ولو شــعرنا يوما أن 
دمشق ستســقط بيد االخوان املسلمني لكان الجيش املرصي 
جاهز للتدخل فورا« هــذا باإلضافة إىل وصول بواخر النفط 
اإليرانية بشــكل منتظم إىل بانياس مؤخرا، مام يؤكد غض 
نظر امرييك عن تطبيق قيرص ستستفيد منه حكومة ميقايت 
حتام، وعندئذ لن يشكل  التقارب مع سوريا اي احراج مليقايت 
داخليا وعربيــا ودوليا، وهذا يفرض فتح الحدود بني البلدين. 
وكان وزير الداخلية يف حكومة حسان دياب محمد فهمي قد 
تواصل مع وزير الداخلية يف الحكومة السورية من أجل فتح 
الحدود، وقد أنجزت كل اإلجراءات لذلك، ويبقى املوعد املطلوب 
للتنفيذ مرهونا بحكومة ميقايت واقدامها عىل هذه الخطوة، 
هذا باإلضافة إىل أن أداء  ميقايت يف التشــكيل وقدرته عىل 
التفريط بحقوق  الله وعدم  التوازن مع عون َومقارعة حزب 
الطائفة السنية فرصة للرياض ولدول الخليج العريب العادة 
تقييم موقفها من  لبنان إيجابيا، وهذا ما يطمح اليه ميقايت 
وبــأن تكون زيارتــه الخارجية االوىل إىل الرياض حســب 
املصــادر املطلعة فيام مواقف جميع الــدول العربية داعمة 

للبنان للخروج من ازمته.

 االوضاع الداخلية 
ويف موازاة الدعم الدويل والعريب، فإن الحكومة تحظى 
بدعم داخيل من كل األطراف يبقــي مرهونا  بالتطبيق عىل 
ارض الواقع واالبتعاد عن الخالفــات والترسيبات، رغم ان 
حكومة ميقايت هي »الخرطوشــة األخرية » إلنقاذ النادي 
الســيايس الحايل برمته املمثل بالحكومــة، وبالتايل فإن 

نجاح الحكومة قد يشــكل فرصة للطبقة السياسية العادة 
انتاج نفســها يف االنتخابــات النيابيــة يف 8 أيار 2022 
والتحكم بانتخابات رئاسة الجمهورية، واال فان هذه الطبقة 
مجتمعة مــن عون اىل بري والحريري وجنبالط وباســيل 
انتخابية  اوضاعــا  الجوقة« ســيواجهون  »وكل  وفرنجية 
صعبة جدا، وبالتايل وحســب املصادر فإن الحكومة يجب 
أن تبدأ بامللفات الحياتيــة، وتحديدا ملف املحروقات ووقف 
طوابري الذل واتخاذ إجــراءات فاعلة وعملية يف هذا املجال 
وبشــكل رسيع، ومحاولة االستفادة من الدعم اإليراين يف 
ظل معلومات عن اطاللة قريبة لســامحة الســيد حســن 
نرصالله إلعالن آلية توزيع املــازوت اإليراين ليصل إىل كل 
اللبنانيــني الراغبني بذلك، عىل ان تكــون االولوية لالفران 
الزراعية  واملولدات الكهربائية واملستشــفيات واملشــاريع 
وكل ما يؤمن  حياة املواطن، وهــذا هو األمل الوحيد  للحل 
وتخفيض كل األسعار نســبيا يف األشهر الثامنية القادمة، 
علام ان بواخر أخــرى انطلقت باتجاه بانياس لتوزيعها يف 
لبنان، والجميع يعلم ان البالد مقبلة عىل موسم الشتاء مام 
العقبة  واملحروقات هي  املازوت،  مادة  اســتخدام  يضاعف  
الجوهرية األنية التي قــد تطيح كل االجواء االيجابية  التي 
رافقت تأليــف الحكومة، هذا باإلضافــة إىل وضع خطة 
رسيعة للنقل، ومعالجة بدء العام الدرايس ورواتب القطاع 
العام وتفعيــل الرقابة عىل األســعار ورضب االحتكارات، 
ومعالجة هذه امللفات بحاجة إىل أموال رسيعة أبدى املجتمع 
الدويل استعداده لتقدميها رشط تحقيق اإلصالحات وذهاب 
األموال ايل مستحقيها. وهذه املسائل يدركها ميقايت جيدا، 
وأوىل  خطواته ســتكون نحو البنك الدويل الذي ســيقدم 
التســهيالت بقرار امرييك بعد تخفيف الحصار الذي طوق 
لبنان وشــله منذ ســنوات. ومن مهام الحكومة األساسية 
واملركزية اجراء االنتخابات النيابية يف ظل ارصار دويل عىل 
اجرائها يف حضور املنطامت الدوليــة الن مطلب حصولها 
تحت إرشاف االمم املتحدة او مراقبني دوليني  مســتحيل كام 
يرغب البعض وتحديدا املجتمع املدين، ألن القوى السياسية 
االساسية ترفض هذا التوجه، فيام االنتخابات البلدية باتت 
بحكم التمديد للبلديات لســنة رغم ارصار عون عىل اجرائها 

يف آخر عهده وتحقيق هذا اإلنجاز.
وتبقى املســالة املركزية األخرى قضية الكهرباء حســب 
املصادر، وتؤكد ان اســتجرار الغاز املــرصي والكهرباء من 

االردن سيخففان عن لبنان اعباء كبرية والحكومة ستتفاوض 
مع البنك الدويل لتمويل املرشوع، وهذا ما ســريفع التغذية 
الكهربائية بالتزامن مع تراجع الفاتورة النفطية. ورمبا هناك 
»ضارة نافعــة« جعلت من لبنان يســلك طرقات عملية يف 
ملف الكهرباء بعيدا عن املفســدين يف األرض، علام ان عقد 

الباخرتني الرتكيتني »غول 1« و«غول 2« ينتهي هذا الشهر.
اما عىل صعيد البيان الوزاري، فســيكون حسب ما تؤكد 
املصادر مقتضبا وواقعيا وســينجز رسيعا مع اعتامد الفقرة 
املتعلقة باملقاومة كام وردت يف حكومتي ســعد الحريري 
وحســان دياب وتنص »اما يف الرصاع مع العدو االرسائييل، 
فإننــا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة يف ســبيل تحرير ما 
تبقى من اراض لبنانية محتلــة وحامية وطننا من عدو مل  
يزل يطمع بارضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استنادا 
إىل مسؤولية الدولة ودورها يف املحافظة عىل سيادة لبنان 
الحكومة عىل  أبنائه، تؤكد  واستقالله  ووحدته وســالمة 
واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتالل  كفرشوبا 
اللبنــاين من قرية الغجر وذلك بشــتى الوســائل  والجزء 
املرشوعــة مع التأكيد عــىل الحق للمواطنــات واملواطنني 
اعتداءاته  املقاومة لالحتالل اإلرسائيــيل ورد  اللبنانيني يف 

واسرتجاع األرايض املحتلة«.

 ثقة »التيار الوطني« محسومة 
كام تؤكد املصادر ان الثقــة للحكومة مضمونة مئة يف 
املئة من الثنايئ الشــيعي وتيار املســتقبل وجنبالط واملردة 
ونواب مســتقلني، وحتى من التيار الوطني الحر عىل الرغم 
من  إعالنه  انه ينتظر البيان الوزاري للحكومة ليحدد موقفه 
من اعطاء الثقــة او حجبها، لكن املصادر تؤكد ان ثقة التيار 
محســومة مئة يف املئة بقرار من عــون أبلغه إىل ميقايت 
قبل إعالن الوالدة وبيان التيار ليس إال مناورة سياســية. اما 
البيان الوزاري،  اللبنانية فستعلن موقفها بعد إعالن  القوات 
واملرجح عدم الثقة. وهذا َما أشار اليه الدكتور سمري جعجع، 
»أنه ليس هناك ما يشــجع عىل اعطاء الثقة« كاشــفا انه 
لن يعارض باملطلق بل ســيصفق للحكومة حيث االنجازات 
والنجاح وسنعارض حيث االخفاقات. اما حزب الكتائب فهو 
املعارض األســايس لكنه ال ميلك كتلة نيابية بعد اســتقالة 
نوابه مع نواب اخرين، وبالتايل فإن الحكومة أمام امتحانات 
عسرية وتبقى العرة بالتنفيذ ومعرفة كيفية االستفادة من 

الدعم الخارجي.
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كــــــــــشــــــــــف الـــــــــــــوثـــــــــــــائـــــــــــــق الــــــــــــســــــــــــريــــــــــــة »لـــــــــــــــــغـــــــــــــــــزوة الــــــــــــقــــــــــــاعــــــــــــدة«
ايــــــــلــــــــول  11 هــــــــجــــــــمــــــــات  ذكـــــــــــــــــــرى  فــــــــــــي  بــــــــــــايــــــــــــدن  مــــــــــــن  »رســـــــــــــــالـــــــــــــــة« 

ويزور بايدن وزوجته، السبت، 3 مواقع باتت رمزا للهجامت 
التي حصلت قبل 20 عاما.

وســيتوجهان إىل نيويورك حيث ُدّمــر برجا مركز التجارة 
العاملي، وإىل شانكسفيل يف بنسلفانيا حيث تحطمت طائرة 
خطفها 4 متشــددين، وإىل أرلينغتــون يف فريجينيا، قرب 

واشنطن، حيث تعرضت وزارة الدفاع األمريكية لهجوم.
لكن من غري املتوقع أن يقوم الرئيس الذي يتعرض النتقادات 
كثرية بسبب إدارته االنســحاب من أفغانستان والذي يكافح 
بالتحدث بشــكل علني خالل  الحتواء جائحة كوفيــد-19، 

الفعاليات املقررة إلحياء ذكرى 11 ايلول.
وقال بايدن يف رســالته املصــورة واملوجهة إىل مواطني 
بالده املنقســمة بشــدة، »الوحدة ال تعني أن علينا جميًعا أن 
وري أن نحرتم بعضنا  نؤمن باليشء نفســه، لكن من الــ

بعضا، وأن نثق يف بعضنا بعضا«.
وقبل الذكرى العرشين للهجامت، قام بايدن بسحب القوات 

األمريكية يف شكل منظّم من أفغانستان إىل حيث تّم إرسالها 
بعد هجامت 11 ايلول 2001. غري أّن الحرب يف أفغانســتان 
، مع التقــّدم الرسيع الذي  انتهت وســط حال من الفو
حّققتــه حركة طالبان ومقتل 13 جنديّــاً أمريكّياً يف هجوم 

استهدف كابل خالل عملّية االنسحاب األمرييك من البالد.

 بعد 20 عاماً 
وكان اضطر الرئيس األمرييك جو بايدن، بســبب ضغوط 
مكثفة من جانب أهايل ضحايا أحداث 11 ايلول اإلرهابية، إىل 
رفع الرسية عن بعض الوثائــق الخاصة بالتحقيقات، والتي 

ظلت رسية للغاية عىل مدار أكر من 20 عاما.

وبالرغم من مئات التحقيقات واملعلومات التي رسبت عىل 
مدار عقدين من الزمان، إال أن الوثائق التي سُيفرج عنها، خالل 
الستة أشــهر املقبلة، قد تحمل الكثري من املفاجأت الصادمة، 

بحسب تقديرات املراقبني.
ويف الرابــع من ايلــول الجاري، قال بايدن إنــه وقع أمرا 
تنفيذيا يتضمن توجيهات لــوزارة العدل ووكاالت أخرى ذات 

صلة، لإلرشاف عىل مراجعة لرفع الرسية عن وثائق متعلقة 
بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرايل بشأن أحداث 11 ايلول.

وأشار بايدن إىل أن رفع الرسية يجب أن يدخل حيز التنفيذ 
يف »األشهر الستة املقبلة«، مضيفا »يجب أال نن أبداً األمل 
املستمر لعائالت وأحّباء 2977 شخصا أبرياء قِتلوا خالل أسوأ 

هجوم إرهايب ضد أمريكا يف تاريخنا«.

 ماذا يعني رفع الرسية؟ 
ومن جانبه يرى الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبري يف الشأن 
األمرييك والدويل مبركز األهرام للدراســات، أن رفع الرسية 
عن الوثائق الخاصة بعمليات 11 ايلول رمبا يكشف معلومات 
لية وتوقيت  جديدة فيام يتعلق بطبيعة املعلومات التي تتعلق ب
تنفيذ الهجامت، فضال عن مدى قدرة األجهزة االستخباراتية 

األمريكية يف التعامل معها.
ويف ترصيح لـ«ســكاي نيــوز عربية«، يقــول أحمد إنه 
وفقا للقانون األمرييك، يتم رفع الرسيــة عن القضايا التي 
تتعلق باعتبــارات األمن القومي بعد ُم عرشين عاماً عىل 

التحقيقات، وهو ما حدث يف ما يتعلق بهجامت 11 ايلول.
وأشــار إىل أن بعض القوى السياســية األمريكية متارس 
ضغوطا قصــوى عىل الرئيس جو بايــدن يف الوقت الحايل 
إلعادة التحقيق يف القضية من جديد، خاصة يف ظل املطالبات 
املستمرة من جانب أهايل الضحايا إلعادة التحقيقات والكشف 

عن معلومات دقيقة ومفصلة حول الحادث.
وحول طبيعة املعلومات التي ميكن أن تكشف عنها الوثائق، 
يتوقع أحمد أنها لن تحمل معلومات جذرية تؤدي إىل مسارات 
جديدة بشــأن التحقيقات، لكنها ستكشف عدة حقائق حول 
العملية نفســها واألحداث التي تزامنت معها داخل الواليات 
املتحدة وكيفية إدارة املخابرات األمريكية لهذا امللف، بعد فشلها 

يف إحباط املخطط.
يذكر أنه عىل مدى عقدين، ضخت الحكومة األمريكية أمواال 
وموارد ضخمة، لحامية البالد من هجوم إرهايب آخر، ومتثل 
ذلك بإنشاء وزارة لألمن الداخيل، لحامية البالد من الهجامت 
اإلرهابية، كام قدمت اإلدارات املتعاقبة الدعم لألجهزة األمنية 

ب تنظيم القاعدة بكل قوة. والجيش ليك ت

ــن ــ ــري ــ ــي ــ ــث عـــــــن آخـــــــــر اس ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــف عــــمــــلــــيــــات الـ ــ ــي ــ ــث ــ ــك ــ ت
ــن ــ ــاري ــ ــف ــ ال االســـــــــــرى  مــــــن   4 ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ  : »االحــــــــتــــــــال« 

ــل جـــــــنـــــــود أتــــــــــــــــراك فــــــــي أدلــــــــب ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ
اســـتـــنـــفـــار الـــعـــشـــائـــر فـــــي ريــــــف الــحــســكــة

ــة فـــــي الـــخـــلـــيـــج ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ وحـــــــــدة ام
ــة الــــــى طـــهـــران ــ ــ ــذري ــ ــ ومـــــديـــــر الــــوكــــالــــة ال

وأصدرت عــدداً من عشــائر املنطقة بياناً 
طالبت فيه مبحاسبة املسؤولني عن الحادثة، 
مع التحذير من اســتهداف الرمــوز والعادات 

العشائرية يف املنطقة.
عىل صعيد آخــر، قتل ثالثة جنــود أتراك 
وأصيب عــدد آخر يف انفجار عبوة ناســفة 

استهدف رتل للجيش الرتيك شامل إدلب.
ووقــع االنفجار خالل مــرور رتل للجيش 
الرتيك عىل طريق إدلب كفريا شــامل إدلب، 
حيث تدخل الطــريان املروحي إلجالء القتىل 

والجرحى نحو األرايض الرتكية.
الرتيك  الجيش  استهداف  عمليات  وتكررت 
يف ريفي إدلــب وحلب خالل العــام، والتي 

استهدف فيها مجهولون نقطة للجيش الرتيك 
يف قرية باتبو غرب حلب، وآخر يف قرية سلة 
الزهور التي شهدت هجوماً عىل نقطة للجيش 

الرتيك وسقط فيه قتىل وجرحى.
وكانت مجموعة مجهولة أطلقت عىل نفسها 
رسية أنصار أيب بكر الصديق تبنت يف وقت سابق 
خالل العام عن عملياتها ضــد الجيش الرتيك، 
والتي أعلنت عن أوىل عملياتها يف اســتهداف 
نقاط انتشار الجيش الرتيك عام 2019، ونفت 
ارتباطها بأي تنظيــم أو فصيل يف إدلب، ُمبّينة 
أنها تعمل بشكل رسي ومستقل. وقال ناشطون 
إن الرتل العســكري كان متوجهاً إىل معر باب 
الهوى خالل مروره عىل طريق بلدة كفريا التي 
تشهد توتراً بني عائالت تقيم يف البلدة والحزب 

اإلسالمي الرتكستاين الذي طالبهم بإخالئها.

والقوى الكــرى يف فيينا بهدف إحياء االتفاق 
النووي املرم عام 2015.

 لردع إيران 
يف غضون ذلــك، فيام تتزايد مســتويات 
التوتر يف عالقة إيران باملجتمع الدويل بسبب 
أعلن  اإلقليمية،  وسياساتها  النووي  برنامجها 
األســطول الخامس للبحرية األمريكية إطالق 
وحدة عســكرية جديــدة يف منطقة الخليج 
العريب، قوامها أحدث أنواع الطائرات املُسرية التي 
تعمل عر آليات الذكاء االصطناعي، كرد فعل عىل 

مامرسات إيران يف تلك املنطقة.
وكان البيان الرســمي الذي أصدرته القيادة

املركزية للقــوات البحرية األمريكية، قد قال إن 
الوحدة الجديدة لن تعمل كجهاز عسكري منفرد، 

بل ستترصف كمركز وجهد يعتمد عىل الرشاكات 
اإلقليمية والتحالفات العسكرية إلنجاز مهامها.

وقال براد كوبر املسؤول عن الوحدة الجديدة 
املســامة  »NAVCENT«، إن »املحصلة النهائية 
وراء قيام هــذه الوحدة هو الســعي لتطوير 
وتأهيل األنظمــة غري املأهولة ودعمها بالذكاء 
االصطناعي، وذلك للقيام بأمرين رئيسيني تعزيز 

وعينا باملجال البحري، وزيادة حجم الردع«.
وما تزال أوساط املراقبني العامليني تنتظر الرد 
الدويل الجامعي الذي وعدته به الواليات املتحدة 
تجاه إيران، بعد اتهامها بالوقوف وراء الهجوم عىل 
ناقلة النفط البحرية »مريرس سرتيت« يف املياه 

الدولية لبحر العرب، أواخر شهر متوز املايض.
وذكر املســؤولون األمريكيون منذ ذلك الحني 
أكر من مرة، أن »التمهل يف عملية الرد ال يعني 
بأي شــكل تجاوز العقوبات التي سُتتحذ تجاه 

السلوك اإليران يف ذلك اإلطار«.

عىل األســريين الزبيــدي وعارضــة يف مرآب 
للســيارات بني قريتي عرب الشبيل وأم الغنم عند 

النارصة(. سفوح جبل الطور )جنوب مدينة 
إن معلومات  إعالم إرسائيلية  وقالت وســائل 
اســتخبارية وصلت إىل الرشطة تشري إىل مكان 

اعتقالهام. قبل  األسريين  اختباء 
الســابق  القائد  إن  العري  »واال«  وقال موقع 
الزبيدي حاول  لكتائب شــهداء األق زكريــا 
اعتقاله والهروب، لكنه كان منهكا جدا  مقاومة 

الفور. السيطرة عليه عىل  ومتت 
وأشــار املوقع إىل أنه تم تحويــل االثنني إىل 
العام )الشاباك(. التحقيق يف جهاز األمن  أقبية 

وكانت قــوات االحتالل اعتقلــت ليل الجمعة 
جبل  قرب  قــادري  ويعقوب  العارضــة  محمود 
القفــزة )جنوب النــارصة( بعــد عمليات بحث 

واسعة.
وبقي أسريان طليقني من بني الستة -جميعهم 
الضفة  )شــامل  جنني  محافظــة  ســكان  من 
الغربية(- الذين نجحــوا يف الفرار عر نفق من 

الحراسة. سجن جلبوع شديد 
وزكريا الزبيدي عضــو املجلس الثوري لحركة 
التحرير الوطني الفلســطيني )فتــح(، أما الـ5 
وهم  اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  فينتمون  الباقون 
مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، 
فؤاد كممجي،  وأيهــم  قادري،  ويعقوب محمود 

العارضة. الله  ومحمود عبد 
عىل صعيد متصل، قالت صبحية عارضة والدة 
األســري محمد عارضة -الذي أعيد اعتقاله - إنها 
أبلغها فيه  تلقت اتصاال مــن ضابط إرسائيــيل 
بإلقاء القبض مجددا عــىل ابنها محمد، لكنه مل 
يدعها تتحدث إليه. وقالــت صبحية عارضة  إّن 

ابنها. لديها أمال بخصوص وضع محمد 

 لجنة طوارئ 
ويف ســياق متصــل، أفاد مصــدر مطلع من 
التنظيامت والفصائل  »الحركة األسرية« أن كافة 
الفلسطينية يف سجون االحتالل، قاموا بتشكيل 
لجنة طــوارئ ملواجهة قمع مصلحة الســجون 
الجهاد  وأرسى  كافــة  لــألرسى  اإلرسائيليــة 

اإلسالمي بشكل خاص.
وأضاف املصدر  أنه -رغم صعوبة التواصل بني 
السجون- تم تشكيل اللجنة التي تبحث البدء يف 
املرحلة  يف  الطعام ســيضم  عن  مفتوح  إرضاب 
األوىل 1500 إىل ألفي أســري من نخبة األرسى، 
باإلضافة إىل وضــع برنامج عمل لباقي األرسى 

له. الذي يتعرضون  القمع  ملواجهة 
أعلنــت هيئــة األرسى واملحررين  بدورهــا، 
الفلســطينيني أنها كلفت طاقمها القانوين ببذل 
كل جهد مســتطاع ملتابعة والوقوف عىل مصري 
األرسى الفلســطينيني األربعــة الذيــن متكنت 
الســلطات اإلرسائيلية من إعادة اعتقالهم بعد 5 
أيام من انتزاعهم حريتهم من خالل نفق حفروه 
بيان-  الهيئــة -يف  وقالت  يف ســجن جلبوع. 
إن طاقمهــا يعمــل عىل التحقق والكشــف عن 
وحذرت  احتجازهم.  وأماكن  االعتقالية  ظروفهم 
من إقدام ســلطات االحتالل عــىل التنكيل بهم 

وتعذيبهم. منهم  واالنتقام 

 كرس الهيبة 
من جانبها، قالت حركة املقاومة اإلســالمية 
)حامس(  امــس - إن »املعركــة التي خاضها 
جلبوع  سجن  من  الفارون  الفلسطينيون  األرسى 
اإلرسائيــيل نجحــت يف كرس هيبــة االحتالل 
ومنظومته األمنية«. وأكد املتحدث باسم الحركة 
فوزي برهــوم أن اعتقال بعض هؤالء األرسى ما 
هو إال جولة من جــوالت الرصاع املفتوح واملمتد 

مع االحتالل اإلرسائييل.
وأفاد أن هذه الجولة ستشكل قوة دافعة ألبناء 

الشعب الفلســطيني بالضفة الغربية لالستمرار 

يف املقاومــة واالنتفاضة بوجه االحتالل، نرصة 

لألرسى ودفاعا عن حقوقهم.

التي  الشــعبية  الوطنية  الحالــة  أن  وأوضح 

مجددا  األمل  أحيت  الحريــة  نفق  معركة  واكبت 

الفلسطيني. الشعب  أبناء  يف نفوس كل 

وجه  يف  الغربية  الضفــة  انفجــار  أن  وذكر 

االحتالل ما هو إال مســألة وقــت، حيث يتطلب 

توســيع مســاحة االشــتباك وتكثيــف الفعل 

الجهادي املقاوم يف كل ساحات الضفة.

 صارو من غزة وهجوم بالضفة 

{
الزبيدي  وبعد ســاعات مــن اعتقال زكريــا 

ومحمود العارضة، أطلق نشــطاء يف قطاع غزة 

القبة  نظام  اعرتضــه  إرسائيل  باتجاه  صاروخا 

الحديدية، حســب ما قاله الجيــش اإلرسائييل، 

ودّوت صفارات اإلنذار، لكــن مل ترد تقارير عن 

وقوع أرضار أو إصابات.

أن مقاتالت إرسائيليــة قصفت امس  وأفيــد 

ووسط  شــامل  الفلســطينية  للفصائل  مواقع 

القطاع. وجنوب 

قذيفة  اعرتاض  أعلن  اإلرسائييل  الجيش  وكان 

صاروخية أطلقت مــن قطاع غزة باتجاه مجمع 

القطاع. لحدود  املتاخمة  أشكول  مستوطنات 

كام استنفر الجيش اإلرسائييل قواته يف كافة 

املناطق املتاخمة للحدود مع قطاع غزة، تحســبا 

لوقوع املزيد من عمليــات إطالق النار والقذائف 

النار  فلسطينيون  مسلحون  وأطلق  الصاروخية. 

عــىل حاجز إرسائييل شــامل الضفــة الغربية 

محمود  اعتقــال  عن  اإلعــالن  عقب  املحتلــة، 

قادري. العارضة ويعقوب 

)تتمة ص1) 


