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ة الحرية« تشـــــتعل فـــــي القد والضفة زة... و»انتفا ـــــارات صهيونيـــــة علـــــى قطـــــا 
كل قـــــدرات »الجيـــــ االســـــرائيلي« ـــــزة اّدت الـــــى تـــــ ـــــا فـــــي  »اســـــرائيل«: جـــــوالت القت

ــة  ــ ــان املالي ــ ــة لبن ــ ــ عزل ــ ــ بف ــ ــل تنج ــ ــوم... ه ــ ــي الي ــ ــة ميقات ــ ــا األو لحكوم ــ االجتم
اإلرادة السياســــية للحكومــــة هــــي مــــن ســــُيحّدد مطالــــب صنــــدوق النقــــد الدولــــي وقيمــــة املســــاعدة
ــومــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــحــك ــا هـــي خـــيـــارات ال ــو األولـــــويـــــة... مـ الـــشـــق املــعــيــشــي هـ

ايـــــران تســـــم للمفتشـــــين الدولييـــــن بالوصو الى كاميرات املراقبة فـــــي مواقعها النووية
بينيـــــت: االيرانيـــــون يتقّدمـــــون ســـــريعاً فـــــي مشـــــروعهم النـــــووي... وســـــنواجهه
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ــــــاة ــ ــــــــة وفـــ ــــــا«:  حالـــ ــ »كورونـــ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
 ٧ حول مســتجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل 
حالة جديدة ُمصابــة بالفروس، لرتفع العدد الرتاكمي 

.« 13 صابات منذ 21 شباط 2020، إىل  ل
٧ إصابة بني  وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 
2 حالة بني الوافدين«، مشــرًة إىل أنّه »تّم  املقيمــني و
تســجيل 11 وفاة جديدة، لرتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

.« 1 إىل 2

ــرة  ــي ك ــانــي فـ ــن ــب ــل الــــــدوري ال
ــى ــ األولـ ــة  ــلـ ــرحـ املـ ــدم   ــ ــق ــ ال

األنـــصـــار   يــســقــ  الــبــر 
النجمة  يعرقل  والصفاء 

ص 10ص 10

ي ف ال ال  ب ن دع  ة يف  ظا

ي ا ال ي 

تتمة املانشيت ص12 

تتمة املانشيت ص12 

تتمة املانشيت ص12 

التتمة ص12 

شــنت طائرات االحتالل اإلرسائييل الصهيوين، فجر امس، 
غــارات عى اهــداف يف قطاع غــزة، دون االبال عن وقوع 

اصابات.
وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات االحتالل قصفت بعدة 
صواريــخ موقعاً قرب منتزه مخيم املغازي وســد القطاع بعد 
غارات جوية، كام قصفت املروحيات املعادية موقعا يف محررة 

عني جالوت غريب خان يونس جنوب القطاع.
قصفت طائرات االحتالل موقعا عى الطريق الساحيل غرب 
رفح بعدة غارات، كام استهدف القصف االرسائييل ايضا مزرعة 
للدواجن يف حي الســالم عى الحدود الفلســطينية املرصية 

برفح.
واكدت مصادر طبية فلسطينية عدم وقوع اصابات.

وزعم املتحدث باسم جيش االحتالل ان طائرات ومروحيات 
حربية صهيونية اغارت عى اهداف تابعة لحركة حامس ومن 
بينها مجمعا عســكريا يحوي عى عدة ورشــات عمل تحت 
ارضية النتاج صواريخ، باالضافة اىل موقع تدريب عســكري 
ومعســكر يحوي عى موقع لتخمني وسائل قتالية ونفق، ردا 

عى اطالق صارو من القطاع.
هذا وذكر إعالم العدو أّن صاروًخا واحًدا عى األقل أطلق من 
قطاع غزة تجاه مســتوطنات الغالف. ونقل اعالم العدو عى 
لسان املتحدث باســم جيش االحتالل »اإلرسائييل«، أنه ويف 
أعقــاب تفعيل صفارات اإلنذار، تم تحديد إطالق صارو واحد 

جاسم عجاقة

لبنان شبه معزول مالياً نتيجة قرارات حكومية عشوائية 

غر مدروســة. الدوالر مل يعد يتدّفــق إىل لبنان بالطريقة 

التــي كان يتدّفــق بها يف املايض والســؤال الوجيه: ملاذا؟ 

حتامً ســببه األول مثلــث القطيعة مع الــدول الخليجية، 

واملواجهــة مع املجتمع الدويل، وإعالن وقف دفع ســندات 

اليوروبونــدز، ومن ثم السياســات الريعية التي تّم إتباعها، 

إىل الفســاد املُســترشي والتهريب واالحتكار، كل ذلك من 

العوامــل أوصلت لبنان إىل هذه الحالة، وبالتايل دفعت نحو 

عزلة مالية قاســية عى لبنــان قلصت تدفقات الدوالر إىل 

لبنان إىل مســتويات ال مُيكن معها تأمني اإلســتراد الالزم 

اللبناين. للشعب 

بــكل أنواعه  يف الداخــل، فرض اإلحتــكار والتهريب 

ترسيــع األزمــة حتى وصــل األمر إىل رمي علــب الحليب 

واألدويــة املنتهية الصالحيــة يف القاممة يف الوقت الذي 

يفتقــد املواطن إليها. كام أن تجارة املحروقات يف الســوق 

السوداء، سحبت كل الكميات املتوافرة يف السوق يف الوقت 

الــذي متتد فيه طوابر الســيارات عى أبواب املحطات عى 

مئــات األمتار وحتى عى كيلومرتات. كل هذا حصل يف ظل 

فرا ســيايس وحكومي قاتل يرتقي إىل مســتوى الجرائم 

بحــق املواطــن اللبناين الذي فقد خــالل عامني كل ما كان 

يتمتــع به من أمن إجتامعــي ورفاهية لُيصبح املتلقي األول 

العامل اإلنسانية يف  للمساعدات 

الحكومة أبرصت النور بعد ثالثة عرش شهراً عى إستقالة 

ســابقتها، وثالثة وعرشين شــهراً عى بدء اإلحتجاجات 

الشــعبية. هــذه الحكومة التــي متتلك حرصيــة القرار 

اإلقتصادي، مطالبة اليوم بوضع الشق املعي يف أول سلم 

أولوياتها رأفة بالناس الذين هم أســاس وسبب وجودها.

اإلهتــامم بالشــق املعي يعني بعبارة بســيطة تأمني 

حاجــات املواطن األساســية من طعام وأدويــة وطبابة 

ومحروقات وتعليم. هذه الحاجات هي أساســية ليك يعيش 

اإلنســان بكرامته. هذا األمر هو أسايس مع رفع الدعم شبه 

الكامــل يف منتصف الشــهر الجاري وبالتــايل ال إمكانية 

إلنتظــار أية حلول متوســطة أو بعيدة اآلمــد. وهذا األمر 

ســتراد ووقف اإلحتكار والتهريب  يفرض تأمني دوالرات ل

يف وقــت قيايس ال يتخطّى عّدة أيام، لذا نرى من الرضوري 

القيام بخطوات رضورية عى ســبيل املثال ال الحرص :

أوال  الطلــب من املصدريــن إعادة دوالراتهم إىل القطاع 

املــرصيف اللبناين وهو ما يتطلّب من الحكومة ضامن حرية 

تنقل هذه األموال يف كل مّرة يُريد أصحابها إســتراد مواد 

أوليــة. بالطبع، مع اإلشــارة إىل إمكانية االســتفادة من 

مبلــغ الـ 0 مليون دوالر أمريك حصة لبنان من برنامج 

صندوق النقد الدويل والتي مُيكن اللجوء إىل قســم منها إذا 

اكد بيان مشــرتك يف ختام محادثات رئيس منظمة الطاقة 
الذرية االيرانية محمد إســالمي واملدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافائيل غرويس، أنه »سيسمح ملفت الوكالة 
بصيانة معدات املراقبة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بهم، 
والتي سيتم تخزينها يف إيران تحت ختم مشرتك، وتم االتفاق 

بني الطرفني عى كيفية ومتى يتم ذلك«.
وصدر بيان مشــرتك امس تزامنا مــع زيارة غرويس إىل 
طهران ولقائه إسالمي، وجاء فيه »جدد الطرفان التأكيد عى 
روح التعــاون والثقة املتبادلة وأهمية اســتمرارها ورضورة 

معالجة القضايا العالقة يف اجواء بناءة وتقنية خالصة«.
ويف إطار التعامالت والتعاون بني الجانبني، تقرر مواصلة 

اللقاءات املتبادلة عى املستويات ذات الصلة.
ونقلــت وكالة »ارنا« االيرانية ان غرويس قال بعد اجتامعه 
باسالمي ان اللقاء كان ذو اهمية، معلال بانه االول بعد تشكيل 

الحكومة الجديدة يف ايران.
وقال: »تلقيت دعوة من الجانب اإليراين ألعود عقب اجتامع 

فيينا إىل طهران، وألتقي كبار املسؤولني يف هذا البلد«.
وتحــدث غرويس عــن إمكانية أن تكون تلــك  املباحثات، 
»خطوة باتجاه توســيع التعاون بني إيــران والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
وعــن تفاصيل مــا دار باالجتامع قال غــرويس: »لقد 
طُرحــت قضايــا وملفات جيدة جدا خــالل هذا االجتامع، 

ــدا تــعــزيــز ــ ــي اكـ ــم ــا ــك ــســي وال ــي رئ
التاريخية والرواب  االخوية  العالقات 

ــرورة ـ ــم:  ــال ــع ــدو ال ــ ــوتــيــريــتــ ل
الــســالم تحقيق  ــل  اجـ مــن  ــاون  ــع ــت ال

وجه أمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوتريش، رسالة إىل 
دول العامل دعاها فيها إىل التعاون من أجل تحقيق الســالم، 

الذي ميثل مقوما أساسيا لبناء مستقبل العامل.
وكتب غوتريش، عى »تويرت«، امس: »تحقيق الســالم أمر 

ممكن ورضوري«.
وتابع: »السالم هو الطريق الوحيد حتى تتمكن كل شعوب 

العامل من العبور إىل املستقبل بأمان«.
ويف تدوينة ســابقة، يوم الســبت، تحدث غوتريش، عن 
أهمية تكاتف الجهود العاملية لحل املشاكل التي تواجه سكان 
العــامل، وكتب: »لدي إميان بــأن قدرة العقل البرشي عى حل 

املشاكل ليس لها حدود«.
وتابع: »لدينا أجندة عمل مشرتكة متثل نقطة ميكن االنطالق 
منها بجهود مشرتكة للتعامل مع أكرب املشاكل التي تواجهنا«. 
مضيفا »ميكننا أن نفعل ذلك لنلبي احتياجات الشــعوب التي 

نعمل عى خدمتها ونحقق ما يرجونه منها«.

أعلن الرئيس اإليــراين إبراهيم رئيي، عقب محادثات مع 
رئيــس الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي يف طهران أمس 
عن توصلهام إىل اتفاق عى إلغاء التأشرة بني العراق وإيران. 
وقال رئيي يف مؤمتر صحايف مشرتك مع الكاظمي عقد 
بعــد محادثاتهام يف طهران امس، إنه »تم اتخاذ عدة قرارات 
يف االجتامع املشــرتك مع الكاظمــي«، وأضاف أن »الكاظمي 
وافــق عى زيادة حصة إيران بشــأن زائــري األربعينية »، 

االهم من تأليف الحكومة اجراء االصالحات واقرارها يف 

املجلس النيــايب. واالصالحات معروفة اصال من االتحاد 

االورويب وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

فــاذا متت عرقلة االصالحــات، فان تأليف الحكومة ال 

يعني شيئا، وعندها تتحول الحكومة اىل حكومة ترصيف 

اعامل وليس النهوض بلبنان.

لــن نعطــي »كارت« ابيض لهــذه الحكومة ما مل تجر 

االصالحــات بأق رسعة. وعليهــا ان تقوم بخطوات 

عمليــة رسيعة منها: تأمني االدويــة والبنزين واملازوت 

وايجاد طريقة لضبط ســعر الدوالر ولو كان عى سقف 

مرتفع.

عى الحكومة تأمني املازوت للمستشــفيات واملصانع 

واملولــدات، كــام عليها ايجاد حلول لالوضاع املعيشــية 

وتوزيع البطاقة التمويلية.

عى الحكومة تأمني كل هذه االمور بأق رسعة يك 

يشعر اللبناين بأن شيئا ما قد تغر مع التأليف.

عى طريق الديار

»الديار«

بايدن: كيف كان بامكاننا االنسحاب من افغانستان بطريقة مختلفة
اشار الرئيس األمريك  جو بايدن  بايدن، إىل أن إىل أن »٧0 

من األمركيني كانوا مقتنعني بأن الوقت حان لســحب القوات 

من  أفغانســتان ، لكن من جانب آخر مل تعجبهم الطريقة التي 

انسحبنا بها، لكن من الصعب ألحد أن يوضح كيف كان بإمكاننا 

االنسحاب بطريقة مختلفة«.ويف ترصيح منشور عى موقع  

البيت األبيض  أدىل به للصحافيني مبناســبة الذكرى السنوية 

الـ20 لهجامت 11 ايلول، أوضح أنه »عى ســبيل املثال، لو كنا 

يف  طاجكســتان ، وجئنا بطائرة »يس-130« وقلنا سنسمح 

لكل املتعاطفني معنا بركوب هذه الطائرة، لرأيتم أناًسا يتعلقون 

بعجالت الطائرة أيضا«.

ــدو  ــ ــة ل ــ ــال ــه رســ ــ ــوّج ــ ــان ت ــبـ ــالـ ـ
ا ــ ــن ــي ــالــم : لـــن نــســتــخــدم أرا ــع ال
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن أّي دول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّد أم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ص٧
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ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االثنني 13 أيلول  2021

شديد ابتسام 

يتفــق كثــرون عــى ان حكومة 
الرئيس نجيب ميقايت هي أفضل املمكن 
يف الوقت الراهن، وانها تشــكلت لوقت 
قصر من اجل وقــف االنهيار الرسيع 
ووضع االصالحــات وخطوات انقاذية 
لألزمات الحادة ومعالجة ملف الكهرباء 
وفقــدان الدواء واملحروقــات واجراء 
املقبلة، فاملهامت  النيابيــة  اإلنتخابات 
امللقــاة عــى عاتق الحكومــة كثرة، 
وطريقهــا مفخخة باأللغــام التي قد 
تنفجر يف أي وقت، والحكومة مالحقة 
باالنتقادات كونها نســخة عن حكومة 
حســان دياب من حيث نوعية الوزراء 
االختصاصيني وحاميل الشــهادات من 

وانتامءات معروفة. والءات 
بالنســبة اىل كثريــن نجح رئيس 
الجمهورية وفريقه الســيايس اضافة 
اىل الثنايئ الشــيعي بفرض رشوطهم 

وايقاعهم الحكومــي، فالثنــايئ ثّبت حقيبــة املالية من 
حصتــه، فيام حصل فريــق الرئيس عــى وزارة الطاقة، 
اضافــة اىل ما يحىك عن الثلث املعطل بعد موافقة ميقايت 
عى الوزيرين املســيحيني، حيث عادت الحكومة اىل ملعب 
رئيــس الجمهورية بعد ارصار بعبــدا ومن فاوض ميقايت 

عى رشوط معينة.
واذا كانت عوامل كثــرة داخلية وخارجية منها الضغط 
الفرنــي - اإليراين الذي أعطى زخام لــوالدة الحكومة، 

فان هذا التوافق اإلقليمي، تقول مصادر سياســية، ســوف 

يؤمن اســتمرارية الحكومــة، بحيث لن يحصل تصادم بني 

الرئاســتني األوىل والثالثة عى الرغم من امللفات املتفجرة، 

ووفق املصادر، فان رئيــس الجمهورية مرص عى التدقيق 

الجنايئ واســتعادة األموال املهربة،  ويرفض تعديل قانون 

االنتخاب الذي يلوح فيه فريق ســيايس وقد يطلبه يف اي 

ظرف.

تبقى االحتامالت األخرى الكثــرة مطروحة، ومنها هل 

تنجح الحكومة وتنال ثقة املجتمع الدويل؟ وكيف ستتجاوز 

األلغام الداخلية ومنها عرقلة »املســتقبل« 
الذي ســيكون حارضا يف التفاصيل؟ وهل 
ســينقلب ميقايت عــى الحريري و«نادي 
رؤســاء الحكومــات الســابقني«؟ وكيف 
ســيكون تعاملــه معهــم، خصوصــا ان 
العوين  الفريق  كرســت  الحالية  الحكومة 
وحلفائه من أبرز الرابحني وســعد الحريري 

الخارسين؟. من 
يف كل األحوال، فان املشــهد الســيايس 
املقبل طرأت عليه متغرات، وأعاد تشــكيل 
الحكومــة خلط  أوراق كثرة، حيث يتصدر 
حــزب الله قامئــة الخارجني مــن األزمة 
الحــادة التي بدأت يف 1٧ ترشين حتى يوم 
تشــكيل الحكومة،  حيث يتفق سياسيون 
من كل التوجهات عى ان حزب الله أحســن 
إدارة  األزمــة والتكيف مع املتغرات، وانه 
يف أفضــل أحواله اليوم، وقد اســتطاع ان 
يضبط الساحة الشيعية وتجاوز قطوع 1٧ 
ترشين الذي تأثرت به قوى سياسية أخرى، 
فامتــص األزمات مــن حوله طارحا حلــوال لها  كالجهاد 
الزراعي والصناعي، وحارص مشــاكل بيئته قدر املستطاع،  
حيــث تعترب بواخر النفط اإليرانية انتصارا معنويا وإنجازا 

الحصار.  الذل وكرس  ملعالجة طوابر 
حقق حزب الله سياســيا العديد من الخطوات،  فاستطاع 
جّر واشــنطن إلطالق آلية التنســيق والســامح بجر الغاز 
مــن مرص والكهرباء من األردن، ودفعها للقبول باســتثناء 
»قيرص«،  حيث يســّجل انجاز الحكومة يف خانة املكاسب 

ايضا. له  السياسية 

صونيا رزق

بعد ان كانت التشــكيلة الحكومية عالقة، بني 
ايدي املتناحرين عليها منذ اشهر عديدة،  من دون 
مراعاتهم لالوضاع املالية واملعيشية واالقتصادية 
املتدهورة، التي يعــاين منها اللبنانيون، اذ كانت 
إهتامماتهم تّصب فقط  ضمن مصالحهم الخاصة 
اوالً واخــراً، حتى تحقق ما كان منتظراً بني ليلة 
وضحاها، مع إنقالب املقاييس السياسية ومفاجأة 
التشكيلة الحكومية، التي تراجعت يف فرتة معينة 
اىل املّربع األول، عى أثر الســجاالت املتبادلة بني 
األطراف السياسية، لكن ومنذ يوم الجمعة عادت 
لتتصّدر العناوين، مع تفاؤل بإمكانية خرق الباب 
الحديدي املســدود لُيفتح مــن جديد، ولو ضمن 
بعض الثغرات التي تعطي االمل للبنانيني الغارقني 

باملشاكل املعيشية واملادية الصعبة.
وسط تلك الثغرات الضيقة التي تبدو امالً  يّعلق 
عليــه اللبنانيون بحذر، من خالل إعطاء الفرصة 

للحكومة الجديدة، علّها تنشلهم من القعر ولو بعد فرتة طويلة، 
لكــن التجارب علمتهم اال يتأملوا كثراً، خصوصاً مع حكومات 
الــرتايض والقبــول بالواقع، من دون التغايض عن الخســارة  

السياسية ولو عى حساب البعض.
اىل ذلــك يعترب مصدر ســيايس معارض، بــأّن كل ما  ُذكر 
عــن خالفات حول الحصص والحقائب كانت لها الحلول، لكن 
الحل االكرب غاب عى مدى اشــهر، حــني كانت العقدة االبرز 
هي الحصول عى الثلــث املعطل لصالح العهد، املتمثل برئيس 
الجمهورية ميشــال عون ورئيس التيــار الوطني الحر النائب 
جربان باســيل بصورة خاصة، الّن هذا الثلث كان عقدة العقد، 
فكل َمن كُلف بتّويل الحكومة ومن ثم إعتذر يدرك ذلك، الن هذه 
العقدة كانت الســبب االول إلعتذارهم  النهم رفضوا إعطاء ذلك 
الثلث النهم يعرفون خباياه،  مام يؤكد بأن العهد  كان املنترص 

االكرب، من خالل حصوله هذه املرة عى الضامنة واكرث، النها 
تشمل عرشة وزراء، عرب حصة وازنة للعهد،  بعد ان أىت التوافق 
عى وزيرين مسيحيني، هام نجال ريايش ووليد نصار، إضافة 
اىل وزير ســّني للرئيس عون مقابل وزير مســيحي مليقايت، 
لتكــون النتيجة مثانية وزراء لرئيــس الجمهورية ووزيرين 
توافقيني، فأتت النتيجة لتشــكل فوزاً لباسيل اوالً، الذي ساهم 
يف وضع اســامء التشكيلة بنسبة كبرة، وإن كان ذلك يحصل 
يف إطــار خفي، لكن الكل يعلم ذلــك،   الفتاً اىل البهجة التي 
تســود نواب ومسؤويل » التيار الوطني الحر«، بإنتصار العهد 
ورئيــس »التيار« من خالل نيلهم الثلث املعطل،  خصوصاً عى 
مواقــع التواصل االجتامعي، حيث عرّب املنارصون عن فرحهم 

بفوز قّل نظره.
وتابــع املصدر:« عى منــارصي  التيار أال يفرحوا  كثراً، الّن 
حــزب الله وحني تبدأ العراقيل، لــن يفّضلهم عى الرئيس نبيه 

بــري، الرشيك الدائم له والخصم االكرب  لهم، 
خصوصاً اّن الثنايئ الشــيعي يعرف متاماً » 

االعيب« باسيل وطموحاته الرئاسية. 
وعــى خط آخر، اعترب املصدر بأّن الخارس 
االكرب اليــوم هو الرئيس ســعد الحريري، 
الذي فاز عليه باســيل مــن خالل إحراجه 
وإخراجــه،  ووعده له بأننا ســنكون خارج 
الحكومة ســوياً او يف داخلها ســوياً،  كام 
ســّجل ميقايت فوزاً يف مرمى بيت الوسط، 
مــن خالل تّوليه الحكومة، ودخوله الرساي 
ك«بطل قومي« إستطاع تحقيق ما مل يحققه 
احد، عى الرغم من التدخالت الخارجية التي 
انقــذت الحكومة ليل الخميــس واوصلتها 
اىل شــاطئ االمان،  لكن من دون ان نعرف 
مدى قدرتها عى تحقيق املعجزات، فكل هذا 
يتطلب مســاعدات خارجية وامواالً لتجّنب 
املزيد مــن االنهيارات، مقابــل بدء الوزراء 
وتنفيذها  واالصالحــات،  الجــدي  بالعمل 
بــارسع وقت،  وتأمني ادىن متطلبــات حقوق املواطنني، من 
كهرباء ومياه وادوية وطبابة وإستشفاء،  ومدارس ومازوت 
وبنزين واىل مــا هنالك، فالالئحة تطول وتتطلب عمالً جباراً 
ومتواصالً، فهل تســتطيع الحكومة امليقاتية تأمني كل ذلك، 

عى وقع رفع الدعم املرتقب واملخيف؟.
من جهة اخرى، اشار املصدر اىل اّن ميقايت بدأ يخرج معنوياً 
من »نادي رؤساء الحكومات السابقني«، فأوالً هو اليوم رئيس 
حكومــة حايل، أي مل يعد محتاجاً لهــم بل هم َمن يحتاج له،  
وبالتايل فوصاية ذلك »النادي« الذي كان يحوي اربعة رؤســاء 
اصبــح اليوم يضم ثالثة، مام يعني ان وصايته ســتغيب عن 
الرساي، الّن ميقايت آت يف مهمة محّددة، وهو إنجاح حكومته 
يك يحظى بشــعبية تعيده اكرث اىل الساحة السياسية  وبقوة، 
أي لن يكون رئيســاً صدامياً ضمن الحكومة، الن هدفه  إيصال 

الصورة الحسنة عنه اىل املجتمعني الدويل والعريب .

ترأس مرتوبوليــت بروت وتوابعها للــروم األرثوذكس 
املطــران الياس عوده، قداس األحــد يف كاتدرائية القديس 
جاورجيــوس، وألقــى عظة قــال فيها: »أنقذ الــرب بلدنا 
وعاصمتنــا من باليا كثرة، آخرها إنفجار كاريث رمبا كانت 
نتائجــه ســتكون أكرب بكثر لوال العنايــة اإللهية. طبعا ال 
نقصد أن الله حمى أناسا وآخرين أسلمهم إىل املوت، طبعا ال، 
لكن إجرام الرشير كان ميكن أن يشمل األلوف. مع هذا، ومع 
أن الشعب يعلم جيدا أن زعامءه مسؤولون بشكل أو بآخر عام 
حدث، ال نزال نرى غالبية ســاحقة من الشعب تتبع الزعامء 
وتهتف لهم عوض مطالبتهم بالعدالة وبتسهيل عمل القضاء 
واملســاهمة الفعالة بكشــف الحقيقة«، مضيفا »اإلنسان 
امليلء باألهواء يعترب إنســانا طبيعيا ومقياسا لكل الحقائق. 
وفق عقلية العامل املعارص، يريد كثرون أن تكون الكنيســة 
متســاهلة مع الخطأة، إال أن الكنيسة ترتأف عى الخاطىء 
لكنهــا ال تربر خطيئته بل تنر لــه درب الخالص منها. لذا، 
أينام وجدت الخطيئة، ســتكون الكنيسة لها باملرصاد، دالة 

البرش عى الطريق املؤدي إىل امللكوت الســاموي.
وتابــع »فيــا أبناءنا األحبة، ال تنجــروا وراء أحد عى هذه 
األرض الفانية، ألن من يقبل باســتعبادكم أو من يتسبب بكل 
ما تقاســونه يف هذه األيام الصعبة ليس من الله، ألن الله إله 
محبة وحرية وشعبه محبوب وحر. إتبعوا فقط من يرشدكم 
نحو الرب، ومن يطبق املحبة الحقيقية والتضحية والرحمة يف 
كل مجاالت حياته، وتقبلوا منه صليب الطاعة، التي هي نقيض 
العبودية، والتي تبــدو صعبة التطبيق لكنها هي التي تتحدنا 
مبشــيئة الله. فاملسيح أطاع حتى املوت، موت الصليب، لكنه 
متجد بالقيامة البهية. أما من يســتعبدكم من البرش والزعامء 
فهم يفتشون عن مصالحهم وال يأبهون إال لسعادتهم حتى لو 

كانت عى حسابكم وحساب حياتكم ومصالحكم«.
وقال: »املســؤولون والزعامء الذين مل يدم قلوبهم تفجر 
قلب العاصمة، وسقوط الضحايا، وتدمر املنازل واألحياء، ومل 
يحرك ضامئرهم وضع اللبنانيني املزري، الذين ميوتون جوعا 
ومرضا وذال، كانوا غر مبالني بضياع الوقت والفرص. ســنة 
مرت والبلد يتخبط بال حكومة تتحمل املســؤولية وتعمل من 
أجل اإلنقاذ، فيام كانوا منشغلني بتقاسم الحقائب والحصص، 
يتلهون باملطالب والفيتويات واملناكفات. أما اآلن، وقد توصلوا 

إىل تأليــف حكومة، فأملنا أن يشــكل أعضاؤها فريقا واحدا 
متجانســا يتطلع إىل هدف واحد هو العمل بنزاهة وإخالص 
وتواضع وزهد ونكران للذات، ودون تردد أو إضاعة للوقت، من 
أجل وقف التدهور وبدء مسرة اإلنقاذ، مقدمني املصلحة العامة 
عى كل مصلحة. الطريق شاق وصعب ويتطلب جهودا كبرة، 
لكن من قرر القيام بعمل، وهو مقتنع بجدواه، ال بد سينجح. 
أنظروا حولكم. يف البلدان املجاورة حولوا أرضهم املوحشــة 
إىل معمــورة، وجعلوا من الصحاري واحات تنبض بالحياة، 
فيام نحن حولنا بلدنا إىل خربة وشــعبنا إىل متسول. بلدان 
املنطقة تحاول تســوية أوضاعها وتحســني حياة شعوبها، 
وتتطلع إىل املســتقبل، فيام لبنان يحترض بانتظار تحالفات 
وتســويات. لنصل معا ليك يلهــم الرب اإلله رئيس وأعضاء 
الحكومة الجديدة من أجل القيام بكل عمل صالح لخر لبنان 
وبنيه، مبحبة وصدق وتفان وتضحية، بعيدا من املحاصصات 
والنكايــات والكيديات، وبعيدا مــن كل عامل خارجي يؤثر 
ســلبا عى وطننا. املسؤولية صليب عى املسؤول أن يحمله 
 ونظــره إىل فوق ليك يســتحق القيامة ويبلــغ النجاح«.

وختــم عــوده »دعوتنا اليوم أن نؤمــن باملخلص الذي بذل 
نفســه عــى الصليب من أجل أن يخلصنــا من املوت الناتج 
مــن الخطيئة، وأن نتعلم منه هــذه املحبة العظمى التي قد 
تقودنا أحيانا كثرة إىل األمل، لكن نهايتها ليست سوى فرح 

قيامي ال يزول«. 

الوكيــل الرشعي  اعتــرب 
العام لالمــام الخامنئي يف 
لبنان الشيخ محمد يزبك، يف 
االحتفال التأبيني الذي أقامه 
حزب الله يف ذكرى أربعينية 
الدكتور محمــد أيوب وعيل 
شبيل اللذين قضيا يف حادث 
خلــدة، أن »انهيــار الوضع 
االقتصادي واالجتامعي الذي 
وصلنــا إليــه يف لبنان، هو 
نتيجة الفساد املرتاكم ألولئك 
الذين كانــوا يخدمون أعداء 
الوطن، من حيث يشعرون أو 

ال يشعرون«.
ورأى أنه »بعد خطاب األمني العام الســيد حسن نرصالله يف 
العارش من محــرم وإعالنه تحرك أول باخرة تحمل املازوت إىل 
لبنان، تحركت أمركا من خالل ســفارتها، وفتحت املجال أمام 
اللبنانيني بأن يتحدثوا إىل السوري واملرصي واألردين، الستجرار 
الكهرباء والغاز، وذهب وفد الحكومة املســتقيلة إىل ســوريا، 
وكرس هذا الحاجز بربكة هذا املوقف الذي أكد أننا لن نرتك أهلنا 
ولن نرتك شعبنا يذل عى املحطات، وإمنا سنعمل بكل جهد لرفع 
هذا الحصار، وسنأيت ببواخر املحروقات، ولن نتأخر عن القيام 
بواجب وقوفنا إىل جانب الناس، وســنعمل من أجل رفع الحيف 

والظلم عن أهلنا وشعبنا«.
وختم يزبك: »كنا دامئا نحرص ونطالب باإلرساع يف تشــكيل 
الحكومــة، ألن الوضع يف لبنان يف ظل غياب الحكومة يعني 
الفوىض، والحمد لله حصلت الوالدة يوم الجمعة بعد 13 شهرا، 
فليتحمل املسؤولون مسؤولياتهم من أجل كفكفة بعض الدموع 
ومساعدة الناس املحتاجني، وإننا باإلرادة والعزمية نستطيع أن 
نغر كل يشء، املهم التوافق وأن نكون إىل جانب بعضنا البعض«. 
{ أكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب الشــيخ حســن 
عز الدين، أن »عملية خروج األرسى الســتة من ســجن جلبوع 
اإلرسائييل، شكلت تلخيصا لقضية شعب يؤمن بقداسة قضيته، 
وســيواصل املطالبة بحريته وأرضه حتى آخر رمق يف حياته، 
ويحارب ويكافح بكل األدوات املمكنة الستعادة حقوقه كاملة 

وتحرير أرضه ليعيش بحرية وكرامة«.
وخالل لقاء سيايس أقيم يف محلة الحوش مبدينة صور، بارك 
عز الدين لألرسى وعوائلهم والشــعب الفلسطيني »هذا اإلنجاز 
الكبــر الذي نجح يف كرس هيبة اإلحتالل ومنظومته األمنية، 
بالرغم مــن إلقاء القبض عى أربعة منهــم«، مؤكدا »وقوف 
حزب الله الدائم اىل جانب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب 

الفلسطيني«. 
وعى الصعيد اللبناين، رأى عز الدين يف تشــكيل الحكومة 
»خطــوة إيجابية تســتدعي تضافر جهود جميــع الجهات 
السياســية ألجل النهوض بالبلد وانتشــاله من االنهيار التام، 
والبدء مبجموعــة من اإلجراءات الرسيعــة ملعالجة األزمات 
الحياتية اآلنية، والتأسيس لوضع خطة إنقاذية يف إطار خطة 
شــاملة لتعزيز االقتصاد املنتج عى كل األصعدة، ما يساهم يف 
دعــم اللرة اللبنانية والحفاظ عى قدرتها الرشائية«، مشــددا 
عى »رضورة أن تضع هذه الحكومة عى سلم أولوياتها مهمة 
تأمني األموال الالزمة، ووضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ 
ملساعدة املواطن ورفع قدرته عى املواجهة«. أضاف »بعون الله 
تعاىل بدأت صهاريج املازوت تصل ملساعدة الشعب اللبناين دون 
متييز طائفي أو مناطقي، وضمن أولويات وعناوين متس حياة 
الناس مبارشة كاملستشــفيات واالفران وآبار املياه وغرها، مام 
يخفف من معاناة وآالم الناس، ويؤمن استمرارية املرافق الصحية 

والرتبوية والغذائية بتقديم خدماتها للناس«. 

ــــــــــــي ــــــــــــم الخارج ــــــــــــة بالدع ــــــــــــة وُمحّصن خ
ّ
ــــــــــــام املفخ ــــــــــــرة باأللغ ــــــــــــي ُمحاص ــــــــــــة ميقات  حكوم

ــــــــــــة ــــــــــــة والدولي ــــــــــــى الســــــــــــاعة اإلقليمي ــــــــــــوط عل ــــــــــــي ــــــــــــــ عــــــــــــون »ُمؤّجــــــــــــل« ومضب تصــــــــــــادم ميقات

عون وباسيل انتصرا بالثلث املعطل بعد إنتظار... وميقاتي تّولى الحكومة بأقّل الخسائر
الحريري أبرز الخاســرين ... ووصاية رؤســاء الحكومات الســابقين ســتغيب عن الســراي!

عودة عن تأليف الحكومة: الطريق شاق ويتطّلب جهوداً كبيرة
املرفـأ انفجـار  فـي  القضـاء  وتسـهيل عمـل  بالعدالـة  وُنطالـب 

حــــــــــزب اللــــــــــه: ســــــــــنأتي ببواخــــــــــر املحروقــــــــــات
ــا ــ ــ ــ ــ ــعبنا  واهلن ــ ــ ــ ــ ــن ش ــ ــ ــ ــ ــم ع ــ ــ ــ ــ ــع الظل ــ ــ ــ ــ ــنعمل لرف ــ ــ ــ وســ

بــــــــري: ابتــــــــداء مــــــــن اليــــــــوم 
ــــــل ــــــــى العمــ ــــــة ال ــــــتنطلق الحكومــ ســ

أبــدى رئيس مجلــس النواب نبيه بــري يف ترصيح له 
ارتياحه لتشــكيل الحكومة، معتــربًا أنه »ابتداء من اليوم 
ســتنطلق الحكومة اىل العمل ونأمل ان توفق ملا فيه خر 

اللبنانيني«.

نــــــــــّوه بتأليف الحكومة
لتنفيــــــــــذ  األوروبــــــــــي«:  »االتحــــــــــاد 
ــــات ــ ــ ــ ــــر لالنتخاب ــ ــ ــ ــــات والتحضي ــ ــ اإلصالحــ

أعلنــت بعثــة االتحاد األورويب يف لبنــان، يف بيان لها، 
»ترحيب االتحاد األورويب بإعالن الرئيســني ميشــال عون 

ونجيب ميقايت توقيعهام مرسوم تشكيل حكومة«.
وقال البيان: »تفاقمت األزمات السياســية واالقتصادية 
واالجتامعية يف البالد بشكل ملحوظ خالل األشهر واألسابيع 
املاضية. وتفاقمت الصعوبات الكبرة الحالية التي واجهها 
الشعب بسبب النقص الحاد يف الطاقة الكهربائية والوقود. 
ومن امللح تنفيذ اإلجراءات واإلصالحات الرضورية ملعالجة 
مختلف األزمات التي تؤثر عى لبنان، مبا يف ذلك إبرام اتفاق 

مع صندوق النقد الدويل«.
وشــدد عى أن »هــذا ما يتعني عــى الحكومة الجديدة 
الرتكيــز عليه، بدعم فعال من مجلس النواب ومؤسســات 
الدولــة، ويتعني عى كل األطــراف املعنيني، التحيل بالحزم 
عينه والقدرة عى التســوية، العتامد اإلجراءات الرضورية 
بــال تأخر، مبا يضمن تلبية الحتاجات الفورية والتوقعات 

للشعب«. املستقبلية  املرشوعة 
أضــاف »إىل ذلك، يجب أن تبــدأ التحضرات لالنتخابات 
البلدية والنيابية والرئاســية يف السنة املقبلة بجدية، مع 
ب بإعالن  ضــامن أن تكون حرة وعادلة وشــفافة. ونرحِّ

الرئيــس ميقايت وجوب إجراء االنتخابات يف موعدها«.

وزيـــــر »الشـــــؤون«: للمـــــّرة األولـــــى 
الحكومـــــة »صنعـــــت فـــــي لبنـــــان«

قال وزير الشؤون االجتامعية الجديد هيكتور حجار 
يف حديــث صحايف، »انه للمــرة األوىل، ميكننا القول 
ان هــذه الحكومــة »صنعت يف لبنــان«، وإذا دققنا 
بأســامء الوزراء، يتبني لنا انهــا حكومة ثقة وإنتاج، 
وعــى قدر كبر من املســؤولية الوطنية إلخراج لبنان 
مــن أزماته املتعددة«، مؤكــدا »ان الحكومة مجتمعة، 
كل بحســب طاقاتــه وخرباتــه وإمكانياته وعالقاته 
املحلية والخارجية، ســتحاول املســتحيل ضمن الوقت 
املتــاح أمامهــا، إلنقــاذ الوضع وإعــادة وضع قطار 
الدولة ومؤسســاتها عى سكته الصحيحة، وهي رغبة 

ميقايت«.  ونجيب  عون  ميشال  الرئيسني 
وشدد عى »أن لبنان يســتحق التعب والسهر لتبديد 
الصعوبــات التي تواجهــه، وأنه ال مفــر بالتايل من 
استعادة دوره الريادي عى املستويني العريب والعاملي«.

حفـظ  علـى  سأسـهر  الداخلّيـة:  وزيـر 
النظـام وعلـى تأميـن حقوق العسـكريين

اعتــرب وزيــر الداخلية القايض بســام املولوي يف 
ترصيــح صحايف، ان الحكومــة الجديدة هي حكومة 
املهامت الصعبة، وانتشــال لبنان من الوضع املأساوي 
الــذي غرق فيه، وقال: »انا كوزير للداخلية، ســأكون 
دون أدىن شــك اىل جانــب املواطنني، وسأســهر عى 
حفــظ النظام، وعى تأمني حقوق العســكريني الذين 
يتخبطــون اليوم بوضع مزر عى كافة املســتويات«، 
مؤكدا ان األولوية لتطبيق القوانني، لكن دون شــدة ال 
يحتملها الوضع، ودون لني قد يفرس بالضعف، مشــرا 
إىل انــه آت من خلفية قضائية غر محســوب عى أي 
طرف ســيايس، وهدفه واحد، أال وهــو العمل بضمر 
وإخالص وجهد كبر، ملــا فيه مصالح الدولة والناس، 
وذلــك عرب تطبيق القوانني يف هذه املرحلة الحساســة 

لبنان. تاريخ  من 

عودة يلقي عظته يزبك يف االحتفال التأبيني ببعلبك



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
اإلثنني 13  أيلول 2021

!» مس حّبة  و ُمعطالً  لثاً  الجمهورية   رئي  من  لكنه  الحريري...  هــزم  ميقاتي 
!» اتصاالت الخار التي شملت باسيل أفرجت عن الحكومة... وفرنسا كانت بصورة »الوزراء املفاتي
بنوده! ابرز  وهذه  النواب...  ال  الشعب  يُحاكي  االسبو  يتعّد  لن  ُمقتضب  وزاري  بيان 

جويل بو يونس

دخل »فدائيا انتحاريا« ورفض الخروج مستســلام راضخا، 
ففعلها ابن طرابلس املناور الســيايس االول من دون منازع، 
وبات رئيسا رسميا لثالث الحكومات التي يرتأسها يف تاريخ 
حياته السياســية، بعدمــا نجح بتشــكيل حكومته االربع 

والعرشينية يف مهلة زمنية ال تتخطى الشهر.
نجح ميقايت حيث فشــل اآلخرون، وتجــرأ حيث مل يفعل 
اآلخرون، فسّجل يف سّجله الســيايس نقطة جديدة اصابت 
بالصميم الســيايس عمق »الحريرية السياسية« التي سّجلت 
فشــال لزعيمها ســعد الحريري، ومبهلة كادت تصل لسنة 
يف التامم والكامل يف تشــكيل حكومــة يف اصعب مرحلة 
من تاريخ لبنــان الذي ينازع يف قلــب »جهنم » االقتصادي 

واالجتامعي واملايل.
حزم ابــن »العزم« امره، وعزم عى تلقــف »كرة النار« يف 
رغبة ضمنية بان يكون »الرجل السني املنقذ« والذي سيذكره 
التاريــخ ذات يوم من 10 ايلــول 2021. فعلها ميقايت والّف 
حكومته بالتوافــق والرشاكة مع رئيــس الجمهورية. ربح 
ميقايت يف »املعركة السنية« وســّجل يف مرمى زعيم »تيار 
املســتقبل« هدفا من العيار الثقيل، لكن يف امليزان السيايس 
بني بعبدا والبالتينوم ومن وراء البالتينوم من »نادي رؤساء 
الحكومات السابقني«، سجلت هزمية ميقاتية ُمسطّرة بتنازل 
منحه ميقايت للرئيس ميشــال عون عى طبق من فضة، بعد 
كل معارك »طواحني الهوا« التي خاضها سابقا الحريري ومعه 
»النادي«، ونال رئيس الجمهوريــة او من خلفه رئيس التيار 

الوطني الحر جربان باسيل الثلث املعطل.
فالتشــكيلة الحكومية امليقاتية ال تحتاج لتبصر او تنجيم 
لقراءة وفكفكة حصص كل حزب او فريق او تيار، فاالسامء 

واضحة وضوح الشمس ومعها االعداد واالثالث 
صحيــح ان ميقايت يرّص عى ان حكومتــه خالية من اي 
ثلث معطل، لكن القارئني يف ســطور التشكيلة يرصدون ثلثا 
معطال ســواء كان ممّوها او مقنعا او خفيا، ال فرق لكنه يف 

النهاية ثلث معطل للرئيس عون
حتى ان اوساطا بارزة كانت تابعت كل مجريات مفاوضات 
ربع الساعة االخر قالت بعيد صدور التشكيلة : »حاج يضخكوا 

 عى بعض فالرئيس عون حاز عى ثلث معطل وحبة مسك«
وترشح االوســاط  ان حصــة الرئيس عون تخطــت الـ  
وزراء اىل  وحتى 10، وتحيلك اىل اســامء الوزراء الذين اتوا 
ممّوهني وقيل انهــم توافقيون ومنهم نجالء ريايش للتنمية 
االدارية وجورج كالس للشــباب والرياضة اضافة اىل وليد 
نصار للســياحة، فهؤالء او اقله 2 منهم يعّول عليهم رئيس 
الجمهورية للوقــوف اىل جانبه عند اي قــرار يحتاج الثلث 

املعطل
عى اي حــال وبانتظار القــرارات التي قــد تتخذها هذه 
الحكومة، بدا واضحا ان ميقايت عازم عى العمل حتى قبل ان 
متنح حكومته الثقة، اذ بادر باالمس لعقد سلسلة اجتامعات 
مع وزراء معنيني ملتابعة ملف البطاقة التمويلية وغرها من 
امللفات بانتظار اوىل الجلسات الوزارية االثنني والتي ستخرج 
بتأليــف لجنة تكــون مهمتها صياغة البيان الــوزاري الذي 

ستأخذ الحكومة الثقة مبجلس النواب عى اساسه.
ويف هذا الســياق، اشــارت مصادر ميقايت اىل ان انجاز 
البيان لن يأخذ وقتا، وهو اصال شبه جاهز، وسيكون مقتضبا 
يحايك الشــعب ال النواب اي يحايك معاناة الناس اليومية ال 
االمور السياسية واالسرتاتيجية الكربى، وان صياغته مع اخذ 
الحكومة الثقة لن تتعدى الـ10 ايام او االسبوعني،وتكشــف 
املصــادر ان اهم القضايا التي ســيتناولها البيــان الوزاري 
تتلخص بالعمــل عى حل االزمات املعيشــية من محروقات 

اىل رغيف وكهرباء، ومواجهة جائحة كورونا، كام ســيويل 
قضية املرفأ اولوية بحيث ســيؤكد عى التعّهد بامل بدعم 
التحقيق لكشــف الحقيقة، وكذلك عى االصالحات املطلوبة، 
وخطة التفاوض مع البنك الدويل مع تأكيد عى التزام لبنان 
بالعمل عى تنفيذ االصالحات، اضافة اىل ذلك، التعّهد باجراء 

االنتخابات النيابية مبوعدها.
الكربى،  االســرتاتيجية  القضايــا  مــا خــص  اما يف 
فتشــر املصادر اىل انهــا باتت معروفة، والبيان ســيمر 
الكــرام، علام انه ســيؤكد عى اســتعداد  عليها مــرور 
لبنــان للتعــاون مــع الجميــع والتواصل مــع الجميع 
ملــا فيــه مصلحــة البــالد، ويف هــذه النقطة اشــارة 
 سياســية بني الســطور ملوضوع االنفتاح عى ســوريا.
عى اساس هذا البيان ستأخذ حكومة ميقايت الثقة، ولكن 
هل ســيمنحها اياها تكتل لبنان القــوي الذي ال ينفك يؤكد 
بانه ســيدرس منح الثقة حسب برنامج الحكومة؟ اوساط 
متابعة تجيب : »وليش ما بــدون يعطوا الثقة طاملا آخدين 
التلت وطبشــة وكامن« لتضيف : حتــام االتجاه هو الن 
يعطي التيــار الثقة، فكل ما كان يطالــب به حصل عليه، 
والبيان الوزاري سيشدد عى ما يطالب به رئيس الجمهورية 
مــن اصالحــات وتدقيق جنــايئ وغره، فمــن الطبيعي 
ان يعطي التكتل الثقة، الســيام ان الوســيطني  باســيل 

 والصلح كانا تفاهام عى كل يشء قبيل صدور التشــكيلة
ولكن يبقى ســؤال اســاس حّر الجميع : مــا الذي رّسع 
فأفرج عن الــوالدة الحكوميــة وذللت فجــأة كل العقد؟ 
مصــادر متابعة لعملية املفاوضــات واللقاءات التي كانت 
تحصل تجيب : »فتشــوا عام دار باتصال الرئيسني الفرني 
بالتسهيل«،  الله  وااليراين والذي اســتتبعه طلب من حزب 
كل هذا اضيف لــه تكثيف لالتصــاالت والضغط الخارجي 
بالساعات التي سبقت الوالدة الحكومية، اذ تكشف املصادر 

ان اتصاالت امركية - فرنســية عالية املســتوى شــملت 
ميقايت والرئيس عون وباســيل طالبــة التدخل  واالرساع 
بالتأليــف حتى لو تنــازل ميقايت عام كان رســمه كخط 
احمر واملعروف بالثلــث املعطل وهكذا كان الحل بتخريجة 
توافقيــة حاول املعنيون من خاللهــا التصوير بان الجميع 

خرج رابحا عى قاعدة ال غالب وال مغلوب  
وتختم املصادر كاشفة ان فرنســا كانت بصورة التشكيلة 
الحكومية النهائية حتــى قبل ان تصدر، وحتى قبل ان يعرف 
املعنيون االساســيون السيام بعبدا نفســها بأسامء الوزراء 
»املفاتيح« االساسيني ومن بينهم وزير االقتصاد وغره الذين 

كانوا »جاهزين وخالصني«

ــه ــر املـــســـاكـــنـــة بـــيـــن الـــعـــهـــد وخــصــوم ــفـ ــة« تـ ــويـ ــسـ ــتـ حـــكـــومـــة »الـ
التصادم! يمنع  الشيعي«  الثنائي  و سنياً...  وميقاتي  مسيحياً  »يتقّدم«  عون 

عيل ضاحي

كل املــؤرشات تؤكــد ان ال عقبــات داخلية او 
خارجية امــام إنطالقة جيــدة لحكومة الرئيس 
نجيب ميقايت مع وجود غطــاء فرني- ايراين، 
وضوء اخرض امــريك للرئيس الفرني اميانويل 
ماكرون إلخــراج البلد من أزماتــه ومنع وقوعه 

»ضمنياً« يف »حضن« ايران وحزب الله.
وإذا كانــت البواخرااليرانيــة عّجلــت يف رفع 
الحصــار االمريك الجزيئ عن لبنــان وعن الغاز 
املرصي العابر من االردن اىل ســوريا فدير عامر، 
اال ان الغاز ايضاً ورغبة الفرنسيني يف التزامه يف 
املياه االقليمية اللبنانية، عّجل من انجاز تســوية 

حكومية قوامها »رابح رابح« وال احد خارساً.
وتؤكد اوساط ســنية بارزة، انه لو تكرر مشهد 
اعتذار الحريري بعد تكليف ميقايت برىض الحريري 
وغطاء سني من دار الفتوى و«نادي االربعة«، مع 
ميقايت نفســه واعتذر الجمعة املايض بدل اعالن 
والدة الحكومة، لكان أدى اىل ازمة حكم مفتوحة 
قوامها عدم تكليف اي شــخصية سنية اخرى غر 
ميقــايت، ولكان البلد بقي بــال حكومة حتى 31 
ترشين االول 2022 اي نهايــة عهد الرئيس عون. 
وهذا يعني ايضاً عزل الُســنة عملياً من الســلطة 
عرب ابقاء رئيس حكومة مشــلولة ومستقيلة هو 
حســان دياب، وعرب تهميش دور رئيس الحكومة 
عرب تكليف 3 رؤساء للحكومة من دون ان يؤلفوا 
بـ«فيتو« من الرئيس ميشــال عون وصهره، وهذا 
كان ســيؤدي بدوره اىل مزيد من العزلة الســنية 

واستمرار االشتباك السيايس والكالمي واالعالمي 
الرئيس عون  بني السنة ورئيس الجمهورية، وبني 

وخصومه يف مختلف الطوائف.
وتشــر االوســاط اىل ان العكس  حدث وتّوج 
واالقليمية  الخارجيــة  اتصاالته  نتائــج  ميقايت 
والدولية والداخليــة يف حكومة متوازنة، ضمنت 
حضور كل القوى السياســية االساسية باستثناء 
»الكتائب« و«القوات«، وأخرجت عملياً سنة  آذار 
والذين كان ميثلهم الوزير طالل حواط واملحسوب 
عى »اللقاء التشــاوري« وفيصــل كرامي،  وذلك 
الحكومية بني ميقايت  السنية  الحصة  بعد توزيع 

والحريري. 
وتؤكــد االوســاط ان الرابح االول ســنياً هو 
ميقايت، وهــا هو يعزز زعامته الســنية ويذهب 
اىل االنتخابات النيابية بتســوية مع الرئيس عون 
النائب جربان باســيل، وهي اشبه بربط  وصهره 
نزاع و«فك اشــتباك« داخــل الحكومة وخارجها، 
الســابق وليد جنبالط ويتلقى  النائب  ومعه دعم 
دعامً كبراً من »الثنايئ الشيعي« ويواكبه الرئيس 
نبيه بري، كام يحظى ميقايت برىض وقبول »تيار 

املردة« والوزير السابق سليامن فرنجية.
وتقول االوســاط ان ميقايت ايضاً، وبعد انتقال 
التوقيــع االول واملعطل للتشــكيلة والذي يضعه 
الدســتور يف يد رئيس الجمهورية، بات اي قرار 
مرّجح يف يده واي مرســوم يوقعه ويوافق عليه 
1 يوماً،  مجلس الوزراء مجتمعاً يصبح نافذاً بعد 
ولو مل يوقعــه رئيس الجمهوريــة. وبالتايل  لن 
يذهب ال الرئيس عــون وال ميقايت يف صدام كبر 

لتبديد  اشهر قبل االنتخابات يف »النقر والنقار«، 
بل بالتعاطــي الواقعي وبالرباغامتية، ال ســيام 
ان رئيس الجمهورية نال ايضاً حصة االســد يف 
الرتكيبة الحكومية، وهو ميون بالحد االدىن عى  
وزراء ومنهم وزير الداخلية بسام املولوي، اذ تؤكد 
االوساط ان املولوي لديه افكار مشرتكة مع التيار 
العوين ويتقاطع مع ميقايت والحريري، وبالتايل 
اصبح هو نقطة التقاء ثالثية بني الرؤساء الثالثة، 
وان كان عندما » تحز الحزة« ال ميكنه ان يقف يف 

وجه الرئيس عون وحليفه حزب الله.
وتلفــت االوســاط اىل ان »الثنايئ الشــيعي« 
وبعالقته، ال ســيام حزب الله، مــع الرئيس عون 
وباسيل وبري مع ميقايت، ميكنه ان يشكل ضامنة 
للطرفــني عون وميقــايت، وان يقف يف املنتصف 
ملنع الصــدام، خصوصاً ان االولوية هي اقتصادية 
ومالية ومعيشــية ومســار االنقاذ يتطلب نفساً 
طويالُ وجهود شــاقة، ولن تتحقــق بالخالفات 
والسجاالت، كام ان هناك »لعنة االنتخايات« والتي 
ســتحّول اي انجاز او اي خدمة تقدم للناس عى 

انها رشوة انتخابية وسياسية.    
وتقول االوساط ان الرئيس عون تقدم مسيحياً 
مع املحافظة عى مواقفه ومتســكه بتسمية كل 
الوزراء املسيحيني باستثناء وزيري »املردة« ووزير 
»القومي«، كام اســتطاع ان يشد عصب الجمهور 
املســيحي بأنه مل يتنازل عن حقوقهم، وانه ضمن 
لهم حصة حكومية وازنة وحافظ عى صالحياته 
وعــدم توقيعه عى اي حكومة مل يكن رشيكاً يف 

اسامئها او انجازها.  

ة: للعمل سريعاً في األيام املقبلة وزير البي
إعترب وزير البيئة نارص ياسني، يف حديث اذاعي، »أن هناك 
تحديات يجــب أن نتخطاها«، مضيفاً »يجب العمل بشــكل 

رسيع يف األيام املقبلة«.
وقــال: »اإلصالحات تأخرت ومل يعــد بإمكاننا تأجيلها«، 
مضيفا »يجب أن تؤخذ اإلصالحات بطريقة جدية وشــفافة 

وهي مل تعد ترفاً«.
وأشار »اىل أن األولويات كثرة ويجب التعاطي معها بشكل 
مبارش ألنهــا تؤثر عى الناس«، مضيفا »الدعم رفع بطريقة 

غر منظمة وعشوائية«.

وزير »الشباب«: سنسعى ألن تكون جميع 
ــة ــّي ــوافــق ــة ت ــوم ــحــك ــي ال الــــقــــرارات فـ

أشــار وزير الشــباب والرياضة  جورج كالس ، يف حديث 
تلفزيوين، أن »رئيس  الحكومة   نجيب ميقايت  هو من اختاره 
وفاتحه مبوضــوع التوزير، بتوافق مــع  رئيس الجمهورية  
ميشــال عون«، الفًتا أنه »ال معرفة وثيقة وشــخصية مع 

رئيس الجمهورية«. 
وشــدد عى أن »رئيس مجلــس النواب نبه بــري قامة 
ومرجعيــة وطنيــة كبــرة ويرشفنــي ان امتتــع بثقته 
وعالقتــي معه ممتــازة«، مضيفــا »سنســعى دامئاً اىل 
 ان تكــون جميــع القــرارات يف الحكومــة توافقيــة«.
واوضح أن »رئيس الحكومة يف خطابه من قرص بعبدا، تكلم 
بوجع الناس، ويجب ان تأخذ هذه الحكومة ثقة الشعب قبل 
ثقة الربملان«، مؤكدا انه »سنحاول إعادة ثقة الشباب بلبنان«، 
مشرًا إىل أنه »سنســعى دامئا اىل ان تكون جميع القرارات 
يف الحكومة توافقية، وال بد ان تكون القرارات باالجامع يك 

ال يحدث اي رش يزعزع ثقة الناس بالحكومة«.
وختــم كالس بالقول: »يجب ان يتضمــن البيان الوزاري 

ضامنا واسرتاتيجية محددة لحامية الشباب«.
ويف حديث إذاعي، أشــار كالس  إىل أن »يجب اســتعادة 
ثقة الشباب بلبنان ، ونحن اليوم نعاين من عدم وجود تربية 

وطنية«.
وأكد »أننــا أمام مرحلة مأزومة مل متر عى لبنان من قبل، 
والــكالم الخطر مثل الثلث املعطل، وضع له رئيس  الحكومة   
نجيب ميقايت  حد«، مشــدًدا عى أنــه »ال يجب أن يطرح أي 
موضوع للتصويت، ألننــا فريق واحد، وكل القرارات يجب أن 

تكون باإلجامع«.

خطف  فــي  شــار  ســوري  توقيف   : الجي
عنجر ــد  ــجـ مـ فـــي  مــعــلــوال  ــات  ــ ــب ــ راه

تكون  أن  الــحــكــومــة  ــذه  هـ عــلــى  وهــــاب: 
ســوريــا مــع  ــات  ــالق ــع ال تصحي  حــكــومــة 

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه يف 

/2021 أوقفت  بيان لها انه: »بتاريخ 11/

دورية من مديرية املخابرات يف بلدة مجدل 

ف.  عنجــر  البقاع الغريب، الســوري 

لتوليــه قيادة مجموعة  بأبو عناد،  امللقب 

مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام اإلرهايب 

، شارك يف عملية  جبهة النرصة ســابقا

ثم  واحتجازهن  معلــوال  راهبــات  خطف 

إطالقهن مقابل اإلفراج عن عدد من مسلحي 

التنظيم املذكور. كام شــارك مع مجموعته 

يف عــدة معارك يف جــرود القلمون ويف 
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وضبطت داخل منزلــه كتبا دينية عائدة 

هواتف  وأربعة  ومنظــارا  املذكور  للتنظيم 

خلوية و3 كامرات وبزة عســكرية زيتية 

اللون«. 

أشــار رئيس  حــزب التوحيــد العريب   
وئام وهاب، إىل أنــه »كنا جديني، نحتاج 
العمل يف  الحكومة لتظهر  3 أشــهر من 
النتائــج، وبتشــكيل الحكومــة، ميكن 
تهدئــة وضع الدوالر، ويوجــد من يأخذ 
القــرار«. موضًحا أن »رئيــس الحكومة  

نجيــب ميقايت  مختلف بســبب عالقاته 
وامكاناته«.

ولفــت خالل ترصيــح تلفزيوين، إىل 
وزاري وعمل  بيــان  أحد  »مل يضــع  أنه 
عــى أساســه، موضــوع املقاومة يف 
البيان الوزاري تــم إيجاد حل له، والناس 
ال يعنيهــا اليــوم ما هي صيغــة البيان 
الــوزاري«، مؤكدا أنه »أظهرت االشــهر 
والحفاظ  الدولة  وجود  أهمية  مرت،  التي 
أدعو لالصالح  أنا  الدولة،  عى مؤسسات 
البعض«. الدولة، كام فعل  وليس لتخريب 

بنا  لن تعود  الحكومــة  أن »هذه  ورأى 
لقبل 1٧ ترشيــن. فاملطلوب من ميقايت 
بعض األمور، منهــا الكهرباء،  والبطاقة 
التمويلية »، مشــرًا إىل أن »فرتة  أشهر 
ليســت فرتة قليلة، وموضــوع الكهرباء 

يحل بفرتة شــهر، وإذا مل يقدر عى ذلك، 
فلدي رشكات تقوم بحل املوضوع«.

ودعــا أنه »يجب أن نخــرج من تجارة 
الطاقــة، ويجــب أن نخــرج ونقول من 
يعرقــل، وموضــوع الكهربــاء يجب أن 
ينتهي، ومللنــا من نزاعاتكــم«، متمنيا 
عــى ميقايت، أن »يؤجــل موضوع  رفع 

الدعم«؟.
النقد  صنــدوق  »رشوط  أن  وأوضــح 
خطوة  الدعم  يُرفــع  ان  ويجب  قاســية 
اإليرانية  »الباخــرة  أن  خطوة«، مؤكــدا 
الســيد  ان  وصلت اىل طرطوس، واعتقد 
حســن نرصالله، ســيعلن اليــوم دخول 

لبنان«. اىل  الصهاريج 
وشدد عى أنه يتحدى »القضاء بإعالن 
ملــن كانت شــحنة األمونيــوم يف مرفأ 
يف  »للمســلحني  أنها  مؤكــدا  بروت«، 
ســوريا، ومل يكن من الوارد أن تصل إىل 
لبنــان، وأمركا هي مــن ترفض أن يعلن 
القضاء ذلك«، الفتا إىل أن »هذه الحكومة 
العالقات  يجب ان تكون حكومة تصحيح 

الوحيد سوريا«. الجار  مع 

وزيـــــــــــــــر العمـــــــــــــــل: علينـــــــــــــــا نقـــــــــــــــل أوجاعكـــــــــــــــم 
ـــــــــــــــو ــــــــــــاد الحل ـــ ـــــــــــــــي إيج ـــــــــــــــر ف ـــــــــــــــم وأن نفّك ومطالبك

قال وزيــر العمل يف الحكومــة الجديدة 
مصطفى حسني برم، يف ترصيح صحايف: 
»اننــا بحاجة إىل تضافــر الجهود، فام من 
أحد يلغي اآلخر، نحن نرص عى ان نكون مع 
بعضنا البعض، قناعة وإمياننا ألن هذا الوطن 
يستحق ان ننقذه، طبعا املسؤولية كبرة، وما 
الغاية،  تحقيق  والهــدف  أقوله،  ان  ميكنني 
وان موجب بذل العناية ســيكون بإخالص، 

وسنكون بخدمة أهلنا وناسنا .
الوعود،  أضاف ردا عى سؤال: »أخاف من 
هناك خطة عى مســتوى مجلــس الوزراء، 
والبيان الوزاري وفريــق العمل املتكامل. أما 
عى الصعيد العمــيل، فهناك أمران، ان تقدم 
منوذج  واالحــرتام،  التعاطي  مــن  منوذجا 
الوزير الخادم هذه املــرة، ليس الوزير البعيد 
عن الناس، امنا الشخص الذي يسمع ويعيش 

األوجاع ويستشعرها، وينقل مطالب العامل، 
ألننا يف ظروف تعسفية، وهذا الظرف صعب 
جدا عــى العامل، الذين يفقــدون أعاملهم، 
ويفقدون معهــا هدفهم يف الحيــاة، لذلك 
علينــا نقل أوجاعهم وصوتهــم ومطالبهم، 
 وان نفكــر يف إيجاد الحلــول بهذا املجال ».

ووجه كلمة اىل األشقاء العرب ردا عى سؤال 
فقال: »نحن منكم، ولبنان لطاملا دفع أمثانا، 
ورفــع رأس العروبــة يف املواجهات، وكان 
يف الخط املتقدم، ودفــع أمثانا عن القضايا 
العربيــة، نحــن مل نقفل عى انفســنا يف 
األ والشقيق يقف مع شقيقه، نحن  لبنان، 
يف هــذه اللحظة نحتاج ان نكون يدا واحدة، 
نحتاج العودة للبنــان، نحن معنيون بتعزيز 
العمق واالنتامء العريب، مع انفتاحنا عى كل 

املحيط اآلخر«.

اإليــجــابــي  ــجــو  ال لتعميم  الــصــنــاعــة:  ــر  ــ وزي
الجهود تضافر  يتطّلب  الــذي  الظر  هذا  في 

تقبال يف عن يا يف حف اال بو
شدد  وزير الصناعة   جورج بوشكيان ، عى 
»املؤرشات اإليجابية التي ما تزال ترافق والدة 
الحكومة الجديدة مؤكدا عى »رضورة العمل 
جميعا من أجل تعميم الجو اإليجايب يف هذا 
الظرف الذي يتطلب منــا تضافر كل الجهود 
من أجل هذا الوطن واإلنسان يف  لبنان  الذي 

يكفيه ما يعانيه من كوارث«.
كالم بوشكيان جاء خالل االستقبال الذي 
أقامته بلدة عنجر امس، والذي شارك األهايل 

البلدة  الذكرى ال2 لتأســيس  يف احتفالية 
10 النتصار أهايل  وعيد الصليب والذكــرى 
، يف حضور النائــب هاكوب  جبل مــو
ترزيان، الوزيرة السابقة فارتينيه أوهانيان، 
راعــي الطائفة األرمنية األرثوذكســية يف 
لبنان املطران شــاهي بانوسيان، وحشد من 

أهايل عنجر. 
وشكر بوشــكيان الوزيرة أوهانيان »عى 

 . كل ما قدمته يف وزارة الشباب والرياضة

تــعــمــل ان  ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ ــى  ــلـ عـ شــــم:  ا ـ ـ ـ هـ
بـــعـــيـــداً عــــن االنــــتــــمــــاءات والـــــــــوالءات

ا تقب  ا 

رأى النائب قاسم هاشم، 
خالل لقاءات يف منزله يف 
الحكومة  شبعا، أن »تشكيل 
بعد طول انتظار، أمر طبيعي 
وكان يجــب أن يحصل منذ 
بأنه  العلم  مع  طويلة،  فرتة 
ال يعترب إنجــازا وطنيا ألن 
لطبيعة  ي  املنطق الســياق 
أن  راطي،  الدميوق النظــام 
تكون املؤسسات الدستورية 
فاعلــة وتأخذ دورها للقيام 
ــة«. الوطني  بواجباتهــا 
وقــال: »أن تبرص الحكومة 

النــور، أصبح أكــرث مــن رضورة وطنية 
بعدما اســتفحلت األزمة بكل مســتوياتها 
وتركت آثارها وتداعياتها الســلبية عى حياة 
اللبنانيني وقضاياهم اليومية، واســتمر الذل 
والقهر واملعاناة للوصول اىل أبســط حقوق 
املواطن والتي هي بديهية، لكنها مع شــدة 
األزمة أصبحت البديهيات إنجازا ومكســبا، 
وهــذا ما يجــب ان تنطلق منــه الحكومة 

 لتبدأ رسيعــا بوضع خطة إنقــاذ وطنية«.
وشــدد عى أن »مواجهة األزمــات تتطلب 
تعاونا وتكافــال، وأن تعمل الحكومة كفريق 
عمل واحد بعيدا من االنتــامءات والوالءات، 
وبخاصــة يف هــذه املرحلة التــي تتطلب 
التعاطي مع خطورتها بحكمة ووعي وطني 
لتفــادي كل األخطاء التــي أوصلت البلد اىل 
الثقة بني  الحال، وإلعادة بناء جســور  هذه 

اللبنانيني ودولتهم ومع الخارج«. 



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االثنني  13 أيلول 2021

ــــــــــــة ــــــــــــة« األســــــــــــر بقي لـ»ملحم
.. والحــــــرُب ســــــجا ــــــاُم دو واألي

اللداوي د. مصطفى يوسف 

لن تنتهي حكاية أرسى ســجن جلبوع الستة الذين 
انتزعوا بأظافرهم من جوف األرض حريتهم، ومتكنوا 
لعدة أيام من تنسم أنسام الحرية، والتجوال ولو حذراً 
يف شــعاب الوطن، والتنقل بصعوبــة يف أرجائه، 
وإن عــاد بعضهم إىل الســجن واألرس مــن جديد، 
وبقي آخران يقاومــان باختفائهام، ويقاتالن بتعذر 
اعتقالهام، ويربكان العدو بالبحث عنهام واالنشــغال 

مبطاردتهام.
مل تنتــه قصتهم بعد ومل تطــو صفحاتها أبداً، بل 
ســتكتمل فصولها، وســتتواىل أحداثها، وســتكتب 
بعــزة وكرامــة خواتيمها، التي ســتكون بإذن الله 
العيل القديــر حريًة كاملًة، وعودًة إىل األهل دامئًة، 
تتــم فوق األرض ويف وضح النهار، ورغامً عن العدو 
الذي ســيفتح لهم األبواب بيديه، وسراهم بأم عينيه 
يخرجون من ســجونهم ورؤوسهم عالية، وقاماتهم 
ممشوقة، وجباههم شــامخة، وعيونهم إىل النرص 
العلياء ناظــرة، يحمدون  القريب شــاخصة، ونحو 
اللــه عز وجل عــى الحرية، ويشــكرون املقاومة 
عى وفائها، والشــعب عى صربه وعناده، وتضامنه 

وإرصاره.
ال شــك أنه قد أصابنا حزن شديد العتقال أربعة من 
أبطالنا الشــجعان، وشعرنا بالكثر من الغصة واألمل، 
وفقدنــا بعضاً من الســعادة التي عشــناها، وغابت 
عنــا أجواء الفرح التــي فرضناها، ومظاهر االبتهاج 
التي جابت شــوارعنا وعمت مدننــا ومخيامتنا، إال 
أن اعتقالهــم الذي لن يفــت يف عضدهم، ولن يوهن 
عزامئهــم، ولن يضعف إرادتهــم، إذ كانوا يتوقعونه 
والشهادة، متاماً كام كانوا يرجون النجاة والسالمة، 
فقــد وطنوا أنفســهم منذ ما قبل التفكــر بالفرار 
واإلعداد له، واليقني بالفشــل أو النجاح فيه، أنهم إن 
قــدر الله عز وجل لهم الفرار، فإنهم ســيكونون بني 
احتــامالت ثالثة ال رابعة لهــا، اإلفالت من مالحقة 
العــدو واللجوء إىل خارج الوطن، أو االشــتباك مع 
قواته والشــهادة، أو األخرة وهي الوقوع يف األرس 

جديد. من 
أمــا وقد نجح العدو يف الوصول إىل بعضهم، فإننا 
نســأل الله عز وجل السالمة ملن بقي منهم، ونجاتهم 
من العدو وعيونه، واإلفالت من مالحقته ومطاردته، 
ففي ذلك بعض الترسية والكثر من الفرحة، وإن كنا 
نعتقد أن املعركة معه مل تنته بهذه الجولة، ولن يكتب 
له الفوز بهذه النتيجــة، فالحرب بيننا وبينه قامئة، 
وســجل املواجهــة الحافل بصمود شــعبنا وعناده 
شــاهد، فام ألقى شعبنا السالح يوماً، وال رفع الراية 
واستســلم، وال خنع أمام البطــش وخضع، بل صمد 
وثبت، وقاوم وقاتل، وهي حرب ســجال بيننا وبينه، 
وقد بتنا ننترص عليه ونفشــل مخططاته أكرث، ولعل 
قادم األيام تفرحنا وتسعدنا وتعوضنا، وتنرصنا عليه 
وتغلبه، وتســوؤه وتؤملــه وتبكيه وتوجعه أكرث مام 

ونتوقع. نأمُل 
يخفُف حزننا ويرسي عنا كثراً، ويشــعرنا بالنرص 
والغلبــة والفوز أكــرث، أن معركة فرار األرسى كانت 
معركة فلســطني كلهــا، بل معركة األمــة بأرسها، 
ضد العدو الصهيــوين كله، وضد حلفائه واملتعاونني 
معــه، وضــد املراهنني عليــه واملتأملــني فيه، فقد 
خاض الفلســطينيون جميعاً عى اختالف توجهاتهم 
وانتامءاتهم، معركــة الفرار ونرصة األرسى، فكانوا 
صفاً واحداً وجبهًة مشرتكة، ما تخلف منهم أحد، وال 
قــرص عن الواجب طرف، وعملوا من خالل فعالياتهم 
املبتكرة وأنشطتهم الشعبية، بالقدر الذي يستطيعون 
واملــكان الــذي إليه يصلــون، عى متكــني أبنائهم 

املحرريــن وتطمينهم، ومنحهم الوقت والفرصة.
هي تجربة رائــدة ومعركة جديدة، قد حققنا فيها 
الكثــر وأنجزنا ما مل نكن نتوقع ونحتســب، فمام ال 
شــك فيه أن العدو اإلرسائييل قد خرس فيها وضعف، 
وخاب فيهــا وانتكس، فهي رضبة أمنية موجعة له، 
وقد ســاءه أن يظهر أمنه ضعيفاً وظهره مكشــوفاً، 
وأن تخــرتق تحصيناته وتنهــار حصونه، وأن يبدو 
أمــام شــعبه مرتبكاً خائفــاً، قلقاً غــر واثق، وقد 
ســقطت هالته األمنية وادعاءاته الكاذبة، وفضحت 
اجراءاتــه وكشــفت عيوبه، وعلــم يقيناً أن هزمية 
الشعب الفلســطيني مستحيلة، وتركيعه غر ممكن، 
وتيئيســه غاية ال تدرك وأمالً لن يتحقق، فهذا الشعب 
الذي حفر الصخر مبعلقة، وشــق األرض بأظافره، لن 
يعجز عن مواجهة عدو يخاف، ومستوطنني يخشون 

الحياة. عن  ويبحثون  املوت 
ألــُف تحية لكم أرسانا األبطــال ورجالنا األماجد، 
شموسنا الساطعة ونجومنا الالمعة، أسودنا الهادرة 
وصقورنا الباســلة، أيها املرابضــون خلف القضبان 
واملتوثبــون خلــف الجــدران، فأنتم والله ســادتنا 
وأمراؤنا، فخرنا وعزنا، ورشفنا وســؤددنا، وكرامتنا 
ومجدنا، وشــكراً لكم أيتها الكتيبة املتقدمة والرسية 
الشــجاعة، أيها املقاتلون يف األوىل واملقاومون يف 
الثانية، فقد والله رفعتم رؤوسنا، وسطرتم صفحات 
مجد جديدة يف ســجلنا، وكشــفتم للعدو والصديق 
أصالة معدننــا، ونبل مقاومتنا، ورشف قضيتنا، فلن 
ننــ أيامكم املجيدة وتجربتكــم الرائدة، وصوركم 
الرائعة، وقاماتكم املمشــوقة، وبســامتكم الواثقة، 
ووقفاتكــم العزيزة، فقد قهرتم رغم التعب واملعاناة، 
واألمل واالعتــداء، ببســمتكم جــربوت االحتــالل، 
وحطمتــم بثباتكم كربياءه، وكرستــم بعزتكم أنفه، 
وعام قريب ستســيؤون بإذن الله عز وجل بحريتكم 
املجللة وجهه، وســرتكلونه بعزتكم عى قفاه مرًة تلو 

مرة.

فادي عيد

وأخراً ولــدت حكومة الرئيس نجيب 
ميقايت، وعليه، فإنها أمام مهمة شاقة، 
ولكن يف الوقت عينه ليست مستحيلة، 
كام يؤكد أحد املتابعني ملســار التكليف 
والتأليــف، وذلك، مرّد أن هذه الحكومة 
جاءت عرب صفقة دوليةـ  إقليمية مرفقة 
املعطّلني واملعرقلني مع  بضغوطات عى 
تعّهدات وضامنات بدعمها، ولكن هناك 
أيضاً مخاوف كثرة قد تطّل برأســها يف 
األيام املقبلة عى خلفية رفع الدعم عن 
املحروقات والدواء والســلع األساسية، 
مام سيحرّك الشارع الذي قد يتحّول اىل 
ساحة من النزاعات واإلضطرابات، جراء 
رفع الدعم، والذي سيحّمل املواطن كلفة 
باهظة معيشــياً ليس مبقدوره تحّملها 
يف ظل الظروف املعيشــية الصعبة التي 

يعانيها.
 وبناء عى هذه املعطيات، مثة أجواء 

عــن اتصاالت قــام بها ميقايت مع الجهــات املعنية بامللف 
اللبناين، ال ســيام الفرنســيني الذيــن كان لهم اليد الطوىل 
يف التوّصــل اىل تأليف هذه الحكومــة، ومبعنى أوضح أن 
ميقايت يدرك أن الشارع لن يسكت عن رفع الدعم وسيغضب، 
وعليه، فإن الحمالت ستواجه حكومته مع بداية انطالقتها، 
ولذا، فإنه تلقى وعداً من الفرنســيني بأن يكون هناك مؤمتر 
دويل للــدول املانحة والصناديق الضامنة، مع مســاعدات 
عاجلــة إجتامعية وطبية وتربويــة بغية امتصاص غضب 
الشــارع، خصوصاً أن الجميــع يدرك، من باريس اىل معظم 

العواصم الغربية والعربية، أن لبنان ميّر يف أزمات إقتصادية 
ومعيشــية خانقة من شــأنها أن تؤدي اىل فوىض شاملة، 
وربطاً بهذه األجواء يسعون إىل دعم حكومة ميقايت ضمن 
رشوط معّينــة تغلّفها عناوين سياســية كبــرة مرتبطة 

والخارج. بالداخل 
لذلك، تؤرّش املعلومات، اىل أن الدافع األســايس الذي أدى 
إىل تشــكيل هذه الحكومة، وتحديداً اإلتصاالت الفرنســية، 
هدفه بأن تكون حكومة انتخابات، مع مساعدات إجتامعية 
واقتصادية إلبقاء الوضع تحت الســيطرة وعدم تفلّته، الن 
الفرنسيني هم أبرز الذين يرّصون عى إجراء هذه اإلنتخابات 
إلنتاج ســلطة سياســية جديدة يف لبنان، تبدأ من مجلس 

نيــايب جديد، وهذه املســألة تحظى بدعم 
وقبول من سائر املجتمع الدويل، إضافة اىل 
أن باريــس عى بّينة من دور وقدرة ميقايت 
عــى إدارة هــذه الحكومة نظــراً لتجربته 
الســابقة عندما تــوىّل الحكومة األوىل، 
والتــي قامت بإجراء اإلنتخابــات النيابية، 
ولكن أن تكــون هذه الحكومة إصالحية أو 
أنها ستجرتح املعجزات، فذلك مسألة يقّر بها 
الجميع بــأن ظروفها غر مؤاتية مبا تبقى 

لهذا العهد من وقت. 
وهــذا األمــر دفع مبيقــايت اىل القبول 
بهــذه املهمة وتشــكيل الحكومة بالتكافل 
والتضامــن مع »نادي رؤســاء الحكومات 
الســابقني« الذيــن ال يرغبون بــأن يُعطوا 
العهــد، يف ظل النــزاع القائم معه، أي دور 
أو إنجاز، ولكنهم متيّقنون وعى بّينة تامة 
ملا جــرى يف األيام املاضية مــن اتصاالت 
دولية ومتنيات عى أعى املستويات لتمرير 
الحكومة، ما يشــر اىل أنهم لن يقفوا يف 
وجــه ميقايت، بل ســيكونون داعمني لــه ، عى اعتبار أنه 
لــن يخرج عن كل ما تم التوافــق عليه يوم التكليف، إضافة 
إىل أنهم ســيبقون يف املعارضــة للعهد، والفصل بينه وبني 
الحكومة، ال سيام مع رئيسها. ويف املقابل، من الطبيعي بأن 
ميقايت ســيحظى بثقة وازنة من املجلس النيايب، مبا فيهم 
»التيار الوطنــي الحر« مع حجبها من قبل بعض النواب يف 
إطار التوافق ضمن الكتلة، ال ســيام وأن ميقايت كان وضع 
رشطاً أساســياً ليك تحظى حكومته بثقة التيار املحســوب 
عى رئيس الجمهورية ميشــال عون، يك ال يستغل الوضع 
القائم ويسجل نقاطاً وشعبوية عى حساب هذه الحكومة. 

فاطمة شكر

نجح الرئيس نجيب ميقايت بعد شهر ونصف بتشكيل حكومة 
مهامها صعبة جداً مبســاعدة دولية، حيث »الغزل« الحاصل بني 
فرنسا وإيران وتراجع الواليات املتحدة عن مامرسة ضغطها عى 
لبنان، وهو بذلك قرر أن يحمل املســؤولية وأن يحد من اإلنهيار 
الذي يعاين منه الوطن منذ سنتني يف كافة ملفاته من أجل العمل 
عى إعادة إنطالق عجلة اإلقتصاد و تخفيف وطأة األزمة وكرس 

الخناق عن كل اللبنانيني.
نقــاط إصالحية من املفرتض أن تقــوم الحكومة بها، وأن 
تكــون مراقبة لكل مــا يجري يف الدولة مــن أعامل وإدارة 
ملفــات مصرية يأيت يف مقدمتها ملُف الكهرباء،ورفُع الدعم 
وارتباطــه بالبطاقة التمويلية ،إضافــة اىل ملف اإلتصاالت 
والبنى التحتية،مــع أهمية البدء بهذه اإلصالحات الرضورية 
وتحديد هويتنا اإلقتصادية من أجل اتخاذ موقف حازم وحاسم 

تحدُد وجهة لبنان يف املستقبل. 
ويف الحديث عن حكومة ميقايت التي ال تحمُل عصا سحرية 
بيدها بسبب وجود كوارث حقيقية يشهدها لبنان بشكل يومي، 
إال أن وجودها أفضل من عدمه ، ناهيك عن أنها ســتعيُد انتظام 
الدولة ومؤسساتها التي عانت يف الفرتة األخرة من تفلت واضح 
،وضبط األمن بعد بروز مشــاهد التفلــت األمني أمام محطات 
نتخابات النيابية  الوقود وبني الناس عى الطرقات،والتحضرُ ل

يف ربيع العام 2022. 
ومام يســاعد عى وجود نوع مــن اإليجابية أن ميقايت له 
عالقات جيدة دولية  وعربية، وهذا ما يشكُل دفعاً اىل األمام، 
ناهيــك عن املرونــة األمركية التي بــدت يف اآلونة األخرة 
بعد إعالن األمني العام الســيد حســن نرص الله عن انطالق 
بواخر نفطية من إيران لتغطيــة حاجات اللبنانيني وتخفيف 
معاناتهم التي تتســُع يوماً بعد يــوم، وبذلك يكون الحزب قد 
اتخــذ مواجهة الواليات املتحدة وجهاً لوجه دون تراجع، مام 
دفــع اإلدارة األمركية اىل الحديــث عن تخفيف الحصار عى 

لبنان واإلرساع ملساعدته. 
كل هذه العوامل ستعزز من فرضية مساعدة لبنان والحصول 
عــى ودائع وهبــات وأموال تســاعُد يف حلحلة بعض امللفات 
العالقــة، وأهمها القطاع الرتبــوي والصحي و تأمني الكهرباء 
و تطويــر النظام الســيايس، مام ميهــُد اىل تحرير الدولة من 
اإلحتكار، وتكريس الالمركزية اإلدارية بطريقة صحيحة والتي 
من شــأنها أن تخلق فرص عمل حقيقية يف الدوائر الرســمية 
للبنانيــني عامًة، والحد من الهدر والرسقات والفســاد وإقامة 

ترشيعات حقيقية.
أمــا فيام يخاُص البيان الوزاري، فمــن املفرتض عدم وجود 
عقبات ومشــاكل يف صدوره الذي، وبحســب املعلومات، فإنه 
قد يكون صار جاهزاً مع إســتثامر عوامل القوة التي يحظى بها 
لبنان واملتمثلة بوجود صيغة واضحة حول بند املقاومة من أجل 
حاميــة النفط والغاز ورضورة املبــارشة من أجل التنقيب عنه 

ومقاومة العدو اإلرسائييل. 
أمام الفرا الذي عاشــه لبنان طيلة السنة والنصف املاضية، 
يبقــى الرهان عى حكومــة نجيب ميقايت التي أتت يف مرحلة 
دقيقة، فتهّيبها وخافها الكثرون، فكان ميقايت مسؤوال وقبل 
خــوض غامر حرب هدفها إعادة بناء هيبة وهيكل الدولة، وهي 
من املفرتض أن تســعى بكل ما أوتيــت من قوة ملعالجة وإنقاذ 
لبنان وشعبه من اإلنهيار الحاصل بعيداً عن املناكفات السياسة 
واألحقاد ،والدليل عى ذلك تفاهم القوى السياســية وتجانسها 
نوعاً ما، والتالؤم بني الرئاسات الثالث والذي أظهر امتالك رؤية 
واضحة ودقيقة للمسارعة يف التشكيل، وبالتايل اإلنطالق لحل 

املشاكل. 
بعد أن قطع لبنان وشعبه مرحلة تشكيل الحكومة، ما عليه إال 
أن يتكاتف الجميع من أجل عدم افتعال النعرات وتهدئة األوضاع 
يك تقــوم الحكومة بعملها والتي ســتظهر نتائجها مبدئياً بعد 
ثالثة أشــهر من اآلن ،حتى ذلك املوعد عى اللبنانيني أن يكونوا 
واقعيني متمسكني بوطنهم. ويبقى األمل باأليام املقبلة عى أن 

تبنى دولًة قويًة تحمل اإلزدهار والتقدم والهدوء 

يـــــن وزيـــــر الزراعـــــة اســـــتقبل وفـــــود املهن
مرتضــى: يبقــى شــعارنا حيــا علــى خيــر العمــل

املـــــــراد عـــــــن تحقيقـــــــات التليـــــــل: جـــــــاّدون
حالـــــــــــــــة امللـــــــــــــــف الـــــــــــــــى »العدلـــــــــــــــي« : التاري لن يرحمب الصاي

والوقت لي في مصلحتنا
غرد عضو اللقــاء الدميقراطي النائب فيصل الصايغ عى 
حســابه عرب »تويرت« بالقول: »اّما وقد تشكّلت الحكومة.. 
فنجاحهــا يكون يف ترميم العالقــة مع اإلخوة يف اململكة 
العربيــة الســعودية والحاضنــة العربيــة، واإلرساع يف 
الخطــوات اإلصالحية الجدية عى كل املســتويات، واصدار 
البطاقــة التمويلية فــوراً، وبلورة مرشوع جّر الكهرباء من 
األردن ونقل الغاز من مرص، ومبارشة التفاوض مع صندوق 
النقد الدويل لتحريك عجلة االقتصاد، والعمل عى تشكيالت 
قضائية مســتقلة... الوقت ليس يف مصلحتنا، والتاريخ لن 

.» يرحم..

الزراعة  وزير  اســتقبل 
يف  حســن  الحاج  عباس 
دارتــه ببلدة شــعث وفود 
املهنئــني، تقدمهــم وزير 
الزراعة والثقافة الســابق 
، رئيس  عبــاس مرتــ
الهيئة التنفيذية يف حركة 
»أمل« مصطفى الفوعاين، 
الشؤون  مكتب  مســؤول 
البلدية واالختيارية املركزي 
رؤســاء  طليس،  بســام 
بلدية  واتحــادات  بلديات 
ووفود رســمية وشعبية 

 وعائليــة من مختلــف أنحــاء املنطقة.
: »قمت بزيارة وزير الزراعة،  وقال مرت
ووزيــر األشــغال العامــة والنقــل عيل 
حميــة يف بلدته األبية طاريــا، وقدمت 
لهــام التهنئة باملهام التــي أوكلت إليهام، 
 وهــام بالتأكيــد عى قدر املســؤولية ».
أضاف »نشــكر قيادتنا الحكيمة التي تنظر 
للقرى املحرومة لتختار من أبنائها املخلصني 
والكفوئني شــموعا من أبناء بعلبك الهرمل 

ميثلــون املنطقة خر متثيل، ويعملون لكل 

لبنان من دون اســتثناء من أق مناطق 

الحرمــان يف عــكار إىل أقــ الجنوب 

الصامــد، ومن الســاحل إىل البقاع األيب، 

ألننا أبناء اإلمام املغيب مو الصدر الذي 

تعلمنا يف مدرسته الوطنية الحقة، ورسنا 

عى نهجــه مع حامل األمانة الرئيس نبيه 

بري، ويبقى شــعارنا للمرحلة القادمة حيا 

عى خر العمل«. 

عقــد نقيــب املحامــني يف طرابلس 

والشــامل محمــد املراد لقــاء يف قاعة 

املختــار يف بلدة الدوســة - عكار لرشح 

مراحل التحقيقات بجرمية تفجر التليل، 

يف حضور بعض أعضــاء مكتب االدعاء 

وعدد من املشــايخ، وشخصيات سياسية 

وامنية، وفاعليات الدريب وذوي الشهداء 

واملصابني.

وألقى املراد كلمــة قال فيها: » طالبنا 

امللف اىل  البداية بنقــل  وإياكــم منــذ 

املجلس العــديل، ومل تكن هناك إمكانية 

األعامل  ترصيــف  لحكومة  دســتورية 

بذلك، وهــذا كان مبدأ وطنيــا، ومطلبا 

العدالة،  قانونيــا وجوهريــا ويحقــق 

واعتقــد أن الذهــاب إىل املجلس العديل 

يوصل األهــايل إىل حقيقة ناصعة أكرث 

وعدالــة أفضــل، ان هــذه الجرمية من 

الجرائم األكــرث تأثرا عى مفهوم األمن 

القومي االجتامعي، والتي نتج منها حتى 

اآلن 31 شهيدا وأكرث من جريح، وفظاعة 

الجرميــة هــي من اختصــاص املجلس 

العــديل، فهي ليســت جرميــة عادية، 

لهذا نحــن جادون يف عمليــة املطالبة 

 بإحالة هذا امللــف عى املجلس العديل«.

ــدم ــ ــالم عـ ــ ــائل االعـ ــ ــى وسـ ــ ــالم : علـ ــ ــر االعـ ــ وزيـ
واملحلليـــــن الجهابـــــذة  بعـــــ  اســـــتضافة 

ــار ــ ــ ــي الخـ ــ ــ ــالب فـ ــ ــ ــي الطـ ــ ــ ــاء ألهالـ ــ ــ لقـ
ــي ــ ــ ــدوالر الطالبـ ــ ــ ــذ الـ ــ ــ ــي تنفيـ ــ ــ ــث فـ ــ ــ للبحـ

عــاد قبل ظهر امــس وزير 
اإلعــالم جــورج قرداحي اىل 
بــروت، قادما مــن االمارات 

العربية املتحدة.
وتوجــه قرداحي بكلمة اىل 
واملحللني  الجهابــذة  »بعــض 
الذيــن ظهروا عرب شاشــات 
الوســائل اإلعالميــة خــالل 
اليومني املاضيني وحللوا تشكيل 
وقال:  واملحاصصة«،  الحكومة 
»فليسمحوا لنا وليهدأوا قليال«، 
متمنيــا عى وســائل اإلعالم 
»عدم استضافتهم الن الحكومة 

حديثة الوالدة«.
وتابــع »كام قال الرئيس نجيب ميقايت إننا 
يف طائــرة تهبط اضطراريــا، وعلينا جميعا 
التعاون حتى نبعث نفحة من األمل اىل الناس 
الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو 
إيجايب، وليهــدأ الذين يريدون الذهاب بنا اىل 

الجحيم، الننا ال نريد ذلك ومن يريد ذلك فليذهب 

وحده«.وتوجه قرداحي بالشكر اىل كل وسائل 

االعالم التي جاءت اىل املطار الستقباله.إشارة 

اىل أنه لحظة وصول قرداحي اىل املطار، تجمع 

حوله عدد من الناس وباركوا له مهامه الجديدة، 

متمنني أن يحمل كل الخر.

عقدت امس جمعية أهايل الطالب اللبنانيني 
يف الخارج لقاء مع كتلة »الوفاء للمقاومة« 
ممثلة برئيســها النائب حسني الحاج حسن 
والنائــب الدكتور إيهــاب حامدة يف مكتبها 

ببعلبك.
وعــرض املجتمعون »تلكــؤ ومتنع الكثر 
من املصارف عن تنفيذ قانون الدوالر الطالبي 
واستبدادها يف حجز الرواتب وعدم دفع منح 

التعليم ملستحقيها« وقرروا ما ييل:
1 بإضافة بند جزايئ  - تعديــل القانون 3
عليه يلــزم املصارف تنفيــذه، والعمل عى 

تجديده للعام الدرايس الجديد 2022/2021.
- تقديم تقرير تقييمي مفصل من الجمعية 
عــن املصارف والطالب الذين مل يســتفيدوا 
ومتابعة الدعاوى من قبل قضاء العجلة للبت 

بها حرصا عى مستقبل آالف الطالب.
ووعدت »الكتلة« بالتحضر للقاء يحرضه 
عدد من النواب ويضم رئيس الحكومة وحاكم 
املــرصف املركزي وجمعية املصارف وجمعية 
أهايل الطالب للحصول عى لوائح بأســامء 
املستفيدين من الطالب وغر املستفيدين عن 
. العام الدرايس 2021/2020 وإجراء املقت

وإذ تعهــدت الجمعية أمام أبنائها أنها »لن 
ترتك طالبها لقمة ســائغة لجشع املصارف 
واستغاللها لهم، وســتتابع البت بالدعاوى 
مــع قضاء العجلة إلعطاء كل ذي حق حقه«، 
دعت كل الكتل النيابية إىل »الوقوف معها يف 
مطالبتهــا تنفيذ قانون الدوالر الطالبي وهي 
تعــولِّ عى دور املجلــس النيايب يف إنصاف 

الطالب اللبنانيني يف الخارج«. 

ــــــات ـــ ـــ ـــ ولويّ ــــــي ل ـــ ـــ ـــ ــــــم دول ـــ ـــ ـــ ـــات ... ودع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــر اإلنتخاب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة لتمري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة انتقالّي ـــ ـــ ـــ ـــ حكوم

هـــــــــــــــل شـــــــــــــــّكلت الحكومـــــــــــــــة صدمـــــــــــــــًة إيجابيـــــــــــــــة 

ع ه يف  ا ا ب ا ح يتقب الت ال ا داحي  ا

شربل: املجتمع الدولي يضغ
تجاه إجراء اإلنتخابات النيابّية ب

أشار وزير الداخلية السابق  مروان رشبل، إىل أن »هناك 
إصالحات يجب البدء بها برسعة، وأعتقد أن الرئيسني  عون  
نتهاء من أزمة  و ميقــايت  يحاوالن تأمني  املحروقــات  ل

الطوابر«.
وأوضح يف حديث تلفزيوين، أن » املجتمع الدويل  يضغط 
بإتجاه إجراء  اإلنتخابات النيابية يف 2022«، مشــدداً عى 
أنــه »يف بداية األمر يجب تأمــني املحروقات و األدوية  و 

الطحني، والوضع األمني مرتبط باإلقتصادي«.

ماريـــــــو عـــــــون: لـــــــم نعـــــــد 
عطـــــــاء الثقـــــــة للحكومـــــــة  ب

أشــار عضو تكتل »لبنان القــوي« النائب  ماريو عون، 
يف حديــث صحــايف، إىل أنه »نحن مل نعــد ابدا بإعطاء 
الثقة للحكومة والقرار يُّتخذ بعد اجتامع الكتلة واألجواء 
ايجابية«، الفًتا إىل أنه »مل يكن لدينا خيار اال بالذهاب اىل 

بدء الحلول«.
وأوضــح أن »الضغط الفرني وتحديــًدا من الرئيس 
الفرني  إميانويل ماكرون  أدى اىل تشــكيل  الحكومة »، 
منتقًدا رئيس الحكومة السابق  سعد الحريري ، الذي »ضّيع 
 أشــهر من حياة اللبنانيني معطالً للتشكيل ضمن اطار 
النكد الســيايس«، مشــرًا إىل أن »ال بد ان نراعي مشاعر 
افرقاء يف الداخل وان تكون املرحلة حالًيا مرحلة ال تحدي«.

واكد أن » التيار الوطنــي الحر ، يريد من هذه الحكومة 
االصالح والقضاء عى  الفســاد واعادة  األموال املنهوبة ، 
باالضافة اىل  التدقيق الجنايئ  الذي بدأ االســبوع املايض، 
والفريق الحكومي الذي تم اختياره يعترب فريقا ُمشجعا«. 
ولفت إىل أن »الرئيس ميشــال عون والنائب جربان باسيل 
نقال لنا عدم وجود اي ثلث معطل الي طرف يف الحكومة«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
اإلثنني 13  أيلول 2021

كلامت يف زمن الغربة

... من هنا الطريق »القومي
فهد الباشا

الباحثون عن حلول بالتسويات ألزمات تعصف  بالحزب 
القومــي، مــع كل منعطف  تاريخــي يف  لبنان  او يف  
محيطه، يغيب عن بالهم  ان التسويات تحمل، يف طياتها، 
موعدا  ثابتا مع  خالفــات  تتجدد. الحل  الجذري املمكن 
هو يف مطرح آخر، هو، يف  حقيقته، أسهل  وافضل  من 

كل تسوية، حتى ولو رعاها  اطراف غيارى  صادقون. 
»الحزب  القومي«، اما  ان يكون ذاته يف:                        

- محاربــة  النزعة  الفرديــة،  يف داخله، كمحاربته  
لالحتالل  االجنبي.       

- يف  ان يعي  كل  ذي مســؤولية  فيه ان املسؤولية  ال 
تحتمل  » رضة« معها. 

ففي حزب  جهادي  بامتياز ال  يســتطيع  مسؤول أن 
ينهض مبســؤوليته اال  بكليته. أما  الذين  يستوســلون  
املسؤولية معربا اىل  موقع  نيايب  اووزاري او ما  اليهام 
فخائبون نهضويا، يف نفوسهم وجالبو الخيبة واالزمات 

ء«. للنهضة التي »جاءت  تحرق وت
 » الحزب  القومي« اما ان يستعيد هويته الجهادية  فعليا  
فيكون ذاته، واما  فهو الحامل  ازماته علة  لتالشــيه يف  
تبعية الطراف، نظرتها  تختلف، جذريا، عن  نظرته  ال اىل  
الرصاع مع اعداء االمة  وحسب، بل عن  نظرته اىل الكون 

والفن والحياة . اما  حزب  مجاهد  واما حزب  بائد.

ــا بـــاإلصـــال ــه ــزام ــت ــرط ال ــاً... شــ ــ ــيـ ــ « مــدعــومــة دولـ ــا ــ ــف ــ ــومــة » الــتــقــاط األن حــك
هيام عيد

توقفــت مصادر نيابيــة »معارضة« عند 
التسوية  الســيايس حول  السجال  استمرار 
الحكومية التــي تحققت لجهة القاعدة التي 
تّم اعتامدها يف عملية توزيع الحقائب عى 
الطوائف والقوى السياســية التي اســتقّر 
اإلتفاق عليها أخراً، وأكدت أن األولوية تبقى 
لربنامــج حكومة الرئيــس نجيب ميقايت، 
والتي تقف عــى مشــارف مرحلة صعبة 
وحافلة بالعمل، خصوصــاً وأن اإلصالح ما 
زال الــرشط الوحيد أمام فتــح أبواب الدعم 
الدويل لهذه الحكومة، والتي مل تجد رضورة 
للبدء بالعمل بعد ســاعات عى والدتها، عى 
الرغم من واقع اإلنهيار املخيف الذي تشهده 
القطاعات عــى اختالفها، يف ظل اإلنقطاع 
املحروقات  وتقنني  الكهربايئ  للتيار  الشامل 
واألدوية والخبز، وصــوالً إىل حال اإلحباط 

املنترش وتنامي حركة الهجرة ألسباب إقتصادية.
وبرصف النظر عن املقاربات األولية للتشــكيلة الحكومية 
وإعالن ميقايت رفضه ألي تعطيل ملسرة اإلنقاذ، فإن املصادر 
النيابية املعارضة، تسأل عن مدى التناغم يف صفوف الفريق 
الذي سينّفذ خطة اإلنقاذ التي شــدد عليها رئيس الحكومة، 
والذي كان قد أعلن يف أكرث من مناسبة، عن رضورة أن تكّون 
الحكومة فريقاً متجانســاً ينأى بنفســه عن كل الخالفات 
السياسية واإلصطفافات التي لطاملا أرخت بظاللها عى عمل 

الحكومات املتعاقبة. ولذا تبقى العناوين التي سيحملها البيان 
الوزاري الذي ستنال عى أساسه الحكومة، الثقة من املجلس 
النيايب، كونها هي األســاس يف تحديــد املوقف الداخيل من 
الكتل النيابية، كام موقف الحراك واملجتمع املدين، الذي يرتقب 
النتائج األولية عى املشهد العام، بعد والدة الحكومة عى أثر 

13 شهراً من الخالفات واألزمات. 
 ويف هذا الســياق، فإن املصادر نفسها، تشدد عى أن منح 
الثقة، مرشوط بالدرجة األوىل، بالربنامج اإلقتصادي واملايل 
الذي ستعتمده حكومة ميقايت، والذي من املفرتض أن يضع 

لبنان عى الســكة الصحيحــة للخروج من 
اإلنهيار، وبالتايل، تلفت املصادر اىل أن وجود 
بأخالقها وكفاءاتها،  لها  شخصيات مشهود 
يدفع نحو منح حكومة ميقايت الفرصة ولو 
لفــرتة وجيزة، من أجل القيــام بهذه املهمة 

الشاقة. 
ويف موازاة ذلك تتحدث املصادر نفســها، 
عــن العامــل الخارجي املؤثــر يف فاعلية 
الجديدة، وذلك يف ضوء  وإنتاجية الحكومة 
الدعــم الواضح الذي برز خــالل كل مراحل 
املباحثات التي ســبقت التأليف، حيث أن هذا 
الدعم ســوف يرتجم من خالل عدة خطوات 
وإن كانــت ال تزال غر معلنــة حالياً، ويف 
مقدمها، منــح الحكومة الفرصة للعمل ولو 
برشوط واضحة يف مقدمها اإلصالح، وذلك 
من دون إســقاط ورقة التلويح بالعقوبات 
خصوصاً من قبل اإلتحــاد األورويب، والذي 
قّرر اليوم تأجيل أي إجراء يف هذا اإلطار، كام 
كشفت املصادر النيابية نفسها، وذلك عى األقل خالل األشهر 

القليلة املقبلة.
وبحســب املصادر نفســها، مل يعد مهامً استعادة الحديث 
عن الخالفات السياســية والعقد التي ُســجلت خالل الفرتة 
املاضية، إذ أن األسايس اليوم هو التقاط األنفاس وبعدها تبدأ 
الرقابة واملحاسبة عى األداء وذلك عى املستويني املحيل كام 
الدويل، بعدمــا بات امللف اللبناين عى طاولة املجتمع الدويل 

واملؤسسات الدولية ومجموعة الدول املانحة.

ــاء« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــور الفيح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر » ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل يخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه
ــــــــــــــــ رابل ــــــــــــــــارة  ــــــــــــــــر« الن مــــــــــــــــن »الجواري

مــــــيــــــقــــــاتــــــي امـــــــــــــــــام امــــــتــــــحــــــان
ـــي!!! ــ ــالـ ــ ــ ــم ــ ــ ــــرابــــلــــســــي وش ــي  ــ ــب ــ ــع شــ

دموع االسمر

صحيــح ان لبنان ليس بلــدا منتجا ، لكن 
شــعبه منتج لالفــكار واالخرتاعــات، الن 
الحاجــة أم االخــرتاع، كام انــه ماهر يف 
الدولة عن  البدائــل، ويف ظل عجــز  ايجاد 
الحياة مــن كهرباء وماء  تأمني مقومــات 
وارتفاع اســعار املازوت يف السوق السوداء، 
حيث وصل ســعر العرشة ليــرتات منه  اىل 
خمســامئة الف لرة اضطرت الوف العائالت 
اىل االستغناء عن االشــرتاكات بعدما وصل 
سعر »االمبر« الواحد اىل اكرث من مائتي الف 
لرة، ما يعني ان حاجة البيت اقله 3 »امبر«، 
يف هذه الحالة يلزم رب االرسة اىل دفع اكرث 
الف لرة ليحصل عى ست  من خمســامئة 
ساعات تغذية فقط، اضافة اىل ساعتني من 
االربع والعرشين ساعة  لبنان خالل  كهرباء 

يعني انه ضمن  ساعات كهرباء. 
لكن الكارثة اآلتية، ان فصل الشــتاء عى 
النهار،  الليل اطول مــن  االبواب وســاعات 
والربد القارس مينع املواطنني من الخروج من 

منازلهم كام جرى يف فصل الصيف الحار. 
بسبب هذه االزمة اتجه عدد من املواطنني 
اىل البحــث عن البديل، فاتجــه البعض اىل 
رشاء بطاريــة وشــاحن والعمل عى متديد 
املنازل بها مع تركيــب »ملبات« يف كل غرفة 
2 و 00 دوالر حســب  وتصل كلفتها بني 0

قوة البطارية. 
هنــا تكمن املشــكلة الجديــدة، ان هذه 
الوســيلة الجديدة النارة املنازل يف الشتاء ال 
تكفي وحدها، النها ال تشــمل التدفئة ، ويف 
حال اتجه املواطنون اىل التدفئة عرب قارورة 
الغاز، كذلك هذه املادة مفقودة يف االسواق، 
ويف حال وجدت يف الســوق الســوداء فان 
2 الف و 300 الف لرة  سعرها يرتاوح بني 0
لبنانية، وحتى ســعر الفحم والدق وصل اىل 

خمسني الف لرة للكيلو الواحد. 
امــا املشــكلة الحقيقيــة يف البطارية 

والشــاحن، فمن اســتطاع اليها سبيال، الن 
بالدوالر االمريك، وان عرشات االف  سعرها 
العائــالت يف طرابلس وضواحيها تعجز عن 

رشائها وستكون متوفرة للميسورين فقط. 
يوم امــس، وقع ترصيح الوزير الســابق 
رميون غجر ثقيال عى املواطنني عندما ادىل 
بترصيحه حول الغاز املرصي حيث قال »الغاز 
املرصي ســيصل فقط اىل معمــل دير عامر 
وهو ســيزيد التغذية الكهربائية اىل  او  
ســاعات« ، ما يعني ان امل اللبنانيني بزيادة 
ســاعات التقنني اىل اكرث من عرش ساعات 
العتمة ســتكون ضيفا  ان  تبخر، مام يعني 
ثقيال يف فصل الشــتاء وعجز املواطنني عن 
رشاء البطارية والشــاحن سيفســح املجال 
برفع  االستئثار  من  باملزيد  املولدات  الصحاب 

االسعار حسب مزاجهم. 
وكشــفت معلومــات خاصــة ان اغلبية 
حصصهم  عى  املولدات يحصلــون  اصحاب 
من املازوت، حيث تصل الصهاريج اىل مكان 
خزاناتهم وتفر حاجتهم، ومن ناحية ثانية 
يقوم هؤالء ببيع جزء من حصتهم يف السوق 
الســوداء لجني االرباح الهائلــة، واملواطن 
وحــده الخارس يف هذه الحالــة الن العتمة 

والربد هام رفيقته الدامئة.
الحكومة  رئيس  طرابلسية  اوساط  ودعت 
نجيــب ميقايت للمبــادرة يف انقاذ مدينته، 
طالبة منه ان يضع مرشوعه » نور الفيحاء 
» يف سلّم اولوياته، فيخرجه من »الجوارير« 
ويرسع يف نقله اىل حيز التنفيذ، وتقول هذه 
االوســاط ان ليس من حجة بعد اليوم ميكن 
اللجوء اليها بعد ان اصبح رئيســا للحكومة، 
ينجز هذا  ان  الطرابلســيون  يتوقــع  ولذلك 
املرشوع بانارة مدينتــه الغارقة يف العتمة، 
وفصل الشتاء سيكون صعبا يف حال استمر 

التقنني املزدوج كهرباء ومولدات.
وتلفت االوســاط اىل انها يف حالة ترقب 
لرتى ماذا ميكن أن يقدمه ميقايت ملدينته بعد 

سنوات الحرمان واالهامل ...

جهاد نافع

ولدت حكومة الرئيس ميقايت الثالثة ...
 200 - الحكومة االوىل كانت يف نيسان 
عقب استقالة الرئيس الراحل عمر كرامي اثر 
اغتيال الرئيــس رفيق الحريري، حينها أختر 
ميقــايت الدارة االنتخابات النيابية بحيادية، 

رشط ان ال يرتشح لالنتخابات.
- الحكومة الثانية توالها عقب اســتقالة 
الرئيس سعد الحريري العام 2011، واشتعلت 
حينها طرابلس باعامل شــغب ســميت يوم 
ذاك  يتذكرون  الطرابلسيون  يزال  الغضب، وال 
اليوم االســود الذي اندلع عى وقع شــحن 
املوصوف  »االزرق«  والتحريــض  الشــارع 

واملعلوم لدى الطرابلسيني.
- ميقايت وللمرة الثالثة، تلقف »كرة النار«، 
لكنها هذه املرة يف ظروف أشــد قساوة من 
اي مرة مضت، فالبالد شــبه منهارة، إن مل 
نقل انها يف االنهيار والتدهور املتفاقم ماليا 
كل  وعى  واجتامعيا  واقتصاديا  ومعيشــيا 

املستويات.
وهذه املرة مل يندلع الشــارع الطرابلي، 
عى غرار ما حصــل يف العام 2011، ولعل 
»نادي  قــد دخل  ان ميقايت  اســبابه  ابرز 
رؤساء الحكومات الســابقني، وصار أقرب 
الحريري مــن اي وقت  الرئيس ســعد  اىل 
، معرتفا مبوقع الحريري يف الطائفة  م
السني  السيايس  املرجع  الســنية،واعتباره 
االول عى الســاحة اللبنانية،رغم انه حقق 
كاســحا  فوزا   201 العام  انتخابــات  يف 
 ، االول يف طرابلس  الســني  الرقــم  جعله 
ولكنــه عاد وانخرط يف »نادي الرؤســاء« 
تحــت راية الحريري الــذي زار ميقايت يف 

دارته بطرابلس عقب االنتخابات.
طرابلــس مدينــة ميقــايت االفقر عى 
شاطيء املتوسط، هل يعرف ان هناك عائالت 
ال تجد قوت يومها، وعائالت ت قرب دارته 
تبحث عن علبــة حليب الطفالها فال تجدها، 

وعن حبة دواء مفقودة او باالحرى مرسوقة 
ومخزنة لــدى املحتكرين تجــار املوت؟ هل 
يسمع صيحات الفقراء قرب دارته يرصخون 
وجعا وأملا مــن فقر وجوع؟  هــل يدرك ان 
والغاز يف مدينته طرابلس  والبنزين  املازوت 

ويف كل الشامل مفقود؟
اليوم شــبه مقفرة،  مدينته طرابلس هي 
يك ال نقول مقفرة، مدينة مرفأها ومنطقتها 
الدويل  ومعرضهــا  مهملــة  االقتصاديــة 
ورشكاتها  مؤسســاتها  ونصــف  مهرتيء، 
ومحالتهــا اقفلــت ابوابهــا، مدينة تغرق 
بالعتمة، مولداتهــا آيلة اىل االطفاء النهايئ 
لفقدان املــازوت، ومحطات وقــود مقفلة 
مل تنفع معها كل الخطــط االمنية، ومدينة 
آيلة اىل االقفال،  او  نصف صيدلياتها مقفلة 
ومستشــفياتها تحت خطر االغالق، مدينة 
افرانها بالكاد تؤمن رغيف خبز عرضة لسوق 

سوداء عى غرار املازوت والبنزين.
فقد علّقت طرابلس ومعها الشــامل بعض 
آمالها عى ميقايت، عله يطلق »مارد االنقاذ« 
من القمقم، ولسان حال الطرابلسيني، حسب 
احــد املخرضمــني يف املدينــة: ان  الرئيس 
ميقايت امام االمتحــان االصعب يف تاريخه 
الســيايس، فهل يســتطيع تحقيق ما عجز 
عنه اآلخرون ام انه ســيدير االزمات اىل يوم 

االستحقاق االنتخايب؟ 
تساؤالت اخرى تدور يف املجالس املحلية: 
هل يســتطيع رفع سيف التهميش والحرمان 
ســيواجه  وكيف  والشــامل؟  طرابلس  عن 
مرشوع الدعم القنبلة املوقوتة التي ســتهدد 

بانفجار اجتامعي؟ 
اما الخشــية االخطر، فهو حديث ميقايت 
عن شــد االحزمة، وكأن ما مير به اللبنانيون 
ليس أشــد من احزمة تخنقهم، وهل سيسلم 

لبنان اىل وصاية صندوق النقد الدويل؟...
مثة تساؤالت ومخاوف تطرح يف املجالس 
الشاملية والطرابلسية عى أمل ان يتمكن من 

الخروج من نفق االزمات ووقف التدهور.

انتهاء مشكلة  ــام  أمـ نــحــن  حــســن:  ــحــا  ال حسين 
أيــلــو  ــر  خـ ــاه  ــي امل ــار وشــبــكــات  ــ ب ا عــقــد تشغيل 

ا تقب  ا ح  ال
النيايب  الهرمل«  بعلبك  التقى رئيس »تكتل 
حســني الحاج حســن يف بعلبك وفد عامل 
تشغيل آبار وشبكة مياه الشفة، يف حضور 
معاون مسؤول منطقة البقاع يف حزب الله 
هاين فخر الديــن وممثل وحدة النقابات يف 

حركة »أمل« طالل أبو سلامن. 
وقال الحاج حســن: »نلتقي كتكتل نواب 
املعنيني يف  الهرمــل مع املســؤولني  بعلبك 
حزب اللــه وحركة أمل عن ملــف العالقات 
مع املؤسســات الحكومية، حول قضية من 
اإلنهيارات  من  الناتجة  األساســية  القضايا 
هي  لبنان،  يف  حصلــت  التــي  االقتصادية 
ا وشبكات مياه الشفة  قضية تشغيل  ب
يف منطقة رشقي وشــاميل بعلبك، املمتدة 
من بلــدة الحالنيــة إىل رأس بعلبك، وهذا 
املرشوع أتابعه شــخصيا منــذ أكرث من 10 
سنوات، وكانت كل سنة تتم مناقصة تجديد 
أو مناقصــة جديدة، وآخرهــا املناقصة قبل 

سنتني لعملية تشــغيل اآلبار وشبكات املياه 
ألفها إىل  العمليــة من  ولالرشاف عى هذه 
يائها، لتأمني املياه ملا يقارب 0 قرية، ولكن 
وإرباكات  العوامل،  بعض  نتيجة  السنة  هذه 
داخل مؤسسة مياه  اإلداري  املســتوى  عى 
البقــاع، ونتيجة الوضع املايل والســيايس 
واإلداري يف الدولة، ينتهي عقد التشغيل آخر 

شهر أيلول الجاري«. 
وأشــار إىل أنه »يف حال عدم التوصل إىل 
حل هناك مشــكلتان، األوىل مشكلة تأمني 
املياه لتلك القرى، والثانية مصر العامل الذين 
1 ســنة يف هــذا املرشوع،  يعملون طيلة 
والذين يتقاضون رواتب ضئيلة أي الحد األدىن 
لألجــور«، مضيفا »مع تشــكيل الحكومة 
امللف، وبالتنسيق مع  الجديدة، وبعد تحضر 
نواب التكتل، ســنتواصل مــع وزير الطاقة 
واملياه ووزير املالية ومؤسســة مياه البقاع، 

لرؤية ماذا ميكن أن نفعل يف هذا امللف«.

ــل الــــتــــقــــى فــــــي مــصــر  ــ ــي ــ ــم ــ ــج ــ ال
ــروة املــعــدنــيــة ــ ــث ــ ــر الـــبـــتـــرو وال ــ وزيـ

ــة الــصــلــيــب األحــمــر  ــرار جــول ــم اســت
ــ والـــهـــرمـــل  ــب ــعــل ــي أســـــــواق ب ــ ف

ي يز ا ال
زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية ســامي الجميل القاهرة، 

حيث التقى عددا من املسؤولني ملناقشة ملفات تهم البلدين.
وقد التقــى الجميل أمس وزير البــرتول والرثوة املعدنية 
املهندس طارق املال، واســتمع منــه اىل »آخر تطورات ملف 
اســتجرار الغاز املرصي اىل لبنان عرب األردن وســوريا بكل 
أبعاده التقنية والسياســية«. كام لفت اىل »بعض العراقيل 

التي ميكن أن تظهر الحقا وسبل معالجتها«.
وشــكر الجميل للوزير املرصي »اهتامم بالده بلبنان وبذل 
الجهد ملساعدة اللبنانيني عى الخروج من األزمة التي يعانون 

منها، السيام عى صعيد الكهرباء«. 

يتابع فريق املتطوعني بالتعاون مع الصليب االحمر اعامل 
التســجيل عى املنصة لجميع العاملني يف اســواق مدينة 
بعلبك، بناًء عــى الخطة املوضوعة مع وزارة الصحة العامة 
وبالتعاون والتنســيق مع محافظ بعلبك الهرمل بشر خرض 
وبلديات بعلبك والهرمل والصليب األحمر اللبناين ووحدة الحد 

من مخاطر الكوارث.

ــي  ــة قــمــا ــ ــاس ــ ــرئ ــ وفــــــد مـــــن حــــــزب الــــلــــه ب
ــد ســع وعـــــــــز  ــدا  ــ ــيـ ــ صـ فـــــي  الــــــبــــــزري  زار 

ع   حز الله عن 

الله  جال وفد مــن حزب 
برئاســة عضــو املجلــس 
ملف  ومســؤول  السيايس 
قامطي  محمــود  األحزاب 
السياســية  الفاعليات  عى 
يف صيــدا، والتقــى رئيس 
الدكتور  السابق  صيدا  بلدية 

عبد الرحمن البزري .
واشار بيان الحزب اىل أن 
»الوفد الذي ضم عيل ضاهر 
وسعيد  ضاهر  زيد  والشيخ 
عرضا  أجرى  الديــن،  نارص 
الساحتني  عى  للمستجدات 
وأبدى  واللبنانية،  اإلقليمية 
الجميع ارتياحهم لتشــكيل 
الحكومة التــي يجب عليها 
أمام  املســؤولية  تتحمل  أن 
املواطنــني يف ظــل األزمة 
واإلجتامعية  اإلقتصاديــة 
الخانقة التي متر بها البالد«. 
التحية للمجاهدين  ووجه 

يف فلســطني، »أبطال عمليــة نفق الحرية 
النوعية يف ســجن جلبوع الذيــن اكدوا أن 
عزميــة وإرادة املجاهديــن ثابتة ال ترتاجع 

مهام كانت العذابات والتضحيات«.

كام زار الوفد مركز معروف سعد الثقايف يف 

صيدا، حيث قدم التعازي لألمني العام للتنظيم 

الشعبي النارصي النائب الدكتور أسامة سعد 

ومعروف مصطفى سعد بوفاة شقيقه نديم. 

امُللّقحين  لــلــدراســات  وفــقــاً  عــراجــي: 
بنسبة  بجرعتين عندهم حماية 

أشــار رئيس  لجنة الصحة النيابية النائب  عاصم عراجي، 
إىل أن »متابعتنا للناس امللقحــني بجرعتني بلبنان، وأصيبوا 
بفــروس »كورونا« كانت عوارضهم خفيفة، ومل يســتلزم 

وضعهم الدخول للمستشفى«.
وكشــف يف ترصيح عى  مواقع التواصل اإلجتامعي ، أن 
»كل املعطيات والدراســات الطبية من مراكز طبية أمركية، 
أوضحــت أن امللقحني بجرعتني عندهــم حامية من اإلصابة 
، ونســبة عــدم دخولهم املستشــفى مبرض  بنســبة 

..» الـ«كوفيد« 1

ــلـــن اســتــقــالــتــي  ــرا خــــــوري: أعـ ــتـ بـ
ــرق جــديــد ــت ــف ــى م ــد أنـــنـــا عــل ــ ــ وأؤك

أعلنت رئيســة اللجنة التنفيذية للقاح كورونا برتا خوري 
استقالتها عرب »تويرت«، وقالت خوري: »حان الوقت املناسب 
لتسليم األمانة وافســاح الطريق امام شخص ميتلك طاقة 

وافكارا جديدة«.
ومام كتبت خوري: »بعد أشــهر من التفكر والبحث عن 
مســتقبل جديد عرفت أن الوقت املناســب للمغادرة سيكون 
دامئًا صعًبــا يف هكذا ظروف  صعبة تعصــف بالوطن. أّما 
اليوم ونحن عــى مفرتق جديد، فقد حان الوقت املناســب 
لتسليم األمانة وإفســاح الطريق أمام شخص ميتلك طاقة 
وأفكاًرا جديدة لقيادة خطة مواجهة كورونا وترؤس اللجنة 

التنفيذية للقاح«.
وكشــفت« ان هناك فرصة جديدة بانتظارها عى الصعيد 
«، معلنة »أنها ســتتخذ تحديًا آخر يف مسرتها  الشــخ

املهنية«.
وختمت خوري رسالتها موّجهة التحية اىل الرئيس السابق 
للحكومة حســان دياب ُمعربة عن امتنانهــا له، وللبنانيني 
الذين منحوها ثقتهم، قالت: »إنني فخورة بخدمتكم وأنحني 

أمامكم«.

قوات العدو تطلق النار ترهيباً
فوق رأ سيدة في مي الجبل

النار يف  العــدو االرسائييل  أطلقت قوات 
الهواء ترهيبا، فوق رأس ســيدة كانت تجمع 
النباتات يف خراج بلدة ميس الجبل - الكروم 

الرشاقي. 
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السوداء  الـــدوالرات  لعبة  املناز  في  املخزنة  دوالر  مليارات  الـ   تجذب  هل 
املصرفي  القطا  وهيكلة  واالصــالحــات  ــات  واملــفــاو الحكومة  خطة  النــتــظــار  

جوزف فرح  

نجيب  برئاسة  الجديدة  الحكومة  تشــكيل  بعد 
1الف لرة  ميقايت تراجع سعر رصف الدوالر من 
1الف لرة ووصل خالل التشكيل اىل ما دون  اىل 
ء فأن  1الــف لرة لبنانية وهذا ان دل عى  الـ 
الطابع السيايس لالزمة التي تعصف بنا منذ حوايل 
السنتني هو االكرث تأثرا يف حياة لبنان واقتصاده .

واذا كان البعــض من املواطنني قد ســارع اىل 
التخلص من دوالراته تحســبا وتخوفا من خسائر 
جسيمة قد يتعرض لها بعد تشكيل الحكومة فأن 
الســؤال الذي يطرح نفســه اليوم هو:هل يتخى 
مليــارات دوالر ما تزال  املواطنون عن حــوايل 
موجــودة يف خزائنهم يف منازلهم ويعيدونها اىل 
املصارف ام يفضلون االنتظــار ملعرفة االتجاهات 
التي ستسلكها الحكومة خصوصا بالنسبة لتطبيق 
الدويل  النقد  االصالحات واملفاوضات مع صندوق 
مع العلم ان الحكومة والقطاع املرصيف سيصبان 
اهتاممهــام عى هــذه االمــوال املوضوعة يف 
املنازل الن حجــم هذه االموال كبر جدا وميكن اذا 
متكنت الحكومة من استعادة الثقة املفقودة لدى 
املواطنني ان تكون  هذه االموال بترصف االستهالك 

واالقتصاد الوطني.
ولكن املؤمــن ال يلد من الجحــر مرتني : املرة 
االوىل عندما حجزت املصارف اموال املودعني دون 
وجه حق وتركتهم يشحذون اموالهم بالقطارة ومن 
متكن من ترسيب بعض امواله لن يفرط بها اليوم 
ولن يخرجها من خزائنه اال متى اطم اىل وضع 
املســرة االصالحية عى الســكة الحقيقية ،الن 
االقتصادية  االوضاع  ان  الحكومة ال تعني  تشكيل 
عادت اىل  دورتهــا املعتادة خصوصا عندما يكون 
هنــاك مرتبصــون ينتظــرون االنقضاض عى 
فريســتهم اي الذين  ما يزالون  ميلكون  الدوالرات 
ويتحينــون الفرص من خالل بعــض االيجابيات 
السياســية كتشــكيل الحكومة يك يستولواعى 

دوالراتهم املوضوعة يف منازلهم .
ال ميكن لهــؤالء الذين ميلكــون الدوالرات يف 
خزائنهم ان يتخلوا عنها بهذه الســهولة خصوصا 
ان التجــارب علمتهــم »هني فلوســك وال تهني 
نفوســك«عندما تركوا وحيدين ال حكومة تســأل 
عنهم وال صوت يلبي استغاثاتهم يف ظل االرتفاع 
والطوابر  الغذائية  واملواد  السلع  السعار  الجنوين 
التي كانت تقف لساعات امام محطات البنزين الذي 
كان يهرّب او يحتكر او يخزن ،وبالتايل فأن اكرثية 
هؤالء ما زالوا متمسكني بدوالراتهم بأنتظار جملة 
من املعطيات التي يجب ان تتكون لديهم ليك يتخلوا 
عن دوالراتهم وليس كام حصل امس عند اول هبة 
باردة ايجابية سارع البعض اىل الرصافني الذين ما 
يزالون ميســكون جيدا لعبة السوق السوداء لذلك 
فهم اشــرتوا الدوالرات من املواطنني لكنهم تريثوا 
يف بيعها من اجل تحقيق االرباح عند اول سقطة 

لهذه الحكومة .
وتطالب املصادر املالية املطلعة من هذه الحكومة 
اســتعادة الثقة بينها وبني املواطنني وحسنا فعل 
الرئيس ميقايت عندما تخى عن القرأة وتوجه بلغة 
القلب اىل املواطنني الذين ال يريدون ســوى تأمني 
والرتبية  واالستشفاء  واملازوت  والكهرباء  الرغيف 

فهل هذا كثر عليهم ؟
املطلوب مــن هذه الوزارة بــدء املفاوضات مع 
صنــدوق النقد الدويل لتأمني االموال الســرتجاع 
الثقــة اوال والبدء باالصالح املمهــد لولوج ابواب 
دولية اخرى تساعد لبنان عى النهوض االقتصادي 
وعيون الحكومة ستتجه بالتأكيد اىل  الـ 11مليار 
دوالر التي  خصصها مؤمتر سيدر لكن السؤال هل 
ســتتابع الحكومة ما بدأته الحكومة السابقة يف 
مفاوضاتها مــع الصندوق مع العلم ان اعرتاضات 
كثرة صدرت ضــد  هذه الخطة خصوصا من  قبل 
مــرصف لبنان واملصارف حيــث مل يبت حتى االن 

بالخسائر املالية والفجوة املالية ومن يتحملها .
ال بد من وضع خارطة طريق ال تعتمد عى جامل 

الوزراء بل عى ادائهم وكيفية مامرستهم ملهامهم 
التي يتعلق عليهــا االمال للخروج من النفق املظلم 
الذي يعيشــه اللبنانيون وخصوصــا تأمني لقمة 

عيشهم دون اذالل وتعتر.
ال بد لهذه الحكومة ان تسارع اىل وضع الحلول 
الزمة طوابر املحروقات بالغاء الدعم عنها واطالق 
التغذية  التمويلية ملســتحقيها واعــادة  البطاقة 
اىل التيــار الكهربايئ ولعل االهم اعــادة الدوالر 
اىل مســتويات اقتصادية او يهــذب من العوامل 
السياسية يك يتمكن املواطن من التأقلم مع الواقع 

الجديد .
صحيح ان االصالحات تعترب رضورية ولكن من 
يعارضها يكتشــف ان ما كان يدفعه للمحروقات 
والكهرباء بات اضعاف اسعارها الحقيقية وبالتايل 
من  املفروض ان تتكامل هذه االصالحات مع خطة 
اجتامعية متكاملة بعــد ان وصل اكرث من نصف 

اللبنانيني اىل خط الفقر .
1املتعلق  واذا كان تعميم مرصف لبنــان رقم 
بأعادة هيكلــة القطاع املرصيف فأنــه ان االوان 
ان  يكشــف مرصف لبنان عن هذا املوضوع ومن 
سيبقى ومن سيخيل الساحة املرصفية الن القطاع 
الوطني  لالقتصاد  الفقري  العامود  يبقى  املرصيف 
وبالتايل  االقتصادية  القطاعــات  ملختلف  واملمول 

سيكون مواكبا الي عملية نهوض اقتصادي .
صحيــح ان الرئيس ميقــايت ذرف دمعة عى 
االم التي مل تســتطع تأمني الحليب لطفلها ولكنه 
سيذرف دموع الفرح اذا متكن من النجاح يف اعادة 

الوطن اىل حضن ابنائه .
هل نعلق االمال الكبرة عى هذه الحكومة ؟تبقى 
افضل من العدم واالرتطام الكبر واللبنانيون امتهنوا 

االحالم الصغرة وليس لهم سواها واالمل كبر 
ســألنا احد االختصاصيني يف موضوع الدوالر 
واللرة اللبنانيــة فأجابنا :بعد بكر لننتظر توحيد 
سعر الرصف واملفاوضات مع صندوق النقد الدويل 

وامكانية تطبيق االصالحات .

ــي ــران ــزه ــار وال ــشــركــة املــشــغــلــة ملــعــمــلــي ديـــر عــم ــان رّدت عــلــى ال ــن ــب ــاء ل ــرب ــه ك
ــهــا بالليرة ــوال لــقــبــ ام ــام .. ودعــتــهــا  ــا مــرفــق عـ ــق ــل  مــســؤولــيــة الي وحــّمــلــتــهــا كـ

ردت مؤسســة كهربــاء لبنان عــى الرشكة 
Primesouth املشغلة ملعميل دير عامر والزهراين

املربم  العقد  بتنفيذ  املذكــورة  الرشكة  مطالبة 
معها بالنســبة للصيانة والتشغيل محملة اياها 
ان  العام ومؤكدة  املرفق  لتوقيف  كل عطل ورضر 
اســتحقاقاتها متوفرة بالعملــة اللبنانية حاليا 
وليــس بالدوالر وبأمكان الرشكة يف اي وقت ان 

تأخذ هذه املستحقات .
وعــى ضوء رد مؤسســة كهربــاء لبنان مل 
يعرف االتجاه الذي ستســلكه الرشكة هل تستمر 
يف تشــغيل وصيانة املعملني ام تضعهام خارج 
الخدمة مســببة عتمــة شــاملة خصوصا ان 
املؤسســة تنتج حاليا حواىل ٧00ميغاوات فقط 
اي حوايل خمس اىل ســت ســاعات مع تراجع 
حرارة الطقس او تلجاء اىل اعطاء مهلة اضافية 
وخصوصا  الجديــدة  الحكومة  تشــكيل  نتيجة 

. للطاقة  الجديد  للوزير 

وكانــت »الرشكة املشــغلة ملعميَل 
دير عامر والزهراين أبلغت مؤّسســة 
كهربــاء لبنان بأّن املؤّسســة مل تقم 
املوقع  العقد  تجــاه  التزاماتها  بتنفيذ 
ماّم  بالعقد.  الخاصــة  الرشكــة  مع 
املئة  يف   0 حــوايل  لبنان  ســيفقد 
املقننه أصالً  الكهربائّية  الطاقــة  من 

الفيول. بسبب عدم توفر 
النفط  ان  كهربائية  مصادر  وذكرت 
العرشة  خالل  يصل  ان  يتوقع  العراقي 
ساعات  التغذية  ايام ليزيد ســاعات 
اضافية ولكــن املطلوب تأمني مصادر 
لتتمكن  والفيول  املحروقات  من  اخرى 

املؤسســة من زيادة ساعات التغذية واال سنعود 
. الحالية  التغذية  اىل 

تفهم  اىل  ارتياحهــا  املصــادر  هــذه  وابدت 
اصحاب الشــأن بأهمية تزويد مؤسسة كهرباء 

لبنــان بالفيــول واملحروقــات للتخفيــف عن 

املازوت  من  الخاصة  للمولدات  الكبر  االستهالك 

القطاعات  مو  وغرها  واالفران  واملستشــفيات 

الكهرباء . التي تعتمد عى 

عا يا ا

ــل ــف ــق ســُت املـــحـــطـــات  مــــن  ــة:   ــ ــي ــ ــار ــ ك أســــبــــو  بــــدايــــة 
قــــــــريــــــــبــــــــاً! ســــــيــــــنــــــفــــــد  واملــــــــــــــــخــــــــــــــــزون   ...

ــا الـــتـــقـــى  ــ ــم ــ ــش ــ ــن فـــــي ال ــيـ ــيـ ــومـ ــمـ ــعـ ــب الـــســـائـــقـــيـــن الـ ــيـ ــقـ نـ
ــة املـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة ــ ــن ــ ــاي ــ ــع ــ ــز امل ــ ــركـ ــ ــي مـ ــ ــف ــ ــو ــ ــن م ــ ــ وفـــــــــــداً م

ا ي لل ا اي  ب

عاين عا بو ا ت ق  ا قي 

 حذر عضو نقابة أصحاب 
الدكتور  املحروقات  محطات 
جورج الرباكس يف اتصال مع 
»الوكالة الوطنية لالعالم« أن 
»أزمة البنزيــن اىل املزيد من 
التفاقم، ألن املخزون املوجود 
يف املحطات يباع اىل املواطنني 
يف  املوجــود  واملخــزون 
الرشكات يسلم اىل املحطات، 
يف  املوجودة  البواخــر  لكن 
البحر ال تســتطيع التفريغ، 
الن مرصف لبنان مل مينحها 
االعتامدات الالزمة، فاملخزون 
يف  وسنشهد  قريبا،  سينفد 
االيام املقبلة إقفاال للكثر من 
املحطات، ولــن يبقى اال عدد 
قليل من املحطات التي ستفتح 
خراطيمها، وبالتايل سنشهد 

املزيد من الطوابر أمامها«.
وأشــار اىل أنه »باالمس كان يوجد  مليون ليرت بنزين، 
وهــو مخزون ال يكفي أكــرث من منتصف االســبوع املقبل 
بأحســن االحوال«، الفتا أنه »اذا مل يتم تفريغ البواخر سيشل 

البلد بسبب نفاد مادة البنزين«.
وقال: »ومبا أن قرار رفع الدعــم نهائيا عن املحروقات قد 
اتخــذ، وأكد عليه رئيس الحكومة الجديــد، أطالب الحكومة 
العتيدة ووزير الطاقــة الجديد بإصدار االلية الجديدة بأرسع 
وقت وبطريقة سلســة، قبل أن تتأزم االوضاع، حتى تتمكن 

البواخر من التفريغ ونتجنب هذه االزمة الكبرة«.
ومتنى أن »يصدر جدول تركيب أســعار املحروقات االربعاء 

عى أساس رفع الدعم«، متسائال عن »االلية التي سيعتمدها 
مــرصف لبنان عند رفع الدعم، هل ســيؤمن هــو الدوالرات 
للرشكات املستوردة أو ســيذهب اىل تحرير االستراد وتقوم 
الرشكات هي بتأمني الدوالرات من الســوق السوداء«. مشرا 
اىل »رضورة عقــد اجتامع بــني وزارة الطاقــة والرشكات 
املستوردة واصحاب املحطات للبحث يف جعالة املحطات ويف 

آلية تطبيق رفع الدعم يف حال اعتمد تحرير االستراد«.
وأشــار اىل أنه يعتقــد أن »املرصف املركزي ســيبقي الية 
التعامل كام هي اليوم، والتغير ســيكون فقط بسعر الدوالر 
وكانت معلومات قد افادت سابقا، بأّن  يف املئة من محطات 

الوقود ستقفل أبوابها يف بداية األسبوع.

اســتقبل نقيب الســائقني العموميني يف الشامل شادي 
الســيد وفدا من موظفي مركز املعاينة امليكانيكية وعامله، 
نقل اىل االتحاد العاميل العام واتحادات النقل الربي شــكوى 

توقف رواتبهم منذ  اشهر.
وأشار الوفد اىل أن »عددهم يبلغ 0 عامال وموظفا، وهم 
يحرضون يوميا اىل مكان عملهم بدون اي انقطاع ويرفضون 
نية الرشكة اتخاذ اي اجراء يف حقهم أو التوجه اىل فســخ 
عقود العمل«، مطالبني الــوزارات املعنية والحكومة الجديدة 
ب«منع أي ظلم يلحق أو قد يلحق بهم اليوم أو يف املستقبل«.
وأكد الســيد تضامنه معهم ومع عائالتهم، وهم يتحملون 
أعباء إضافيــة نتيجة تفاقم األزمة املعيشــية وقدوم العام 

الدرايس.
وإذ شدد عى »رضورة حسم مستقبل املعاينة يف كل لبنان 
ومسارعة وزير الداخلية الجديد لحل هذه املعضلة، مبا يحفظ 
حقوق الشــعب برمته وحقوق العامل واملوظفني يف مراكز 
املعاينة«، دعا اىل وقفة أمام مركز املعاينة يف الفوار، ملطالبة 
الدولة بتحمل مســؤوليتها الكاملة تجاه هذا املرفق الحيوي 

والهام بعد إعادته اىل كنف الدولة وحكام حفظ حقوق عامله 
وموظفيه ورفض اي اجراء تعسفي بحقهم من قبل الرشكات 

املشغلة وتحميلها مسؤولية الرضر الالحق بهم.
وأكد السيد الحاجة إىل »قرار ثابت واضح وضوح الشمس 
مللف املعاينة«، واثقا من أن ذلك ســيحصل حكام مع حكومة 

نعول عليها لوضع حد ألي تطور سلبي يف اي مرفق«.

ويلة العراقي  النف  ومسيرة  لمت  ُ حكومة  أكثر  دياب  حكومة  جر: 

ــون بــــــقــــــرار »الـــــطـــــاقـــــة« ــ ــن ــ ــع ــ ــط ــ أصــــــحــــــاب املـــــــــوّلـــــــــدات ي

قال وزيــر الطاقة الســابق رميــون غجر: »مررنا بفرتة 
عصيبة جداً يف الفرتة األخــرة يف لبنان وال أنوي ان اهاجر 

واترك البلد«.
ويف حديــث اذاعي  قال: عدم تزويــد الكهرباء من رشكة 

كهرباء لبنان أثر سلباً عى جميع القطاعات.
وتابع: »حكومة الرئيس الســابق حســان ديــاب مل تكن 
مدعومة داخلياً وهي أكرث حكومة ظلمت« مضيفاً: »اذا مل يكن 
هناك غطاء سيايس ألي حكومة ال تستطيع ان تأخذ اي قرار«.
وشــّدد غجر عى أن »حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 

كان واضحاً يف اجتامع بعبدا انه ال يستطيع ان يستمر بدعم 
املحروقات ونحن ذاهبون اىل رفع الدعم«.

واستكمل: نحن بحاجة اىل 300 مليون ليرت من املحروقات 
يف الشهر ففي الحاالت الطبيعية نحن بحاجة اىل 10 مليون 
ليرت من البنزين يف اليوم الواحــد و مليون ليرت مازوت اما 
1 مليون  مع البدء بإنقطاع الكهربــاء فأصبحنا بحاجة اىل 

مازوت باليوم الواحد.
ولفت غجر إىل أن »مسرة النفط العراقي طويلة واستطعنا 

ان نتوصل اىل خريطة عمل إلستقدامه اىل لبنان«.

يســتعّد تجمع أصحاب ملولــدات الخاصــة لتقديم طعن 
الثلثاء املقبل أمام مجلس شــورى الدولة بقرار وزير الطاقة 
وامليــاه الســابق رميون غجــر القايض بتســعر املازوت 
بالدوالر األمــريك، للمطالبة بوقف تنفيذه وإبطاله، وفق ما 
كشــف رئيس التجمع عبدو معلالً الخطوة هذه بأن »العملة 
اللبنانية رمز من رموز الســيادة، وقانون النقد والتســليف 
ينّص عــى أن عملة البلد هي اللــرة اللبنانية، كذلك تعاقب 
31 من قانون العقوبات  1 من القانون ذاته واملادة  املــواد 2
كل من يرفض التعامل بالعملــة اللبنانية. أما قانون حامية 
2 منه، فينص  200، ال سيام املواد  و / املســتهلك رقم 
عى رضورة اإلعالن عن األســعار بالعملة اللبنانية«، متمنياً 
عى »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 وبتســعره بالدوالر عى مادة واحدة هي املازوت 
من دون أن يشــمل البنزين مع العلم أن املازوت أهم«، طارحاً 
جملة أسئلة »بعد التسعر للرشكات املستوردة بالدوالر كيف 
ستســعر وزارة الطاقة للمولدات؟ باللرة؟ هل تسعر الطن 
بـ 0 مــع النقل ورشاؤه بـ 0 يعني ترشيع الســوق 
الســوداء؟ من يتحمل فارق الـ 0 أصحــاب املولدات؟ هل 
القرار هذا قانوين؟ أليس للوزير مستشــار قانوين؟ هل منّيز 
بني الناس ونــرتك الفقر من دون كهربــاء؟ هل نعيش يف 

عصفورية؟«. 
وعن اعتبار بعض القطاعات رفع الدعم أفضل من استمراره 
ألن هناك شحا كبرا يف املازوت بالسعر الرسمي ويتم رشاؤه 
من السوق الســوداء بســعر أغى من غر املدعوم أو يوازيه 
أحياناً، لفت ســعادة إىل أن »هذه القطاعات ال ميكن مقارنتها 
بقطاع املولدات ألن أسعارها محررة وميكن أن تكون بالدوالر، 
بينام تسعرة املولدات تصدر رسمياً عن وزارة الطاقة وباللرة«.  

ــل  ــ ــاب ــ ــق ــ هـــــــــذا مـــــــا ســـتـــجـــنـــيـــه ســــــــوريــــــــا  ُم
ــري الـــــــى لـــبـــنـــان! ــ ــ ــص ــ ــ ــاز امل ــ ــ ــغ ــ ــ »تـــــمـــــريـــــر« ال

صناعيـــــــــــــــي  بضيافـــــــــــــــة   »  «
اللبناني لالقتصاد  دعماً  للتعاون  »الشـــــــــــــــويفات« 

يا و ا ا ع  ي ال

أعلن وزير النفط السوري 
بســام طعمة أن خط الغاز 
العريب جاهز داخل ســوريا 
لنقل الغاز املرصي إىل لبنان، 
مشــدداً عى ان مرور الغاز 
إىل لبنان سينعكس بالفائدة 
عى عمليــات توليد الطاقة 

الكهربائية يف سوريا
النفــط  وزيــر  ولفــت 
ســوريا  ان  اىل  الســوري 
من  كميات  عى  ســتحصل 
الغــاز مقابل مــروره عرب 
لبنــان.ويف  إىل  أراضيهــا 

السياق، اعتربت صحيفة »لوموند« الفرنسية 
ان نظام الرئيس السوري بشار األسد استغل 
خطة إيصال الغــاز والكهرباء إىل لبنان عرب 
األرايض الســورية لتخفيف الحصار الدويل 

املفروض عليه.
الكهرباء  أزمــة  فتحت  مراقبــني،  ووفق 
واملحروقــات التي مير بهــا لبنان فجوة يف 
جدار العزلة الدولية عن ســوريا، من خالل 
اســتقدام  ملرشوع  األخرض  الضوء  إعطائها 
الغاز املرصي والكهربــاء األردنية إىل لبنان 

عرب ســوريا، بدعم من البنــك الدويل. وذلك 
الستثناء  اســتعدادها  واشنطن  ابدت  بعدما 

املرشوع من عقوبات قانون قيرص.
وكان وفًدا وزاريًا لبنانًيا رفيع املستوى زار 
دمشق السبت  ســبتمرب، للمرة األوىل منذ 
عرش ســنوات. ولوال »نســيان« وضع العلم 
اللبناين ألمكن القــول ان بروتوكول الزيارة 

سار بشكل جيد.
ويــوم االربعاء املــايض انعقد يف عامن 
اجتامع وزاري رباعي ملناقشة الجانب التقني 

للمرشوع.

تحت عنوان »حاجــات الصناعيني«، نظم 
صندوق »Cedar Oxygen« ورشة عمل لدعم 
الصناعيني يف منطقة الشويفات والجوار يف 
فندق »La Siesta Resort« - خلدة مبشاركة 
نحو 0 صناعي يف املنطقة، بحضور ممثل 
جمعية الصناعيني صخر عازار، رئيس تجمع 
بستاين،  جو  والجوار  الشــويفات  صناعيي 
بلدية  يف  والرياضية  الثقافية  اللجنة  رئيس 
»الشويفات« حســان ابو فرج ممثال رئيس 
 »Cedar Oxygen« واعضاء البلدية، ووفد من
  »Cedar Oxygen« عى رأسه املدير العام لـ

بروت انطوين جبور.
والتسهيالت  الصندوق  عمل  جبور  ورشح 
منها،  االستفادة  وكيفية  للصناعيني  املقدمة 
اللبنانية  للصناعــات  الكامل  دعمهم  مؤكدا 
ملزيد من التمّيز والنجاح، ومشددا عى اهمية 
التعاون بــني »Cedar Oxygen« والصناعيني 
لتطوير الصناعات وتحقيق نجاحات تنعكس 
اللبناين وتســاهم يف  ايجابا عى االقتصاد 

خروج لبنان من ازماته.
االقتصاد  دعــم  »هدفنا  جبــور:  واضاف 
خصوصا  الصناعي  والقطاع  عموما  اللبناين 
النــه ركيزة اساســية النعــاش االقتصاد، 
والتعاون بني »Cedar Oxygen« والصناعيني 
خطــوة جيدة لتحقيق هــذا الهدف لذا نضع 
بترصف  وامكانياته  عملنــا  فريــق  خربات 

صناعيي الشويفات«.
التعاون وتســهيل  وقال عــازار: »هدفنا 
عملية التســليف بني الصندوق والصناعيني، 
لنكون صلة الوصل بينهام لتطوير الصناعة«. 
واعتــرب ان مصلحة الصناعيــني هي األهم 

وتعترب ضامنة لبنان ومســتقبله، مشــددا 
الذي يدخل  الوحيد  الصناعي  القطاع  ان  عى 
اليوم االموال الصعبــة اىل البلد. ورحب بأي 
مجموعة ترغــب بالقيام بصندوق مامثل او 
اي مشــاريع تهدف اىل مساعدة الصناعيني، 

مؤكدا التعاون الوثيق معها.
بدوره، لفت بســتاين اىل ان التجمع يلعب 
دور الوسيط بني الصندوق وصناعيي املنطقة 
وضواحيها فهي من اكرب التجمعات الصناعية 
يف لبنان. واشار اىل ان هذا اللقاء يهدف اىل 
طرح املشاكل التي تواجهها الصناعة عموما 
معالجتها  وســبل  خصوصا،  والشــويفات 
بالطرق املتاحة يف هذه الظروف املأســاوية 

ويف غياب شبه تام للدولة.
وكانت مداخلة لرئيس مجلس ادارة الرشكة 
وليد   S.M.L.C للتجــارة  اللبنانية  العرصية 
عســاف الذي دعا الصناعيني لالستفادة من 
مبادرة »Cedar Oxygen« ومن خربات فريق 
العمل الذي يضم مختصني يف مجال الصناعة 
ويف مجــال التمويل العاملــي. ولفت اىل ان 
جمعية الصناعيني عملــت منذ بداية االزمة 
عى ايجاد وســائل لتمويل الصناعيني بعيدة 
عــن املصارف اللبنانية، معتــربا ان ما يقوم 
به الصنــدوق امر مهم جــدا الن الصناعات 
اللبنانيــة بحاجة اىل متويــل من العمالت 

االجنبية ودعم لرشاء املواد االولية.
وتخلــل ورشــة العمــل نقاشــات بني 
املشاركني، رد فيها فريق عمل الصندوق عى 

اسئلة الصناعيني وتساؤالتهم.
وييل هذه الورشــة لقاء مامثــل لفريق 

»Cedar Oxygen« مع صناعيي كرسوان.

باء الهرمل اعلنوا التوقف  ا
عن العمل بسبب عدم تأمين البنزين 

أعلن أطباء  الهرمل ، عن توقفهم عن العمل بســبب 
عدم قدرتهم عى تأمني مادة البنزين.

وأوضحوا، يف بيــان، أنه »بعــد العجز عن تأمني 
مادة البنزين للســيارات وبعد بذل كل الجهود عى كل 
االصعدة ومناشــدة املســؤولني، يعلن أطباء الهرمل 
توقفهم قرسا عن العمل، بسبب نفاد مادة البنزين من 
سياراتهم، وخالل الساعات املقبلة سيلتحق بهم بقية 

االطباء من كل االختصاصات«.
وأشــار أطباء الهرمل، إىل أ، ذلك »قد يتسبب بأزمة 
، وحوادث الرضوض،  صحية كارثية عى مرىض الطوار
واالزمات القلبية، ومرىض الجراحات الطارئة، ما يضع 
كل اجهــزة  الدولة  واملعنيني امام مســؤولية كبرة«، 
مناشدين »السلطات املحلية املساعدة عى تأمني البنزين 

لهم حفاظا عى دورهم االنساين«.

ــرم: مـــن الــــضــــروري تــقــديــم الــعــمــل  ــ ــق ــ ال
ــاســي  ــي ــس الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الـــعـــمـــل ال

اكّد وزير االتصــاالت جوين القرم، أّن » 
الحكومة  كام تشــكّلت، هي األمل الوحيد 
املتبّقي إلخراج  لبنان  مــن دّوامة العذاب، 
والجميع بالتايل مدعوين للتكاتف والعمل 
بجديّة وتفان، ولتقديم ما يريض اللبنانّيني 
ويريحهــم مــن أوجاعهــم االقتصاديّة 
واملالّية، ويوقف  الهجرة  الجامعّية بحًثا عن 

مستقبل آمن«.
وأشــار، إىل أّن »من الــرضوري اليوم أن 

يتقّدم العمل الحكومي الجامعي، عى العمل السيايس، إلرساء وطن 
آمن اقتصاديا ونقديا«، الفًتا إىل »أنّني كوزير لالتصاالت مســتقل، ال 
أنتمي إىل أّي قوى سياسّية، وآت من خلفّية علمّية متخّصصة، عازم 
عى وضع ما أملك من خربات يف خدمــة وطني، وذلك ضمن خطّة 
تعاون وتضامن كاملة، تقّدم املصلحة العاّمة عى املصالح الفرديّة«.

و الق



عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات
اإلثنني 13  أيلول 2021

تــــــدريــــــبــــــات ُمــــشــــتــــركــــة بــــيــــن الـــــــقـــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
ــة فـــــــي الـــــبـــــحـــــر املــــتــــوســــ ــ ــ ــدي ــ ــ ــن ــ ــ ــه ــ ــ ــة وال ــ ــ ــري ــ ــ ــص ــ ــ امل

البحرية  القــوات  نفذت 
بحريا  تدريبــا  املرصيــة 
عابرا مــع القوات البحرية 
الهندية، بنطاق األســطول 
البحــر  يف  الشــاميل 
تشــارك  حيث  املتوســط، 
الفرقاطــة الهندية »آي إن 
إس تيبار« للمرة الثانية يف 
مع  النوع  هذا  من  تدريبات 

األسطول املرصي.
الصفحة  ذلــك  ذكــرت 
الرسمية للمتحدث العسكري 
بيان، مشــرة  املرصي، يف 
فيه  شاركت  التدريب  أن  إىل 
الفرقاطة »اإلسكندرية« من 
املرصية،  البحرية  القــوات 
والفرقاطة »آي إن إس تابار« 

الهندية.
أن  أن  البيــان  ولفــت 

الفرقاطة الهنديــة »آي إن إس تابار« تشــارك للمرة الثانية 
يف تدريــب بحري مع الوحدات البحريــة املرصية يف البحر 

املتوسط.
وأورد موقــع »غلوبال فاير بــور« األمريك معلومات عن 
القوات البحرية املرصيــة والهندية وترتيب كل منهام عامليا، 

وفقا إلحصائيات عام 2021.
 يحتل األســطول املرصي املرتبة رقم ٧ بني أقوى أساطيل 

العامل.
 يأيت األسطول الهندي يف املرتبة رقم  عامليا.

31 وحدة بحرية بينها حاملتي   ميتلك األسطول املرصي 

مروحيات.
2 وحدة بحرية بينها حاملة   ميتلك األســطول الهندي 

طائرات واحدة.
 ميتلك األســطول املرصي  فرقاطات و٧ كورفيتات و 

غواصات.
 ميتلك األســطول الهندي 10 مدمرات و13 فرقاطة و23 

كورفيت و1٧ غواصة.
 ميتلك األسطول املرصي 0 سفينة دورية و23 كاسحة 

ألغام بحرية.
13 ســفينة دورية وال ميلك   ميتلك األســطول الهندي 

كاسحات ألغام بحرية.

ـــي جــــزائــــري يــقــتــل زوجـــتـــه شـــر
وابــــنــــتــــيــــه رمــــــيــــــاً بــــالــــرصــــا

أقدم رشطي يف مدينــة جيجل الجزائرية عى قتل 3 أفراد 
من عائلته، اليوم األحد، وفق ما نقله موقع »النهار«.

وأوضــح املوقع أن الرشطي الذي يعمــل يف بلدة الطاهر 
أطلق النار عى زوجته وابنتيه وفر إىل مكان مجهول.

من جهتهــا، بارشت الجهات األمنية التحقيقات لكشــف 
مالبســة الحادثة التي أثارت اســتنكارا كبــرا عى مواقع 

التواصل االجتامعي.

التحالف الدولي قافلة عسكرية لـ 
تصل الى القامشلي شمالي سوريا

وصلت قافلة عســكرية للتحالف الــدويل إىل مدينة 
القامشيل السورية.

وأوضح مراســل »Rt« أن الحافلة، التي تقودها عربة 
لقــوات ســوريا الدميقراطية، تضم شــاحنات محملة 
بعربات ومصفحات عســكرية وصهاريج وقود خاص 
بالطائرات األمريكية، إضافة إىل شــاحنات تحمل مواد 

لوجتسية.
وذكر أن الشــاحنات التي دخلت ســوريا عرب معرب 
الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، والتي يقدر 
عددها بحوايل خمســني شاحنة، تحمل لوحات لألقليم 
وتتجه إىل القواعد األمريكية يف أرياف الحسكة ودير 

الزور.

دولة أّي  أمن  ّد  ينا  أرا نستخدم  لن   : العالم  لدو  رسالة  توّجه  البان 
ـــــي بغـــــالن شـــــمالي أفغانســـــتان ـــــن نصـــــب ف ـــــة بكمي ـــــل  عنصـــــراً مـــــن الحرك مقت

حركة  من  عنرصا   11 قتل 
املحظــورة يف  »طالبــان« 
، وأصيــب آخرون  روســيا
إثر وقوع اشــتباكات صباح 
أمس، مع قوات املقاومة يف 

»بغالن« شاميل أفغانستان.
وقال مجاهد أندارايب، أحد 
إن  لـ«ســبوتنيك«،  األهايل 
االشــتباكات وقعت صباحا 
مــع قــوات املقاومــة يف 
منطقة باسكاندي مبقاطعة 
شاميل  أندراب شامل بغالن 
مع  والحدودية  أفغانستان 

والية بنجشر.
وأرسل أندارايب، من سكان 
أندراب، صوراً ومعلومات إىل 
ســبوتنيك تفيد بأن طالبان 
تكبدت خسائر يف االشتباك«، 
مضيفا »أن قــوات املقاومة 
نصبت كمينا لقوات طالبان، 

ثم اندلعت اشتباكات استمرت حتى بعد الظهر«.
يف حني، قال قائد من املقاومة، مل يذكر اســمه 
يف رسالة بالفيديو، »كنا مجهزين بشكل جيد يف 
وديان بنجشر وبغالن، وسيتم استغالل أي فرصة 

ملهاجمة طالبان.
وأصبــح إقليم بنجشــر، الذي يقع شــاميل 
األشخاص  كابول، مالذاً آلالف  األفغانية  العاصمة 
الذين يريــدون االنضامم إىل حركة املقاومة. يأيت 
ذلك، فيــام أعلنت حركة طالبان، الســيطرة عى 
الطرف  إقليم بنجشــر معللة ذلك بـ »رفــض« 
املقابل التفاوض، مام أجربها عى »حسم القضية 

عسكرياً«.

{ عرضنا عى أمركا التعاون
لكشف حقيقة هجامت 11 ايلول {

من جهته، قال املتحدث باســم املكتب السيايس 
لحركة »طالبــان« يف قطر، إن الجامعة كانت عى 
اســتعداد للتعاون يف التحقيق بشأن هجامت 11 

أيلول اإلرهابية عندما وقعت قبل 20 عاما.
أضاف ســهيل شــاهني يف مقابلة: »أذكر أننا 
نددنا بالحادث. عبد السالم ظريف كان السفر يف 
باكستان وكنت مساعدا. عقدنا مؤمترا صحفيا وأدنا 
الحادث، وقلنا إننا ســنتعاون لكشف الحقيقة وراء 
الكواليس والجناة« بحســب ما نقلته محطة »جيو 

يت يف«.

{ نفينا استخدام

الروبية الباكستانية بالتجارة {

كام نفت »طالبان« صحة األنباء عن اســتخدام 
الروبية الباكستانية يف املعامالت التجارية الكربى 

يف أفغانستان. 
وشــددت »طالبــان«، عى حســاب »اإلمارة 
اإلســالمية« التي تديره عى موقع »تويرت«، عى 
التجارية يف أفغانســتان  »أن جميع املعامــالت 
ستكون بالعملة الوطنية«، مضيفة »هويتنا تهمنا 
كثرا، ولن يتخذ قرار يرض املصالح املادية واملعنوية 

للوطن«.

{ رئيس الحكومة {

اىل ذلك، أكــد نائب رئيس حكومــة »طالبان« 
بالوكالة عبــد الغني بــرادر أن األرايض األفغانية 
لن تســتخدم لتهديد أمن الدول األخرى، مضيفا »أن 
الحركة ستضمن أمن الدبلوماسيني واملستثمرين يف 

البالد«. 
وقال بــرادر يف بيان له: »لن تســتخدم أرايض 
أفغانستان ضد أمن أي دولة، وعى أساس املعاملة 
باملثل، سنضمن أمن جميع الدبلوماسيني والسفارات 

ووكاالت اإلغاثة واملستثمرين«.
يذكر أن الحركة قررت تعيني املال محمد حســن 
الــوزراء يف الحكومة  أخوند قامئا بأعامل رئيس 
األفغانيــة الجديدة واملال عبد الغنــي برادر، رئيس 
املكتب الســيايس الذي قاد املفاوضات مع الواليات 

الوزراء  لرئيس  نائبا  املتحدة، 
بالوكالة.

{ وزير خارجية قطر 
التقى قيادة »طالبان« 

يف كابل {

عــى صعيد آخــر، أكدت 
حركــة »طالبــان« أن وزير 
خارجية قطر محمد بن عبد 
امس  وصل  ثاين  آل  الرحمن 

إىل كابل بزيارة رسمية. 
»طالبــان«  وذكــرت 
»اإلمــارة  حســاب  عــى 
الذي  الرسمي  اإلســالمية« 
تديره عــى موقع »تويرت«، 
أن الوزيــر القطــري التقى 
القــرص  مبســؤوليها يف 

الرئايس يف كابل.
»الجزيرة«  قنــاة  وأفادت 
القطريــة أن آل ثاين التقى 
يف كابل مع كل من رئيس حكومة ترصيف األعامل 
التي أعلنتها »طالبان« مؤخرا، املال محمد حســن 
أخوند، والرئيس الســابق حامد كــرزاي، ورئيس 
املجلس األعى للمصالحــة الوطنية عبد الله عبد 

الله.

{ الصني تتأهب ملساعدة أفغانستان {

بدوره، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، »أن 
بالده قررت عى وجه الرسعة تزويد أفغانســتان 
باألغذية والســلع الشــتوية واللقاحات واألدوية 
 30 حوايل  مببلغ يصل إىل نحو 200 مليون يوان 

.» مليون دوالر
ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية ترصيحات 
الوزير وانغ يي الذي قال: »وفقا الحتياجات الشعب 
األفغاين، قررت الصني توفر الغذاء والسلع الشتوية 
واللقاحات واألدوية عــى وجه الرسعة بإجاميل 

200 مليون يوان«. 
وأشــار وزير الخارجية الصينــي »إىل أنه بعد 
االستقرار يف أفغانستان الصني مستعدة للمساعدة 
لتنفيذ املشاريع التي ستساعد عى تحسني الظروف 
املعيشية للشعب، كام أن بكني مستعدة لدعم إعادة 
اإلعامر الســلمي والتنمية االقتصادية ألفغانستان 

إىل األفضل«.
وكان وانغ يي قد شارك يوم األربعاء يف اجتامع 

لوزراء خارجية الدول املجاورة ألفغانستان.

ــازاً  ــ ــ ــج ــ ــ ــة تـــحـــقـــق إن ــ ــ ــي ــ ــ ــران ــ ــ ــة اإلي ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال
ــا ــهـ ــخـ ــاريـ تـ ــي  ــ ــ ف ــه  ــ ــوعـ ــ نـ ــن  ــ ــ م األو  ــو  ــ ــ ه

حققت البحريــة اإليرانية إنجازا هو األول 
من نوعه يف تاريخهــا، بعد أن قامت برحلة 

استغرقت 133 يوما دون الرسو يف املوانئ. 
ونقلت وكالــة إرنا، صبــاح أمس، رئيس 
مجلس الشورى اإليراين محمد باقر قاليباف، 
٧ من  الـ البحرية  عودة املجموعة  مباركته 
رحلــة تاريخية إىل املحيــط األطلي، بعد 
مــرور 133 يومــا كامال، دون الرســو يف 
املوانئ، واصفا إياها بأنها مؤرش عى اقتدار 

الجيش اإليرانی واكتفائه الذايت وتقدمه. 
وبعث قاليباف برســالة تهنئة إىل الشعب 
اإليراين، وقادة الجيش يف بالده مبناســبة 
٧، بعد أداء أطول  عودة املجموعة البحرية الـ
األطلي،  املحيط  ميــاه  مالحية يف  مهمة 

وهو ما أعلنه خالل الجلســة العلنية ملجلس 
الشورى اإليراين، أمس.

وأكد قاليباف »أن عودة املجموعة البحرية 
بعد تلك الفرتة الزمنية الطويلة تجسد اقتدار 
الجيش اإلیرانی واكتفائه الذايت«، مشــرا 
»إىل أنــه يف حال اإلميان بقدرات الشــعب 
اإلیراين، ميكن هزمية كل معادالت األعداء«.

یذکر أن رحلــة املجموعــة البحريــة 
٧ اســتغرقت 133 يومــا كاملة دون  الـــ
متكنت املدمرة  حيــث  املوانئ،  يف  الرســو 
من  اإليرانيتان  »مكران«  »سهند« والسفينة 
اجتيــاز أبعد املناطق واملضيقــات واملمرات 
الحيويــة واالســرتاتيجية البحريــة حول 

العامل.

رئــــــيــــــ أركــــــــــــــان الــــــــقــــــــوات املــــصــــريــــة
ــة ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ الــــتــــقــــى قـــــائـــــد الــــــقــــــيــــــادة األم

بحــث رئيــس أركان 
املســلحة  القوات  حرب 
املرصيــة الفريق محمد 
القيادة  قائــد  مع  فريد 
األمريكيــة  املركزيــة 
كينيــث  أول  الفريــق 
من  عــددا  ماكينــزي 
الخاصة  املوضوعــات 
بني  املشــرتك  بالتدريب 

البلدين«.
اســتقباله  وخــالل 
املرافق  والوفد  ملاكينزي 
الذي يــزور مرص حاليا 
يف زيارة رســمية عى 
فعاليات  متابعة  هامش 
»النجم  املشرتك  التدريب 

فعالياته  تســتمر  والذي   »2021 الســاطع 
حتى 1٧ ايلــول الجاري بقاعدة محمد نجيب 
العســكرية، أكد الفريــق فريد عى »حرص 
القيادة العامة للقوات املسلحة ملتابعة كافة 
األنشطة التى تنفذ يوميا وتقوم بتهيئة املنا 
بالتدريب  املشرتكة  العنارص  لكل  الذي يحقق 
القدرة عــى تنفيذ كافة املهام واألنشــطة 
أشــاد  بدوره  إليها«.  تــوكل  التي  التدريبية 
التدريب  يحققه  الــذي  بـ«الصدى  ماكينزي 

بكافة األوســاط العسكرية الدولية«، معربا 
القوات املسلحة املرصية  عن »إعجابه بقدرة 
عى تنظيــم فعاليات هذا الحــدث الذى يعد 
واحدا مــن أهم وأكرب التدريبــات التي تنفذ 

مبنطقة الرشق األوسط«.  
هذا وقام رئيس أركان حرب القوات املسلحة 
وقائد القيــادة املركزيــة األمريكية بجولة 
القيادة  املرور عــى مراكز  تفقدية تضمنت 
تعتمد  التي  العمل  آليات  ملتابعة  والســيطرة 

عى التخطيط املشرتك إلدارة مهام التدريب.



ــات ــيـ ــيـــات ـــــ دولـ ــربـ عـ
اإلثنني 13  أيلول 2021

ــزة  ــى  ــ ــة الــقــطــريّــة ال ــح ــن ــة إرســــــا امل ــوي ــس تـــّمـــت ت
وزراء »إســــــــــــــــــــــرائيليون« يُطالبــــــــــــــــــــــون بتشــــــــــــــــــــــديد 
ــــــــــرو احـــــتـــــجـــــاز املـــعـــتـــقـــلـــيـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن

ــا ــن شــمــالــي ســوري ــي ــي « حـــّيـــدت أربـــعـــة إرهــاب ــا ــ ــدف ــ »ال
ــة إلعـــــــــــادة  ــ ــ ــي ــ ــ ــو ــ ــ ــف ــ ــ ــل مــــــــع امل ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أنــــــــــقــــــــــرة: نـ
ـــــــيـــــــن وخـــــــــــاصـــــــــــة ســــــــوريــــــــا مـــــــــنـــــــــة لـــــــالجـــــــ

أعلنت وسائل إعالم عربية بأن أعضاء يف حكومة إرسائيل 
يطالبون بتشديد ظروف احتجاز األرسى الفلسطينيني املدانني 
بتهمة »اإلرهاب«، بعد العملية املدوية لهروب ستة معتقلني 

من سجن جلبوع. 
وذكرت قناة »كان 11« اإلرسائيلية أمس، أن هؤالء الوزراء 
ســيطالبون بتكليف لجنة حكومية ســتحقق يف مالبسات 
عملية الهروب مبراجعة ظــروف احتجاز املدانني يف قضايا 

اإلرهاب يف السجون اإلرسائيلية أيضا.
ومن املتوقع، حسب القناة، أن يطلب وزير االتصاالت يؤاف 
هندل، خالل اجتامع ســتعقده الحكومة، دمج هذه املسألة 
رســميا يف قامئة أهداف اللجنة، وســيدعمه وزيران آخران 
عى األقل، وهام وزير الثقافة والرياضة هييل تروبر ووزير 

الزراعة عوديد فورير.
وأشارت القناة إىل أنه من املتوقع أيضا أن يدعو نائب وزير 
األمن الداخيل يؤاف ســيغالوفيتش إىل أن تستعرض اللجنة 
أوســع طيف ممكن من املسائل املتعلقة بعمل السجون، فيام 
ســترص وزيرة الداخلية أيليت شــكد عى التطبيق الفوري 
لالســتنتاجات التي خلصــت إليها قبل عدة ســنوات لجنة 
حكومية أخرى وتق بالتشديد امللموس يف ظروف احتجاز 

»اإلرهابيني« يف السجون.
ومتكنت السلطات اإلرسائيلية من إلقاء القبض عى أربعة 
من هؤالء الفلسطينيني الســتة الذين هربوا مطلع األسبوع 

الجاري من سجن جلبوع والبحث جار عن اآلخرين.
                        رئيس الوزراء

قــال رئيس الــوزراء اإلرسائييل نفتايل بينــت، »إنه متت 
تســوية إرســال املنحة القطرية للمحتاجني يف قطاع غزة 

بواسطة آلية مبشاركة األمم املتحدة.« 
وأوضح بيان صادر عن مكتب بينيت أنه: »مثلام نرش رسميا 
متت تسوية إرسال املنحة القطرية للمحتاجني يف قطاع غزة 
بواسطة آلية مبشــاركة األمم املتحدة حيث يتم مترير املنحة 
بواسطة كوبونات وليس بواسطة حقائب تحمل أمواال نقدية 

مثلام كان األمر سابقا«.
وتابع »أمــا الجزء الثالث من املنحة فاألجهزة األمنية تنظر 
يف خيــارات مختلفة بشــأنه، عندما ســيتم إيجاد مخطط 
مناســب يضمن عدم وصــول هذه األموال لتمويل أنشــطة 
إرهابية، ســيطرحه وزير الدفاع عى رئيس الوزراء، املخطط 
السابق لن يتكرر، رئيس الوزراء سيبلور موقفه من هذا الشأن 

بعد أن تعرض عليه الخيارات املختلفة«.

أعلنت وزارة الدفــاع الرتكية أمس »تحييد  إرهابيني« من 
عنارص »حزب العامل الكردستاين« شاميل سوريا. 

وقالت الوزارة يف تغريدة عرب حســابها يف »تويرت«، إن 
»الجيش الرتيك يقف باملرصــاد أمام إرهابيي »ي ب ك يب 

كا كا««.
وأكــدت أن »أبطال القوات الخاصة متكنــوا من تحييد  
إرهابيني من التنظيم كانوا يســتعدون لشن هجوم يستهدف 

منطقة عملية »نبع السالم« شاميل سوريا«.
ويف 23 نيســان املايض، أطلقت تركيــا عمليتي »مخلب 
الــربق« و«مخلب الصاعقة« بشــكل متزامــن ضد عنارص 
»حــزب العامل الكردســتاين« يف مناطق متينا وأفشــني-

باسيان شاميل العراق.
عى صعيــد آخر، قال وزيــر الخارجية الــرتيك مولود 
تشــاووش أوغلو، »إن بالده تشــهد حاليا تعاونا أفضل من 

املجتمع الدويل للعودة اآلمنة لالجئني«.
وكشف أوغلو يف ترصيح صحفي أمس، من والية أنطاليا 
أن »املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، فيليبو 
غراندي قدم إىل تركيا مؤخرا وأنهــم يعملون مع املفوضية 
عــادة اآلمنة لالجئــني إىل بلدانهم، وخاصة ســوريا«،  ل

مضيفا »بدأنا نشــهد اآلن تعاونا أفضل من املجتمع الدويل 
بشأن إعادة الالجئني بشكل آمن إىل بلدانهم«.

وأشــار إىل أن »تركيا هي البلد التي تستضيف العدد األكرب 
من الســوريني«، الفتا إىل »أنهم بدأوا مببــادرة تعاون مع 
دول الجوار التي تســتضيف الســوريني وهي لبنان واألردن 

والعراق«.
وأكد رضورة تنفيذ مشــاريع التعليم والصحة والتوظيف 

للعائدين.
ولفت تشــاووش أوغلو أن »أوروبا تعــارض حتى اليوم 
إعادة إعامر ســوريا« مضيفا »صحيح إعادة إعامر بلد أو أي 
مكان تستمر فيه الحرب أمر غر واقعي. لدينا جميعا موقف 
واضح حيال النظام لكن تلبية االحتياجات األساســية عى 

األرض ال يعني إعادة بناء الدولة«.
واســتطرد »األمر ذاته ينطبق عى أفغانستان، لكن بسبب 
الوضع الحايل فيها ليس من الصواب ومن غر املمكن إرسال 

الناس عى الفور«.
وبني تشاووش أوغلو أن »تركيا أعادت األفغان إىل بالدهم 
السابقة،  األفغانية  واإلدارة  الحكومة  بالطائرات خالل فرتة 

كام أنها أعادت الباكستانيني أيضا بنفس الطريقة«.

ــن مــصــر  ــ ــة مـ ــيـ ــابـ ــجـ ــة: مـــــؤشـــــرات إيـ ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــل سـ ــ ــائـ ــ وسـ
ــزو ــ ــع ــ ــام امل ــ ــظ ــ ــن ــ ــرات ال ــ ــاب ــ ــخ ــ ــر م ــ ــدي ــ ــأن تــســلــيــم م ــشــ ــ ب

ــم  ــّلـ ــسـ ــتـ ــة تـ ــ ــي ــ ــب ــ ــي ــ ــل ــ ــات ال ــ ــ ــاب ــ ــ ــخ ــ ــ ــت ــ ــ ــــيــــة االن مــــفــــو
نــــــــ قــــــــانــــــــون انــــــتــــــخــــــاب رئـــــــيـــــــ الـــــــدولـــــــة

حــــــــــوار  ال   : الــــــــبــــــــيــــــــالروســــــــي  الــــــــرئــــــــيــــــــ 
مــــــــــع الــــــــــغــــــــــرب قـــــــبـــــــل رفـــــــــــــع الــــــعــــــقــــــوبــــــات

ــث بــســخــريــة ــيـ ــزابـ ــيـ ــة إلـ ــكـ ــلـ ــب يُـــقـــّلـــد املـ ــ ــرام ــ ــامـــي ت مـــحـ
االميركي الجي  قــائــد  ويُــهــاجــم   .. ــدرو  أنـ نجلها  مــن  ويــتــبــرأ 

قلد رودي جوليــاين، محامي الرئيس االمريك الســابق 
دونالد ترامب، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، خالل الخطاب 
الذي ألقاه، السبت، مبناسبة الذكرى الـ20 لهجامت 11 أيلول.
٧٧ عامــا يف مقطع مصور له من حفل  وزعم جولياين 
العشاء الذي أقيم يف مطعم شيربياين يف نيويورك، أن ملكة 
بريطانيا عرضت عليه نيل وســام الفروسية عن جهوده يف 
مدينة نيويورك، عقب أحــداث 11 ايلول، وقتام كان محافظ 

املدينة، وأنه رفض ذلك.
وقال جوليــاين يف الفيديو: »لقد رفضــت الحصول عى 
وسام الفروســية ألنك إذا حصلت عى لقب فارس كان عليك 

أن تفقد جنسيتك«.
ومنحت ملكــة بريطانيا، عمدة نيويورك الســابق، رودي 
جولياين، لقبا فخريا يف عــام 2001، ومل يُطلب منه التخيل 

عن جنسيته.
بعد ذلك انتقل جولياين يف نفس الفيديو إىل األمر أندرو، 
نجــل امللكة إليزابيــث، الذي تلقى مؤخــرا أوراقا يف دعوى 
قضائيــة من فرجينيــا جوفري، ايل اتهمــت رجل األعامل 
املنتحر، جيفــري إبســتني،بأنه كان يجربها قبل  االمريك 

موته عى مامرســة الجنس مع أصدقاء له، من بينهم األمر 

الربيطاين أندرو، وكان عمرها حينــذاك ال يتجاوز 1٧ عاما، 

وهو ما ينفيه أندرو بشدة.

وقال:

كــام انتقد محامــي ترامب يف خطابه سياســة الرئيس 

االمريك جو بايدن يف أفغانستان، وإجالء الجنود األمركيني 

من كابول.

وقال جولياين وســط تصفيق من الجمهــور إن »ما فعله 

بايدن خالل األسبوعني املاضيني هو جنون مخيف«.

كام تطــرق رودي جولياين يف خطابه، للحديث عن رئيس 

ال مارك مييل، الذي انتقده  األركان األمركية املشــرتكة، الج

لوصفه قاعدة باجرام الجوية يف أفغانســتان بأنها »ليست 

ذات أهمية اسرتاتيجية«.

وقال:

وتحدث رودي جولياين يف خطابه، عن دوره يف اإلرشاف 

عى مدينة نيويورك، يف أعقاب أحــداث 11 ايلول، وقال إنه 

»قبل 20 عاما قام بواجبه تجاه هذا البلد وأنه فخور بهذا«.

كشــفت وســائل إعالم 
سلطات  تلقي  عن  سودانية 
البــالد مــؤرشات إيجابية 
تســليم  بشــأن  مرص  من 
عــدد من مســؤويل نظام 
البشر  عمر  املعزول  الرئيس 

املطلوبني لدى الخرطوم.
ونقــل موقــع »أخبــار 
السودان« امس عن »مصادر 
العامة  النيابة  يف  مطلعة« 
الســودانية أن النائب العام 
املكلف مبارك محمود عثامن، 
إيجابية من  تلقى إشــارات 
يف  بالتعاون  املرصي  نظره 
تسليم مدير األمن واملخابرات 
صالح  الســابق،  السوداين 
عبد الله الشهر بـ »قوش«، 
النظام  عنارص  من  وآخرين 
مرص  إىل  هربــوا  املعزول، 

.201 عقب اإلطاحة بنظام البشر يف نيسان 
وذكر املوقع اإلخباري أن السلطات املرصية كانت قد رفضت 
سابقا الطلب السوداين بتسليم »قوش«، ثم رشعت الخرطوم 
يف إجراءات اسرتداده عرب اإلنرتبول الدويل يف بالغات جنائية 
تتعلق باإلرهاب والفساد املايل والرثاء الحرام املشبوه، وتعذيب 

.201 املعتقلني إبان اندالع االحتجاجات يف البالد عام 
وأضافت املصادر املوثوقــة التي تحدثت لصحيفة »الرشق 
األوســط« أن »مباحثــات جديــة« جرت بني النائــب العام 
الســوداين ونظره املرصي بخصوص املتهمني الســودانيني 
املطلوبني املوجودين حاليا يف مرص. وأشارت إىل أن »اخرتاقا 
كبرا« حدث يف هذا الشأن، إذ أبدى الجانب املرصي »استعداده 
التام« ملناقشــة التعاون يف تســليم املطلوبني للســلطات 
السودانية، كام اتفق الجانبان عى مواصلة االتصاالت بينهام 

حول الكيفية والطرق التي سيتم بها األمر.

وعاد النائب العام السوداين، إىل البالد األربعاء املايض بعد 
زيارة إىل مرص اســتغرقت  أيام، بدعوة من نظره املرصي 
حامدة الصاوي، وقعا خاللها عى عدة مذكرات تفاهم لتدريب 

وكالء النيابة مبعاهد التحقيق الجنايئ يف القاهرة.
ورجحت املصادر أن تفتح الخطوة الطريق أمام تسليم مدير 
املخابرات السوداين السابق باعتباره من أبرز املطلوبني للعدالة 
يف السودان. كام يشمل التعاون تسليم عدد محدود من رموز 
النظــام املعزول الذيــن هربوا إىل مرص، وبعــض املخالفني 

للقوانني الجنائية يف البالد.
وأفادت املصادر نفســها بأن النائب العام الســوداين بدا 
متفائالً من أن التعاون مع النيابة العامة املرصية ســيحرز 
تقدماً كبراً بخصوص تســليم املطلوبني من خالل االتصاالت 
البلدين. وتفيد متابعات »الرشق األوسط«  التي ستستمر بني 
بوجود مســؤولني آخرين تقلدوا وظائــف عليا يف حكومة 

البشر، يعيشون اآلن يف القاهرة.

مفوضية  تســلمت 
الليبيــة  االنتخابــات 
رئيس  انتخــاب  قانون 
عن  الصــادر  الدولــة 
ما  وفق  النواب،  مجلس 
صفحتها  عــرب  أعلنته 

عى »فيسبوك«أمس. 
وقالــت املفوضية إن 
رئيس  انتخــاب  قانون 
مادة   ٧٧ يتضمن  الدولة 
توضــح اختصاصــات 
ورشوط  الرئيــس 
الرتشــح  وإجــراءات 

واالقرتاع.
ســفارات  وكانــت 
املتحــدة  الواليــات 

وبريطانيا وفرنســا وإيطاليا وأملانيا حثت الجهات الليبية 
الفاعلة عى »ضــامن إجراء انتخابات برملانية ورئاســية 

2 كانون االول2021«. نزيهة يف 

وقالــت الســفارات الخمس يف بيان مشــرتك، إن هذه 

االنتخابات »هي خطوة أساســية يف تحقيــق املزيد من 

االســتقرار وتوحيد ليبيا«، مشــددة عى رضورة »احرتام 

نتائجها من قبل الجميع«.

أعلن الرئيس البيالرويس ألكســندر لوكاشينكو امس »أن 
بالده لن تتحاور مع الغرب حتى رفع عقوباته املفروضة عى 

مينسك«.
التدريبية  املياديــن  زيارته ألحد  أثناء  لوكاشــينكو  وقال 
العسكرية وسط بيالروس ملتابعة مرحلة من مراحل تدريبات 
»الغرب 2021« املشــرتكة بني القوات املسلحة البيالروسية 
والروسية: »ما مل يتم رفع هذه العقوبات الغربية وما مل تنته 

إهانة مواطنينا لن نحاورهم«.
وانتقــد الرئيس البيالرويس محــاوالت االتحاد األورويب 
»غر الجدية« ملامرســة الضغط عى مينســك بواســطة 
موســكو. وبحســب لوكاشــينكو فقد كان رئيس املجلس 
األورويب شارل ميشيل توجه بهذا الطلب إىل الرئيس الرويس 

فالدمير بوتني.
وأشار الرئيس البيالرويس إىل أن مينسك متمسكة مبواصلة 
الحوار مع الدول األوروبية لكن مطالبات هذه األخرة تتعلق 
مثل ملف االنتخابات أو قضية  بشــؤون بيالروس الداخلية 

»السجناء السياسيني« وهو أمر مرفوض لدى بالده.
أما الوضع عى حدود بيالروس مع دول االتحاد األورويب، 
فوصفــه لوكاشــينكو بأنه »مشــكلة الغرب« الــذي أعلن 

ســابقا، وفقا له، عن استعداده الستقبال جميع الالجئني من 

أفغانســتان ودول أخرى، غر أن االتحــاد األورويب يطردهم 

حاليا من أراضيه باســتخدام الكالب وإطالق الرصاص فوق 

رؤوسهم.

كام انتقد لوكاشــينكو االتحاد األورويب والواليات املتحدة 

بســبب رفضهام إرســال مراقبني ملتابعة تدريبــات »الغرب 
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ــوب ــ ــب ــ دولــــــــيــــــــات ـــــــــ م
مـــــكـــــتـــــب الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات األمــــــــيــــــــركــــــــي يـــنـــشـــر

تعّلق  ــة  ــســعــوديّ وال  ... ــو ــلـ ايـ بهجمات   ُمتعلقة  ــيــقــة  و أو 
ـــــالـــــب املـــجـــر  ــ  ــ ــي ــ ــس ــ ــرن ــ الـــــبـــــابـــــا ف
« عــلــى اســتــقــبــا املــهــاجــريــن بــــ»االنـــفـــتـــا

ــة تـــؤكـــد اعــتــقــا  ــي ــك ــي ــش ــت ـــة ال الـــشـــر
ــا ــيـ ــرانـ ــن أوكـ ــ ــب م ــطــل ــي ب ــ ــ ــن روس ــ ــوا ــ م

ــو  ــ ــان بالحصـ ــ ــّيتان تطمحـ ــ ــّيتان فرنسـ ــ سياسـ
علـــــى لقـــــب أو امـــــرأة رئيســـــة للبـــــالد

ـــــر متوقعـــــة«  ي ـــــ » ـــــر عســـــكري يكشـــــف نتائ تقري
فـــــي حـــــا نشـــــوب الحـــــرب بيـــــن روســـــيا وفرنســـــا

األمريك  الفيدرايل  التحقيقــات  مكتب  نرش  
أول وثيقــة متعلقة بتحقيقــه يف هجامت 11 
الحكومة  ودعــم  املتحدة  الواليــات  عى  ايلول 
السعودية املشــتبه به للخاطفني وذلك بناء عى 

أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن.
وتوفــر الوثيقــة التي رفعت عنهــا الرسية 
201، تفاصيل عن  مؤخًرا، والتي تعود إىل عام 
للتحقيق يف  الفيدرايل  التحقيقــات  عمل مكتب 
الدعم اللوجســتي املزعوم الذي قدمه مســؤول 
قنصيل ســعودي وعميل اســتخبارات سعودي 
مشتبه به يف لوس أنجلوس إىل اثنني عى األقل 
من الرجال الذين اختطفوا الطائرات يف 11 أيلول 

2001، بحسب شبكة »يس إن إن« األمركية.
وتوضــح الوثيقة، التي صــدرت يف الذكرى 
العرشيــن للهجامت املميتــة، تفاصيل اتصاالت 
أثارت اشــتباه مكتب  متعددة وشــهادة شهود 
التحقيقــات الفيدرايل بعمر البيومي  الذي يُزعم 
ولكن  أنجلــوس  لوس  يف  ســعودي  طالب  أنه 
مكتب التحقيقات الفيدرايل يشتبه يف أنه عميل 

سعودي.  استخبارات 
وتصفــه وثيقة مكتــب التحقيقات الفدرايل 
بأنه منخــرط بعمق يف تقديم »املســاعدة يف 

الخاطفني. ملساعدة  والتمويل«  واإلقامة  السفر 
من جانبها، رحبت الســفارة الســعودية يف 
واشــنطن، يوم األربعاء، بـ »اإلفراج عن وثائق 
مكتب التحقيقــات الفدرايل وأن »أي مزاعم بأن 
السعودية متواطئة يف هجامت 11 أيلول كاذبة 

قاطع«. بشكل 
من جهتــه، قال وزير الخارجية الســعودي، 
األمر فيصل بن فرحان، إن »اململكة متمســكة 
مبكافحــة اإلرهاب مــع حلفائهــا«، مؤكدا أن 
»اململكة لطاملا طالبت بالكشــف عن كل الوثائق 

ايلول«.  11 باعتداءات  املتعلقة 
وجاء ذلك خالل مؤمتر صحفي مشرتك عقده 
فيصــل بن فرحــان مع نظره النمســاوي يف 
الســعودي  الخارجية  وزير  لفت  الرياض، حيث 
إىل أن »الوثائق األمركية كافة أكدت عدم تورط 
مشــرا  اإلرهابية«،  االعتداءات  تلك  يف  اململكة 
أن »السعودية رشيكة يف مكافحة اإلرهاب  إىل 

وستعمل دوما مع حلفائها يف هذا املجال«.
تجدر اإلشــارة إىل أن إدارة الرئيس األمريك 
جــو بايدن، كانت قد رفعــت الرسية عن مذكرة 
ملكتب التحقيقات الفيــدرايل »FBI«، حيث زعم 
بعض أرس ضحايــا أحداث 11 ايلول2001 تورط 
الســعودية يف األحــداث، إال أن الوثيقة أكدت 
عدم وجود أي روابط بني الحكومة الســعودية 

والخاطفني.
ترشحت  »عندما  مرســومه:  يف  بايدن  وقال 

ملنصب الرئيس، التزمت بضامن الشــفافية فيام 
يتعلــق برفــع الرسية عن وثائــق هجامت 11 
ايلول2001 اإلرهابية »، مضيًفا أنه »ســيواصل 
التعامــل باحرتام« مع عائالت أولئك الذين توفوا 

الهجامت. يف 
أضاف: »قبــل الذكرى العرشيــن ألحداث 11 
الحصول  األمــريك  الشــعب  يســتحق  ايلول، 
عى صورة أكمــل ملا تعرفه ســلطاته عن هذه 
الهجــامت... مــن األهمية مبــكان أن تحافظ 
حكومــة الواليات املتحدة عــى أق قدر من 
املناسبات  الشــفافية وتحافظ عى الرسية يف 

فقط.

{ دخول االرهابيني املتورطني
اىل املطار {

ويف التفاصيــل، بعــد 20 عاما مــن أحداث 
ايلول، تختلف ذكريات كل شــخص كان حارضا 
الواقعة ملا سببته من ضحايا وتداعيات  يف هذه 
الذي سجل دخول  الذي قاله املوظف  عاملية، فام 

»إرهابيني« إىل املطار؟
أعــرب مايك توهــي، وكيل تذاكــر الخطوط 
شعر  الذي  الحزن  السابق عن  األمريكية  الجوية 
به منذ 11 ايلول 2001 عندما قام بتسجيل دخول 
اثنني من »اإلرهابيــني« يف مطار بورتالند، قبل 
طائرة  »اختطفا  حيث  بوســطن  إىل  يتوجها  أن 
اصطدمت بالربج الشاميل ملركز التجارة العاملي«.

ويف مقابلــة مع شــبكة »CNN«، قال مايك 
توهــي: »مل يفعال أي يشء إلثارة أي شــكوك 
حقيقية..رمبا مارسا هذا مرات ال حرص لها يف 

مختلفة«. مطارات 
وأضاف: »كان هذا الســؤال الصعب الذي ظل 
يدور يف ذهني لسنوات..وذهبت لالستشارة من 

أجله..ما الذي أخفقت فيه؟ ملاذا مل أر هذا؟«.

الربيطانية املخابرات  { رئيس 

حذر من تكرار السيناريو {
من جهته، قال كني ماكالــوم مدير املخابرات 
«، إن انســحاب  الداخليــة الربيطانيــة » 
الجيش األمريك من أفغانســتان، زاد من خطر 

وقوع هجوم إرهايب آخر شبيه بـ11 ايلول.
صحيفة  نقلتــه  حديث  يف  ماكالــوم،  وذكر 
اإلســالميني هللوا  املتطرفــني  أن   ،The Times
لقرار واشــنطن الذي أثار البهجة يف نفوسهم. 
والحديــث هنا، ال يدور فقط عــن ارتفاع الروح 
املعنوية، بل وعن االحتامل الكبر إلعادة تجميع 

اإلرهابيني من أجل تنفيذ هجامت أكرث تعقيدا.
وأضاف: »الخطر يتمثــل يف احتامل إعادتهم 
املؤامرات  مواجهة  إىل  وإعادتنا  قواهم،  لتجميع 
املعقــدة املخطط لها جيدا والتي واجهناها خالل 
هجــامت 11 ايلول ويف الســنوات التــي تلتها 

الحقا«.

تحدى البابا فرنســيس بابا 
الفاتيــكان، توجهات حكومة 
عالنيــة  بدعوتهــا  املجــر، 
اســتقبال  عى  لـ«االنفتاح« 

مهاجرين.
ما  بحســب  البابا،  ودعــا 
»رويرتز«،  وكالــة  أوردتــه 
حكومــة املجــر إىل رضورة 
اســتقبال  عــى  االنفتــاح 
مهاجريــن، متحديا توجهات 
رئيس الوزراء املجري، فيتكور 
أوربــان، الذي يعــرف بآرائه 

الهجرة. املتشددة بشأن 
وقــال البابا فرانســيس: »يحثنا الصليب 
عى الحفــاظ عى جذورنا ثابتة، ولكن دون 
الينابيع  مــن  لالســتفادة  عمياء  دفاعية 
املتجددة للشباب، وعلينا االنفتاح عى عطش 
الجديد،  إىل  عرصنــا  يف  والنســاء  الرجال 
وأمتنى أن تكون املجرعى هذا النحو، راسًخة 

ومنفتًحة ومتجذًرة«.
ودعــا بابــا الفاتيكان يف وقت ســابق، 
إىل الحــوار إلنهاء الرصاع يف أفغانســتان، 
حتى يعيش شعبها يف سالم وأمن واحرتام 

متبادل.
كــام أنــه يعــرف بترصيحاتــه املؤيدة 
للمهاجرين، حيث ســبق، ورصح أن النساء 
تجارب مأساوية، يف  أجسادهن  يحملن يف 

إشارة إىل املهاجرات الفقرات اللوايت تحملن 
مشقة ومخاطر الهجرة من أجل أبنائهن.

جاء ذلك خالل اســتقبال البابا فرنسيس 
أعضاء مؤسسة »آرش«، والتي تأسست عام 
1 وتركز عى دعــم األطفال والعائالت  1
استقاللية  بناء  الفقرة ومســاعدتهم عى 
اجتامعية وسكنية من خالل تقديم خدمات 

مختلفة.
وقالت إذاعــة الفاتيكان إن البابا شــكر 
األطفال  لصالــح  نشــاطه  ضيوفه عــى 
واألمهات بنــوع خاص، معلقــا بالقول إن 
املؤسســة تســاعد األمهات واألطفال عى 
املعاملة،  والقيود وسوء  العنف  من  التخلص 
مبا يف ذلك »النساء املهاجرات اللوايت تحملن 

يف أجسادهن خربات مأساوية«.

قال أونديج مورافشيك السكرتر الصحفي 

إنه تم  التشــيكية،  لهيئة رئاســة الرشطة 

اعتقــال مواطن رويس يف مطار برا  امس، 

عى أســاس مذكرة اعتقال دولية صادرة عن 

أوكرانيا.وأضاف مورافشيك: »أستطيع التأكيد 

أنه تم احتجــاز أحد املواطنــني الروس، يف 

مطار برا بناء عى مذكــرة توقيف صادرة 

عن أوكرانيا«. يف وقت ســابق، قال ألكسندر 

القانونية  القضايا  فريــق  رئيس  مولوخوف 

الدوليــة يف ممثلية جمهوريــة القرم لدى 

الرئيــس الــرويس، إن الرشطة التشــيكية 

، ألكسندر فرانشتي أحد  اعتقلت يف مطار برا

املشاركني يف أحداث ربيع القرم التي أسفرت 

عن إعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا.

أعلنت سياســيتان فرنســيتان رســميا 
عن نيتهام الســعي ألن تصبحان أول امرأة 
الربيع  انتخابات  رئاسة فرنســا يف  تتوىل 
التجمع  من  لوبان  ماريــن  املقبلة.وأطلقت 
االشرتاكية  باريس  بلدية  ورئيسة  الوطني، 
آن هيدالغــو، حملتيهام رســميا.وهيدالغو 
البالغــة من العمر 2 عاما، رئيســة بلدية 
201، وهي  العاصمــة الفرنســية منــذ 
املرشحة األوفر حظا للفوز برتشيح الحزب 
االشــرتايك، أطلقت حملة ترشــيحها يف 
مدينة روان الشاملية الغربية.وبدأت لوبان، 
زعيمة الحــزب اليميني املتطرف البالغة من 

العمر 3 عاما حملتها يف مدينة فريجوس 
الحرية  عــن  بالدفاع  بتعهدها  الجنوبيــة 
الفرنسية.يشار إىل أن السياسيتني تنضامن 
إىل القامئة املتزايدة من املنافســني للرئيس 
الحايل إميانويل ماكرون.ومل يعلن ماكرون، 
3 عاما، بعد عن خوضه السابق االنتخايب، 

لكن من املتوقع أن يفعل ذلك.
وإعالن الرتشــح يف فرنسا إجراء شكيل 
رضوري لــكل انتخابات رئاســية متتالية.

ومن املتوقع أن يتحول الســباق إىل مبارزة 
بني لوبان وماكرون، كام كانت يف آخر مرة 

عام 201٧.

كشف تقرير عسكري أمرييك أنه يف حال 
الحرب بني روســيا وفرنسا ستكون  اندالع 
األخــرة غر قادرة عــى املقاومة والدفاع 

لفرتة طويلة.
مؤسسة  عن  العســكري  التقرير  وصدر 
األبحــاث األمريكية »RAND« الذي أشــار 
إىل أنه بالرغم من امتالك فرنســا جيشــا 
قويا ومــزود بأحدث املعدات العســكرية، 
املختلفة  العسكرية  الطائرات  إىل  باإلضافة 
والقوات العســكرية الخاصة املدربة بشكل 
جيد عــدا امتالك بعض األســلحة النووية 
الفرنسية ستكون  الدولة  والبيولوجية، فإن 

غر قادرة عى املقاومة لفرتة طويلة.
وأضاف التقرير أنه ال ميكن االعتامد عى 
القوات املســلحة الفرنســية ألنها ال متلك 
القوة البرشية واحتياطيات الذخرة لشــن 

الهجوم املضاد ضد روسيا.

التقرير عى أن روسيا خصم قوي  وتابع 
وماهر وبــدون الدعم األمرييك ستفشــل 

فرنسا وتكون نهايتها خالل بضعة أيام.
كام اعترب التقرير أن روسيا كقوة ودولة 
دامئا عى اســتعداد ألي حــرب عكس دول 

الناتو.
رئيس معهد  نائــب  قال  الصدد  هذا  ويف 
جوريت،  دانييل  فرجينيا،  يف  ليكسينغتون 
املســلحة  للقوات  املتســارع  »التحديث  إن 
الروسية يشــر إىل تهديد عسكري متزايد 
من موســكو، األمر الذي ينبغــي أن يدفع 
الناتو إىل تعزيز قدراته الدفاعية بجدية يف 

أوروبا الرشقية.
أضاف جوريت »إن تحســني مهارة النرش 
الرسيع للقوات عى طــول الحدود الغربية 
يسمح لروسيا بشن هجامت رسيعة يف أي 

مكان من بحر البلطيق إىل البحر األسود«.



ـــــــــــــــــــة ريـــــــــــــــــــا
اإلثنني 13  أيلول 2021

كالم الصورة :

بــيــن الــغــضــب والـــســـخـــريـــة... رونـــالـــدو يــثــيــر الـــجـــد فـــي إيــطــالــيــا

ــن هـــي ــ ــ مـــــيـــــدوز... م ــن ــالشــي ــة ف ــطــل ــة ب ــي ــان ــط ــري ــقـــة ب مـــراهـ

أثار الربتغايل كريســتيانو رونالدو نجم مانشسرت يونايتد 
اإلنكليزي، حالة من االنقسام يف الشارع الكروي اإليطايل، 

خالل الساعات املاضية.
وانفجر رونالدو يف أول ظهور رســمي له خالل الحقبة 
 1- الثانية مع مان يونايتد، بعد أن ســجل ثنائية يف الفوز 
عى نيوكاســل يوم الســبت، يف الجولة الرابعة من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وبينام احتفل رونالدو بني جامهر »الشــياطني الحمر«، 
واصل فريقه السابق يوفنتوس مسلسل السقوط هذا املوسم، 
بعــد أن خرس 1-2 أمــام نابويل يف ثالث جــوالت الدوري 

اإليطايل.
وســخر عدد من رواد موقع »تويرت« للتواصل االجتامعي 
من ســقوط يوفنتوس وتألق رونالدو، ونرش أحدهم صورة 
ألحد مشــجعي بطل إيطاليا التاريخي، مع الفتة كتب عليها 

ساخرا »من يريد رونالدو؟«.
ورد الحساب عى املشجع بقوله: »يوفنتوس اآلن يف املركز 

1. نقطة واحدة من 3 مباريات«. الـ
وكتب آخر: »آمل أن يدرك مشــجعو يوفنتوس أن املشــكلة 
داخل فريقهــم، وأن رونالدو كان ينقذهم طوال الســنوات 

األخرة«.
وبــدا الحزن واضحا عى أحد املشــجعني، الذي كتب: »لقد 
. اآلن  يف تعــرثات يوفنتوس أخربونا أن رونالدو الســبب 
يوفنتوس خرس مرتني بدون رونالدو، بينام هو يسجل هدفني 

ويفوز يف أول مباراة بدون يوفنتوس«.
وتطرق آخــر للحديث عن عالقة رونالــدو بجامهر بطل 
إنجلرتا األســبق، بقوله: »مشجعو يوفنتوس وريال مدريد مل 
يحبون كريستيانو مثلام هو الحال يف مانشسرت يونايتد. إنها 

عالقة من نوع خاص«.

{ رونالدو: كنت متوترا للغاية أمام نيوكاسل {

اىل لك، أحرز رونالدو ما يقرب من 00 هدف يف مســرته 
االحرتافية مــع األندية وبالده الربتغال لكنه اعرتف بأنه كان 
متوترا للغاية قبل بداية فرتته الثانية مع مانشســرت يونايتد 

يف الدوري اإلنكليزي أمس السبت.
11 هدفا مع يونايتد يف فرتته  وهز رونالدو، الذي ســجل 
-1 عى نيوكاسل يونايتد  األوىل، الشــباك مرتني يف الفوز 

بستاد أولد ترافورد ليتقدم إىل صدارة الدوري.
وأبلغ رونالدو شبكة سكاي ســبورتس التلفزيونية »كنت 
متوترا للغايــة، رمبا نجحت يف عدم إظهار ذلك. اســتقبال 

الجامهر كان مذهال«.
وتابع »كنت أفكر باألمــس أنني أريد إظهار أنني ما زلت 
قادرا عى مساعدة الفريق. عندما بدأت املباراة كنت متوترا 
للغاية عنــد بدء الجامهــر الهتاف باســمي لكنها كانت 

رائعة«.
وعاد رونالــدو، الذي أحرز مثانية ألقــاب مع يونايتد يف 
فرتته األوىل، إىل النادي الذي فشــل يف الفوز بلقب الدوري 

منذ2013  مع املدرب السابق أليكس فرغوسون.

{ هذا ما نحتاجه للفوز بالدوري {
من جهة أخرى، أشاد رونالدو، باألداء الذي ظهر به فريقه 

أمام نيوكاسل.
وقاد رونالدو مانشســرت يونايتد لتحقيق فوز عريض عى 
-1، حيث سجل هدفني يف أول ظهور له  نيوكاســل، بنتيجة 

بعد انتقاله للعب يف أولد ترافورد هذا الصيف.
وقال رونالدو يف ترصيحات للموقع الرســمي ملانشسرت 
يونايتد عقب املباراة: »كام أخربتكــم من قبل، لدينا إمكانات 

هائلة، لدينا نجوم رائعني ومدرب جيد وفريق جيد«.
وأضــاف: »نحن بحاجة لبنــاء العقلية للفــوز بالدوري 

اإلنكليزي املمتاز وكذلك دوري أبطال أوروبا«.
وتابع: »لذلك أنا هنا ملســاعدة الفريــق، أعتقد أن لدينا 11 
العًبا يلعبون جيدا، باإلضافة إىل الذين يتواجدون عى مقاعد 

البدالء ميكن أن يساعدوا أيضا«.
وختم: »لدينا فريق جيد، كام أخربتك، والروح موجودة«.

- 2 وبرونو  وسجل رباعية اليونايتد رونالدو هدفني 
، بينام ســجل هدف  0 0 وجيي لينجارد  فرنانديــز 

. نيوكاسل الوحيد خافير مانكييو 

{ فرغوسون: مل أتخيل رونالدو
بقميص مانشسرت سيتي {

وضمن هذا االطار، كشــف الســر أليكس فرغوســون، 
املدير الفني األسطوري ملانشسرت يونايتد، عن كواليس إعادة 

الربتغايل كريستيانو رونالدو، إىل أولد ترافورد، هذا الصيف.
وقال فرغوســون يف ترصيحات نقلتها صحيفة »مرتو« 
اإلنكليزية: »لقد خرجت مثل أي شخص آخر، كان هناك ترقب 
طوال اليوم حتى انطالق املبــاراة، أتحدث بالنيابة عن جميع 

املشجعني، إنه يوم رائع ملانشسرت يونايتد«.
وأضاف: »الكثر مــن الناس لعبوا دورا كبــرا يف إعادة 
رونالدو إىل مانشســرت يونايتد، وعلمت أن كريستيانو يريد 

حًقا القدوم إىل هنا وهذا أمر مهم«.
وتابع: »لن أقول إنه عاطفي، لكنه مثر ومريح بالنســبة 

يل، مل أتخيله يلعب ملانشسرت سيتي«.
وأكمل: »هذا هو السبب يف خطواتنا ليك نتأكد من رغبته 

يف العودة إىل هنا، ثم قام النادي بدوره وأعاده من جديد«.
وأتم: »أعتقد أنه سيكون له تأثر عى الالعبني الشباب عى 

وجه الخصوص، لديه الخربة للتعامل مع هذه األمور«.

{ برونو: الكل يعرف ما يستطيع رونالدو فعله{
علق برونو فرنانديز، متوســط ميدان مانشسرت يونايتد، 
عى تألق زميله كريســتيانو رونالــدو يف ظهوره األول مع 

الشياطني الحمر.
وقال برونو، يف ترصيحات عقب املباراة لشــبكة »سكاي 
سبورتس«: »كان ميكن اعتبار املباراة مثالية، يف حال مل تتلق 
شباكنا الهدف.. لكننا ســعداء للغاية، واملستوى بشكل عام 

كان جيدا جدا«.
وأضاف: »نيوكاســل فريق منظم للغايــة، ويدافع بصورة 
مميزة.. لكننا حركنا بدورنا الكــرة بصورة رسيعة، وانتظرنا 

اللحظة املناسبة لرضبهم«.
وعن هدفه الصاروخي، قال: »هذا أحد األمور التي أعمل عليها 
، واليوم تحصلت عى الفرصة ونجحت يف التسجيل«. التسديد

كام أشاد برونالدو، قائاًل: »الكل يعرف ما ميكن لكريستيانو 
رونالدو أن يقدمه للنادي، نحن ســعداء للغاية بتواجده معنا.. 
واألمر األهم كام سيقول هو، الخروج بالنتيجة من أجل الفريق، 

والالعبون الجيدون بإمكانهم اللعب بصورة مميزة معا«.
وأتم: »وصلنا إىل نهاية املوســم املايض ببعض األخطاء، 
لكن أبلينا البالء الحسن، وكان هناك تطور يف النادي.. وحان 

اآلن وقت التقدم للخطوة التالية«.

{ ماغواير يحتفل بعودة رونالدو
إىل أولد ترافورد {

من جهته، احتفل هاري ماغواير، قائد مانشســرت يونايتد، 
بعودة النجم الربتغايل كريســتيانو رونالدو إىل الشــياطني 

الحمر هذا املوسم.
ونرش ماغواير، عى حســابه الرســمي مبوقع التواصل 
االجتامعي »تويرت«، صورة احتفاله مع رونالدو، وكتب عليها: 
»عاد إىل املنزل والشعور جيد.. هذه األجواء تستحق االنتصار.. 

إنه أمر ال يصدق«.
يذكر أن رونالدو انتقل من يوفنتوس إىل مانشسرت يونايتد 
1 مليون يورو كقيمة  يف املركاتو الصيفي املــايض مقابل 

ثابتة، باإلضافة إىل متغرات تبلغ  ماليني يورو.
ويحتل مانشســرت يونايتد صدارة الدوري اإلنكليزي املمتاز 

برصيد 10 نقاط بالتساوي مع تشيلي.

حققت الالعبة الربيطانية 
يف  معجزة  رادوكانــو  إميا 
العــامل التنس، بعــد فوزها 
بلقب بطولة أمركا املفتوحة 

للتنس 2021.
الربيطانيــة  وتغلبــت 
عى  رادوكانو  إميا  املغمورة 
 - الكنديــة ليى فرنانديز 
فــردي  نهــايئ  يف   3- و
الســيدات ببطولــة أمركا 
املفتوحــة للتنــس، لتحرز 
أول لقب يف مســرتها يف 

البطوالت األربع الكربى.
املراهقة الصغرة فازت بلقب بطولة أمركا املفتوحة للتنس 
بعد مشــوار إعجازي، لتصبح األوىل يف تاريخ التنس، التي 
تخوض األدوار التمهيدية وتفوز بإحدى بطوالت غراند سالم.
1 عاما، التي تحمل الجنسية الربيطانية، ترجع  صاحبة الـ
أصولها ألب رومــاين وأم صينية، كان تصنيفها قبل البطولة 
1، وهو تصنيف مرتاجع للغاية، علام بأنها اشــرتكت  رقم 0

. وايلد كارد يف البطولة ببطاقة دعوة 

{ طفولة إميا رادوكانو {

وبدأت إميا رادوكانو مامرسة التنس يف سن الخامسة، بعد 
3 أعوام من قدومها من تورونتو الكندية، برفقة عائلتها.

إميا رادوكانــو بدأت تدريبات التنــس يف مجمع بروميل 
للتنس، وذلك منذ العارشة وحتى السادســة عرش، كام لعبت 
مدرســة »نيوســتد وود« دورا محوريا يف التعليم الريايض 
لالعبــة الربيطانية مثلام حدث مع بطلــة العامل يف ألعاب 

القوى دينا آرش سميث.
ومتتلــك رادوكانو مواهب متعددة، حيث تهوى مامرســة 
ســباقات »جو كارتينغ« للســيارات وموتو كروس، وركوب 

الخيل، والرقص، والغولف، والتزلج وكرة السلة.
وبعيدا عن الرياضة أبدت رادوكانو شــغفا يف تعلم اللغتني 
الصينيــة والرومانيــة الخاصة بوالديها، كــام تتحدث لغة 
املاندرين، وتشــاهد الربامج التليفزيونيــة التايوانية بنهم، 

وتعشق زيارة جدتها ماميا يف بوخارست.
ووضعت رادوكانو العبة التنس الصينية يل نا والرومانية 

سيمونا هاليب عى رأس قامئة امللهمني لها.

{ مسرة إميا رادوكانو االحرتافية {

تحولــت نجمة التنس الربيطانية إميــا رادوكانو من عامل 
201 ووصلت اىل قامئة أول  الهواة إىل االحــرتاف يف العام 
20 مصنفة عى مستوى الناشئات، وتوجت بثالثة ألقاب يف 

بطوالت االتحاد الدويل للتنس.
بدأت إميا مســرتها يف بطــوالت املحرتفات عى املالعب 

العشبية يف نوتنغهام يف حزيران 2021.

وبــدأت شــهرتها عندما 
ظهرت ألول مرة يف القرعة 
كربى،  لبطولة  الرئيســية 
وكان ذلك يف وميبلدون يف 
شاركت  عندما   ،2021 متوز 
بينام كانت  ببطاقة دعــوة 
33 عامليا، لكنها  تحتل املركز 
دور  صعدت إىل الدور الرابع 
من  انسحبت  أنها  إال   1 الـ
األســرتالية  أمام  مباراتها 
أيال تومليانوفيتش بســبب 
معاناتهــا من صعوبات يف 

التنفس.
كام وصلت اىل نهايئ بطولة شيكاغو يف آب 2021.

وتأهلت الربيطانية للمشــاركة يف القرعة الرئيســية يف 
بطولة أمركا املفتوحة بعد فوزها يف جميع املباريات الثالث 
التي خاضتها يف تصفيات البطولة دون خسارة أي مجموعة.

{ مشوار رادوكانو يف فالشينغ ميدوز {

يف الدور األول فازت إميا عى السويرسية ستيفاين فوغيل 
-3، وتغلبــت يف الدور الثاين عى الصينية شــواي  -2 و

. - -2 و تشانغ 
ويف الدور الثالث فازت عى اإلســبانية ســارة سوريبس 
-1، ويف الدور الرابع فازت عى األمركية  -صفر و تورمو 
-2، ويف دور الثامنية فازت عى  -1 و شــيلبي روجــرز 

. - -3 و املصنفة 11، السويرسية بليندا بنتشيتش 
ويف الدور قبل النهايئ فازت عــى املصنفة 1٧ اليونانية 
، لتتوج بعدها باللقب دون خسارة  - -1 و ماريا ساكاري 
أي مجموعة، بفوزها يف النهايئ عى الكندية ليى فرنانديز 

. 3- - و

{ تصنيف إميا رادوكانو الجديد {
1 يف قامئة التصنيف  حاليا تحتل إميا رادوكانــو املركز 0
الدوليــة لالعبات التنس املحرتفات، لكن ذلك ســيتغر حتام 
بعدما توجــت بلقب أمــركا املفتوحــة دون أن تخرس أي 

مجموعة يف التصفيات والبطولة عى حد سواء.
إميا رادوكانــو أصبحت أول بريطانية تحــرز لقب أمركا 
1، وأول بريطانية بشكل  املفتوحة منذ فرجينيا ويد يف 
 ،1 عام تحرز لقبا كبرا منذ فوز ويد بلقب وميبلدون يف ٧٧

2 عامليا، يف التصنيف الجديد. ليتوقع صعودها إىل املركز 
ومن املقرر أن يتــم اإلعالن عن التصنيف التصنيف الجديد، 

اليوم اإلثنني.
2 عامليا، أنها  ويعني صعود إميا رادوكانــو إىل التصنيف 
ستصبح أعى العبة بريطانية تصنيفا، بعد التفوق عى جوانا 
كونتا التــي ظلت األعى تصنيفا طوال310  أســابيع، وكان 

.201 أفضل ترتيب لها الـ يف العام 

ال و  تيا ي

و ا اد ا 

تيبا : برشـــــلونة لديه عقـــــدة نق ورحيل ميســـــي كان يمكن تجنبه
{ عقدة نقص {

ومتسك برشــلونة بأن رحيل ميي يعود للديون املرتاكمة 
من اإلدارة السابقة واستحالة تسجيل »الربغوث« يف قامئة 
الفريــق، لعدم إمكانية تخطي النادي لســقف الرواتب، رغم 

موافقته عى خفض راتبه للنصف.
وأقر البورتا حينها أن خســائر النادي يف املوســم املايض 
وحده بلغت قرابة 00 مليون يورو، وأرّص عى أنه ال يستطيع 
»رهن« مســتقبل النادي ألي العــب، ومنهم ميي، صاحب 

الكرات الذهبية ست مرات.
وعــاد رئيس الليغا ليشــدد »برشــلونة كان موافقا عى 
صفقتنا مع صندوق االستثامر الدويلCVC طوال شهر، قبل 
أن يرفض نــادي ريال مدريد االتفاق، ليســر هو اآلخر عى 
رئيس  نهجه. ففي داخل النادي هناك عقدة نقص يعانيها من 

نادي ريال مدريد فلورنتينو بريز.
وســيضخ هذا الصندوق أكرث من ملياري يورو يف الليغا، 
مقابل االســتفادة بنســبة من الحقوق السمعية والبرصية 
للبطولــة، األمر الذي كان سيســمح للربســا باإلبقاء عى 
أسطورته األرجنتيني، قبل أن يرفض هذا االتفاق، الذي يستمر 

ملدة 0 عاما، هو وريال مدريد وأتلتيك بيلباو.
وأضاف تيباس مهاجام أيضا رئيس النادي املليك »فلورنتينو 
يستأرس برشــلونة«، كام هاجم البورتا الذي فاز منذ بضعة 
أشهر برئاســة النادي لحقبة ثانية »ميكن أن يتكرر ما حدث 
رئيس النادي األســبق جوان  يف عــام 2003 حينام حمل 
النــادي بتقدميه  غاســبارت، وقامت مجموعة من أعضاء 
1 يف خســائر وصلت إىل  للقضاء. لقد تســبب وباء كوفيد 

200 مليون يورو«.

ــدم : ــ ــقـ ــ ــي كــــــرة الـ ــ ــة فـ ــيـ ــلـ ــحـ الــــبــــطــــوالت األوروبـــــــيـــــــة املـ
ميالن انــتــر  وتــعــاد  لليفربو  وســهــل  مــدريــد  ألتلتيكو  مثير  ــوز  ف

ــى ــ ــة األولـ ــلـ ــرحـ ــدم  املـ ــ ــق ــ ــرة ال ــ ــي كـ ــ الــــــــدوري الــلــبــنــانــي ف
( الــنــجــمــة  يــعــرقــل  ــاء  ــصــف وال األنـــصـــار   يسق  ــر  ــب ال

بول ح العبي ليف

ا  ا اة ال  با  

سجل توماس ليامر هدفا 
من  التاســعة  الدقيقة  يف 
ليقود  الضائع  بــدل  الوقت 
مثر  لفوز  مدريــد  أتلتيكو 
، يف ضيافة إسبانيول  1-2
الدرجة األوىل  العائد لدوري 

اإلسباين أمس األحد.
وأدرك يانيــك كاراســكو 
التعــادل ألتلتيكــو قبل 11 
بعدما  النهاية  مــن  دقيقة 
تقــدم راؤول دي تومــاس 
ألصحــاب األرض برضبــة 

رأس يف الشوط األول.
وبدا بعد هدف كاراســكو 
أن كل فريق سيخرج بنقطة 

واحدة.
لكن الحكــم أضاف عرش 
ضائع،  بــدل  كوقت  دقائق 
منطقة  داخل  ليامر  وتوغل 

جزاء إسبانيول قرب النهاية ليهز شباك الحارس دييغو لوبيز.
وتقــدم أتلتيكو إىل الصدارة برصيد عــرش نقاط من أربع 
مباريات، بينــام مل تلعب بعض فرق الصــدارة بعد يف هذه 

الجولة.
وميلك إســبانيول نقطتني من أربع مباريات خالل املوسم 

الجاري.

{ انكلرتا {
-3 حقق ليفربول فوزاً ســهالً عى مضيفه ليدز يونايتد 
، يف املباراة التي جرت أمس األحد عى ملعب »ايالند رود«،  0

ضمن الجولة الرابعة من الدوري االنكليزي املمتاز.
20 وفابينيو  وأحرز أهداف اللقاء كل من محمــد صالح 

. 1+ 0 0 وساديو ماين 
ورفع ليفربول رصيده بهذا الفــوز إىل 10 نقاط يف املركز 
الثاين مناصفة مع تشــيلي الذي تساوى معه بعدد النقاط 
وفرق األهداف وعدد األهداف املسجلة، وبفارق األهداف فقط 
وراء مانشسرت يونايتد، فيام تجمد رصيد ليدز عند نقطتني يف 

املركز السابع عرش.

{ أملانيا {
تعادل فريقــا أينرتاخت فرانكفورت وشــتوتغارت، أمس 
األحد بهدف ملثلــه، يف لقاء الجولة الرابعة من منافســات 
الدوري األملاين لكرة القدم »البوندسليغا« الذي احتضنه ملعب 

. كومرزينك أرينا
 ، ٧ وافتتح فيليب كوستيتش التسجيل لصاحب الضيافة 

. وعادل عمر مرموش الكفة للضيوف يف الدقيقة 
وبهذا التعادل، حقق نادي فرانكفورت ثالث تعادل له تواليا 
يف الــدوري األملاين، ففي مباراة الجولــة األوىل خرس أمام 
بوروســيا دورمتوند بخمسة أهداف لهدف، وبعدها لعب ضد 

أوغسبور وبيلفيلد وشتوتغارت تعادل معهم جميعا.
وبتعادلــه رفع أينرتاخت رصيــده إىل النقطة الـ3 محتال 
1، بينام رفع شتوتغارت رصيده إىل  نقاط، محتال  املركز الـ

املركز الـ10 بحدول ترتيب الدوري األملاين.

{ ايطاليا {
سقط إنرت ميالن يف فخ التعادل أمام مضيفه سامبدوريا، 
، يف املباراة التي جمعتهــام مبلعب لويجي  2-2 بنتيجــة 
الدوري  الثالثة مــن  الجولــة  فراريس، ضمن منافســات 

اإليطايل.
1 وســجل أهداف اإلنــرت كل من فيديريكــو دمياركو 

، فيام أحرز هديف سامبدوريا كل من  والوتارو مارتينيز 
. ٧ 33 وتوماس أوجيللو  مايا يوشيدا 

وبهــذا التعادل رفع إنرت رصيــده إىل ٧ نقاط ليحتل املركز 
الثاين يف جدول الرتتيب، بينام رفع ســامبدوريا رصيده إىل 

نقطتني باملركز الـ13.
وفاز جنوى عــى كالياري، بثالثيــة لهدفني، عى ملعب 

. رسدينيا أرينا

وافتتح كالياري التسجيل من ركلة جزاء نفذها جواو بيديو 
، وعادل جنوى الكفة  عن طريق ماتيا ديسرتو. 1

وأحرز الجزائري محمد فارس الهدفني الثاين والثالث لجنوى 
. ٧ يف الدقيقتني  و

وفاز تورينو عى متذيل ترتيب الدوري اإليطايل سالرنيتانا 
أوملبيكو دي  برباعية نظيفة، يف اللقاء الذي احتضنه ملعب 

. تورينو

{ فرنسا {
استعاد النس انتصاراته يف الدوري الفرني بعد أن اقتنص 
2-3 يف اللقاء املثر  فــوزا قاتال من عقر دار بوردو بنتيجة 
أمس األحد يف إطار  مامتوت أتالنتيك الذي احتضنــه ملعب 

الجولة الخامسة من الدوري الفرني املمتاز.
تقدم الضيوف أوال بهدفني متتاليني يف الشوط األول حمال 
3 و3  توقيع غايل كاكوتــا وفاكوندو ميدينا يف الدقيقتني 

عى الرتتيب.
ولكن مل ييأس العبو بوردو إزاء هذا التأخر، ومتكنوا أوال من 

تقليص الفارق يف الدقيقة 0 عن طريق ريكاردو مانغاس.
ثم سجل جون أونانا هدف التعادل قبل نهاية الوقت األصيل 

بدقيقتني.
وعندما كانت املباراة تلفظ آخر أنفاســها، اقتنص الضيوف 
النقاط الثالث بهدف قاتل يف الوقت املحتسب بدال من الضائع 

بتوقيع فلوريان سوتوكا من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة الغالية، يســتعيد النس نغمــة الفوز بعد 
التعادل يف الجولة املاضية أمام جامهره ضد لوريان بهدفني، 

وهو الفوز الثاين للفريق هذا املوسم.
ورفع الفوز رصيــد النس إىل  نقاط يقتحــم بها املربع 

املركز الرابع مؤقتا. الذهبي 
أما بوردو فلم ينجح يف تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة 
تواليا، حيث تعادل مرتني وخرس 3، ليظل رصيده عند نقطتني 

يقبع بها يف قاع الرتتيب.
ويف لقاء آخر، ذاق سانت إيتيان خســارته الثانية تواليا، 
مقابل  ليتوقف رصيده عند نقطتني فقط حصدها من تعادلني 

1، قبل األخر. ، ليقبع يف املركز  3 هزائم
ورفــض آنجيه تضييق الخناق عى املتصدر باريس ســان 
جرمــان بتعادله خارج قواعده بهدف أمام بريســت، لرفع 
رصيده إىل 11 نقطة يف املركز الثاين، بفارق  نقاط عن »يب 

إس جي«، بينام بات رصيد بريست 3 نقاط يف املركز 1٧.
وحقق تــروا فوزه األول هذا املوســم بثنائية يف عقر دار 
 ، فوز وتعــادل و3 هزائم ميتز، لرفــع رصيده إىل  نقاط 
بينــام تجمد رصيد ميتز عند 3 نقــاط جمعها من 3 تعادالت 

. 1 املركز  ، ويبقى يف منطقة الخطر  وخسارتني
واستمر مسلســل لعب األرض ضد أصحابها بخسارة ستاد 

رين أمام ضيفه ستاد رميس بنفس النتيجة.
وتعد هذه هي ثاين خسارة عى التوايل لرين، ليظل رصيده 
تعادلني وفوز وخسارتني يف املرتبة الخامسة،  عند  نقاط 

مقابل  نقاط لرميس يأيت بها تاسعا بشكل مؤقت.

حقق الربج فوزا مثرا عى حساب األنصار بنتيجة 1-0 يف 
املباراة التي جرت أمس االحد عــى ملعب أمني عبد النور يف 
بحمدون ضمن منافســات الجولة األوىل من الدوري اللبناين 

لكرة القدم.
وتعترب هذه الهزمية مفاجأة لبطل ثالثية الدوري والكأس 
والسوبر يف املوســم املايض، حيث قاد فؤاد حجازي فريقه 

برباعة باملباراة.
وشهدت املباراة تسجيل حسن مهنا هدف الربج الوحيد يف 
الدقيقة  بعد كرة عرضية حولها املهنى مبارشة يف الشباك.

ومع انطالق الشــوط الثاين حاول األنصار تسجيل هدف 
التعادل، عرب نجومه نصار نصــار ومحمود كجك لكن رجال 

املدرب روبرت غاسربت فشلوا يف األمر.
ورفع الربج رصيــده إىل 3 نقاط ، يف حــني تجمد رصيد 

األنصار بدون نقاط.

{ الصفاء - النجمة {

تعادل الصفاء مع النجمة سلبيا، يف املباراة التي جرت عى 
ملعب مجمع فؤاد شهاب يف جونية.

وشهدت املباراة أداء سلبيا من الفريقني، حيث مل ينجح أي 
منهام تسجيل األهداف، وسط رغبة الصفاء الواضحة لخطف 

التعادل.
وحاول النجمة يف العديد من الكرات تسجيل هدف التقدم، 

لكن حراس الفريقني كانا مميزين.

وجاءت أخطر فرص النجمة عرب خالد تكجي الذي سدد كرة 
من انفراد، بني يدي عمر ادلبي.

يف حني جاءت أخطر فرص الصفاء لالعب عيل كييك، الذي 
سدد وأنقذ عيل حالل مرماه برباعة.

{ شباب الساحل - االخاء {

تعادل فريقا شباب الســاحل واإلخاء األهيل عاليه بنتيجة 
1-1 يف املباراة التي جرت عى ملعب العهد.

وشهدت املباراة افتتاح شباب الساحل للتسجيل يف الدقيقة 
3 بعدما قطع الالعب وليد شور الكرة من املدافعني ومرر إىل 
فضل عنرت ومن ثم بدوره مرر إىل حســني جواد خليفة الذي 

سدد مبارشة يف الشباك.
، إثر ركلة حرة نفذها  وعادل اإلخــاء رسيعا يف الدقيقة 
عباس عطوي ، وحولها ســعيد عواضة برأســية عى ميني 

رضوان كساب يف الشباك.
ومع انطالق الشوط الثاين حاول الفريقان تسجيل األهداف 
، إال أن براعــة الحــراس كان لها الكلمة خــالل باقي دقائق 

املباراة.
ورفع شــباب الســاحل رصيده إىل نقطة، كام رفع اإلخاء 
رصيده إىل نقطة يف افتتاح مشوارهام الدوري اللبناين لكرة 

القدم.
وتختتم مباريات الجولة األوىل من الدوري بلقاء العهد ضد 

طرابس اليوم االثنني.



1ـ سان فرنسيسكو، تم

2ـ املدقع، سان رميو

3ـ والرت رايل، دراج

ـ بّزي، لويك، جرب

ـ آر، نقــاط، وولويتش، 

بس

ـ وقود، رسو، مد، رسوم

، لب، نحيال ٧ـ امل

ـ وبد، لويس التاسع، نبح

ـ ايرين باباس، مايا

10ـ دس، أخي، غرانيك، ان

11ـ كتاب، السند، يتمّسك

12ـ أوسلو، أيل، جنود، ابر

13ـ رشيهان، ريال، سنونو

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة٧
ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال

         3   2   1   
1

2

3

 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  بول ديشانيل 

اخترب معلوماتك

دولــة  عاصمــة  1ـ 
أوروبية.

2ـ ثقيل اللســان يرتدد 
يف كالمه. 

3ـ رفق وتأيّن.
أخرجه جاك  فيلــم  ـ 

مارتان، ضعف.
ـ إقرتَبنا من.

1ـ دولة آسيوية.

2ـ ضمر.

3ـ مدينة يف املغرب.

ـ منشغلون عن.

ـ عرثنا عى.

شــاعر وأديب مرصي راحل. كان استاذا للشاعر أحمد 

شوقي. لّقَب بـ شيخ الشعراء، وهو القائل: طرقت الباب 

حتى ...

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت:

+ دولة عربية. + +11+٧

3+1+٧+ دولة افريقية.

+3+1 عاصمة أمركية.  +٧

+10 لقب غريب. +2

+3 غزال. +10

+٧ زوج. +

٧+1+3 عتَب عى.

+٧ من الزّحافات.

1ـ ما إسم املمثلة املرصية التي اسمها األصيل اعتدال، 

قامت بدور البطولة أمام عبد الغني الســيد يف فيلم وراء 

الســتار، وفيلم ممنوع الُحب مع املوســيقار محمد عبد 

الوهاب؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم الدولة االوروبية التي يَعترب سكانها ان اهداء 

األواين املنزلية يوم رأس السنة نذير شؤم؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو امللك الفرني الذي حكم يف القرن السادس 

عرش، وأباح اســتعامل الشوكة يف البالط الفرني، بعد 

ان كانت محرّمة من رجال الدين؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ كم هو وزن املالكم يف فئة وزن الذبابة؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إســم السيايس اللبناين الذي كان وزيرا للعدلية 

يف الــوزارة ألـ 11 التي كانت برئاســة الدكتور عبدالله 

اليايف؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ من هو أول سفر للواليات املتحدة يف باريس؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

٧ـ يف أية سنة تم اخرتاع االوراق النقدية؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 التي إنتخبت  ـ ما إســم ملكة جامل لبنان لعام 

1 يف مطعم الليايل؟  2 ـ 30 ترشين األول  ليل 

1ـ ساو باولو، دكاش
2ـ األزرق، باستور

3ـ منيل، وادي، آيس
ـ فدت، ندل، رابله
ـ رقراق، مليخ، وا

ـ نعر، استونيا
٧ـ الطرنيب، ال

ـ يسلو، سان سر
ـ سايكو، الب، نيل

10ـ كن، يوم بال غد
11ـ ورد، لّد، ترّس، جل

12ـ يرجو، فا، أين
13ـ متارين، سانتوس
1ـ موجبة، نع، ميدن

1ـ رشح، مكس
1ـ سينا، كان

1٧ـ بول بيا، بو
1ـ سامح أنور

من هو
من هي

1ـ مدينة سويرسية عاصمة 

مقاطعة، جاءوا، فئة وصنف.

2ـ فيلم لسهر رمزي، أظلَم 

الليل، طلَع النجم.

التلقيح  مكتشف  جرس،  3ـ 

ضد الجدري.

ـ مثل، قبيلة عربية، للنهي.

ـ بحر، بارعا وحاذقا.

ـ عاشق يُشبه به، أقرأ.

٧ـ أقــاَم باملــكان، نهر يف 

أملانيا، زاَد وكرثَ.

والية  للتذمــر،  أتــرك،  ـ 

أمركية.

ـ تساملني، خدَع وغش.

10ـ نفصل يف األمر، أالعبهم 

وأمازحهم.

11ـ رجع الفــيء، زوَرقي، 

خاصَم خصومة شديدة.

12ـ مثر معروف، فيلسوف 

يوناين.

13ـ مدينة بريطانية، شكل 

وهيئة، أول الل يف النتاج.

1ـ قنــاة فضائية عربية، 

أبكَم.

1ـ خصب، تعب.

1ـ شاعر عبايس.

1٧ـ ضمر متصل، ساحات 

القتال.

1ـ مطربــة عربية راحلة 

صاحبة الصورة، رّص.

1ـ مؤلــف موســيقي 

مجري  بيانــو  وعــازف 

تويف يف نيويورك وضَعت 

صورتــه عى عملة بالده، 

املامثلون يف عمرها.

2ـ البيت، أركض، غناج.

3ـ يستخرج من العنب، 

يصّمامن ويقــّرران، منَع 

ء عن. ال

ـ شــبيه، شجر مثمر، 

مادة الصقة، مليك.

ـ أصلــَح الصدع، ألفوا 

ء،  ال بعمل  واستأنسوا 

فيلم لفريد شوقي.

تويف  أمريك  ممثل  ـ 

1، سقي، أَسد. ٧1

األغصان،  تتاميــل  ٧ـ 

إسم يُطلق عى بوذا، قائد 

مشهور يف التاريخ.

أكمالهــا، مدينــة  ـ 

فرنسية، والدته.

عاصمــة  قرميــد،  ـ 

التفيــا، عملة آســيوية، 

مطربة تونسية راحلة.

10ـ نرشــدها، بلدة يف 

كرسوان، دولة آسيوية.

تقطن قرب  التــي  11ـ 

منزلنا، نزَع وخلَع، ُحّب.

شــاعر  ضعــف،  12ـ 

ضخمة  أوعيــة  جاهيل، 

للسوائل.

13ـ مرّتء، لفظة هجاء، 

مدينة هندية، يبذر األرض.

الثور

(21 نيسان - 21 أيار

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز

العذراء

2 آب - 23 أيلول )

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار

التضحية للغر جميلة ولكن التفت لنفسك 

وشؤونك الخاصة قليال. الحظ ترصفات بعض 

األشخاص وقم باستنتاجات صحيحة ومفيدة 

لك.

رمبا تعرتضك هذه الفرتة بعض الصعوبات 

وعليــك النظر اىل االمــور بعمق وروية. كن 

متكتــام يف خصوصياتك ألن التكتم يفيد يف 

بعض األحيان. 

وضعك العميل العام يشهد تحسنا ملموسا 

بعــد الذي حصل معك مؤخرا. لقاء عابر ممتع 

وجميل يكون بداية لكالم فموعد فلقاء لطيف. 

قــد ال تصــل اىل القمة يف هــذه املرحلة 

الحرجــة، لكن األجواء مناســبة ليك تربهن 

عام لديك من مواهب حقيقية، وطاقات كبرة 

مذهلة. 

ترافقك أحالم اليقظة هذه الفرتة فتحملك اىل 

أجواء الفرح والغبطة والسعادة. تبدو متجددا، 

وال بأس بذلك ألنك تحتاج اىل االنطالق. 

أحد األشــخاص الخبثاء يحاول أن يتحداك 

من الناحية العملية. اهتم باألعامل الرضورية 

وال تقم بعدة أعامل دفعة واحدة. ســيطر عى 

اندفاعك.

أنت يف هذه الفرتة يف حالة من التحســن 

املستمر الذي سيؤدي اىل نتائج خّرة ومثمرة. 

تشعر بأن جميع أفراد أرستك يحبونك ويهتمون 

بك.

صعوبات يف العمل وارتياح كامل يف الحب. 

الرشيك يبدي تفهام كبرا فتعطيه كل ما يحلم 

به. خدمات مريحة خاصة من نسيب ستقدم 

اليك. 

ســتحدث تغيرات كثرة تساعد يف اصالح 

مشاكل مختلفة ومتنوعة. اتحاد وسعادة يف 

العائلة والحب، وســتقوم برحلة عمل قصرة 

تكون منتجة. 

ال تترسع يف قطع الوعود ألحد األشخاص 

الخبثاء وابق عى هدوئك. حياتك العائلية توفر 

لك مناسبات سعيدة يف أغلب األحيان. 

كن متفائال واحســم النزاعات والخالفات 

بالتي هي أحسن. احتفظ بربودة أعصابك حتى 

وان كنت تشعر اليوم بالتوتر أكرث من املعتاد. 

تنّبــه ومتّعن بالطريقة التي ســتعمل بها 

لتســبق منافسيك. تأّخرك يف التعبر الرصيح 

عن مشــاعرك قد يُصعب عليــك التفاهم مع 

الحبيب. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران

االسد

2 متوز - 23 آب )

امليزان

2 أيلول - 22 ت1) )

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

1 شباط (21 ك2 - 

السويد
أكرا

الشارقة
أبو ظبي

بروت
برن

بلجيكا
بولونيا

بور
توسكانيني

تحركات
تونس

ثائر
جز

خربية
خلود

ديروط
دانتون
راشيا

روميو
زهور

شهود
صور
صدق

صك
صابرين

صنعاء
صخرة

طرابلس
طوكيو
غاندي

فيول

فخ
قيرص

قمر
كائن
كوبا

كاترينا
كروان

مخ
منغوليا
مسرة

محارضة
مطالب

منازل
نفط

الحل السابق

الحل السابق

املكسيك
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اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل  

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

املؤلف  صغــر  مربع 

، ويف  مــن  خانــات

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

SU D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ سان سر. 

1 2ـ سنة 0

3ـ مدينة البرصة. 

ـ سولوموس. 

ـ تنورة يت يت. 

ـ نهر غرانيك. 

٧ـ يوبيل اليشب. 

ـ كيمونو. 

ـ باتاف.

1ـ الصني. 

2ـ باريب. 

3ـ وهبنا. 

ـ كاي. 

ـ ميامي. 

1ـ أبوكم.

2ـ الهاي. 

3ـ رصبيا. 

 . ّ ـ ي

ـ نيامي. 



ــوم... هــــــــل تنجــــــــ بفــــــــ عزلــــــــة لبنــــــــان املاليــــــــة االجتمــــــــا األو لحكومــــــــة ميقاتــــــــي اليــــــ
ــــــــي وقيمــــــــة املســــــــاعدة ــــــــد الدول ــــــــدوق النق ــــــــب صن اإلرادة السياســــــــية للحكومــــــــة هــــــــي مــــــــن ســــــــُيحّدد مطال
االقتصاديــــــــة الحكومــــــــة  خيــــــــارات  هــــــــي  مــــــــا  األولويــــــــة...  هــــــــو  املعيشــــــــي  الشــــــــق 

ــة ــ ــ ــ ــد والضف ــ ــ ــ ــي الق ــ ــ ــ ــتعل ف ــ ــ ــ ــة« تش ــ ــ ــ ــة الحري ــ ــ ــ ــزة... و»انتفا ــ ــ ــ ــا  ــ ــ ــ ــى قط ــ ــ ــ ــة عل ــ ــ ــ ــارات صهيوني ــ ــ ــ
كل قــــــــدرات »الجيــــــــ االســــــــرائيلي« ــــــــزة اّدت الــــــــى تــــــــ »اســــــــرائيل«: جــــــــوالت القتــــــــا فــــــــي 

ــو  ــ ــوصـ ــ ــالـ ــ ــن الـــــدولـــــيـــــيـــــن بـ ــيـ ــشـ ــتـ ــفـ ــمـ ــلـ ــ لـ ــ ــم ــ ــس ــ ايـــــــــــــران ت
الــــــــى كـــــامـــــيـــــرات املـــــراقـــــبـــــة فــــــي مــــواقــــعــــهــــا الــــنــــوويــــة

ــز ــزيـ ــعـ ــي اكــــــــــدا تـ ــ ــمـ ــ ـ ــا ــ ــكـ ــ رئــــيــــســــي والـ
ــة ــخــي ــاري ــت ــة والـــــروابـــــ ال ــ ــوي ــ ــات االخ ــالقـ ــعـ الـ
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ما تّم تأخر تنفيذ اإلجراءات.
ثانًيا  رضب اإلحتكار والتهريب عرب إعطاء القوى األمنية 
والجيــش ُمهّمة مكافحة هذه الظواهر التي ترفع األســعار 

وتُفقد السوق من الدوالرات.
هاتان الخطوتان كفيلتان بحّل املُشــكلة مبدئياً أو مبعنى 
آخــر فرملة التدهور الحاصل قبل بدء التفاوض مع صندوق 
النقد الدويل وهو ما ســيؤّمن حالً مســتداًما من خالل حل 
ُمشــكلة الدين العــام، واملالية العامة كــام وإعادة جذب 

اإلقتصاد. تشجيع  بهدف  اإلستثامرات 
بالتــوازي مع ذلك، إن التفاوض مع صندوق النقد الدويل 
والــذي أصبح رشطا ألي مســاعدة خارجيــة، هو الخطوة 
الثانية التي يتوّجب عى حكومة الرئيس ميقايت القيام بها. 
عملًيا، هناك إلزامية لوضع رؤية واضحة ملوضوع التفاوض 
وإســرتاتيجيته والذهاب إىل املفاوضات برؤية موحدة، ألن 
غيــاب هذا األمر يعني أننا ســنقع يف نفس املُشــكلة التي 
وقعت بها حكومة الرئيس حســان دياب. لكن األســاس يف 
هــذه العملية أن ال تكون خطــة الرئيس ميقايت مبنية عى 
خطة حكومة دياب والتــي تنّصلت من كل ديونها وحّملتها 
إىل القطــاع املرصيف وكبار املودعني. الخطأ الكبر الذي تّم 
وهي أموال  إرتكابه هــو وقف دفع ســندات اليوروبوندز 
اللبنانيــني بالدرجة األوىل باإلضافة إىل الدعوة إىل تصفر 
رأسامل مرصف لبنان والقطاع املرصيف. هذا الخطأ املنهجي 
إنســحب عى ثقة األسواق  واألهم ثقة الناس  بالقطاع 
املرصيف مام أّدى إىل تحويل ُمشــكلة السيولة إىل مشكلة 
مالءة. وال نعلم إذا كانت حكومة الرئيس حســان دياب عى 
علم بأن القوانني تعفي املصارف من إلتزاماتها تجاه املودعني 
يف حال إفالســها مــن هذا املنطلق، كيــف مُيكن تصفر 
رأســامل املصارف بدعوى املحافظة عى أموال املودعني؟ إن 
حاكــم مرصف لبنان تعّهد يف إحــدى مقابالته التلفزيونية 
بعدم الســامح بإفالس أي مــرصف، وبالتايل يتوّجب إعادة 
إحياء هذا القطاع مع محاسبة كل من تجرأ من خالل قراراته 

املتهورة إىل جر البالد إىل املســتنقع الحايل.
هــدف صندوق النقد الدويل مــن التفاوض مع الحكومة 
هو مســاعدة لبنان للخروج من أزمته، لكن هذه املســاعدة 

أهداف: بتحقيق ثالثة  مرشوطة 

الهــدف األول: فتح لبنان أمــام التجارة الدولية من خالل 
تعزيز الصادرات وتســهيل اإلستثامر األجنبي املبارش

Monetarism لسعر  الهدف الثاين: وضع سياسة نقدية 
الفائدة وذلك من خالل البنك املركزي عى أن يكون مســتقالً 
عن الحكومة، ومحاربة التضخم املايل. وهو ما يعني أن املال 
يُصبــح ُمحايًدا يف اللعبة اإلقتصادية وتنســحب الدولة من 

الفضــاء اإلقتصادي وهو ما يعني تعزيز الليبرالية.
الهــدف الثالث: إســتبدال التنظيم العام بتنظيم الســوق 
حوافز بأســعار الســوق  من خالل إعتامد آليات الســوق 

. والخصخصة
هــذه األهداف الثالثة ســيتّم ترجمتهــا عملًيا بإجراءات 
تُســّمى إجامع واشنطن ومن املتوقع أن يشرتطها صندوق 
النقد الدويل من أجل ُمســاعدة لبنان والتي مُيكن تصنيفها 
يف ثالثــة خانات: التحرير، والخصخصة، وإلغاء الضوابط. 

وهذه اإلجراءات هي:
أوالً  وضــع موازنة تحوي عــى إجراءات مالية تُخّفض 
العجز إىل أقّل من 2 من الناتج املحيّل اإلجاميل ويكون فيها 
اإلنفاق العام موّجها نحو األنشطة التي تعد مصدراً للعوامل 

اإليجابيــة مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية
ثانًيا  خفض الرضائب عى اإلستثامرات بهدف تشجيعها 
وتخفيــف العبء عن املقيمني مع رضورة األخذ بعني اإلعتبار 

البند  األول
ثالًثا  ترك تحديد أســعار الفائدة للســوق أي بحسب مبدأ 

العرض والطلب ومنع أي تدخل من خارج آليات الســوق
رابًعا  إعتامد ســعر رصف حّر أو مرن يف أقل تدبر وترك 
الســوق يُحّدد هذا السعر بحســب آلية العرض والطلب مع 
القبول يف املرحلة األوىل بســعر رصف حّر موّجه عى أن ال 

ُمدة اإلصالحات الزمنية  املدة  تتخطى 
خامًســا  رفع كل اإلجراءات الحامئية التي تُشكّل عائقاً 
أمــام التبــادل التجاري العاملي وهو ما يعنــي ضّمًنا دخول 
لبنــان إىل منظمة التجــارة العاملية وما يرافق ذلك من كرس 

سلع وخدمات حتكارات عى كل األصعدة  ل
سادًسا  جذب اإلســتثامر األجنبي املبارش بهدف تعظيم 

حجــم اإلقتصاد وزيادة الرخاء للمواطن اللبناين
ســابًعا  إعتامد الخصخصة وذلك بهــدف تقليص عجز 
املوازنــة وزيادة الثقة بآليات الســوق من خــالل الهيئات 

الناظمة

ثامًنا  تحرير آليات السوق بالكامل من أية قيود وتشكيل 
هيئــات ناظمة قطاعية لتأمني هذه الغاية

وهو ما ينطبق  تاســًعا  ضامن حقوق امللكية الخاصة 
عى أموال املودعني يف املصارف

عارًشا  إعتامد املكننة كعنرص أســايس ملكافحة الفساد 
وتأمني الخدمات العامة بدون إستنســابية أو رشاوي

يف الواقــع، منهجيــة صندوق النقد الــدويل تعتمد عى 
تقييــم اإلرادة الفعليــة لدى املســؤولني يف البلد موضوع 
املســاعدة عى القيام بإصالحات مــن أجل تحقيق األهداف 
اآلنفة الذكر. وإذا كان صحيًحا أن الصندوق ال يفرض شــيًئا 
عــى الحكومات، إال أن الوصول إىل املســاعدة ميّر إلزامًيا 
بتحقيق شــفافية وفعالية يف السياســات الحكومية وإال 

ســُيقفل الصندوق أبوابه، إذ هو ليس مؤسسة خرية.
مُيكــن القــول أن مرصف لبنان  املمثل الرســمي للبنان 
لــدى صندوق النقد الــدويل  ووزارة املال هام عى تواصل 
ُمســتمر مع  الصندوق من خالل عمليات التقييم التي يقوم 
بهــا الصنــدوق للبنان. وبالتايل، فإن هذيــن الطرفني هام 
أساســيان يف أية مفاوضات. وإذا كانت املرحلة الراهنة يف 
لبنــان تفرض إجراءات ذات طابع إجتامعي  عادة ال يدخل 
فيها صندوق النقد بل هي من مهام البنك الدويل  فإن إرشاك 
وزارات أخــرى يف عملية التفاوض قد يكون رضوريًا. إال أن 
مــا يجب معرفته أن صنــدوق النقد يتعامل مع مالية الدولة 
بالدرجــة األوىل وبالتايل وجــود أفرقاء أخرين هو من باب 
الرضورة التي تفرضها األوضاع املعيشــية الحالية والرغبة 
لدى الصندوق بتأمني إســتخدام فعال لألموال التي ستّدخل 

البالد. 
إذا وبحســب نتيجة التقييم املشرتك بني الحكومة اللبنانية 
ومــرصف لبنان من جهة، وصنــدوق النقد الدويل من جهة 

أخرى، يتّم التوافق عى برنامج يحوي عى شــّقني:
صالحات واإلجراءات  األول  ويتعلّــق بخارطة طريق ل
التي ســتقوم بها الحكومة اللبنانية والتي ستضعها بنفسها 

مــن دون أية ضغوطات عليها من صندوق النقد الدويل
الثاين  يتعلق بجدول املساعدات التي سيقوم بها صندوق 
النقــد الدويل واملرهونة  أي كل دفعة  بتنفيذ اإلصالحات 

بها. القيام  الحكومة  تعهدت  التي 
يبقــى القول أن هناك عدة ملفات ســتكون من دون أدىن 

شّك حامية، نذكر منها:

امللــف األول  قطاع الكهرباء والذي تعتربه املؤسســات 
الدوليــة أولوية قصــوى ويجب إصالحه. مــن هنا نتفّهم 
الخطــوة التي قام بها الرئيس ميقــايت من خالل اإلتصال 
بالكويت إلعادة تفعيل قرض تم توقيعه يف  \ 2 \   2013 
بقيمة  مليون دوالر أمريك لتأهيل 3 وحدات يف معمل 
 00 330 ميغــاواط و وحدات يف معمل الذوق  الجيــة 
ميغــاواط والذي تّم إلغاؤه بســبب الخالفات السياســية 

الداخلية.
امللّف الثاين  هو القطاع املرصيف والذي نرى فيه إنقساًما 
حــاًدا داخلًيا. فمن جهة هناك مــن يطالب بفكفكة القطاع 
خطــة حكومة دياب والبدء بخمســة مصارف  املرصيف 
جديدة، ومــن جهة أخرى هناك من يطالــب بإعادة تفعيل 
القطاع املرصيف مع إجراء اإلصالحات الالزمة ومحاســبة 

املرتكبــني، وهو أفضل بكثر من الرأي األول 
امللــف الثالث  هــو ضبط التهريب عــرب الحدود والذي 
يفرض ضبط خروج الســلع والبضائع بطريقة غر رشعية 
عرب الحدود. لكن لهذا امللف أبعاد أخرى حتى ولو أن صندوق 

النقد الدويل ال يشــرتط أي إجراءات لها عالقة بالسياسية.
امللف الرابع  هو ملف الخصخصة والذي سيكون مطروًحا 
عــى الطاولة بقوة نظًرا إىل فشــل العديد من املؤسســات 
العامــة يف  تأمني الخدمات كام يجــب إىل جانب تحقيقها 

السنني. خسائر ملحوظة عى مّر 
امللــف الخامس  هو ملّف القطاع العام والذي ســيكون 
سببا لتشكيل جبهة إعرتاض داخلية مثل ما حصل يف العديد 

من الدول األخرى عى مثال اليونان.
يف الختــام، اإلســتحقاق األول  أو االمتحــان األول - 
لحكومة الرئيس ميقايت يحل منتصف هذا الشــهر مع رفع 
الدعــم، فهل تنجح الحكومــة يف إجتامعها األول اليوم يف 
الخــروج بحلول تَُوطّئ  إىل إجراءات تُخّفف عبء األزمة عن 

اللبناين؟ املواطن  كاهل 
اليوم األول حاســم من عدة أوجــه، إذ إن االنطباع الذي 
ســتخلفه من خالل إجتامعها وتجانــس أعضائها والنظرة 
املوحدة إىل عظم املســؤولية امللقاة عى عاتقها، إىل جانب 
تقبل األمانة مبســؤولية وطنية وأخالق مهنية، هي األمور 
األولية التي تؤســس إىل نجاح العمــل الجامعي بعيداً عن 
الشــعبوية والطائفية واملصالــح الضيقة التي أوصلت البلد 

إىل ما وصل إليه.

من قطاع غزة تجاه مســتوطنات الغالف. وزعم املتحدث باسم 
. جيش االحتالل أّن القبة الحديدية متكّنت من اعرتاض الصارو

وتحّدثت وسائل اعالم العدو، عن دوي صفارات االنذار يف عدة 
مناطق يف »غالف غزة« منها: سديروت، وغابيم، ومفالسيم، 

ونر عام، وسابر.
هذا، وذكرت قناة »ريشــت كان« العربية مســاء الســبت، 
»أّن هنــاك حالة تأهب قصوى يف القيــادة الجنوبية للجيش 
»اإلرسائييل«، بسبب الخشــية من حدوث تصعيد عى جبهة 
غزة«، وأضافت »هناك استعدادات لسيناريوهات أكرث خطورة 
قد تنتقل من مواجهات شــعبية عى السياج وإطالق بالونات 

حارقة، إىل تصعيد عسكري محتمل«.

{ »انتفاضة الحرية« {
هذا وشــهدت القــدس املحتلّة والضفة الغربية، مســاء 
السبت، فعاليات ومواجهات شعبية عنيفة مع قوات االحتالل 
»االرسائيــيل« رفضاً لقمع األرسى يف ســجون العدو ودعامً 

ألبطال عملية »نفق الحرية«.
واشــتّدت املواجهات، بني الشــبان الفلســطينيني وقوات 
االحتالل عند نقاط التامس خاصة عند املدخل الشاميل ملدينة 
البرة، ومحيط »مصانع جيشوري« غرب طولكرم وقرب مدخل 
بلدة عنبتا رشق املدينة وقرب الحاجز الشــاميل ملدينة قلقيلية 

ويف قرية قريوت، ومحيط حاجز حوارة جنوب نابلس. 
وقمعت قوات االحتالل اإلرسائييل، مســاء  السبت، مسرة 
عى مدخل مدينة بيت لحم الشاميل، حيث أطلقت قنابل الغاز 
املســيل للدموع والصوت، صوب املشاركني يف املسرة، الذين 
خرجــوا للمطالبة بحامية أبطال عملية نفق الحرية واألرسى 

يف سجون العدو.
وشــهدت مدينة القدس وأحيائها، وخاصة العيســاوية، 
فعاليات شعبية داعمة ألبطال عملية نفق الحرية واألرسى يف 
سجون العدو اإلرسائييل وعملت قوات االحتالل عى تفريقها 

بالقوة واعتقال بعض املشاركني.
كام شهد محيط حاجز حوارة جنوب نابلس مواجهات عنيفة 
مــع االحتالل تضامناً مع األرسى الســتة، وكافة األرسى يف 

سجون االحتالل.

 { ارضاب شامل يف جنني {
عى صعيد اخر سجل ارضاب شامل يف جنني دعام لالرسى 
الفلسطينيني ودعت القوى الوطنية واالسالمية يف جنني اىل 
تكثيف كل اشكال املقاومة والتصدي بالتظاهر يف كافة املواقع 
واملواجهة الشاملة عى نقاط التامس مع االحتالل الصهيوين.
وتعهــدت القوى بأن نكــون رأس الحربة يف مواجهة هذا 
االحتالل واعوانه واميان منا بقدســية قضية ارسانا االبطال 
واســتكامال لفعالياتنا املســتمرة دعام لنضاالتهم البطولية 
ووقوفنــا اىل جانب اهلنا اهايل ارسانا يف ســجون االحتالل 

الذين تحملوا كل اشكال التنكيل واالبتزاز.

{ الجهاد االسالمي: املقاومة السبيل 
الوحيد لردع االحتالل {

1 لالندحار  وأكدت حركة الجهاد اإلســالمي يف الذكرى الـ

الصهيوين من قطاع غزة أن املقاومة ســطرت أروع البطوالت 
وحققــت انجــازات كبرة يف معاركها مــع املحتل وتصديها 
للمؤامرات، وما معركة ســيف القدس وما قبلها إال فصالً من 

فصول العمل الحثيث وصوالً للتحرير..
الحركــة ويف بيان لهــا وجهت التحيــة لألرسى الذين 
يتصدرون املشهد الجهادي للشعب الفلسطيني وهم يقفون 
اليــوم يف خندق متقدم من املواجهة والتصدي لسياســات 
العدو و إرهابه، بعد أن ســجلوا يف صفحات التاريخ أعظم 
مآثر البطولة من خالل عملية انتزاع الحرية التي ســيبقى 
صداها يرتدد شــاهداً عى اإلرادة التي تلني والعزمية التي 

تنكرس. ال 
وأكــدت وقوفها إىل جانب األرسى يف ثورتهم وانتفاضتهم 
ألجل الحرية والكرامة، مجددة التزامها بالعمل لتحقيق حريتهم 

التي ينشدونها وينشدها كل أبناء الشعب.

{ حامس :مقاومتنا مستمرة {
واكــدت حركة حامس يف ذكرى تحرير غــزة أن املقاومة 
مستمرة يف معركتها مع العدو، ومراكمة القوة واإلعداد حتى 
إنجاز مرشوع التحرير والعودة، وشددت عى أنها لن ترتاجع أو 
تتزحزح عن هذا الخيار مهام طال الزمن وعظمت التضحيات.

وأضافــت الحركــة يف بيان : »مقاومة شــعبنا أبطلت كل 
رهانات املحتل ومل تستســلم، بل راكمت من القوة واإلعداد ما 
جعلها تفرض عى هذا املحتل قواعد اشتباك، وتسطّر البطولة 
تلو البطولة يف مواجهة االحتالل، إىل أن توجتها مبعركة سيف 
القدس التي رضب شعبنا من خاللها منوذًجا للمعركة الشاملة، 

معركة التحرير ودحر العدو عن كل فلسطني«.
وأشارت الحركة إىل أن االحتالل الذي مل يقَو عى البقاء يف 
غزة، وداس عى ما كان يعتربه مقدًســا قبل ذلك، إذ كان يعترب 
قيمة ما كان يسميه مغتصبة نتساريم كقيمة »تل أبيب«، وأنه 
ال ميكــن أن يخــرج منها، بعد أن مل يقَو عى رضبات مقاومة 
شعبنا وحاضنتها، فعمد إىل الحصار يف محاولة واهمة لرتكيع 

غزة وكرس شوكتها.

{ تغير سياسة تل ابيب تجاه غزة {
اكــد وزير الخارجية اإلرسائييل يائر البيد امس أن »جوالت 
القتــال يف قطاع غزة أدت إىل تآكل قدرات الجيش اإلرسائييل 

واإلرضار بصورته الدولية«.
ورصح البيد يف كلمة خالل مشاركته يف مؤمتر »مكافحة 
االرهــاب« بأن خطة تل أبيب اليوم تقوم عى »االقتصاد مقابل 
األمن«، واشــار اىل ان هذه صيغــة أفضل من »إعادة اإلعامر 

مقابل نزع السالح«.
وقــال إنه »يجب عى تــل أبيب أن تذهب يف خطوة متعددة 
الســنوات يف غزة«، وأكد أن »الهدف من هذه الخطوة هو خلق 
االســتقرار عى جانبي الحدود، الفتا إىل أن هذا املقرتح ليس 
مفاوضــات مع حامس ألن إرسائيل لــن متنح جوائز ملنظمة 
وصفهــا بـ«اإلرهابية« وتضعف الســلطة التي تعمل معهم 

بانتظام.
وأضــاف أن املرحلة األوىل من الخطة هــي إعادة اإلعامر 
اإلنســاين لغزة، مقابل مكافحة تعاظم قوة حامس، موضحا 
أن السلطة الفلســطينية ستتوىل اإلدارة االقتصادية واملدنية 

لقطاع غزة«.

ومبــا يلزم مناقشــة العديد من األمور ذلك أنني اســتعرضت القضايا 

الفنية مع الســيد إسالمي، ألول مرة عقب تعيينه رئيسا ملنظمة الطاقة 

اإليرانية«. النووية 

ووصف اســالمي مؤمتــر فيينا بانــه »أحد أهم األحــداث املتعلقة 

بالقضايا النووية يف العامل«، مؤكدا أنه ســيعقد يف غضون األسبوعني 

ملقبلني. ا

وفيام وجه غرويس الشــكر إلسالمي، أكد أن املباحثات حققت نتائج 

بناءة، الفتا إىل استمرار عمليات األجهزة الفنية للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية يف إيران، واصفا إياه بأنه يشــكل ضامنا هاما للوكالة والعامل.

عــى صعيد آخر، قــال رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتــايل بينيت، إن 

اإليرانيــني يتقدمــون بشــكل رسيع يف مرشوعهم النــووي بدون أي 

عراقيل، مشــرا إىل أن الهدف منه كان وما زال السالح النووي.

وأضاف بينيت، خالل االجتامع األسبوعي للحكومة اإلرسائيلية امس، أن 

إيــران تتجاهل توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويســتهرتون بها 

ويحاولون إخفاء حقيقة أن هدف مرشوعهم كان وما زال السالح النووي، 

وأكد أن »إرسائيل« ال تثق باالتفاق النووي، ألنه ال يأيت بالجدوى املطلوبة.

ودعا بينيت الدول الكربى لعدم االنســياق وراء التضليل اإليراين وتقديم 

تنازالت أخرى، وعدم التخيل عن مراقبة املواقع اإليرانية.

وتابــع قائال »املرشوع النووي اإليراين موجود يف النقطة األكرث تقدما 

منذ بدايته، واآلن نحن الحراس، ونحن ملزمون وسنواجه هذا املرشوع«.

أضاف »عالقتنا مع العراق ليســت عالقة جوار 

بل متجذرة ووطيدة ونعتقد أنه بالرغم من إرادة 

أعداء البلدين ميكننا تعزيز العالقات«.

مــن جانبه، قال الكاظمــي إن »موقفنا ثابت 

تجــاه عالقتنا مــع إيران«، كام تم مناقشــة 

»مجموعة من امللفات الثنائية، متت مناقشــتها 

مــع الرئيس اإليراين، منها ملف تعزيز العالقات 

االخوية والروابط التاريخية«.

وأوضح أنه »متت مناقشة امللفات اقتصادية 

والربط السكيك وزيادة التبادل التجاري«، مؤكدا 

»العمل عى تحويل امللفات املشــرتكة ملصلحة 

الشعبني العراقي واإليراين«.

وقــال الكاظمي: »نشــكر كل من وقف مع 

العراق يف حربه ضد داعش«، مشــيدا »مبوقف 

إيران والوقوف مع العراق منذ اللحظة االوىل يف 

الحرب ضد داعــش«، مضيفا »أن العراق يطمح 

لبناء أفضل العالقات مع دول الجوار«.

وكان الكاظمي قد وصل، أمس، عى رأس وفد 

حكومي كبر إىل طهران، إلجراء اجتامعات مع 

املسؤولني اإليرانيني.
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