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ــــــــــــــــة ــــــــــــــــّر بالهزيم ــــــــــــــــة واســــــــــــــــرائيل تق ــــــــــــــــات االيراني ــــــــــــــــق« املحروق ــــــــــــــــه يكشــــــــــــــــف »خارطــــــــــــــــة طري نصرالل
»صمــــــــــــــــت« الريــــــــــــــــاض يقلــــــــــــــــق ميقاتــــــــــــــــي ورهــــــــــــــــان علــــــــــــــــى القاهــــــــــــــــرة لكســــــــــــــــر الحصــــــــــــــــار الخليجــــــــــــــــي
ــــــــــــــــأ؟ ــــــــــــــــار املرف ــــــــــــــــى إعــــــــــــــــادة إعم ــــــــــــــــرون عل ــــــــــــــــن« ماك ــــــــــــــــس: »عي ــــــــــــــــة مــــــــــــــــع باري ــــــــــــــــة مالي مالمــــــــــــــــح صفق
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ـــــــــــا«: 10 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة »كورون
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و484 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 484 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 613982«.
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 482 إصابة بني 
املقيمني وحالتني من بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 10 حاالت وفاة جديــدة، لريتفع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 8202«.
ص 10

ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لبن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بطول
ــــــدم : ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرة الق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــي ك ـــ ـــ ـــ ف

ــــــــس  العهــــــــد يهــــــــزم طرابل
ــــــالث ــ ـــاط الث ـــ ــ ـــد النق ـــ ويحصــ

)تتمة املانشيت ص12( 

ابراهيم ناصرالدين  

عىل وقع »الغضب« الرسمي املكتوم يف ارسائيل، والشعور 
بالضعــف والرضــوخ المالءات حزب الله، وســط اتهامات 
لواشــنطن بالتحضري »لصفقة« مع دمشــق، رشح االمني 
العام لحزب الله الســيد حســن نرصاللــه »خارطة طريق« 
دخول املحروقات االيرانية اىل لبنان عرب سوريا، تحت عنوان 
»كــر« االحتكار وخدمة كل اللبنانيني  دون اســتفزاز احد  
او تعريض الدولــة اللبنانية للعقوبات، ويف انتظار املازوت 
املرتقــب وصوله يوم الخميس، مل تختلف انطالقة الحكومة 
الجديدة عن ســابقاتها سواء يف رسدية الكلامت االنشائية 
املمجوجة التي سبق وسمعها اللبنانيون االف املرات، او لجهة 
لجنة البيان الوزاري الفضفاضة التي تعكس تعقيدات تركيبة 
الحكومة السياســية يف ظل توصيــات رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة للوزراء »بالصمت« واالتجاه نحو العمل. يف 
هذا الوقت، وفيام تعترب طريقة رصف االموال املفرج عنها من 
صندوق النقد الدويل، اول اختبار جدي لسياســات الحكومة 
االقتصادية، تبدو«عني« باريس االن عىل املرفأ بعدما حجزت 
لنفســها كلمة وازنة يف مجلس الوزراء، وتبحث عن صفقة 
اقتصادية تعني الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يف حملته 

الطبقة السياســـــّية الفاسدة
أقوى من الدولة املســـــتقيمة

انترصت الطبقة السياســية الفاسدة عىل حكومة 
»املهّمــة«، حيث كان من املفــرتض تأليف حكومة 
»مهّمة«، غري تابعة للطبقة السياسية الفاسدة التي 
أودت بلبنان اىل االنهيار، خاصة يف السنوات الخمس  

األخرية.
ومنعت هذه الطبقة السياسية الفاسدة يف لبنان، 
قيام حكومة مستقلة، نزيهة، شفافة، مستقيمة، ال 
ترق وال تقيم صفقات، وال تقوم مبشاريع من دون 
مناقصات، وال تســتغّل نفوذها لرقة أموال الشعب 
اللبناين، بل حكومة »مهّمة« هدفها اإلصالحات والنمّو 
االقتصادي واالزدهار، وجعل الشعب اللبناين يعيش 
بكرامة املعيشــة، من خالل إيجاد فرص عمل، حيث 
يعيش املواطن من عرق جبينه، وال يدخل موظّف اىل 
الدولة اال من خالل امتحانات مجلس الخدمة املدنّية، 
وقيام سلطة قضائية مستقلّة ال تتدّخل فيها الطبقة 
السياسية الفاســدة، وال يكون للفساد مكانا ضمن 
الســلطة القضائية التي هي رمز العدالة والشفافية 
والرتّفــع عن الصغائر وعن التزلّم وعن تلّقي األوامر 
من زعامء الطبقة السياســية الفاســدة التي جعلت 
الشــعب اللبناين يهاجر طوال خمسني سنة فيفقد 
لبنان ما بني 3 و 4 ماليني لبناين ســافروا مقهورين 
ومعظمهم أدمغة ونخبة يف مســتوى التعليم، حيث 
برزوا يف املجتمعات التي هاجروا اليها، لكن حنينهم 
اىل وطنهم لبنان يجعــل الحزن يف قلوبهم وحرارة 

االغرتاب تلف حياتهم.
قام الرئيس ميقــايت بتأليف حكومة محاصصة 
باالشرتاك مع محاصصة الرئيس ميشال عون. وألول 
مــرّة يف تاريخ لبنان، يختــار رئيس الجمهورية يف 
حكومــة مؤلفة من 24 وزيــراً، 8 اىل 9 وزراء وهي 
املحاصصــة البغيضة حيث نال كل طرف من الطبقة 
السياسية الفاسدة حّصته من الوزراء داخل الحكومة 
وحّصته من الحقائب الســمينة التي تدّر عليه أمواالً 

يرقها من درب الشعب اللبناين.
امــام الحكومة إصالحــات، ومقابل اإلصالحات 
هناك مليارات ستأيت اىل لبنان. وما مل يتم إقامة أمانة 
عامة لبنانية - دولية ترشف عىل رصف املليارات، فإن 
الطبقة السياسية سترق القسم األكرب من املليارات 
اآلتية تحت عناوين مشاريع لكن كلها سمرات غّب 

الطلب.

شارل أيوب

حقيقة الديار

ــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــر بودابســــــــــــــــــــــــــــــت الكِاثوليك مؤتم
واإلشــــــــــــــــــــــــــــــكاليات األرثوذكســــــــــــــــــــــــــــــية!

قريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً صيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار:  ٢4/٢4 كهربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ؟

ص6 رجاء الخطيبص6 شادي صعب

القــدس فــي  طعــن  عملّيــة  بعــد  فلســطيني  علــى  النــار  يطلــق  االحتــالل 
غــزة فــي  الفلســطينية  للفصائــل  مواقــع  علــى  إســرائيلي  جــوي  عــدوان 

اإلســــــــــرائيلي الــــــــــوزراء  رئيــــــــــس  يســــــــــتقبل  السيســــــــــي 
فـــــي شـــــرم الشـــــيخ ويبحثـــــان جهـــــود إحيـــــاء عمليـــــة الســـــالم

االرهـــــاب  ومكافحـــــة  االنفتـــــاح  علـــــى  طالبـــــان  تحـــــّث  قطـــــر 
األمـــــم املتحـــــدة تطلـــــب 600 مليـــــون دوالر لتوفيـــــر مســـــاعدات الفغانســـــتان

ـــا ـــووي ستســـتأنف قريب ـــة : مفاوضـــات الن ـــة االيراني الخارجي
بايدن يتمسك بالـ»الديبلوماسية« خالفا للكونغرس ازاء طهران

حــّث نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين الحكومة األفغانية عىل 
التواصــل مع املجتمع الدويل، مؤكدا أن العامل ينتظر أفعاال ال 
أقواال، وذلك خالل لقاء مع نظريه الفرنيس جان إيف لودريان  

يف الدوحة.

وكشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن »يف اجتامعنا أمس مع 
الحكومة يف أفغانســتان شجعناهم عىل االنخراط والتواصل 
مع املجتمع الدويل. لقد وضحنا منذ البداية دور قطر كوسيط 
والــذي كان دورا محايــدا عىل الدوام.. وقلنا لهم إن العزلة لن 

تكون الجواب وإن االعرتاف ليس أولوية اآلن«.

وأضاف وزير الخارجية القطري، يف مؤمتر صحفي مشرتك 
عقــده مع نظريه الفرنيس، أن بالده مقتنعة بأن اإلرصار عىل 

بحث الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس أمس االثنني مع رئيس 
الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت يف رشم الشيخ تطورات العالقات 
الثنائية ومستجدات األوضاع اإلقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق 
بالقضية الفلســطينية.وقال املتحدث باسم الرئاسة املرصية إن 
السييس أشار إىل أهمية دعم املجتمع الدويل لجهود مرص من أجل 
إعادة اإلعامر باملناطق الفلســطينية، إضافة إىل رضورة الحفاظ 

عىل التهدئة مع الفلسطينيني.
مــن جهته، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل إن 
بينيت أكد عىل دور مرص يف الحفاظ عىل االستقرار األمني يف غزة، 

ويف إيجاد حل لقضية األرسى واملفقودين اإلرسائيليني يف القطاع.

مكان تنفيذ عملية الطعن

الصورة التذكارية للحكومة الجديدية

بايدن يف الكونغرسعنارص طالبان يف كابول
أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية 

ســعيد خطيب زاده، أن إيران تهتم بعالقاتها 

مع دول الجوار، مشرياً إىل أن مدير عام وكالة 

الطاقة الذريــة رافائيل غرويس اىل ان زيارة 

االخــري كانت ناجحة يف طهــران وقد تقرر 

فيها استمرار التعاون بني إيران والوكالة عىل 

الصعيد الفني والتقني دون تدخل اآلخرين. من 

جهة اخرى، قــال املدير العام للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، رافاييل غرويس، إن الحكومة 
الجديــدة يف إيران لها مواقف متشــددة إزاء 
الربنامج النووي، موضحا أن طهران مل تقدم أي 
وعود للمؤسسة الدولية ومشريا ان طهران  مل 
تقدم حتى اآلن أي ردود عىل ما قدمته الوكالة  

الذرية.

السييس وبينيت

أطلقــت رشطة االحتالل النار عىل فلســطيني أمس 
االثنــني يف املحطة املركزيــة للحافالت مبدينة القدس، 

بعد أن قالت إنه طعن إرسائيلينْي اثنني.
وقالت الرشطة اإلرسائيليــة إن إرسائيليني أُصيبا يف 
عمليــة طعن بالقدس الغربيــة، وأضافت - يف ترصيح 
مكتوب - أنه تم إطالق النار عىل الفلسطيني الذي أُصيب 
بجــروح. من دون تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته.

ويف التفاصيــل، ذكرت أن فلســطينيا جاء إىل محل 
تجاري يف شــارع يافا بالقدس، وطعن مدنينْي بسكني، 

وأنهام أُصيبا بجروح متوســطة، ونُقال لتلقي العالج.
وذكــرت أن ضباط حرس الحــدود )يتبعون الرشطة( 
رصدوا الحادث، وأطلــق أحدهم النار عىل املهاجم، الذي 

يعالــج اآلن طبيا بعد أن فحصه خبري يف الرشطة.
وأفادت »نجمة داود الحمراء« )منظمة إســعاف طبية 
إرسائيليــة( بأنه تــم نقل اإلرسائيلينْي إىل مستشــفى 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص8( 

)التتمة ص8( 

)التفاصيل ص3( 

نجحت املقاومة يف تأمني 
جــزء مهم مــن املحروقات 
عــرب ناقالت النفط االيرانية 
التي سرتســوا يف سوريا، 
املازوت  وباألخــص مــادة 
التي تحتاجها املستشــفيات 
االجتامعيــة،  واملراكــز 
املياه  اىل محطات  باالضافة 
الكهرباء  توليــد  ومراكــز 
الخاصة، وكان ملفتاً مبادرة 
سامحة السيد حسن نرصالله 
بتقديــم هبــات للمراكــز 
من  وغريها  االستشــفائية 
املراكز االجتامعية والصحية 
ملدة شــهر، وهذا العمل ليس 
بغريب عــن تاريخ املقاومة 
لبنان  سبيل  يف  وتضحياتها 

وشعبه.

عىل طريق الديار

»الديار«

وداع  فـــــي  ُمهيـــــب  مأتـــــم 
كنعـــــان  ابراهيـــــم  يوســـــف 
الرقيـــــم البطريركـــــي: أعطـــــى 
ــن ــ ــة والوطـ ــ ــي العائلـ ــ ــر فـ ــ وغفـ
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الحكومة قامت ... متى الدولة ؟
نبيه الربجي

الحكومــة قامت )حقاً 
قامــت ... ؟(. متى تقوم 

الدولة ؟
الدولة املستحيلة اذا كنا 
القانون،  دولة  نراهن عىل 
ودولــة العدالة. ال معجزة 
الهيــة يف هذا الزمن ليك 
البرش،  عظام  أكلة  يتحول 
اىل  وضحاها،  ليلــة  بني 

مالئكة.
هذه اســراتيجية القوى الكربى. ملن قرأ ما وراء اتفاقية 
ـ بيكو، وحيث توزيع الدول كام توزيع أطباق الحلوى،  سايكس 

لتبقى رهينة التوتاليتاريات القبلية والطائفة، واىل األبد !
مل يكن وزيــرا خارجية فرنســا وبريطانيا يتوقعان 
الســويس )1956(  غروب   اعالن أمريكا مــن ضفاف 
األمرباطوريتــني، لتحل محلهام عرب »مبــدأ ايزنهاور«، 
وبذريعة ملء الفراغ يف املنطقــة بأكياس الطحني )ملن 

يذكر النقطة الرابعة(.
كيــف ميكن ألولئــك الحــكام، بالوجــوه العرجاء، 
وباألدمغــة القبليــة، بنــاء دول، أو بنــاء مجتمعات، 
قابلــة للبقاء، ناهيك  بإقامة منظومــة اقليمية، بأبعاد 
 اســراتيجية،  وتدرك كيف تتفاعل مــع ثقافة العرص ؟

أخذنا علامً يف الساعات التي سبقت ظهور الدخان األبيض 
أن الستاتيكو الدويل مينع، اىل اشعار آخر، زوال الطبقة 
السياســية يف لبنان. سفري أورويب عوتب من قبل وزير 
ســابق، من دعاة التغيري، مبؤازرة غربية بطبيعة الحال. 
االجابة كانــت صادمة »أخجل أن أقول لك ليس هناك من 

يشء يدعى الشعب اللبناين ليكون التغيري« !
قــال » أكرث من مرة اتصلنا بقادة الشــوارع، وبحملة 
الشعارات. سألناهم كيف يرون النظام البديل، وهل متكنوا 
من بلورة رؤيــة )أو رؤيا( مليكانيكية التغيري. التصورات 
الضبابية التي طرحوها جعلتنا عىل يقني بأن ســقوط، 
أو اسقاط، األوليغارشيا الحاكمة، يعني دخول لبنان يف 

فوىض سياسية، ورمبا يف فوىض دموية، مريعة«.
ال خيار أمام اللبنانيني، كركام برشي، ســوى املساكنة 
املخمليــة مع هذه الحكومة التي اختــار ملوك الطوائف 
أعضاءها كام يختارون أكياس البطاطا، دون املس ببعض 
الوجوه التــي ال غبار عىل متيزها املهني واألخالقي. مثة 

آخرون ال يثريون السخرية فحسب. الريبة أيضاً...
ما علينا اال األخذ بالرأي القائل اننا عوقبنا منذ أن عوقب 
آدم، وهبط يف هذه املنطقة بالذات، كام لو أم حجر قابيل 

ظل يتدحرج عرب األزمنة اىل أن استقر يف عقر دارنا.
املنطقة بقضها وقضيضها، وقد حولتها األنظمة الغراء 
اىل مستودع للخردة البرشية، ويدار من األيدي الغليظة يف 
الطبقة العليا من الكرة األرضية. لعل الذي يثري الصدمة أن 
بعض »الثوريني«ال يدعون اىل زلزال اجتامعي يفيض اىل 
احداث تغيري عاصف يف لبنان، وغري لبنان، بل )ياللمهزلة 

!!( ابدال الوصاية األمريكية بالوصاية الصينية.
من قال إن التنني أقل جشعاً، وأقل قدرة عىل التغلغل يف 
عظامنا، من النرس األصلع الذي رفضه بنيامني فرنكلني، أحد 
كبار واضعي الدستور األمرييك، ومال اىل الديك الرومي، وقد 
وصفه، يف رسالة اىل ابنته، بـ«الطائر املحرم، والشجاع، 

اضافة اىل كونه من سكان أمريكا األصليني« ؟
تشــكيل الحكومة، بعد أشــهر من الدوران يف الحلقة 
املفرغة  ليس من صنعنا. هو نتاج تقاطع املصالح الدولية، 
واالقليمية، املتناقضة عىل ذلك النحو العجيب. من هنا كان 
تساؤل األوساط الديبلوماسية ما اذا كان الذي حدث يشري 
اىل أن مسلسل التسويات يف املنطقة يبدأ بلبنان،  ال باليمن، 
كــام كان األوروبيون ينتظرون اذا ما عادت ادارة جو بايدن 
اىل اتفاق فيينا، مع ما لذلك من تأثري يف مسار الرصاع بني 
ضفتي الخليج، بتداعياته الدرامية عىل سائر بلدان املنطقة.

التسويات التي تكرس الســتاتيكو. ال تغيري يف األفق. 
أصحاب العروش، وســواء كانت من الذهب أم كانت من 
التنــك، باقون، وان خالفاً لجدليــة األزمنة، حتى يتبلور 
املشهد من الباســفيك اىل أعايل آســيا، وحيث الرصاع 

املرتقب بني األمربطوريات.
هــل ننتظر الحــرب العامليــة الثالثة، وهــي الحرب 
املستحيلة، بوجود الرســانات النووية التي تعيد الكرة 
األرضية اىل الله جثة هامدة، أم ننتظر التسوية الكربى 
)ودامئاً فوق ظهورنا( وكام حــدث غداة الحرب العاملية 

األوىل، والحرب العاملية الثانية ؟
منذ ســقوط كابول يف يد املالً هبة اللــه أخوندزاده، 
والتعليقات األمريكية حول »وجودنا يف الرشق األوسط«. 
هل املشــكلة بوجــود األمريكيــني أم بوجودنــا نحن، 
برصاعاتنا العبثية، بــل وبرصاعاتنا القبلية، والطائفية، 
وحيث االقامة عىل مســافة هائلة من القرن، ان مل يكن 

عىل مسافة هائلة من الزمن ؟
حتى ان تبدلت الوجوه، وتبدلــت األنظمة. مجتمعات 
املنطقة، مبا يف ذلــك املجتمع اللبناين، تعاين من أزمات 
سوسيولوجية )بنيوية( قاتلة. هذا قضاؤنا، وهذا قدرنا. 
هريودوت تنبأ لنا، قبل ظهور الســيد املســيح بخمسة 

قرون، أن نبقى عىل خط الزالزل. ضحايا الزالزل ...
هل منلك، يف لبنان، اال أن نســلّم أمرنا اىل أولياء أمرنا 
ليسلّمونا كجثث، يف أحسن األحوال كهياكل عظمية، اىل 

صاحب الجاللة ... صندوق النقد الدويل ؟!

حّدد جلسة في 28 الحالي
البيطـــــار قـــــّرر التريـــــث باتخـــــاذ إجـــــراءات
بحـــــق قهوجـــــي الســـــتكمال التحقيقـــــات

مثل قائد الجيش السابق العامد جان قهوجي أمام املحقق 
العديل يف جرمية انفجار مرفأ بريوت القايض طارق البيطار، 

يف حضور وكيله القانوين املحامي أنطوان طوبيا.
وقرر القــايض البيطار الريث يف اتخــاذ إجراءات بحق 
العامد قهوجي، وذلك الســتكامل التحقيقات، محددا جلسة 

لهذه الغاية يف 28 أيلول الجاري.

ــســكــا  ــت ــد الـــجـــيـــش الـــتـــقـــى فــرون ــائـ قـ

قائد الجيش مستقبالً فرونتسكا
اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف 

الريزة، املنســقة الخاصة لألمــم املتحدة يف لبنــان جوانا 

فرونتسكا، وتم التداول يف األوضاع العامة يف لبنان واملنطقة.

ــافــي ــع ــت ــام وتـــبـــّنـــوا خـــطـــة ال ــ ــك ــ ــن ال ــ ــون لـــــلـــــوزراء: أقــــّلــــوا م ــ عـ
ــال ــة... وال تــخــيــبــوا اآلمـ ــّيـ ــامـ ــاالت االعـ ــ ــن اإلطـ ــال م ــإق مــيــقــاتــي: ل

عون يرتأس الجلسة األوىل للحكومة الجديدة              )دااليت ونهرا(

اكد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
اننا »أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كربى 
لتفعيل دور الدولة ومؤسســاتها واستعادة 
الثقة بها. واملطلــوب ايجاد الحلول العاجلة 
ملعالجة االوضاع املعيشية للمواطنني واطالق 
ورشة عمل رسيعة لوضع لبنان عىل طريق 
االنقاذ والتعايف والنهوض«، مشددا عىل ان 
»عىل الحكومــة ان تعمل كفريق عمل واحد 
متجانــس متعاون لتنفيــذ برنامج انقاذي 
وتركيــز الجهد لتحقيق املصلحــة الوطنية 
العليا ومصالح املواطنني. وإذ أوىص الوزراء 

باالقالل من الكالم واالكثار من العمل«.
بــدوره، اكــد رئيــس الحكومــة نجيب 
ميقايت ان »علينا جميعــا أن نضحي والبلد 
يتطلب إجراءات اســتثنائية«، مشريا اىل ان 
»الحكومة ستعمل من أجل كل لبنان وجميع 
اللبنانيــني، ولن متيز بني من هــو موال او 
معــارض، من أعلن دعمه لنــا ومن مل يعلن 
ذلك، ومن ســيمنحها ثقته بعد أيام، او من 

ســيحجبها عنها، وســنامرس هذا الدور من دون أي كيدية 
تحت ســقف القانون«، داعيا الوزراء اىل »االرساع يف عملية 
تســلم وزاراتهم«، مؤكدا اننا »سننكب عىل معالجة موضوع 

املحروقات والدواء مبا يوقف اذالل الناس«.
كالم الرئيسني عون وميقايت جاء يف خالل الجلسة األوىل 
للحكومة الجديدة التي انعقدت قبل ظهر امس يف قرص بعبدا، 

وتم خاللها تشكيل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري.

{ الجلسة {

ويف ختام الجلســة، تــال وزير االعالم جــورج قرداحي 
البيان اآليت: »عقد مجلس الوزراء جلسته االوىل بعد تشكيل 
الحكومة الجديدة، برئاســة رئيس الجمهورية العامد ميشال 

عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت والوزراء.
يف مســتهل الجلســة، تحدث رئيــس الجمهورية مرحبا 
برئيس الحكومة والوزراء، معتــربا »أن ما جمع الوزراء يف 
هذه الجلسة هو الثقة والقدرة عىل العمل، االمر الذي يوجب 
ان يكونا دامئا لالرساع يف الجلســات إلنجاز ما هو مطلوب 
يف املرحلة املقبلة«، مضيفا »هذه الحكومة الرابعة يف واليتي 
الرئاسية، شكلت بعد انقضاء 13 شهرا عىل حكومة ترصيف 
االعامل، خالل هذه الفرة تفاقمت االوضاع: اقتصاديا، ماليا، 
للمواطنني  املعيشــية  الظروف  وتراجعت  اجتامعيا...  نقديا، 
اىل مســتويات غري مســبوقة »تراجع القدرات الرشائية - 
غالء االســعار- تدين قيمة العملــة الوطنية - املحروقات - 

االستشفاء – الدواء«.
وقال عون: »نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كربى 
لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب اال 
نضيع الوقــت اذ مل يعد لدينا ترف البطء واملامطلة. واملطلوب 
ايجاد الحلول ملعالجة االوضاع املعيشــية للمواطنني، واطالق 
ورشة عمل رسيعة لوضع لبنان عىل طريق االنقاذ والتعايف 

والنهوض.
أضاف »عىل الحكومة ان تعمل كفريق عمل واحد متجانس 
متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق املصلحة 
الوطنية العليا ومصالح املواطنني. أمامنا تحديات كبرية، لذلك 
أوصيكم باالقالل من الكالم واالكثار من العمل. ســتواجهنا 
صعوبات كبرية وســنعمل عىل تذليلها واســتنباط الحلول 
املمكنة. إن الخارج والداخل يعول عىل نجاحنا ملعالجة االزمات 
املراكمة واملتداخلة، وكلــام اظهرنا جدية والتزاما وتصميام 
كلــام وقفت الدول الشــقيقة والصديقــة اىل جانبنا. يأمل 
اليومية  الحياتية  الحكومة معالجة مشاكلهم  اللبنانيون من 
واالســتجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم املرشوعة مبســتقبل 
أفضل يزيل عنهم القلق ويوفر لهم االستقرار والعيش الكريم 
للتخفيــف من معاناتهــم وتوفري حاجاتهم  واالولوية هي 
امللحة. إن املجتمع الدويل يعول عىل الحكومة إلعادة النهوض 

بلبنان واخراجه من كبوته. ونحن بحاحة ملساعدات صندوق 
النقد الــدويل والبنك الدويل والصناديــق الدولية واالقليمية 

والجهات املانحة«.
وأكــد رئيس الجمهورية »ان املبــارشة باإلصالحات رشط 
اســايس لدى املجتمع الدويل للســري بآليات الدعم وتقديم 
املســاعدات. فاالصالحات هي املدماك األســاس إلعادة بناء 
الدولــة ودونها يســتحيل االنقاذ. املطلــوب اتخاذ خطوات 
تنفيذية عاجلة وحاسمة للبدء باإلصالحات. وقال: انتم وزراء 
اختصاص. لديكم خربات علمية وعملية ورؤى مســتقبلية. 

مسؤوليتنا انقاذ لبنان، فلنكن عىل قدر املسؤولية«.
ومتنى عىل اللجنة الوزارية أن تضمن البيان الوزاري اضافة 
اىل الثوابت الوطنية االفكار واملواضيع االساسية التالية وهي 

عىل سبيل املثال:
- خطة التعايف التي أقرّتها الحكومة السابقة.

- ما ورد من إصالحات يف املبادرة الفرنسية.
- إجراء االنتخابات النيابية يف مواعيدها والتي حددت يف 

8 أيار 2022.
- استكامل التحقيقات الجارية يف انفجار مرفأ بريوت.

- امليض يف خطة مكافحة الفساد، ال سيام مبارشة العمل 
بالتدقيق الجنايئ.

- تأمني املستلزمات األساسية للمواطنني.
- إطالق العام الدرايس بأرسع وقت ممكن.

- تحديث وتنفيذ خطة تعايف إلنقاذ البلد من األزمة املالية.
.IMF استكامل التفاوض مع صندوق النقد الدويل -

- متابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية والســعي لتأمني 
األموال الالزمة لضامن استمراريتها.

- اقرار وتنفيذ الخطة االقتصادية التي أعدها املكتب العاملي 
االستشاري ماكينزي )لتحفيز القطاعات االنتاجية(.

- العمل عىل عودة النازحني السوريني.
- وضع خطة إلعادة هيكلة القطاع املرصيف.

- تنفيذ مقررات مؤمتر »ســيدر« مبا فيها املشاريع الواردة 
يف الربنامج االستثامري.

- استكامل وتنفيذ الخطة ملعالجة النفايات الصلبة.
- استكامل وتنفيذ خطة للكهرباء.

ودعــا الرئيس عون الــوزراء اىل اجراء عمليات التســلم 
والتسليم واإلرساع للمبارشة مبهامهم الجديدة.

ثم قال رئيــس مجلس الوزراء: »ان عيون اللبنانيني وجميع 
اللبنانيني شــاخصة إليكم. انتم األمل يف هذه املرحلة. تأتون 
إىل مواقع املسؤولية من صفوف هذا الشعب املعذب. عايشتم 
اآلمه، وال تزالــون. تعرفون متام املعرفــة حاجة الناس إىل 
الرغيف والــدواء والبنزين واملازوت. هذه األمور ليســت من 
الكامليات، بل هي رضورية إلســتمرارية الحياة يف شكلها 
الطبيعي. ينتظرنــا الكثري من العمل. علينا جميعا أن نضحي. 
البلد يتطلب اجراءات إستثنائية«، مضيفا »صحيح اننا ال منلك 

للغاية، ولكن  عصا سحرية. فالوضع صعب 
باإلرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط 
نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق 
لشــعبنا الصابر واملتأمل بعضــا مام يأمله 
ويتمناه. صحيــح أن الوضع صعب، ولكن ال 
يشء مستحيل متى كانت النيات صافية. يد 
واحدة ال تستطيع التصفيق. املطلوب تضافر 
جهــود جميع اللبنانيني. ومــن جد وجد. ال 
تخيبوا آمال اللبنانيني. لتكن اقوالكم مقرونة 
باألعامل. الوقت مثــني وال مجال إلضاعته. 
نجاحكــم يف وزاراتكم يعنــي نجاح جميع 
اللبنانيني يف الوصول إىل ما يؤمن لهم حياة 

كرمية ال ذل فيها وال متنني«.
وتابع »عندما ارتضيتــم ان تنخرطوا يف 
هــذا العمل اإلنقــاذي كنتم تعلمــون أنكم 
ليســت  االيام  هذه  الــوزارة  للخدمة.  آتون 
ترفا. فكونوا عىل قدر هذه املســؤولية، علنا 
جميعا، وبتعاون أكيد مع رئيس الجمهورية 
أن نصل إىل  النواب نســتطيع  ومع مجلس 
بر اآلمان. اطلب منكم االقالل مــن االطالالت االعالمية ألن 
الناس تتطلــع اىل االفعال ومل يعد يهمها الــكالم والوعود. 
واالمور بالنسبة للناس يف خواتيمها. ادعوكم اىل االرساع يف 
عملية تسلم وزاراتكم، ألننا امام استحقاقات كبرية ويجب أن 
نواجهها بحزم وجدية، لهذا ادعو وزير االشــغال اىل اعطاء 
االوتوسرادات والطرق  لتنظيف مسارب  الفورية  التوجيهات 

قبل ان يداهمنا املطر وتتكرر مشاهد البهدلة عىل الطرق«.
وأردف »سننكب عىل معالجة موضوع املحروقات والدواء مبا 
يوقف اذالل الناس. اطالب وزير الربية بعقد اجتامعات طارئة 
النجاز الخطة الكفيلة ببدء العام الدرايس، وهذا ملف اكرث من 
ملح وال يجوز ان يبقى ابناؤنا خارج املدرسة للسنة الثالثة. كام 
ادعو اىل التنســيق بني وزاريت الصحة والربية من أجل درس 
امكانية التلقيح ضد الكورونا للتالمذة فوق سن الثانية عرشة. 
من جهتي سأقوم بتكثيف جلسات مجلس الوزراء وتضمينها 
املواضيع املهمــة وذات التأثري املبارش عــىل الحياة اليومية 
للمواطنني. نؤكد التنســيق الدائم بني الوزراء يف القضايا ذات 
االهتامم املشرك بني أكرث من وزارة، والتنسيق بني الوزارات عند 
الرضورة. وأؤكد يف هذا املجــال عىل رضورة التعاون من قبل 

الجميع وهو أمر أسايس إلنجاح أي عمل حكومي«.
وختم »إن حكومتنا ســتعمل من أجل كل لبنان، ومن أجل 
جميع اللبنانيني، ولــن متيز بني من هو موال او معارض، من 
أعلن دعمه لنا ومن مل يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام، 
او من سيحجبها عنها وسنامرس هذا الدور من دون أي كيدية 

وذلك تحت سقف القانون. وما عىل العبد سوى السعي«.

{ لجنة صياغة مسودة البيان الوزاري {

بعد ذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة صياغة مسودة 
البيان الوزاري برئاســة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، الطاقة، املالية، الثقافة، 
الداخلية، التنميــة االدارية، االعالم، الربية، العمل والزراعة. 
وســتعقد اللجنة الوزارية اوىل جلســاتها بعد قليل، اي عند 

الواحدة يف الرسايا«.

{ اجتامع ثاليث {
وكان الوزراء وصلوا تباعا اىل القرص الجمهوري ابتداء من 
الساعة العارشة قبل الظهر حيث اخذت الصورة الرسمية لكل 
منهم. ثم وصل رئيس مجلس الــوزراء حيث اجتمع بالرئيس 
عون يف مكتبه، ثم انضم اليهــام رئيس مجلس النواب نبيه 

بري ليتحول االجتامع اىل ثاليث.

{ الصورة التذكارية {

وعند الحاديــة عرشة، انتقل الرئيس عــون والرئيس بري 
والرئيس ميقايت يرافقهم الوزراء اىل حديقة الرؤساء، حيث 

تم التقاط الصورة الرسمية التذكارية للحكومة الجديدة.

الجلسة األولى للحكومة في بعبدا 
وتشكيل لجنة صوغ البيان الوزاري

الحكومـــــة الجديـــــدة ُمصـــــّرة علـــــى اإلســـــراع ببـــــدء العمـــــل وتحقيـــــق اإلصاحـــــات ســـــريعاً
ــات ــ ــة واإلنتخابـ ــ ــاء والبطاقـ ــ ــن الكهربـ ــ ــاعة ويتضّمـ ــ ــون 24 سـ ــ ــي غضـ ــ ــوزاري فـ ــ ــا الـ ــ بيانهـ

دوليل بشعالين

انطلقت حكومة الرئيس نجيب ميقايت الثالثة له، والرابعة 
يف عهد رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون، اىل العمل 
اإلثنني بعد عقد جلستها الوزارية األوىل وجرى التقاط الصورة 
التذكارية لها يف قرص بعبدا. هذه الحكومة التي طال انتظارها 
13 شهراً، يُعّول عليها الكثري رغم اإلنتقادات التي طالتها بأنّها 
بقيت كسابقاتها »حكومة محاصصة« ومل تضّم فقط وزراء 
إختصاص. وبدا أّن الحكومة الجديدة مل تتوّقف عند أي انتقاد، 
والدليل أنّها عقدت جلســتها الوزارية األوىل يف قرص بعبدا، 
وقّررت تشكيل لجنة صياغة مســودة البيان الوزاري من 12 
وزيراً، عىل أن تُنهي هذه املهّمة يف غضون 24 أو 48 ساعة، إذ 
أنّها تُدرك أنّها ال متلك وقتاً إلضاعته وال للترصيحات إمّنا للعمل. 
فام الذي ســتقّرره الحكومة الجديدة يف بيانها الوزاري، وما 

الذي ينتظرها خالل األشهر املقبلة من تحديات ومهام؟!
مصادر سياســية مطّلعة أكّدت أّن الجلسة الوزارية األوىل 
للحكومة كانت مثمرة، وقد حــّددت كلمة رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون يف بدايتها أطر البيان الوزاري، وتضّمنت 
عناوينه العريضة، إذ دعا الوزراء اىل اإلكثار من العمل والبدء 
باإلصالحات كونها املدماك األساس إلعادة بناء الدولة ودونها 
يستحيل اإلنقاذ، كام متّنى عليهم تضمني البيان خطة التعايف 
التي أقرّتها الحكومة الســابقة ومــا ورد من إصالحات يف 
املبادرة الفرنســية وإجراء االنتخابات النيابية يف مواعيدها، 
وتأمني املســتلزمات األساســية للمواطنني، ومتابعة تنفيذ 
البطاقة التمويلية، واستكامل التحقيقات الجارية يف انفجار 
مرفأ بريوت، فضالً عن امليض يف خطة مكافحة الفســاد، ال 
سيام مبارشة العمل بالتدقيق الجنايئ واستكامل وتنفيذ خطة 
للكهرباء وإعادة النازحني الســوريني اىل بالدهم. كام تحّدث 
ميقايت عن رضورة معالجة مشــكلة املحروقات والدواء مبا 

يوقف إذالل الناس.
وتقول املصادر بأّن مجلس الوزراء الذي شكّل لجنة صياغة 
مســودة البيان الوزاري التي ضّمت 12 وزيراً مبن فيهم رئيس 
مجلس الوزراء وعضوية نائبه ووزراء العدل، الطاقة، املالية، 
الثقافة، الداخلية، التنمية اإلداريــة، اإلعالم، الربية، العمل 
والزراعــة، بدا مصّمامً عــىل البدء بالعمل رسيعــاً، والدليل 
أّن اللجنــة الوزارية عقدت أوىل جلســاتها فوراً يف الرساي 
الحكومي، برئاســة ميقايت وقّررت إنجاز البيان يف غضون 
24 أو 48 ســاعة عىل أبعــد تقدير، وتعقد قبــل ظهر اليوم 
جلستها الثانية التي يُتوّقع أن تُنهي خاللها صياغته النهائية. 
وأوضحت  املصادر بأّن العناوين املطروحة يف مسودة البيان 

من  عليها  التوافــق  جــرى 
غالبية الوزراء، ســيام وأنّها 
تتضّمن امللّفــات امللّحة التي 
البــدء بإيجاد الحلول  عليها 

املمكنة لها.
ولّخصت املصادر نفســها 
ســُتواجه  التي  التحديــات 

الحكومة الحالية بأربع:
1- استكامل التفاوض مع 
صندوق النقد الدويل، والبنك 
اإلقليمية  والصناديق  الدويل 
حجم  لتحديد  املانحة  والدول 
املســاعدات  وحجم  الديون 

والقروض.
اإلصالحات  تحقيــق   -2
املطلوبة رسيعاً، ال سيام التي 

تنّص عليها »خارطة الطريق« يف املبادرة الفرنسية، وإطالق 
البطاقة التمويلية بعد تأمني األموال الالزمة الســتمراريتها، 
وعدم السامح باستخدامها كبطاقة إنتخابية من قبل أي فريق 

سيايس أو حزيب.
3- بــدء التحضري لإلنتخابات النيابيــة عىل أن تجري يف 
موعدها املحّدد يف 8 أيّار املقبل للناخبني داخل لبنان، وقبل ذلك 
يف 24 نيسان املقبل للبنانيني املقيمني يف الدول األجنبية، ويف 
29 نيسان للمقيمني يف الدول العربية، وتكون انتخابات عادلة 
ومستقلّة وشّفافة توصل املمّثلني الفعليني للشعب اىل املجلس 

النيايب. 
4- العمــل عىل تنفيذ خطّة إعادة النازحني الســوريني اىل 
بالدهم، بهــدف تخفيف أعباء النزوح الكبرية عن كاهل الدولة 

بالتعاون والتنسيق مع السلطات والجهات املعنية. 
وبرأي املصادر، إنّه ســيكون أمام الحكومة كذلك عناوين 
أخرى ملّحة تتعلّق باســتكامل املفاوضــات غري املبارشة مع 
العــدو اإلرسائييل عىل ترســيم الحدود البحرية، ومســألة 
اإلسراتيجية الدفاعية، ستتخذ فيها القرارات املناسبة الحقاً، 
ســيام وأّن األولوية ســتكون لإلصالحات ولوضع الربنامج 
اإلنقاذي للبالد من األزمة اإلقتصادية واملالّية وانعكاسها عىل 
مشــاكل املواطنني اليومية واملعيشية، اىل جانب إطالق العام 

الدرايس يف أرسع وقت ممكن. 
وترى املصادر بأّن أداء الحكومة التي قّررت تكثيف جلساتها 
الوزارية من شــأنه أن يُعيد ثقة الشعب كام ثقة دول الخارج 
بها، ولهذا فإّن األنظار ستكون منذ اآلن شاخصة نحوها ونحو 

ما سُتنجزه خالل املرحلة املقبلة. وبالطبع فإّن امللّفات لن تُحّل 
بعصا سحرية كام قال ميقايت، إمّنا واحدة تلو األخرى. واملهم، 
عىل ما أضافت املصادر، أن يعمل الوزراء بشكل متجانس، وأن 
ال يدعوا الخالفات تقف عائقاً أمام اتخاذ القرارات الحاســمة 

وامللّحة.
وأكّدت املصادر عينهــا أّن الحكومة حاصلــة عىل الدعم 
الخارجي، ســيام وأّن دول الخارج انتظرتها طويالً، ما يجعل 
هذه االخرية مستعّدة الســتكامل املفاوضات معها رسيعاً ال 
سيام صندوق النقد الدويل لتحديد املشاريع التي عليها إنجازها 
أوالً للتخفيف من معاناة الناس. وبالطبع ستحصل عىل جرعة 
دعــم مالية من الصنــدوق ليك تتمكّن من إطــالق البطاقة 
التمويلية التي هي باتت حاجة ملّحة بالنســبة لعدد كبري من 
العائالت اللبنانية، علامً بأنّه عىل الحكومة أيضاً، توحيد سعر 
رصف الدوالر األمرييك وتثبيت القدرة الرشائية للرية اللبنانية 

ليك يتمكّن لبنان من استعادة عافيته مالياً واقتصادياً.
وفيام يتعلّق بالثلث املعطّل الذي حاز عليه الرئيس عون يف 
الحكومة الجديدة، مقابل حصول ميقايت عىل وزاريت الداخلية 
واإلقتصاد، فأكّدت املصادر بأّن نّيــة الجميع اليوم هو العمل 
وتأمــني التضامن بني جميع الوزراء، بغــّض النظر عن الثلث 
املعطّل أو الضامن، فالضامنة الوحيدة هي توافق الوزراء عىل 
العمل، وهذا ما ســُيظهره بيانها الوزاري املنتظر والذي عىل 
أساسه يتوّقع أن تنال ثقة جميع الكتل النيابية املشاركة فيها، 
اىل جانب ثقة »تكّتل لبنــان القوي«، فيام الكتل األخرى التي 
لن متنحها الثقة فسيكون لها موقفها التوضيحي عن أسباب 

هذا األمر.

الصورة الرسمية التذكارية للحكومة الجديدة            )دااليت ونهرا(
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــل« حـــكـــومـــة مــيــقــاتــي ــب ــق ــت ــس ــّدد »م ــحـ ــتـ ــة سـ ــيـ ــارجـ مــــؤشــــرات خـ

ــان ــ ــع ــ ــن ــ ك ابـــــــراهـــــــيـــــــم  يــــــوســــــف  وداع  فــــــــي  ُمـــــهـــــيـــــب  مــــــأتــــــم 
ــة والــــوطــــن ــ ــل ــ ــائ ــ ــع ــ ــي: أعــــطــــى وغــــفــــر فـــــي ال ــ ــرك ــ ــري ــ ــط ــ ــب ــ الــــرقــــيــــم ال

محمد علوش

عىل وقــع اقرتاب وصول 
لتشــغيل  العراقي  النفــط 
معامل الكهربــاء يف لبنان 
وبعد  األســبوع،  هذا  خالل 
اللبنانية  املالية  وزارة  إعالن 
تبلغهــا من صنــدوق النقد 
الدويل بأن لبنان سيتســلم 
مليار  قرابة  أيلــول   16 يف 
أمرييك  دوالر  مليون  و135 
بدل حقوق السحب الخاصة، 
تــكاد تنتهي لجنــة البيان 
نجيب  حكومة  يف  الوزاري 
وتقديم  إعــداد  من  ميقايت 
بيان الحكومة الوزاري الذي 
الثقة  أساسه  عىل  ســتنال 

قبل نهاية الشهر الجاري.
لن يتضمن البيان الوزاري أي إشــارة اىل امللفات 
الخالفية التي ميكن أن تفّجر حكومة ميقايت، مثل 
ملف حاكم املرصف املركزي رياض ســالمة، ولكن 
هذا ال يعني أن هــذه امللفات لن تكون عىل طاولة 
الحكومة يف املســتقبل القريب، وكل ما يُقال عن 

اتفاق بشأنها هو أمر غري صحيح.
مل ولن يُعارض نجيب ميقايت مســألة التدقيق 
الذي  باملسار  الجنايئ، وحكومته ســتؤكد امليض 
انطلق منذ أيام، ولكن مبــا يتعلق بحاكم املرصف 
املركزي، تُشــري مصــادر وزاريــة مطلعة اىل أن 
املسألة سُترتك للقضاء الذي يعمل عليها، سواء كان 
القضاء الفرنيس أم السويرسي أم اللبناين، مشددة 
عــىل رضورة االبتعاد عن امللفــات الخالفية يف 

الوقت الراهن لتمكني الحكومة من إطالق عملها.
لن تكــون طريق الحكومة ســهلة، ولكنها لن 
تكون صعبة إذا ما اســتمرت التسويات الخارجية 

بالنضــوج، فالحكومة التي ُولــدت نتيجة وجود 
لحظة إقليمية دولية مناســبة، ستعمل يف وقت 
حســاس من تاريــخ املنطقة، فاملرحلــة املقبلة 
تتضمن استحقاقات أساســية، تؤثر نتائجها يف 

امللف اللبناين وبالتايل ملف الحكومة وفعاليتها.
أوىل هذه االستحقاقات املقبلة تتعلق باالنتخابات 
الترشيعية العراقية الشــهر املقبل، وما يليها من 
اختيار رئيس جديد للحكومة، فالعراق الذي كان له 
الدور الكبري يف تقريب وجهات النظر يف املنطقة، 
سيواجه اســتحقاقاً كبرياً، ونتيجته ستقدم رؤية 
ملا هو مقبل، فإن كانت نتيجة اإلنتخابات العراقية 
الترشيعية مشــابهة لنتائج اإلنتخابات يف لبنان 
أي تقــوم عىل قاعدة ال غالب وال مغلوب، وإذا نتج 
من ذلك عودة رئيــس الحكومة العراقية مصطفى 
الكاظمي اىل سدة رئاسة الحكومة، فإن ذلك يعني 
أن مسار التسويات ال يزال مستمراً، وبالتايل تصبح 

اللبنانية  الحكومــة  فرص 
بالعمل أكرب.

املســألة  ليســت  طبعاً 
متعلقــة بنتائج االنتخابات 
العراقية فقــط، فللعالقات 
دورها  السعودية  اإليرانية- 
يف هذا الســياق، وسيكون 
الســتكامل املسار اإليجايب 
املنطقة،  عىل  فضله  بينهام 
املعلومــات  أن  خصوصــاً 
تتحــدث عن تقــدم نوعي 
الرابع  اللقــاء  ســيحققه 
بينهــام يف العــراق والذي 
قريباً، حيث  سيكون موعده 
يُحىك رمبا عــن إعادة فتح 
البلدين،  بــني  الســفارتني 
للعالقات  ســيكون  كذلــك 
العربية - الســورية دورها يف 
كام  لبنان،  يف  الحكومي  املسار 
العالقات الســورية - الرتكيــة، وكل هذه امللفات 

ستقّدم صورة عن مستقبل املنطقة ومنها لبنان.
أن تحصل قبل  كل هذه املســتجدات يُفــرتض 
اإلستحقاق اإلنتخايب اللبناين، وبالتايل نحن أمام 
أشهر مفصلية قد تنعكس نتائجها اإليجابية عىل 

لبنان من خالل:
ـ أوالً: نجاح حكومة ميقايت يف تخطي الوضع 
البلد وإعادة بعض اإلستقرار  الذي يعيشه  الصعب 
مللفات أساسية مثل ســعر رصف الدوالر، التغذية 

الكهربائية، وملف املحروقات وملف مرفأ بريوت.
ـ ثانياً: إجراء االنتخابات النيابية بهدوء.

ـ ثالثا: الوصول اىل تســوية يف ملف انتخابات 
رئاسة الجمهورية املقبلة.

طبعاً يف كل ما ورد أعاله ستكون النتائج سلبية 
وعكســية إذا انفجرت محاوالت التسوية، ولو أن 

حظوظ هذا الخيار قليلة.

الشــاميل  املــن  ودع 
ولبنــان، وجديــدة املــن، 
يوســف ابراهيم كنعان والد 
نائب املــن ابراهيم كنعان، 
منها  عديدة  الحائز  أوسمة 
وسام االســتحقاق اللبناين 
سيلفسرت  ســان  ووســام 
البابــوي من رتبــة فارس، 
وذلك يف مأتــم مهيب أقيم 
يف كنيســة مــار رسكيس 
وباخوس، يف حضور ممثل 
رئيــس الجمهويــة العامد 
السابق  الوزير  عون  ميشال 
وممثل  جريصايت،  ســليم 
النواب  مجلــس  رئيــيس 
والحكومــة النائــب نقوال 
ووزراء  ونــواب  نحــاس، 
حاليني وســابقني ورؤساء 
وفاعليات  ومخاتري  بلديات 

سياسية وحزبية واقتصادية واجتامعية.
ترأس مراسم الجنازة النائب البطريريك املطران 
حنا علــوان ممثال البطريرك املــاروين الكاردينال 
مار بشــارة بطرس الراعي املوجــود يف هنغاريا، 
األبايت مارون  األنطونية  الرهبنة  مبشاركة رئيس 

أبو جودة ولفيف من الكهنة.
وخالل مراســم الجنازة، تيل الرقيم البطريريك 
وجاء فيه: »نشــارك يف ختــام املؤمتر القرباين 
البابا  الثاين والخمسني بقداس مع قداسة  العاملي 
فرنسيس، ترتســم أمام خاطرنا شخصية املرحوم 
الشيخ يوســف القربانية. فهو بروحانية القربان 
األقدس أحب وأعطى وضحــى وغفر، يف العائلة 
واملجتمع والوطن. ما من مــرة إلتقينا أحد أبنائه 
النائب إبراهيم، واملحامي بول،  وال ســيام عزيزنا 
إال وســألنا عن غايل صحته وأحواله، وكنا نلقى 
دامئــا الجواب املطمنئ. وكنا نذكــره كل يوم أمام 
مزار السيدة العذراء الذي شيده يف ساحة الرصح 
البطريــريك الخارجية. وكنا نفــرح لرؤية الزوار 

والعائالت يخشعون أمامه للصالة«.
تاريخ  طبع  إســم  يوســف  »املرحوم  أضاف: 
حياتــه كرجل مقــدام، متعلق بلبنــان- الوطن 
الغايل، إذ كان يقول ان »أرضه أغىل من الذهب«. 
وأمام نزيــف هجرة العديد مــن اللبنانيني، هربا 
من نــريان الحرب وويالتهــا، أىب أن يهاجر إىل 
أوطان أخرى آمنة، بل ازداد متسكا بأرض الوطن 
املقولة  وظل يردد عىل مسمع أوالده واألصدقاء، 
القدميــة: »نيال يلــيل عندو مرقــد عنزة بجبل 
لبنان«. وترجم القول بالعمل، فاشــرتى األرايض 
وزرع ووزع وساعد من هم يف حاجة وال سيام 
لناحية األقساط املدرســية والجامعية وتكاليف 
اإلستشــفاء. أما رسه فكونــه ذاق يف طفولته 
الباكر، ما جعله يبنــي ذاته بذاته  اليتــم  مرارة 

وجهد«. بعصامية 
وتابع: »ارتبــط يف رس الزواج املقدس برشيكة 
حياة فاضلة، هي السيدة ماري عبدو أيب نجم، إبنة 
البيت والعائلة الكرميني. عاشــا معا حياة زوجية 

بثمرة  الله  باركها  ســعيدة، 
واإلبنتني.  األربعــة  األبناء 
فأمنا لهم أحسن تربية عىل 
القيــم الروحية واألخالقية 
مع  والوطنية،  واإلجتامعية 
اإلختصاص الجامعي الرفيع. 
طريقهم  يشقون  بهم  ورسا 
ويؤسســون  الحيــاة،  يف 
عائالت رضية. ووجد بهجته 
غمرهم  الذين  األحفــاد  يف 
كانت  وكم  والحنان.  بالحب 
فرحتــه كبرية عنــد التقاء 
يوم  كل  يف  بكاملها  العائلة 
أحد لتناول طعام الغداء معا، 
ما عدا يف هــذا األحد حيث 
بالدموع.  مغموسة  اللقمة 
اما هو فيجلــس اىل مائدة 

عرس الحمل«.
أضــاف الرقيــم البطريريك: 
بنجله  والعائلة  يوســف  الشــيخ  املرحوم  »ورس 
ابراهيــم يدخل القبة الربملانيــة مجليا يف اللجنة 
النيابية التي يرئســها ويف مداخالته عامة. فإنا 
نكن له كل التقدير واإلعتبــار. ولنا خري رابط بني 
البطريريك بشخص نجله اآلخر  العائلة والكريس 
املحامــي بول الحارض معنا والفاعل بســخاء يف 
أجل  النشــاطات عرب تجمع »موارنة من  مختلف 

لبنان« الذي أسسه ويرأسه«.
والعائلة  يوسف  الشــيخ  املرحوم  »وآملت  وقال: 
وفاة صهره املرحوم الشــيخ رشيد كريوز، فشمل 
بحنانه ابنته ريتا وولديها. كام آملتهم جميعا وفاة 

شقيقتيه، وخاليه وعمته، فتعزى بعائالتهم«.
بعد الدفن، تقبلت العائلة التعازي يف الكنيسة، 
قبل أن ينقــل جثامن الراحل اىل مدافن العائلة يف 
الجديــدة. ويتواصل تقبل التعازي يف منزل الفقيد 

يف قرنة شهوان.
وقد تلقت العائلة اتصاالت تعزية من لبنان ودول 

االغرتاب من رسميني وغري رسميني.

ميقايت يرتأس لجنة صياغة البيان الوزاري

الجثامن مسجى يف الكنيسة

وناشطين مستقيلين  ــاً  ــواب ن يــضــّم  ــوري«  »ثــ ــاف  ــت إلئ يتحضر  »الـــحـــراك« 
االميركيون يُكثفون »لقاءاتهم اللبنانية«... والهدف ثلث مقاعد مجلس النواب!

عيل ضاحي

التحضريات »الثورية« جارية عىل قدم وســاق 
النيابية، ال ســيام بعد تحديد  لخوض االنتخابات 
موعدها يف 8 ايــار 2022 ، وايضاً مع تشــكيل 

حكومة جديدة.
وتكشف اوساط قيادية يف »حراك 17 ترشين 
االول«، ان الحــراك يتحرض ايضــاً العالن جبهة 
عريضــة تضم نوابــاً مســتقيلني وقياديني من 
تزال تعمل  التي ال  الثورية،  التشــكيالت  مختلف 
رغــم خفوت وتراجع »وهج الثورة«، باســتثناء 
نشــاطات 4 آب املايض ويف ذكرى إنفجار املرفأ 
االوىل. وتقول االوساط ايضاً ان بعض »الجهات 
الثوريــة« تفضل العمل منفــردة، اذ تحرض 35 
االحزاب  الخارجني من  شــخصية ومعظمها من 
املسيحية ويســاريني، اىل إطالق »تحرك ثوري« 
مستقل ونواته ايضاً من الهيئة التأسيسية لثورة 

17 ترشين االول.
وتؤكد االوساط ان كل »القوى الثورية« ال ترى 
يف ميقايت وحكومتــه فرصة انقاذية، بل تعتربه 
وتعترب الوزراءه باســتثناء 3 او 4 منهم يشكلون 
الفاسدة، وميثلون رموزاً مطلوبة  للسلطة  امتداداً 
للتحقيق العديل يف قضية املرفأ او مالحقون امام 
القضاء بتهمة الفساد وهدر املال العام، كام تكشف 
االوســاط ان القانون االنتخــايب الحال، ولو كان 
مغلفاً بالنسبية، فإنه يشكل امتداداً لهذه السلطة، 

ويضمن اعادة انتخابها النه مفّصل عىل قياسها.

وتقول االوساط ان اول مطالب الحراك، هو يف 
اقرار قانــون انتخايب جديد، وقد يكون هذا املطلب 
محل اجامع ومطالبة واسعة يف االيام واالسابيع 
املقبلة، وسُيقدم نواب املعارضة قانوناً اىل مجلس 
النواب يف هذا االطار، ولن يتم السكوت او الرضوخ 
املهل  ان  لزعمها،  او االستســالم  الســلطة  لهذه 
ضاغطــة ومل يعد هناك من متســع زمني القرار 

قانون انتخايب جديد.
املقابل، تكشــف االوســاط عــن لقاءات  يف 
كثيفة تجريها الســفارة االمريكية يف بريوت مع 
مجموعات ناشــطة يف املجتمع املدين ومع نواب 
حاليني وسابقني ووزراء سابقني ايضاً ومع نواب 
مســتقيلني والهــدف هو التحضــري لالنتخابات 
ابلغت السفرية االمريكية يف بريوت  النيابية. وقد 
بعض من التقتهم، ان االدارة االمريكية سّهلت تأليف 
الحكومة مقابل اجــراء االنتخابات النيابية، وهي 
ترى يف االنتخابات ومع »رشكائها« االوروبيني، ال 
سيام فرنســا انها فرصة للتغيري، والعادة التوازن 
اىل البلد ووضع حد لـ »هيمنة« حزب الله والتيار 
النواب،  الحــر وحلفاءهم عىل مجلــس  الوطني 

بحسب تعبري السفرية االمريكية.
وتقول االوســاط ان االمريكيني متحّمســون 
االقل  النواب عىل  ثلث مجلس  النشــاء كتلة من 
ومستقلة  عن االحزاب. وهي ترى امكانية الخرق 
يف البيئة املســيحية والبيئة السنية واردة، حيث 
الرتاجع واضح يف شعبية االحزاب من »ثورة 17 
االزمة  استفحال  ومع  اليوم  حتى  االول«  ترشين 

االقتصادية واملاليــة، بينام ال تصب االحصاءات 
يف مصلحة الخرق يف البيئة الشــيعية السباب 
كثرية واهمها اســتمرار التحالــف بني حزب الله 

امل. وحركة 
واشــارت االوســاط اىل ان الحصار االمرييك 
واســتمرار  االرسائيلية«  و«التهديدات  والعقوبات 
القصف يف سوريا شد من »العصب الشيعي« حول 
حــزب الله وحتى العقوبــات مل تؤثر يف خيارات 
الجمهور الشــيعي، كام مل تدفع الطوابري واالذالل 
امام محطات البنزيــن واالفران وانقطاع الكهرباء 
والخبز واالدوية اىل  تغيري املزاج الشيعي اوالخروج 

بتظاهرات، وحدوث ثورة ضد حزب الله وسالحه.
وتشري االوساط اىل ان حتى ولومل تخرق البيئة 
الشــيعية، فإن من شأن كتلة نيابية من 40 او 35 
نائباً ان تربك حزب الله وحلفائه مع اســتاملة 10 
نواب اخرين مثالً!  وتكشــف االوســاط ان ثالثة 
وزراء عىل االقل يف حكومة ميقايت الحالية لديهم 
»ميول« امريكية، وكانوا يعيشــون لفرتات طويلة 
يف امريكا ويعملون يف مؤسسات حكومية بشكل 
مبارش او غــري مبارش، ورغم ذلــك تعمل جهات 
امريكية حكومية وغري حكومية عىل »شــيطنة« 
حكومة ميقايت، وتســليط الضــوء عىل هيمنة 
الرئيس عون وحزب اللــه عليها وعىل قرارها عرب 
حصولهم عىل 18 وزيراً عــىل االقل لتحالف عون 
وحزب الله واملردة والقومي وامل، يف مقابل وزير 
واحــد لجنبالط و5 مليقــايت والحريري، وبالتايل 

يبقى الحل والربط بيد حزب الله والرئيس عون!

افتتح أعمال السينودس للكنيسة السريانية الكاثوليكية االنطاكية
يونان : على الحكومة الجديدة العمل لوقف االنهيار

أشــارت أمانــة رس بطريركيــة الرسيان 
الكاثوليك األنطاكية يف بيان، اىل أن »أساقفة 
الكنيسة الرسيانية الكاثوليكية األنطاكية بدأوا 
برئاسة  العادي  الســنوي  سينودسهم  أعامل 
مار اغناطيوس يوســف الثالث يونان بطريرك 
الرسيان األنطايك، مساء األحد 12 أيلول 2021، 
يف الكريس البطريريك بدير ســيدة النجاة - 
الرشفة، درعون - حريصا، لبنان. وســيعالج 
الســينودس شــؤون األبرشــيات والنيابات 
واإلرساليات  واألكرسخوســيات  البطريركية 
وأحــوال املؤمنــني يف لبنان وبــالد الرشق 
واإلنتشار، وشؤونا كنسية وإدارية وراعوية. 
كام سيبحث األوضاع العامة يف لبنان ومنطقة 

الرشق األوسط والحضور املسيحي فيها«.
ولفت البيان اىل أنه »يف الكلمة اإلفتتاحية 
التي ألقاهــا يونان قال فيها: »نعقد اجتامعنا 
هذا يف ظل أوضاع خطــرية وتحديات جمة، 
تــكاد ال تخلو منهــا أية بقعــة يف العامل، 
وبخاصــة منطقة الرشق األوســط، لبنان، 
الوطــن الجريح، نهنئه بتشــكيل الحكومة 
الجديدة، وندعو لها أن تعمل بالرسعة املمكنة 
لوقف االنهيار الحاصــل عىل كافة األصعدة. 
لكننا نعرب يف الوقت عينــه عن خيبة أملنا 
التامدي يف تهميش حقوقنا، كمكون  بسبب 
رسياين عامة وكطائفة رسيانية كاثوليكية 
خاصة، وذلك بعدم متثيلنا يف هذه الحكومة«.

أضاف »إننا ندعو املســؤولني للعمل بشكل 
جدي عــىل التدقيق الجنــايئ ملعرفة مصري 

أموال اللبنانيني وودائعهم يف املصارف. ونشدد 
عىل وجوب حصــول االنتخابات النيابية يف 
موعدها يف أيار القادم. وفيام يتعلق بتفجري 
التأكيــد بأن كل حصانة  مرفأ بريوت، نجدد 
تســقط أمام هول هذه الجرميــة النكراء«، 
مضيفا »ال يفوتنا أن نشري إىل االنهيار املايل 
واالقتصــادي، ورضورة الحد من اإلذالل الذي 

يتعرض له اللبنانيون«.
اللحمة  أضاف »يف ســوريا، نلمس عودة 
الوطنية بني مختلف فئــات املجتمع، خاصة 
بعد أن أجريت االنتخابات الرئاســية يف أيار 
املنــرصم، عىل أمــل انتهاء الحــرب وعودة 
الطأمنينة إىل كافة ربوع الوطن. ويف العراق، 
حيث تجري االستعدادات لالنتخابات النيابية 
التي نرجو أن تنجــز يف موعدها يف ترشين 

األول القادم«.
وتابع: »ال تغيب عن بالنا األرايض املقدسة 
التي تباركنا بزيارتها يف شهر متوز املنرصم، 
حيث رفعنــا الصالة من أجــل أبنائنا وبناتنا 
يف العامل، ومن أجل تلك األرض، يك تســود 
فيها ثقافة قبول اآلخر واملســامحة، وتنتهي 
الرصاعات والحروب، وكذلك األردن الذي يسعى 
لتعزيز أوارص االرتباط بني مختلف مكوناته، 
باالحرتام املتبادل، ومرص التي يتجىل التضامن 
بالحرية  ينعمــون  الذين  أفراد شــعبها  بني 
واألمان بسبب حكمة املسؤولني فيها، وتركيا 
التي يحافظ فيها أبناؤنا عىل إميانهم وتراثهم، 

ثابتني يف أرضهم«.

 : الـــــســـــراي  ــن  ــ مـ األول  ــه  ــ ــوم ــ ي ــي  ــ فـ ــاتـــي  ــقـ ــيـ مـ
ــات الــــنــــاس ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــا اإلهـــــتـــــمـــــام بـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ أولـ

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت يف 
اليوم األول من نشاطه يف الرساي الحكومية 
أن »األولوية لدينا ستكون اإلهتامم بحاجات 
وسننطلق  امللحة،  شؤونهم  ومعالجة  الناس 
من التوجه األســايس لدي بأننا فريق عمل 
واحدا يف خدمة جميع اللبنانيني، وســنعمل 

بهذه الروحية«.
الرساي  الرئيس ميقــايت وصل اىل  وكان 
عنــد الثانية عرشة والنصف مــن بعد ظهر 
امس، حيث كان يف اســتقباله األمني العام 
ملجلس الوزراء القايض محمود مكية، وأقيم 
له استقبال رسمي فاستعرض ثلة من رسية 
موسيقى  وعزفت  الحكومة  رئاســة  حرس 
قوى األمن الداخــيل ترحيبا، ثم صافح كبار 
كبار  من  وعدد  الحكومة،  رئاســة  موظفي 
املوظفــني وضبــاط رسية حرس رئاســة 

الحكومة.
ثم انتقل ميقايت اىل مكتبه حيث استقبل 
عددا من كبار موظفي رئاســة الحكومة يف 

حضور القايض مكية.
ولدى دخوله اىل الرساي، سئل ميقايت عن 
الكلمة التي يقولها لدى دخوله فأجاب: »وقل 

مخرج  وأخرجني  صــدق  مدخل  أدخلني  رب 
صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا«.

االجتامع األول للجنة الوزارية
اىل ذلــك، رأس رئيــس مجلــس الوزراء 
االجتامع االول للجنة الوزارية املكلفة صوغ 
البيان الــوزاري، يف االوىل والنصف من بعد 
الظهر يف مكتبه يف الرساي الحكومية، يف 
حضور اعضاء اللجنة: نائب رئيس الحكومة 
عباس  الرتبية  ووزراء:  الشــامي،  ســعادة 
الحلبي، االعالم جورج قرداحي، العدل هرني 
خوري، املالية يوسف خليل، التنمية االدارية 
نجال ريايش عساكر، الداخلية بسام مولوي، 
الثقافة محمد مرتىض،  الطاقة وليد فياض، 
العمل مصطفى بــريم، الزراعة عباس الحاج 
حسن، الشــؤون االجتامعية هكتور حجار، 
العام  االمني  الديــن،  املهجرين عصام رشف 
ملجلس الوزراء القايض محمود مكية واملدير 
العام لرئاســة الجمهورية انطوان شــقري 

ومدير مكتب الرئيس ميقايت جامل كريم.
وتقرر عقــد االجتامع الثــاين للجنة يف 
الحادية عــرشة والنصف من قبل ظهر اليوم 

)الثلثاء(.

عرض مع رئيس الجمهوريّة وقائد الجيش االوضاع جنوباً
ــد  ــمــدي ــت ال بـــاإلجـــمـــاع عـــلـــى  ــّوه  ــ ــن ــ ن ــول:  ــ ــ ك دل 
تعديل دون  مــن  لبنان  طلب  وفــق  لـ»اليونيفيل« 

عون مستقبالً دل كول
أبلغ رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، 
قائــد القوات الدوليــة العاملة يف الجنوب 
»اليونيفيل« الجرنال ستيفانو دل كول خالل 
استقباله له قبل ظهر امس يف قرص بعبدا، 
أن »لبنان يعول كثريا عىل التعاون القائم بني 
للمحافظة  و«اليونيفيــل«  اللبناين  الجيش 
عــىل االســتقرار يف منطقــة الجنوب«، 
منوها مبا تقوم بــه هذه القوات من جهود 
للمســاعدة يف احتواء التوتــر، كلام حصل 
أي تطور أمني نتيجــة الخروق االرسائيلية 

اللبنانية«. املتكررة للسيادة 
لبنان  إلتــزام  الرئيس عون  وفيام جــدد 
تطبيــق القرار 1701 بــكل مندرجاته، دعا 
اىل »الضغط عــىل ارسائيل لتلتزم تنفيذ هذا 
القــرار«، مرحبا »بالتمديــد لـ«اليونيفيل« 
لســنة اضافية من دون تعديل يف املهام أو 
العديــد، وذلك يف القرار الــذي حمل الرقم 
2591«، مثنيــا عىل »ما اضيــف اىل القرار 
من تقديم الدعم الدويل للجيش اللبناين عن 
طريق مســاعدات اضافية وعاجلة مبا يف 
ذلك الحاجات اللوجســتية واعامل الصيانة 

اليومية«.

لالزمة  الســلبية  »التأثريات  اىل  ولفــت 
االقتصادية واالجتامعيــة عىل عمل القوى 
االمنية وعنارصها وعائالتهم«، شاكرا »طلب 
مجلس االمن الدويل مســاعدة »اليونيفيل« 
الجيش اللبنــاين بالوقود والطعام واالدوية 
معتربا  اشهر«،  ستة  ملدة  اللوجستي  والدعم 
ان »الجيــش والقوى االمنيــة ابحاجة اىل 

مساعدة املجتمع الدويل«.
الدولية«،  القوات  اعتداء عىل  »أي  ورفض 
داعيا إىل »حل أي اشــكال ميكن ان يحصل 
الجيش  مع  بالتنسيق  واالهايل  وحداتها  مع 

اللبناين«.
وكان الجرنال دل كــول قدم للرئيس عون 
عرضا للوضــع الراهــن يف الجنوب ودور 
»اليونيفيــل« يف معالجة االحداث التي تقع 
من حــني اىل آخر، الفتــا اىل االجامع الذي 
لقيه قرار التمديد لهــا وفق طلب لبنان، اي 

من دون اي تعديل عىل مهامها او عديدها.
والتقى قائد قوات األمم املتحدة املوقتة يف 
لبنان قائد الجيــش العامد جوزاف عون يف 
مكتبه يف الــريزة، وتم التداول يف األوضاع 

العامة يف لبنان واملنطقة.
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ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

الثلثاء 14  أيلول 2021

نصـــــر اللـــــه: الخميـــــس تصـــــل باخـــــرة النفـــــط األولـــــى وسُتســـــّلم لـــــكّل الفئات... وهدفنا كســـــر الســـــوق الســـــوداء
ُنرّحب بتشكيل الحكومة... ونؤيد التحضير لالنتخابات النيابية والبلدية وندعو إلجراءها في موعدها

اســتهل األمني العام لحزب الله السيد حسن نرص الله 
حديثه عرب شاشة »املنار«، عن آخر التطورات  واملستجدات. 
بداية، جدد نرص الله العزاء برحيل املرجع الديني محمد 
سعيد الحكيم، وبرحيل املرجع املفتي عبد األمري قبالن، ثم 

عرض للعناوين التي سيتطرق اليها يف كلمته.

{ تشكيل الحكومة {

ويف موضوع تشكيل الحكومة، رحب نرصالله  بتشكيل 
الحكومــة، قائال: »لطاملا ســعينا ودعونا بكل صدق إىل 

تشكيل هذه الحكومة منذ اليوم األول«.
وشــكر »الرئيس حســان دياب عىل صــربه وتحمله 
ووطنيته الذي بقي يتحمل املسؤولية ألكرث من سنة يف 
ترصيف األعامل وكانت ســنة شاقة ومتعبة. كام خّص 
بالشــكر الوزراء الذين واصلوا العمــل وبقوا عىل رأس 
وزاراتهــم وانجزوا مــا كان مطلوباً منهم خصوصا يف 

مرحلة ترصيف األعامل«. 
واعترب »أن أولويات الحكومة واضحة واألولويات التي 
يريدها الشــعب اللبناين واضحة فالناس يف كل املناطق 
تحدثــوا طويالً ومعاناتهم واضحة«، مضيفا »لبنان يف 
قلب اإلنهيار ونحن بحاجة إىل حكومة تقوم مبسؤوليتها 
ومهمة اإلنقاذ ومهمة اإلصالح وإعطاء األولوية للقضايا 

املعيشية«.
وتابع قائال: »نحن نؤيد التحضري لالنتخابات النيابية 
والبلديــة وندعــو الجراءها يف موعدهــا. وندعو ملنح 
الحكومــة الثقة يف ارسع وقت الن الوقت اصبح ضيقا 
وعليها القيــام مبجموعة من الخطــوات االصالحية، 
واملطلوب منا جميعا التضامن للتخفيف عن الناس واعطاء 
الحكومــة الوقت املطلوب لها لالنجاز. كام نأمل بأن يتم 
اإلرساع يف إنجــاز البيان الوزاري ومنح املجلس النيايب 

الثقة لهذه الحكومة يف أرسع وقت ألن الوقت ضيق.
ورأى أن »املطلــوب منا جميعا التضامن للتخفيف عن 

الناس واعطاء الحكومة الوقت املطلوب لها لالنجاز«.

{ البواخر االيرانية {

وحول البواخر االيرانية، اوضح نرص الله بـ »انه خالل 
الفرتة املاضية وخالل حركة الســفينة يف البحر اجرينا 
اتصاالت الن كان لدينا خيارين اما ان ترسو السفينة عىل 
الشــواطئ اللبنانية وتفرغ حمولتها يف لبنان او تذهب 
اىل سوريا اىل بانياس، ونحن وجدنا من خالل االتصاالت 
أن مجيء الباخرة اىل املنشــآت اللبنانية سيشكل حرًجا 
كبــري للدولة ونحن ال نريــد أن نحرج الدولة طاملا هناك 
خيار آخر، وعليــه قمنا بالذهاب اىل الخيار االخر اي ان 
ترســو يف بانياس. ولفت اىل ان الدولة السورية سهلت 
الحركــة يف مرفأ بانياس وقامت بتأمني الصهاريج لنقل 
املشتقات النفطية. ونتوجه بالشكر اىل الدولة السورية 

عىل مساهمتهم يف نجاح هذه الخطوة حتى االن«. 
واعلن عن وصول الباخرة االوىل اىل مرفأ بانياس يوم 
االحد املايض عند الساعة الثانية والنصف، وبدأت بتفريغ 
الحمولة وقد انتهت امس من التفريغ عىل ان يبدأ نقل هذه 
املادة اىل البقاع يوم الخميس املقبل، وســيتم النقل اىل 
منطقة بعلبك اىل خزانات محددة ليتم توزيعها بعد ذلك.

واشــار نرصاللــه »اىل ان هناك من اعتــرب ان الوعد 
باستقدام املشــتقات النفطية من ايران هو لالستهالك 
الشــعبي، كام كانت هناك تعليقــات ورهانات متعددة 
واليوم سقطت هذه الرهانات، وهناك من اعترب ان الوعد 
باستقدام املشــتقات النفطية هو لالستهالك االعالمي 
وهذا الرهان انتهى، وهناك من قال ان هذا الوعد غري قابل 
للتحقق وهذا انتهى أيضا. ولفت اىل ان البعض راهن عىل 
ان ارسائيل لن تسمح بوصول البواخر اىل لبنان لكن فات 
هؤالء ان االرسائييل كان يف مأزق ومعادلة الردع القامئة 
يف لبنــان، وادخال البواخر اىل لبنان ضمن هذه املعادلة 
ســمحت بوصول الباخرة االوىل ساملة غامنة والبواخر 
القادمــة ايضا. وذكر بان كل الرهانــات التافهة انتهت 
ووصلنا اىل مرحلة العمل الحقيقي والجاد ولعدم االصغاء 

اىل االصوات التافهة«.

{ املواد ستصل اىل كل الفئات
وهدفنا ليس الربح {

وانتقد املشــككني يف الفرتة الســابقة حول وصول 
سفينة النفط، واوضح ب«أن الباخرة التي وصلت تحمل 
مادة املازوت، والباخرة الثانية ستصل خالل ايام قليلة اىل 
مرفأ بانياس وستحمل مادة املازوت كذلك والباخرة الثالثة 
قد تــم انجاز كل املقدمات االدارية لهــا وبدأت بتحميل 
مــادة البنزين واتفقنا بالتحضــري لباخرة رابعة لتحمل 
مــادة املازوت. واكد بان هدفنا ليس التجارة وال الربح بل 
املســاعدة يف تخفيف معاناة الناس، وكذلك هدفنا ليس 
املنافسة مع الرشكات املســتوردة للمشتقات النفطية. 
واوضح بان الخدمة ســتكون ملن يرغب ونقدر بان بعض 
املؤسسات والبلديات، وكذلك مؤسسات الدولة قد تشعر 
بالحرج من رشاء املشــتقات النفطيــة االيرانية ونحن 
نتفهم ذلك. واكد بان املشتقات النفطية هي لكل اللبنانيني 
الراغبني بها مبعزل عن أي انتامء طائفي أو سيايس ونحن 
ال نفرض الخدمة عىل أحد، ونحن ال نقول اننا نريد تأمني 
حاجات كل السوق اللبناين بل نؤمن اضافة نوعية وكمية 

اىل جانب ما هو موجود«.
اضاف »خالل شــهر ونصف الشهر سنكون مشغولني 
مبادة املحروقات، وبعدها نقرر اذا كنا ســنأيت بســفن 

أخرى«.
واوضــح نرصالله بـ«أنه يف ما خص التوزيع اعتمدنا 
االلية التالية: من 16 ايلول اىل 16 ترشين االول ســنقدم 
املشــتقات النفطية كهبة للجهات التالية: املستشفيات 
الحكومية، دور العجزة واملســنني، دور االيتام، دور ذوي 
االحتياجات الخاصة، مؤسسات املياه يف الدولة، البلديات 
التي لديها ابار، والهبات ستقدم كذلك الفواج االطفاء يف 
الدفاع املدين والصليب االحمر اللبناين. اما القسم الثاين 
فسيتم بيع املشتقات النفطية لهم وهي الجهات التالية: 
املستشفيات الخاصة، معامل االدوية واالمصال، املطاحن 
واالفران االســتهالكيات والتعاونيــات التي تبيع املواد 
الغذائيــة، معامل الصناعات الغذائية، املؤسســات التي 
تقدم الكهرباء للمواطنني عرب االشرتاكات. واوضح بانه 
بعد بيع املؤسســات املشتقات النفطية باسعار مخفضة 

سنطلب منهم بالتايل خفض اسعار االشرتاكات«.

اضاف »كل هذه املؤسسات التي ذكرت سنقدم لها املادة 
هبة، ومن ثم ننتقل اىل البيع بالســعر املناسب وتشمل 
املستشــفيات الخاصــة واملطاحن ومعامــل االمصال، 
واالســتهالكيات والتعاونيات الغذائية لتأمني الكهرباء، 
ومعامل الصناعات الغذائية، واملعامل الزراعية التي لديها 
مولدات. واما بالنســبة للمولدات التي تؤمن االشرتاكات 
للناس والتي رفعت االسعار مبا ارهق الناس فسنوفر لها 
املادة، من دون أن نلجأ اىل البيع الفردي، والحقا سنفتح 

باب البيع الفردي عىل ابواب الشتاء«.

{ سنبيع املواد بأقل من سعر الكلفة {
واعلــن بأن رشكــة األمانة هي من ستســتلم توزيع 
املحروقات ألنهــا موضوعة عىل الئحة العقوبات أصالً 
وســيتم توزيع أرقام هواتف عىل كافة املناطق اللبنانية 
للتواصل والطلب. واكد ان املهم لدينا هو تأمني احتياجات 
الناس وأال تذهب اىل الســوق السوداء«، معربا عن أسفه 
»لذهــاب كميات كبرية يف الفرتة املاضية اىل الســوق 
السوداء«... وقال: »ال نريد أن نزيد اموال الجشعني الذين 
مل يشبعوا بعد«، ولفت اىل أن »املعلومات شبه كاملة لدينا 
وستثبت من الجهات التي ستطلب كميات من النفط يك 

ال يضحك علينا أحد«.
واوضح بانه ســيتم تسليم الكميات عىل دفعات حتى 
يستفيد الجميع من الكميات املوجودة. ولفت اىل انه يف 
ما خص اســعار املشتقات النفطية هناك كلفة معروفة 
اي ســعر عاملي لها وكلفة للنقل ونحن ســنبيع بأقل من 
ســعر الكلفة، وهناك نســبة معينة من ســعر الكلفة 
سنتحملها وسنعتربها كهدية من الجمهورية االسالمية 
االيرانية وحزب الله اىل الشــعب اللبناين، ونحن سنبيع 

املشــتقات النفطية باللــرية اللبنانية ولن احدد اليوم اي 
سعر للمشتقات بل ســننتظر حتى صدور جدول اسعار 

وزارة الطاقة خالل اليومني املقبلني«.
وأعــاد بالذاكرة اىل الوعد الذي أطلقه خالل مناســبة 
عاشوراء حول اللجوء اىل استرياد النفط يف حال مل يتم 
حل هذه املشكلة. واعترب ان »الرهانات عىل فشل استرياد 
النفط من ايران فشلت جميعها«، مؤكدا ان »معادلة الردع 
هي التي حمت وصول السفينة االوىل وانشالله ستحمي 
الباقي«، الفتــا اىل »رهان البعض عىل احتامل اعرتاض 
االمرييك عىل اســتريادنا للنفط من ايران، ولكن هذا أدى 
اىل دخول االمريكيني املنافسة والسامح بتمرير الغاز اىل 
لبنــان لدعم الكهرباء. كام اشــار اىل رهان البعض عىل 
اعــرتاض لبنانيني طوائفيا ومناطقيا، ولكن هذه االمور 

لن تحصل، وسيكون النفط يف خدمة الجميع«.
ونصــح نرص الله »الحكومــة الجديدة التي ال تريد أن 
يرتفــع الدعم يف وجهها أن تضمن وصول املشــتقات 
النفطيــة املدعومة إىل املواطنني يك ال تذهب إىل التجار 
واملحتكرين ليحتكرونها ويبيعونها باألســعار الجديدة 
الشهر املقبل«، داعيا »الحكومة الجديدة أن يكون الجيش 
اللبنــاين هو الضامن لوصــول املحروقات املدعومة إىل 

الناس«.
وتطــرق إىل الحديث عن غياب التغطية اإلعالمية عن 
مســار السفينة، وقال: »كنا نســتطيع أن نأيت بقافلة 
بواخر متزامنة مع تغطية إعالمية لكننا ال نريد أن تستفز 
أحداً وهدفنا تخفيف املعاناة وعملنا يف هذا املوضوع بحد 
أدىن من اإلعالم حتى تصل األمور إىل خواتيمها الطيبة«، 
مشــددا »عىل أن الحزب ال يهدف إىل أي توظيف سيايس 

ملا جرى ألننا نريد »أن ناكل العنب ال أن نقتل الناطور«.
بركات مسار البواخر...

واعترب نرص الله »أن من بركات مسار البواخر أنها فتح 
أبواباً جديدة، وال سيام بعد التحرك االمرييك املبارش. كذلك 
رّحب بزيارة الوفد اللبناين الرسمي لسوريا التي تعاطت 
بانفتاح ومحبة رغم دقة املوضوع. واشار اىل ان الزيارة 
كانــت »مبوافقة األمريكان« وهي خطوة جيدة تحت أي 

ظرف كانت«.

{ الفيول العراقي {

ولفت نرص اللــه »اىل انه من املفرتض ان يصل خالل 
ايام الفيول املستبدل بالنفط العراقي وخواتيمها يف االيام 
القليلة من شــهر ايلول، ما سيخفف من معاناة الناس، 

ونجدد الشكر للحكومة العراقية عىل جهدها«.
وأكد أيضا أنه »يجب أن نتوجه بالشكر إىل الجمهورية 
اإلســالمية يف ايران وإىل اإلمــام القائد عيل الخامنئي 
وإىل الرئيس ابراهيم رئييس وإىل املســؤولني اإليرانيني، 
ونشكر ســوريا قيادة وحكومة عىل التسهيالت وعىل 
التفهم وعىل التعاون الذي أبدته وستبديه خالل املرحلة 

املقبلة«.

{ البطاقة التمويلية
هدفها تخفيف معاناة الناس {

أما بالنســبة ملوضــوع البطاقــة التمويلية، فاعترب 
االمــني العام لحزب اللــه »ان هدفها هو تخفيف معاناة 

ال  عائلــة  واي  النــاس 
رشوط  عليهــا  تنطبــق 
الحصــول عىل البطاقة ال 
قانونا  يجوز له رشعا وال 
التقديم للبطاقة«، مضيفا 
»عىل الحكومــة الحالية 
والوزارات املعنية واالجهزة 
لســد  العمل  املســؤولة 
باب الفســاد يف البطاقة 
التمويليــة ليصل املال اىل 

املستحقني«.
»التشــدد  اىل  ودعــا 
مبراقبــة هــذا االمر ملنع 
الهــدر والرسقة. وذكر ان 
بلدنا فيــه آمال وخيارات 
لكنه يحتــاج اىل تصميم 

من الجميع«.

{ عملية »نفق
الحرية« {

وتطــرّق نرص الله إىل الحديث عن عملية تحرر األرسى 
الفلســطينني الستة، واعترب »أن عملية نفق الحرية التي 
قام بها أبطال ومقامون فلســطينيون لها دالالت كبرية 
ومهمــة جداً، وهذه العملية تعرب عن إبداع هؤالء األبطال 
وهــي مفخرة لكل إنســان رشيف بحيــث أدخل الفرح 
والبهجة لكل إنســان لديــه قلب«، مضيفا »وما الدالالت 
العملية الكبــرية اال اإلرصار الفلســطيني عىل الحرية 

والتحرر رغم كل الظروف التي يعانيها عىل مر السنني«.
واوضــح بان اعتقال األرسى الـــ4 ال يقلل من نجاح 
العمليــة ومســؤولية اإلثنــني الباقيني تقــع عىل كل 
الفلســطينيني. ولفت اىل انــه عندما ذاع خرب عبور أحد 

األشــخاص من فلسطني إىل لبنان أمس، انتظرنا بشغف 
أن يكون أحد األرسى املحررين قد دخلوا«.

ومبناسبة الذكرى الـ16 لتحرير قطاع غزة، اكد نرصالله 
بـ »انــه كان انتصاراً كبرياً للمقاومــة وتأكيداً لجدوى 
خيار املقاومة، واعترب بان تحرير القطاع أدى إىل تحوله 
إىل قاعدة أساســية للمقاومة وإىل أمل كبري لكل شعب 

فلسطني يف الدفاع عن املقدسات«.
13 أيلول يوم امتزجت دماء مقاومينا مع ضباط الجيش

وتطرق نــرص الله اىل ذكرى 13 ايلــول عندما قامت 
قوة من الجيــش والقوى االمنية باطالق الرصاص عىل 
متظاهريــن ال يحملون الســالح تحت جرس املطار ضد 
اتفاقية اوسلو العام 1993، وسقط قتىل وجرحى، ملمحا 
اىل انها »كانت يف اطار التحضري ملجريات عملية السالم 
بعد مؤمتر مدريد كام قيل يومها«، مضيفا »لكننا صربنا 
صرباً عظيامً عــىل تلك املحنة العظيمة درءاً للفتنة التي 
أرادها البعض مع الجيش، ومل يبادر أحد من أهل الضاحية 
الجنوبية إىل إطالق النار ضد الجيش والقوى األمنية عىل 
رغــم قتلها أبناءنا وبناتنا، لقــد قطع أهلنا الطريق عىل 
الفتنة التي أرادوها وامتزج الحقاً دماؤنا ودماء الجيش. 

وتحملنا وهذا دليل النضج والوعي«.
وكشــف ان »صربنا هــذا أدى الحقا اىل امتزاج الدماء 
بيننــا وبني الجيش يف منطقة الجبل الرفيع وارتقاء عدد 
مهم«، وذكر أســامء الشهداء من حزب الله ومن الجيش، 
مع االشارة اىل ان هادي حسن نرصالله سقط شهيدا يف 
هــذه العملية«، مضيفــا »ان هذه الدماء هي التي افرزت 
معادلة الجيش والشعب واملقاومة وقد عربت عن نفسها 
يف محطــات كثرية الحقا«.وتوجه نرص الله لألمريكيني 
بالقول: »كام خابت كل رهاناتكم وفشــلت سياســاتكم 
وتكرست كل مؤامراتكم ستفشلون وسخيبون وستبقى 
املعادلة الذهبية )جيش- شــعب – مقاومة( التي تحفظ 
لبنان يف أمنه الداخيل  ويف حدوده وتثبيت معادالت الردع 

وتحمي كل ما له صلة يف هذا البلد«.
وأخريا، جدد نرص الله العزاء بســامحة الســيد محمد 
ســعيد الحكيم، كام جدد باسم حزب الله العزاء بالعالمة 

الشيخ عبد االمري قبالن.

ــاتكم  ــ ــلت كل سياسـ ــ ــم وفشـ ــ ــت كل رهاناتكـ ــ ــا خابـ ــ ــن كمـ ــ ــول لألميركييـ ــ { أقـ
وتكّســـــرت كل مؤامراتكـــــم ستفشـــــلون وســـــتخيبون وســـــتبقى املعادلـــــة الذهبيـــــة 
التـــــي تحفـــــظ لبنـــــان فـــــي أمنـــــه الداخلـــــي وفـــــي حـــــدوده وتثبـــــت معـــــادالت الـــــردع 

ــــــة  ــ ــ ــ ــــــى لتغطيـــ ــ ــ ــ ــــرة األولـــ ــ ــ ــ ــ ــــــن الباخـــ ــ ــ ــ ــــــهر مـــ ــ ــ ــ ــــدة شـــ ــ ــ ــ ــ ــــــزون ملـــ ــ ــ ــ { جاهـــ
ــران  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن واألفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال واملطاحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة واألمصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع األدويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات مصانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حاجـ
والشـــــــــــــــركات  واملؤسســـــــــــــــات  والتعاونيـــــــــــــــات  واإلســـــــــــــــتهالكيات 

{ عمليـــــة »نفـــــق الحريـــــة« عّبـــــرت عـــــن مســـــتوى شـــــجاعة هـــــؤالء األبطـــــال وعـــــن 
ابداعهـــــم.. والعمليـــــة فيهـــــا الكثيـــــر مـــــن اإلبـــــداع ومـــــن اإلقـــــدام ومـــــن العمـــــل 

وضـــــــــــــــع أكاليـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــر علـــــــــــــــى نصـــــــــــــــب 
هـــــــــــــــادي نصراللـــــــــــــــه فـــــــــــــــي ذكـــــــــــــــرى استشـــــــــــــــهاده 

وضــع رئيس بلدية الغبــريي معن خليل ونائبه 
أحمد الخنساء وأعضاء املجلس البلدي ومخاتري بلدة 
الغبريي أكاليل من الزهر عىل نصب الشــهيد هادي 
نرص الله، ملناســبة الذكرى السنوية ملواجهة جبل 
الرفيع التي استشهد فيها ثلّة من عنارص املقاومة 

اإلســالمية، ومن بينهم نجــل األمني العام لحزب 
الله الســيد هادي نرص الله.  واكدوا »التمسك بخط 
املقاومة والبقاء عىل نهج الشــهداء الذين أعطونا 
العزة والكرامة، وبفضلهم مستمرون يف الحفاظ 

عىل هذا الوطن«. 
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الثلثاء 14  أيلول 2021

   عاقل يفهم

هـــــــــــــــل يُصلـــــــــــــــح »امليقاتـــــــــــــــي« 
ــــر؟! ــ ــ ــ ــ ــــده الدهـــ ــ ــ ــ ــ ــــا افســـ ــ ــ ــ ــ مـــ

اييل يوسف العاقوري

ينتظــر مجلس الــوزراء الجديد جبــال من املطالب 
املحّقة عىل كافة املستويات، فجميع اللبنانيني املقيمني 
واملنترشين ترقبوا عىل مدى اكرث من سنة تشكيل هذه 
الحكومة، املسّمة حكومة االنقاذ. حتى املجتمع الدويل 
كان ايضاً ضاغطاً جداً لتشــكيلها وهذا ما يؤكد حرص 

اآلخرين عىل هذا الوطن اكرث من ابنائه!
اذاً عىل رئيس مجلس الوزراء والورزاء مســؤوليات 
كثرية ومتشــعبة اذ إن إرث االنهيار كبري ووزر االزمات 

املتتالية ثقيل جداً.
لن ادخل يف االســباب وال يف الظروف التي اودت بنا 
اىل قعر جهنم ولن ادخل حتى يف التحاليل االسرتاتيجية 
واالقليمية ان كانت هناك مؤامرة اوال، كل ما اريد ذكره 
هو هل نقدر نحن كشــعب وحكومة ان ننهض من هذه 

الكبوة؟
هل ممكن استعادة الحياة الطبيعية؟ هل ممكن ايجاد 
بداية جديدة؟ كيف للبنانيني الذين عانوا ما عانوه خالل 
السنتني املنرصمتني ان ينفضوا غبار االمل والفقر والذل؟

هل ميكن لشــعب عاش االنكســار ان يعود ويحقق 
االنتصــار؟ هل لطري الفينيق نخوة الوالدة من جديد من 

رماد احرتاق جسده؟
عىل مّر العصور نرى كيف ان العديد من االمم والدول 
واملجتمعــات التي عانت ودمرت، عادت ونفضت الغبار 
عنها ونهضــت وبلغت القمة من جديــد، واملثال عىل 
ذلك ليس ببعيد، اذ إن االمم االوروبية واآلســيوية التي 
انغمست يف الحربني العامليتني يف القرن املنرصم غدت 
اليــوم، بعزم ابنائها وحكمة ساســتها وهمة عملها، 
يف الصفــوف األوىل يف الصناعــة والتجارة والعلوم 

والتكنولوجيا.
هنا أقدر ان اقول، مهم اتســعت دائرة الظالم ومهم 
اشــتدت االزمة وضاق بنا الســبيل وانسّد األفق، يبقى 
هناك يف الشفق البعيد دائرة من النور تلوح لنا. هذا النور 
هو حقيقي بل اكرث هو رسمدي، هو نور الله عَز وجَل.

لــن نقدر ان نتنّعم بــه ان بقينا يف ظلمتنا وافكارنا 
الســوداء وال حتى ان نراه ان سلكنا دروب اليأس وسبل 

القنوط القاتل.
من هنا يبدأ املشــوار، مشــوار رئيس البالد ورئيس 
مجلس الوزراء والوزراء والشــعب. وهنا يسعنا القول: 
هــل نحن قادرون ان نبدأ مــن جديد؟ هل هناك بدايات 
تلــوح يف األفق؟ نعم والف نعــم، نحن نقدر ان ننطلق 
مــن جديد بقوة الله املعطاة لنــا جميعاً، رجاؤنا مؤكد 

ومبقدورنا ان نقوم وننهض ونبني معاً.
الكل مســؤول ولكل منا مهامه، ان قام بها حســب 
مشــيئة الخالق يكون قد ســاهم يف اعــادة االعمر 

والرتميم.
مــن هنا جاء عنوان املقــال، وللرئيس ميقايت يعود 
القســم األكرب يف ايجاد الحلول عرب تحييد كل الوزارات 
عن املحاصصــات والزبائنية الحزبيــة وعن زواريب 
الطوائــف وعن دهاليز املصالح الشــخصية واهدافها 

غري الوطنية.
الدمار والفســاد واالنحالل واالنحطاط يسود البالد 
فــكل يشء بحاجة اىل ترميم واعــادة النظر به، فهل 

يقدرهذا الرجل ان يُصلح ما افســده الزمن ورجاله؟
مم ال شــك فيه ان الذي وصلنا اليه، حصل ويحصل 
دامئــاً يف فرتات من الزمن عرب العصور يف كل البلدان 
فهناك حقبات يكون فيها التخبط قويا ومدّمرا ومحبطا، 
لكــن املهم أال نفقد قوتنا ومناعتنا الداخلية الذاتية وال 

امياننا بأنفســنا وال حبنا لوطننا وال ثقتنا بالله.
ميكننــا، ودامئاً مبعونة الــرب، ان ننطلق من جديد، 
دون جلد انفسنا ودون اختالق املطبات وال جدران الكيد 

السيايس.
أي دولــة او مجتمع ميّر مبا منّر به عليه يف البدء ان 
ميتــّص الصدمة، وهذا ما قــد حصل، ومن ثم عليه ان 
يجلس ويفكر بعمــق ويناقش ويجرتح حلوالً انطالقا 
ًمن املقومات املتبقية له، ولو حتى ضئيلة، عليه ان يبدأ 
من جديد. ال نريد ان نفقد الثقة بالنفس، فبفقدان الثقة 

بالنفس نفقد الطاقة والعزمية ونفقد األمل بالعودة.
الرب اعطانا قوة يف داخلنا، علينا االنتباه اىل النواحي 
النفسية والروحية والسيكولوجية كيال نقع يف الفشل 

القاتل.
عىل املستوى الوطني، لدينا الكثري لالنطالق مجدداً، 

لكن يجب حسن ادارته مع االشخاص املناسبني.
الوزارات مســؤولة عن رسم السياسات العامة لبناء 
الوطن، نحن هنا ولالســف نســأل عن السياسات التي 

ترّمم هذا الوطن.
ال نريــد ترقيعاً بل نريد اعادة اعــمر ما قد هدمناه 

وايضاً اصالح ما قد عبثت ايادينا به.
من هنا املســؤوليات كبرية عىل هذه الحكومة عىل 

كافة األصعدة. فلنشمر عن سواعدنا ونبدأ بالعمل.
املطلــوب كبري جداً فمن واجبات الحكومة العتيدة أن 
تضع خطة علمية واســرتاتيجية لالنقاذ، تبدأ بايجاد 
حلول اقتصادية رسيعة بالتنســيق مع املجتمع الدويل 
املانح وتأمني الســيولة الالزمة لحل مشــاكل الفيول 
للكهربــاء واملازوت للمعامل واملصانع واملستشــفيات 
وبالعملة الصعبــة. وأيضاً ملنع االحتكار وتأمني الغذاء 

والدواء لكافة الشعب اللبناين.
وللعــام الدرايس القادم حصة األســد. اذا من العار 
علينا أن نفقد عاماً دراســياً ثالثاً، فمســتقبل أجيالنا 
عــىل املحك. وألننا بالرتبية نبني، عىل الوزارات املعنية 
املبادرة وبرسعة لوضع خطة طارئة قابلة للتنفيذ تبدأ 
بالعــودة الحضورية عىل أســس تؤمن العلم والثقافة 
لطالبنا وتنصــف الطواقم التعليمية اذ ال يجوز أن نبدأ 
عاماً دراسياً متعرثاً ومهيناً للمعلم والطالب وأهله عىل 

حد سواء.
عىل عاتق هذه الحكومة قرارات اقليمية واسرتاتيجية 
دقيقة تبدأ مبوضوع النزوح السوري الخانق القتصادنا 
مــروراً برتميم العالقــات الديبلوماســية مع الدول 
الخليجية وصوالً اىل ترسيم الحدود البحرية مع العدو 

االرسائييل واستخراج النفط والغاز.
عىل هذه الحكومة أيضاً التحضري لالنتخابات النيابية 
املقبلة بالتوازي مع االنتخابات البلدية. فعليها أن تعمل 
النتاج سلطة جديدة قوامها الشفافية والنزاهة والعدل 

وخدمة املجتمع!
يف الختــام، أدعوك يا دولة الرئيس ميقايت أن تكون 
مهندســاً ماهراً وقاضياً نزيهاً وجندياً مخلصاً ومعلمً 
كفوءاً وطبيباً خلوقاً وعطاراً بارعاً يصلح ما قد أفســده 

الدهر.
دولة الرئيس االرساع يف العطاء يعني العطاء مرتني.

كلمت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- اىل مــن تبقى من أحرار لبنان عىل قيد كرامة، عىل 
قيد جهاد. ان كل ما هو امامكم وما هو خلفكم، ان كل ما 
هــو عىل ميمنة أو ميرسة يدعونا، يدعوكم اىل ان تتبلغوا 
وتبلغوا بأن لبنان تحت االحتالل، تحت غري احتالل. وليس 
ما هو أشد ايالما من احتالل االرض اال احتالل االرادة. وها 
هنا نحن اليوم، ومن ها هنا ال كالم، من بعد، اال : حي عىل 
الجهاد، ان كنتم، حقا وفعال، ال تقصدون يف الحياة لعبا.

2- التحدي األكرب امام اآليت منقذا عىل صهوة االصالحات 
املزعومة هو: كيف يقنع اللبنانيني، وال سيم الذين، منهم، 
يعرفون »كبار« البالد حلة ونســبا وانتسابا خارجيا، كيف 

يقنعهم انه ليس من كبار رواد الفساد يف البالد.
3- أجمل النور، يف مثل الحالكات من  ليالينا، فذاك الذي 
يلوح، ولو رسابا، يف افق بعيد. اين ارى مثله، أو يرتاءى يل 
ذلك. هل كثري، عىل من تحارصه الظلمة، أن يحلم بالنور؟

4- قدر املقسمني عىل تغيري وجه التاريخ انهم، اذا تخلوا 
عن قدسية العمل مبا أقسموا عليه، تصنموا وبادوا.

انتخابات أيّار 2022... تحضير واستعداد... أم تأجيل؟
ـــــــــون ـــ ـــ ـــــــــح القان ـــ ـــ ــــــار«: تصحي ـــ ـــ ـــ ــــــر لـ»الّدي ـــ ـــ ـــ ــــــان مخيب ـــ ـــ ـــ غّس
ــل! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن بالتأجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر ُمرتبطيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــره غيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتطويـ

ــــراء ــ ــ ــ ــ ــــــدي إجـــ ــ ــ ــ ــــام تحـــ ــ ــ ــ ــ ــــاذ أمـــ ــ ــ ــ ــ ــــــة اإلنقـــ ــ ــ ــ حكومـــ
اإلســـــــــــــــتحقاقات الدســـــــــــــــتورية بمواعيدهـــــــــــــــا

العبســـــــــــي فـــــــــــي بيـــــــــــروت بعـــــــــــد مشـــــــــــاركته البابـــــــــــا
ــتي ــ ــ ــ ــ ــر األفخارسـ ــ ــ ــ ــ ــي للمؤتمـ ــ ــ ــ ــ ــداس الختامـ ــ ــ ــ ــ بالقـ

هنأ أبي املنى بانتخابه
الراعـــــــــــي أعلـــــــــــن العـــــــــــودة الـــــــــــى املناولـــــــــــة بالفـــــــــــم

النجـــــــــــــــاح هدفنـــــــــــــــا  البيئـــــــــــــــة:  وزيـــــــــــــــر 
ــــــم ــ ــ ــ ــــــات الدعـــ ــ ــ ــ ــــــق بملفـــ ــ ــ ــ ــــاء الحرائـــ ــ ــ ــ ــ ــــــي إطفـــ ــ ــ ــ فـــ

»على الحكومة االنفتاح على العالم العربي«
ــاح  ــ ــ ــ ــ ــى إنجـ ــ ــ ــ ــ ــعى الـ ــ ــ ــ ــ ــة: سأسـ ــ ــ ــ ــ ــر التربيـ ــ ــ ــ ــ وزيـ
ــوري ــ ــ ــ ــ ــق الحضـ ــ ــ ــ ــ ــن طريـ ــ ــ ــ ــ ــي عـ ــ ــ ــ ــ ــام الدراسـ ــ ــ ــ ــ العـ

باميال كشكوريان السمراين

بعد عامني من التقلّب املعييش، يذوق اللبنانيون األمّرين يف 
اآلونة األخرية جرّاء أزمة اقتصادية افرتشــت األرض اللّبنانية 
واحتلّتها، أدت إىل انهيار قيايس يف قيمة العملة املحلية مقابل 
الدوالر، فضال عن شــح يف الوقود واألدوية وغالء قيايس يف 

أسعار السلع الغذائية!
تصاعــد الدخان األبيض من القــرص الجمهوري مع إعالن 
تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقايت بعد مّد وجزر وأخذ ورّد، 
وتتوّجه األنظار اليــوم اىل اإلنتخابات النيابية املقبلة يف أيار 

.2022
هل ســُتنجز اإلنتخابات أم ســندخل يف الفراغ؟ أو سيكون 
التمديد ســّيد املوقف؟ وعىل أّي قانون سينتخب اللبنانيون يف 

ظّل اإلعرتاضات الكثرية التي تطال القانون الحايل؟
رئيس الجمهرية العمد عون، وخالل لقائه بالقرص الجمهوري 
يف بعبدا الرئيســة السابقة لبعثة االتحاد األورويب التي تولت 
مراقبة االنتخابات النيابية يف 2018 إيلينا فالنســيانو، رّصح 
أّن االنتخابات النيابية ســتجري يف موعدها يف ربيع 2022، 
وأكــد أنّه من املقرر إجراء االنتخابات النيابية يف أيار، يف حال 
مل يتــم التمديد للمجلس الحايل، عىل غرار ما تم ملجلس 2009، 
حيث تم التمديد له 3 مرات استمرت حتى 2018 بسبب األوضاع 

األمنية والسياسية.
وشــّدد الرئيس عون عىل أن »الدولة ســتتخذ كل اإلجراءات 
املناســبة يك تتم االنتخابات يف أجــواء دميوقراطية وأمنية 
مناســبة، مع التشديد عىل الشــفافية لتأمني أوسع مشاركة 
شعبية فيها، والجهد سينصب يك ال تستغل األوضاع االقتصادية 

للتأثري عىل حرية الناخب وخياراته«.
بعد تشــكيل الحكومة، بدا  الرئيس نجيب ميقايت يف كلمته 
وكأنه يراهن عىل أن تحــرص حكومته عىل إجراء االنتخابات 
النيابية وطلب املساعدة الخارجية، وقال »سنطرق باب كل دولة 
عربية للمســاعدة، وال مكان للمعطلني يف الحكومة اللبنانية 
وسُنحمل املســؤولية ملن يقوم بذلك ونأمل وقف االنهيار الذي 
يشهده لبنان«، متعهداً بإجراء االنتخابات النيابية يف موعدها.

النّية إذاً موجودة، فاســرتح أيّهــا املواطن... إمّنا هل يجري 
الّتنفيذ أم ســيقابل عرقالت شــّتى كم اعتادت كاّفة امللّفات 

اللّبنانية الداخلية؟

{ خرق القانون يف تأجيل اإلنتخابات يُحّتم 
عقوبات شديدة! {

أكّد النائب غّســان مخيرب لـ »الديار« أّن »تنظيم اإلنتخابات 
واجب دستوري، وخرق هذا الواجب يُحّتم عىل املعرقلني عقوبات 
شــديدة ال سّيم عىل املسؤولني«، وأستبعد »تأجيل اإلنتخابات 
اال إذا مــا طرأت ظروف وأحوال قاهرة ال أراها باملجمل حاصلة، 
فالقانون ناشــئ، وتعديله ال يدخل يف خانة رشوط التأجيل، 
وبالرغم من أّن كّل األطراف السياســية يف لبنان لها أســبابها 
لتعرتض وقد تسعى اىل تعديل القانون القائم، إاّل أّن اإلنتخابات 

حــّق مّقــدس يف القانون اللّبناين مــن الواجب تحقيقها يف 
موعدها املُحّدد«.

وعــن الثغرات يف القانون الناشــئ، يقول مخيرب: »حقيقة 
الثغرات موجودة ومــن املمكن إصالحها وأبرزها ما أطالب به 
أنا شخصياً مع آخرين، أّن يحّق للّبنانيني غري املقيمني يف لبنان 
انتخاب كاّفة املرشحني، وأن ال يقترص انتخابهم فقط عىل ستة 
مرّشحني، وبحكم أنّهم مغرتبون، يعيشون خارج أرايض الوطن، 
فيكونون بذلك أكرث تحّرراً من الزعامات املحلية، إال أّن أّي تعديل 
بشــكل عام يجب أن ال يكون سبباً للتأجيل، إذا مل يّتفق املجلس 
عىل التصحيح أو التطوير، فيجب أن تجري اإلنتخابات مبوعدها 

وفق القانون النافذ«.
وحول تحضري األرضية السياســية ليوم اإلنتخابات يقول:« 
عملياً تناتش السياســيني عىل املقاعــد الوزارية هو جزء من 
التحضري لإلنتخابات، ألّن هذا الفعل يّتسم بجزء من الشعبوية 
ويــؤرّش بقرب اإلنتخابات، فالتصارع عىل الحصص يحشــد 
األرضية، عدا عن ذلك، نلمس التحضري الوافر للحمالت اإلنتخابية 
من قبل األحزاب الجديدة املنبثقة عن ثورة 17 ترشين ، التي تعيد 
اليوم تنظيم صفوفها سعياً لتحالف واسع بوجه أحزاب السلطة، 
فتجربتهم كانت ناجحة جّداً يف انتخابات نقابة املهندسني، وأنا 
شخصياً أرّحب بالفكرة، فال سبيل لتعديل موازين القوى سوى 
بانتخابات جّدية خاّصة بعد أن فشــلت اإلنتفاضة الشعبية يف 

أن تتحّول اىل ثورة، فال سبيل إاّل باإلنتخابات«.
واشار مخيرب اىل ان«اإلنتخابات البلدية ال تقّل شأناً أيضاً اليوم 
عن النيابية، فالقاعدة ترسي عىل اإلثنتني، فاألرضية اللبنانية 
بحاجــة لتطبيق القانون وإن مل تنجــح القوى يف تعديله أو 

تطويره«.
ما تجمعه السياسة، تُفرّقه الظروف املعيشية، أزمة فقر حاّدة 
من املتوّقع أن تنعكس ســلباً عىل عمليات فرز صناديق اإلقرتاع 
إن متّت اإلنتخابات النيابية يف موعدها. فهل يتهافت اللبنانيون 
النتخاب زعمئهم عىل قاعدة »الزّعيم أّوالً« أم يلزم القسم األكرب 
منهــم منازلهم عىل قاعدة »ما حدا عملنا يش«؟ األيام الوحيدة 

الكفيلة بإعطاء الجواب، فأيّار لناظره قريب!

هيام عيد

تنقل  مصادر سياســية مطلعة عن أوساط ديبلوماسية، أن 
الحكومة الجديدة، والتي ولدت بعد أشهر من الرصاع السيايس 
عىل الحصص، قد جاءت ضمن مهام محّددة وواضحة فرضتها 
التسوية التي حصلت بني املعنيني بامللف اللبناين عىل املستوى 
الدويل واإلقليمي، ويف طليعتهم فرنســا وإيران، ويف مقّدمها 
الرتكيز بدايــًة عىل الحّد من اإلنحــدار اإلقتصادي واملعييش 

والحيايت، ومن ثم وقف الهدر والفساد.
 أّما للمهمة املتعلقة بتحقيق اإلصالحات واإلنجازات، فاعتربت 
املصــادر، أن ذلك قد يكــون رمبا بعد انتهاء العهد الحايل، عىل 
اعتبار ان هذه الحكومة، ومن خالل املجتمع الدويل، ســتقوم 
بتمرير واجراء اإلنتخابات النيابية التي تسعى وتضغط معظم 
العواصــم الغربية لحصولها يف موعدها الدســتوري املحّدد، 
ولهذه الغاية، تقول املصادر، أن حكومة الرئيس نجيب ميقايت 
ليس بوســعها ومن املســتحيل،  وهذا أمر يقّر به الجميع، أن  
تجرتح املعجزات، ألنها حكومة وقف النزف املايل واإلقتصادي، 
وذلك فيم لو نجحت بذلك وحظيت بالدعم املطلوب، وصوالً اىل 
أنهــا حكومة إدارة األزمة، وبالتايل، كم كانت مهمة ميقايت 

يوم توىل أوىل حكوماته أي أنها حكومة انتخابات.
وتضيــف املصادر الفتة اىل أن هــذه الحكومة رمبا تكون 
آخر الحكومات يف العهد الحايل، بل أصعبها لجملة اعتبارات، 
مبعنى أن مثة من يشــري من املطلعني عىل بواطن األمور، أن 
اإلنتخابات صعبة املنال يف هذه الظروف املعيشية الراهنة، يف 
ظل انهيار البلد بكل مرافقه وقطاعاته ومؤّسساته وإفالسه، 
ما يطرح الســؤال يف حال مل تكن ضغوطات دولية، هل ميكن 

إجراء هذا اإلستحقاق يف خضم هذه األوضاع الصعبة؟
وتكشــف هذه املصادر تالياً، أن اإلستحقاق الرئايس بدوره، 
دونــه عقوبات وصعوبات أيضاً بحال مل يبادر املجتمع الدويل، 
وكم سعى لوالدة الحكومة عرب الضغط عىل املعنيني بالتأليف 
أو املعطّلــني، من تكرار وفرض مثــل هذا الضغط أيضاً إلجراء 
اإلنتخابات الرئاسية يف موعدها، باعتبار أن مثة من بدأ يتحدث 
عن فراغ رئايس لجملة ظروف واعتبارات مقابل التمديد للمجلس 
النيــايب الحايل، مبعنى أن البعض يتداول بخيارات وطروحات 
وسيناريوهات عدة عىل الصعيدين الداخيل والخارجي، وحيث 
أنه مل يتم حســم أي خيار، ألن هناك ظروف ومناخات إقليمية 
دولية ال ميكن تجاهلها، إذ لها صلة مبارشة بهذه اإلستحقاقات، 
كــم كانت الحال يف مرحلة التكليف، ال بل أن اإلســتحقاقني 
النيــايب والرئايس لهم أهمية مطلقــة لدى املجتمع الدويل، 
باعتباره يعّول عليهم من أجل إنتاج ســلطة سياسية جديدة 
يف إطار التغيري الذي تطمح إليه الغالبية من الشعب بعد ثورة 
17 ترشين، وبعد االنهيار مل يعد لديها الثقة باملنظومة الحالية.

وتــرى املصادر، أن كل األمــور متاحة يف هذه األجواء نظراً 
لعدم تبلور الصورة اإلقليميمة يف املنطقة، أكان عىل مستوى 
التوتر وعودة التصعيد والعدوان اإلرسائييل عىل غزة، أو بالتوتر 
يف الساحات اإلقليمية، فكل ذلك له تاثري عىل الداخل اللبناين، 
ال ســيم ملف النــووي إذ عند تبلور هذا املشــهد يف اإلقليم 
ميكن البناء عليه عىل الســاحة املحلية وتحديداً عىل مستوى 
اإلستحقاقات الدستورية وكيفية حصولها أو عدمه، مبعنى أن 
لبنان، وحتى تاريخه، سيمّر مبطبات صعبة وستزداد األوضاع 
صعوبة، وتبقى كل اإلحتمالت واردة، إذا جرى رفع الدعم، حيث 

أن السؤال يبقى ما ميكن أن يحصل يف الشارع.

عاد بطريرك انطاكية وسائر املرشق للروم 

امللكيني الكاثوليك يوسف العبيس اىل بريوت، 

منهيا زيارة رســمية اىل بودابســت شارك 

خاللهــا طيلة االســبوع املايض يف املؤمتر 

االفخارســتي العاملي. وكان العبيس قد انهى 

زيارته هذه مبشاركة قداسة البابا فرنسيس 

القداس االحتفايل الختامي، اىل جانب سائر 

الكرادلة والبطاركة واالساقفة.

هنأ البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس 

الراعي »باسم الكنيســة املارونية وباسمه، 

الشيخ سامي ايب املنى عىل انتخابه بالتزكية 

شــيخ عقل طائفة املوّحدين الدروز. كم هنأ 

جميع ابناء الطائفة الكرمية«.

ولفــت يف بيــان اىل »ان روابــط املّودة 

واالحرتام التي تشــّدنا اىل ســمحته توطّد 

اساســات التعاون والتضامــن لخري لبنان 

وشــعبه، مثلم كانت يف عهد سلفه الشيخ 

نعيم حســن الذي نكّن له املحبــة والتقدير 

ونحفظ له عاطفتنا الصادقة املتبادلة«.

من جهة ثانية، متنى الراعي، يف رســالة 

اىل أبناء الكنيســة املارونيــة، أياما أفضل 

وصوال اىل بر االمان والسالم«، معلنا ملناسبة 

عيــد الصليــب »العــودة إىل املناولة بالفم 

تحت الشكلني، متاشــيا مع تقليدنا العريق، 

وانسجاما مع ممرســة الكنائس الرشقية، 

 ملــا يف ذلك من فائــدة روحيــة عميمة«.

أكد وزير البيئة نارص ياســني، يف حديث 
اذاعــي، أن »هــدف الحكومة هو النجاح يف 
ملفات عدة أبرزها »إطفاء الحرائق املشتعلة« 
يف مــا خــص موضوع الدعم الــذي يرتبط 
باملحروقات والكهرباء واألدوية«، مشريا اىل 
أن »الخطة التالية هي إدارة األزمة بشكل أفضل 
واالنفتاح عىل املجتمع الدويل، بالتشارك مع 

كل فئات املجتمع واملعنيني بامللفات«.
وأعلن أن هذه املواضيع »ســتكون حارضة 

عىل طاولة مجلس الوزراء يف جلسته اليوم«، 
الفتا اىل أن »الحكومة ســتعمل بروح الفريق 
الواحد«، كاشفا أن »االجتمعات التي حصلت 
خالل اليومــني املاضيني بينــت أن الجميع 
يريــدون التعاون إلنجــاح مهمة الحكومة، 
خصوصــا أن ترف الوقت غــري موجود لدى 
الحكومــة، فالبلد يف حــال طوارئ«، قائال: 
»مهلــة 100 يوم يجب أال تكون موجودة يف 

قاموس الحكومة والوزراء«.

أكــد وزير الرتبيــة والتعليم العايل عباس 
الحلبــي، يف حديث اذاعي، أنه »سيســعى 
اىل إنجاح العــام الدرايس عن طريق التعليم 
الحضوري«، ولفت اىل أن »املعلمني واملدارس 
يحتاجون اىل الكثري من املســتلزمات، وأنه 
ســيعمل عىل تأمني املســاعدات مبا يجعل 
انطالقة العام ممكنة، كم أنه ســيبحث يف 
مطالب االســاتذة من أجــل العمل عىل تلبية 
بعضها«.وناشــد الهيئة التعليمية »إعطاءه 
والحكومة فرصــة حتى يتمكن من معالجة 
مطالبهــا«، مشــددا عــىل ان »ال خيار أمام 
الحكومــة إال النجاح ، وهي ســتعمل عىل 
معالجــة امللفات ألن القطاعــات يف أزمة 

عميقة بســبب الفراغ القاتل الذي عاىن منه 
لبنان واملشاكل املرتاكمة«.

وأوضــح أن »األولويــات كثــرية بدءا من 
الوضعــني االقتصــادي واالجتمعي وتأمني 
للمواطنني«،  اليومية  الحياتية  املســتلزمات 
الفتا اىل »رضورة اتخاذ الكثري من اإلجراءات 
التــي توحي بالثقة إلعادة التعاطي مع العامل 

الخارجي ألن لبنان كان يف عزلة«.
وختم مشددا عىل أنه »يجب عىل الحكومة 
أن تنفتح نحو العامل العريب والبيئة الحاضنة 
للبنــان، والعمل عىل تجديــد العالقات التي 
تساعد يف وصول مساعدات ملعالجة الضائقة 

االجتمعية«.

بـــــــــــــــري التقـــــــــــــــى أبـــــــــــــــو فاعـــــــــــــــور

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينة، عضو »اللقاء الدميوقراطي« النائب وائل 
ابو فاعور، حيث جرى عرض لالوضاع العامة، وآخر املستجدات 

السياسية.
وغادر ابو فاعور اثر اللقاء دون االدالء بترصيح.

بري التقى أبو فاعور         )حسن ابراهيم(

املستشـــار ُموّدعـــاً  اســـتقبل  عثمـــان 
التركّيـــة الســـفارة  لـــدى  األمنـــي 

عزالدين: لضرورة إيالء العاملين
بالقطاع الصحي أولوية تأمين البنزين

استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عمد عثمن 
ظهر امس، يف مكتبه بثكنة املقر العام، املستشار األمني لدى 
الســفارة الرتكية يف لبنان العقيد يافوز تاج دميري، يف زيارة 

وداعية ملناسبة انتهاء مهامه.

أكدت رئيســة  لجنــة املرأة والطفل النيابيــة النائب  عناية 
عــز الدين ، عىل »رضورة ايــالء العاملني يف القطاع الصحي 
االولوية، يف تأمني مادة البنزين وذلك للحفاظ عىل االنتظام، 

يف تقديم الخدمات الصحية للمواطنني«.
كالم عزالدين جاء خالل ارشافها عىل عملية تزويد االطباء 
العاملني يف املستشــفيات يف مدينة صور ومنطقتها، مبادة 
البنزين بعــد ان تم تخصيص محطة صفي الدين الواقعة يف 
خراج بلدة العباسية لهم. واشارت اىل انها »عملت عىل مرشوع 
تخصيــص محطة بنزين للعاملــني يف القطاع الصحي، بعد 
توقف بعض االقسام يف املستشفيات يف املنطقة، بسبب ازمة 
املحروقــات التي منعت العاملني من االلتحاق باعملهم«، الفًتا 
اىل ان »االولوية يف هذه املرحلة هي لالطباء يف املستشفيات، 
بعد تســجيل اســمئهم عرب املنصة االلكرتونيــة الخاصة 
باملرشوع، وان الكميــة املتوفرة حالًيا محدودة، ويف حال تم 

تأمني كميات اضافية سيتم توسيع الرشائح املستفيدة«.

املستشار األمني الرتيك يف لبنان يزور عثامن
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ــت الــكــِاثــولــيــكــي ــس ــوداب مــؤتــمــر ب
ــات األرثـــوذكـــســـيـــة! ــيـ ــالـ ــكـ واإلشـ

شادي صعب

خريف بودابست مميز هذه الســنة، فقد نجح رئيس 
الــوزراء املجري اليميني فيكتور أوربان يف اســتضافة 
املؤمتر اإلفخارســتي الدويل الذي اختتم أعامله برئاسة 
البابا فرنســيس يف الثالث عرش من أيلول وحرضه كبار 
رجال الدين  الكاثوليك حول العامل، بينهم الكاردينال بشارة 
بطرس الراعي بطريرك أناطاكيا وسائر املرشق للموارنة، 
وبطريرك امللكيني الكاثوليك يوســف العبيس. وبعيداً عن 
املعاين الروحية للمؤمتر، سّجلت مشاركة الفتة للبطريرك 
املسكوين األثوذكيس بطريرك القسطنطينية بارتلاموس 
وإلقائه كلمة يف ختام املؤمتر، يف ظل عدم دعوة سائر 
وســائر  انطاكية  بطريرك  ومنهم  األرثوذكس  البطاركة 

املرشق يوحنا يازجي.
ويف هذا التفصيل إشــارة الفتة إىل اعتبار الكنيســة 
الكاثوليكيــة البطريــرك املســكوين ممثــاً للكنائس 
األرثوذكسية يف العامل، يف حني يجعله القانون الكنيس 
األرثوذكيس أوالً بني متساوين يف عداد بطاركة الكنائس 
التي تتمتع كل واحدة منها باستقالية.  األرثوذكســية 
وتــأيت هذه اإلشــارة يف ظــل الخاف بــني الكنائس 
األرثوذكســية حول محاوالت بطريرك القســطنطينية 
إظهار نفســه زعيــامً روحياً لألرثوذكــس حول العامل  
ومباركة االنشــقاقات يف البطريركيــات التي تخالفه، 

وأبرزها يف أوكرانيا ومونتينيغرو.
 ولعّل زيارة بطريرك القســطنطينية  لكييف عاصمة 
أوكرانيــا  برفقة وفد كنيس يونــاين  من الجبل املقدس 
يف آثوس يف نهايــة آب املنرصم، ولقائــه املرتوبوليت 
إبيفانيــوس رأس الكنيســة األوكرانيــة التــي أعلنت 
استقالها عن بطريركية موسكو وعموم الروسيا خافاً 
للقانون الكنــيس األرثوذكيس، كانــت التعبري الوضح 
واألحدث لحركته املتواصلة منذ مؤمتر كريت يف اليونان 
قبل خمســة أعوام، والذي طرح فيه إنشاء مجلس أعىل 
للبطريركيات والكنائس املســتقلة األرثوذكســية يكون 
برئاســته، مبا يخالف مبــدأ اســتقالية البطريركيات 

األرثوذكسية التاريخية.
تزامنــاً، كانت الكنائــس األرثوذكســية املحلية يف 
مونتينيغــرو تحتفل بتنصيــب املرتوبوليت يوانيكيوس 
رئيساً ملطرانية الجبل األسود التابعة للكريس البطريريك 
الرصيب، وسط تظاهرات دامية حّركها رئيس مونتينيغرو  
ميلــو دوكانوفيتش  الذي يدعم اســتقال »الكنيســة 
األرثوذكســية يف الجبل األسود«، يقابله احتفاء كل من 
كنائس أورشــليم وروســيا، وبلغاريا، وألبانيا، وبولندا، 

والتشيك والسلوفاك بهذا التنصيب.
يف ظل هذا الواقع، تعتصم بطريركية أنطاكية وسائر 
املرشق للــروم األرثوذكس بالصمت وبالحياد مام يجري، 
فهي وإن أعلنت ســابقاً رفضها لإلنشــقاق األوكراين 
ولتوجهات البطريرك املسكوين املخالفة للقانون الكنيس، 
مل تبعث مبمثل لها إىل تنصــب املرتوبوليت يوانيكيوس 
كام رفضت املشــاركة سابقاً يف  مؤمتر عاّمن الذي ُعقد 
يف شباط 2020 بدعوة من بطريرك أورشليم ثيوفيلوس 
الثالث وشــاركت فيه كنائس روســيا ورصبيا والتشيك 
والسلوفاك ورومانيا، عازية السبب  إىل »تايف ما يزيد 
التباعد وما يعّمق الرشخ بني اإلخوة«. يف حني أن مؤمتر 
عاّمن املذكور ُعقد يف ظل استمرار الخاف بني أنطاكية 
وأوشــليم حول ما يعرف بـ »املســألة القطرية«، وهي 
ضم أورشليم قطر إىل نطاقها، بينام هي تابعة جغرافياً 

للكريس األنطايك.
وسط كل هذه الديناميات، ينعقد الشهر املقبل املجمع 
للروم  املــرشق  أنطاكية وســائر  لبطريركية  املقــّدس 
األرثوذكس يف مشاركة مطارنة لبنان وسوريا واإلغرتاب، 
فهل تطرح املواضيع اإلشكالية اآلنفة الذكر عىل طاولة 
البحث، أم ينحرص جدول أعامل املجمع باألمور الروحية 
واملحلّية؟ وهــل يتغرّي املوقف الحيــادي األنطايك مام 
يجري بني الكنائس األرثوذكســية إىل  اإليجابية مبعنى 
اجرتاح جهد ديبلومايس ناشــط لتقريب وجهات النظر 
انطاقاً من القانون الكنيس؟ وهل يبدي املجمع املقدس 
استعداده لتلّقف أي وساطة لحل »املسألة القطرية«، مبا 
يعيد مبادرة التوّسط يف الخافات بني البطريركيات إىل 
أنطاكية وهي األقرب إىل لعب هذا الدور كونها مل تنغمس 
يف الخافات وهي آتية من تجربــة تاريخية يف العمل 
املســكوين نظراً للتعددية املذهبيــة املتوازنة يف نطاق 

املرشق؟

ــوار: ــ ــج ــ قـــريـــبـــاً صـــيـــدا وال
؟ كهربــــــــــــــــــــاء   ٢٤/٢٤

رجاء الخطيب

أمام معضلة كالكهرباء، ويف بلد كلبنان تتكبد فيه رشكات 
الكهرباء يومياً مئات املليارات من الخسائر دون أي قدرة عىل 
مد املواطنني بالخدمة كام يجب، كان ال بد، ومع اســتفحال 
املشكلة ووصولها اىل العتمة الشــاملة، من البدء بالتفكري 

بالحلول البديلة واملستدامة. 
تناقلت وسائل اإلعام خرب عن قيام رشكة أمريكية بطرح 
مرشوع توليد كامل للكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية يف 
ثاث مدن لبنانية وهــي طرابلس، البرتون وصيدا، وقد بدأت 
بلدية صيدا واتحاد البلديات باملفاوضات مع الرشكة الطارحة 
ملرشوع إنشــاء معمل توليد كهرباء عىل الطاقة الشمســية 
لتوليد 100 ميغاواط تغطي استهاك كافة صيدا والجوار يف 

الزهراين ومخيم عني الحلوة 24 عىل 24 ساعة يومياً. 
هكذا نوع من الحل ال يعد جذري وحســب، امنا يوفر عىل 
جيب املواطن، ويكون مســتدام وصديق للبيئة حيث تســهم 
ألواح الطاقة الشمسية يف خفض انبعاثات الكربون، وحسب 
منظمة »إنرجي سيفينغ تراست« فإن نظام الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية املنــزيل النموذجي ميكن أن يخفض نحو 1٫٣ 
اىل 1٫٦ طن من الكربون ســنويا، حســب املكان الذي توجد 
فيه، وهو ما يتوجب علينا التفكري به حتى ولو تكاثرت علينا 
املشــاكل، لكن تبقى األرض هي املكان الوحيــد الذي يأوينا 
والذي علينا التفكــري به والحفاظ عليه عرب البحث عن حلول 

أكرث صداقة وماءمة للبيئة.
العضو البلدي يف بلدية صيدا السيد مصطفى حجازي أكد 
لـ »الديار« أن املفاوضات بشأن هذا املرشوع قامئاً بالفعل مع 
الرشكة األمريكية والتي تدعى »بربولك تكنولجي إندسرتيس«

الطاقــة  لتوليــد   Parabolic Technology Industries
الكهربائية عرب الطاقة الشمسية لصيدا والجوار، حيث قدمت 
الرشكة عرض إلنتاج 100 ميغــاوات، وقامت البلدية بتأمني 

قطعة األرض مبســاحة ٥00 ألف مرت مربع حيث BOT سيتم 
االستثامر بنظام 

ملدة ٣0 عاماً تعود من بعدها ملكية األرض اىل البلدية، عىل 
أن يتم دفع اإليجار خال هذه الفرتة بشــكل سنوي، ويعترب 

كمصدر من عائدات البلدية.
وأكد أن املحامني حالياً يقومــون باالطاع عىل االتفاقية، 
عــىل أن يتم إمضاءهــا يف وقت قريب لتشــكل حل جذري 
ملشــكلة الكهرباء يف مدينة صيدا والجوار، مشــرياً اىل أن 
التحدي األبرز هو الشــبكات التي سوف تقوم بتوزيع الطاقة 
عىل املنازل واملؤسســات ضمن نطاق املدينة، والتي طرح أن 
تكون عن طريق بطاقات مســبقة الدفــع كحل ميكن أن تتم 

دراسته الحقاً. 
واشــار اىل أنه يتم حالياً النقاش مــع املعنيني والجهات 
املختصة النه ال ميكن اســتعامل أو إنشــاء شبكات لتوليد 
الكهرباء يف لبنان دون التنســيق مــع وزارة الطاقة، كون 
ألحق الحرصي إلنتــاج الطاقة يعود ىل كهرباء لبنان،ولفت 

إىل أنه يف حال تم التواصل اىل اتفاق، فإن املرشوع بحاجة 
اىل ٨ أشــهر لتنفيذه. وفيام يتعلق مبعدل التكلفة الشهرية 
عىل املواطن، فإنه ما يزال قيد الدرس أيضاً وهو أحد البنود 
التي يتم االتفاق عليهــا، مع حرص البلدية واتحاد البلديات 
عىل تأمني السعراألنســب للمواطن دون أن يلعب فرق سعر 
رصف الدوالر دوراً مؤثراً بشــكل ســلبي ومشــكاً لعبء 

إضايف. 
إن مل نكــن قادرين عــىل التغيري الفــوري، علينا التفكري 
بالتغيري عىل املدى البعيد، باســتبدال كل ما بات قدمياً وميت 
للفساد الذي استرشى وأعاث يف حياتنا الفساد والدمار،ألننا 
مســؤولون أمام أنفسنا ومســتقبلنا واوالدنا، مسؤولون أن 
نرثهم وطن يكونون قادرين عىل البقاء فيه، ال الهرب منه أو 
املوت عىل طرقاته ويف منازله التي أضحت كاملقابر، علينا اال 
نكرر أخطاء أســافنا الذين اعتادوا أمناط رتيبة أنتجت عدم 
رغبة بالتغيري أو التطور وسمحت ملن هم غري أهل أن يحكموا 

هكذا وطنا بهكذا عقلية رجعية.

اللبنانييون في طوابير الذل... هل آن األوان لنقل بّري ينتشل املواطن من القهر والذل؟
رفع الدعم عن املحروقات آٍت ال محالة.. ودعم السائقين العموميين شكل من اشكال الحلول

زياد العسل

اللبناين اآلمال عىل أن يكون  يعقد الشعب 
تشــكيل الحكومة الجديدة ;باعث امل وسط 
ســوداوية الواقع وضبابيته، خاّصة يف ما 
يتعلق بقطاع النقل الذي يعترب احد ابرز املشاكل 
البنيوية التي عاين منها الكيان، وسط تأكيد 
املعنيني بالقطاع ان املشــكلة الجوهرية هي 
مشكلة غياب اي دور للحكومات السابقة يف 
متابعة الخطط  املقدمة، وتأيت االزمة الحالية 
مرتافقة مــع ازمة يف قطاع املحروقات تكاد 
تجعل من األولّوية العــادة احياء النقل العام 
والتفكرييف كيفية التخفيف من عبء املشهد 

الجهنمي عىل محطات الوقود.
رئيس اتحادات النقل الربي بســام طليس 
قال ل«الديــار«: قدمنا منذ ســنوات خطة 
قدمنا  الــربي، وقد  للنقل  شــاملة وكاملة 

هذه الخطة للوزير غازي العرييض انذاك، والســباب عديدة 
مل تســتطع هذه الخطة ان تبرص النــور، وهذا القطاع اليوم 
يتأثر بشــكل مبارش باســعار املحروقات، فالسائق ضحية 
التذبذب يف اسعار النقل، فا امكانية لاتيان بها من السوق 
السوداء وهذا ما سيدفع املواطن لدفع رضيبة ذلك بسعر كبري 
ال يتحمله االنســان يف هذه االيام. لذلك قدمنا اقرتاحا خطيا 
لرئيــس الحكومة وتقول هذه الخطة ان كل ســائق عمومي 
بسيارة سياحية صفيحة بنزين يوميا، ولكل فان دون 14 راكبا 

صفيحة  ونصف يومية بســعر مئة الف لرية، الن الصفيحة 
ســتغدو ما بعد الثاثني من ايلول باكرث من ثامثئة الف لرية 
لبنانية، ويعطى »االوتوبيسات« ما فوق ال14 راكبا صفيحتي 
مازوت مع الشاحنات بسعر 70 الف لرية، وبذلك تكون الدولة 
قد ســاعدت العامل واملوظفني يف هــذه املرحلة الدقيقة من 
عمر الكيان، وهذا املوضوع ان مل يتعالج مع الحكومة سنقوم 
مع معايل الوزير املقبل لدراسة التعرفة عىل اساس العنارص 

الـ 17 التي تتكون منها التعرفة.
مبا يتعلق مبوضوع »الرتاماوي« وامكانية ان يكون واقعا يف 

لبنان، رأى طليس أن الخطة التي تقدمت مع 
الوزير العرييض يف حكومة الرئيس ميقايت 
كان من ضمنها سكة حديد وميرتو وسواه، 
السياســات  يف  الحقيقية  املشــكلة  ولكن 
الحكومية التي مل تويل الخطط اي اهمية او 

جدية يف هذا االطار.
وقــال عضــو نقابة اصحــاب املحطات 
جورج الرباكس لـ »الديــار » أن رفع الدعم 
بات حقيقة ولــو أنه رفع منذ مدة كنا وّفرنا 
نزفا يف العملة الصعبــة، واملخزون املتبقي 
التوقعات،  اقىص  يكفي السبوعني يف  لدينا 
اذا كان مرصف لبنان سيعطي  وهذا متوقف 
موافقة عــىل االعتامدات، وهنــا ال نتوقع 
ان يكــون هناك بطاقــة متويلية عكس كل 
ما يشــاع ويقال، فا وقــت كاف لدينا ليك 
تصل هذه االمــوال للمواطن، وهذه البطاقة 
التمويلية بهذا الحجم ليســت كافية مطلقا، 
لذلك فقد طرحنا فكــرة اعطاء 200$ ل٨00 
الف عائلة محتاجة او ستصبح عىل هذا املنوال بعد رفع الدعم.

ويؤكد الرباكــس أن البواخر القادمــة واالجتامع الرباعي 
الســتجرار الطاقة يف االردن، هي مؤرشات ســتغري املشهد 
برمته عندما تحدث وتصبح قيد التنفيذ، لذلك فنحن سنتعامل 
معه عندما يصبح يف السوق وهذا ما سيخفف من احتياجات 
البلد، ويســاهم رفع الدعم يف اخفــاء الطوابري، الن الناس 
اصبحت بحاجة للعــودة لعائاتها،وهذا متعلق بآلية تطبيقه 

وتأمني استرياد الكميات التي يحتاجها السوق.

ــال املـــؤبـــدة ـــ »الــعــســكــريــة« بـــاألشـــغـ ــام لـ ــكـ أحـ
ومجموعته الــصــوالــحــي  رضــــوان  مــحــمــد  بــحــق 

أصدرت املحكمة العسكرية الدامئة برئاسة 
العميد الركن منري شــحادة سلســلة أحكام 
املدعى عليهــم: محمد رضوان  بحق كل من 
الصوالحي، سلطان بسام الفري، محمد عمر 
الرطل، بســام محمد فيصــل بيتية، عيىس 
محمود نجم، يوسف أحمد مرعي وعمر بكري 
فستق، وذلك إلقدامهم عىل األرايض اللبنانية 
وبتاريخ مل مير عليه الزمن عىل اإلنتامء اىل 
تنظيم »داعش« اإلرهايب بهدف القيام بأعامل 
إرهايب. كام أقدم الثالث والرابع والسابع عىل 

تحريض باقي املدعــى عليهم عىل اإللتحاق 
بالتنظيم للقتال إىل جانبه يف سوريا.

األشــغال  عقوبة  بإنزال  األحكام  وقضت 
الشــاقة املؤبدة بحق الدواعش مع تجريدهم 
من حقوقهم املدنية، وباألشــغال الشــاقة 
مدة خمس ســنوات بحق عمر بكري فستق 
وتجريده مــن حقوقه املدنيــة. كام قررت 
الدعوى  عــن  نجم  ملــف  فصل  املحكمــة 
القامئة وتحديد جلســة محاكمة له بتاريخ 
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بو حبيب تلقـــــى اتصال تهنئة من نظيـــــره األردني
تلقى وزير الخارجيــة واملغرتبني عبدالله 
األردين  اتصاال هاتفيا مــن نظريه  بوحبيب 
أمين الصفــدي هنأه فيه عىل منصبه الجديد 

متمنيا له النجاح يف مهامه الوزارية.
وأبلغ الوزير الصفدي الوزير بو حبيب قرار 
امللك األردين عبدالله الثاين دعم لبنان، وقد  طلب 

من كبار املســؤولني االمريكيني الذين التقاهم 
خال زيارته االخرية لواشنطن مساعدة لبنان 

لتخطي ازماته والخروج من محنته.
إىل  باده  وقــوف  االردين  الوزيــر  واكد 
جانب لبنان والتعاون بني البلدين يف مختلف 

املجاالت.

استقبل وفداً من اإلشتراكي ُمهنئاً
اآلخر تقّبل  وعلينا  العطاء  رسالتنا  العمل:  وزيــر 
موقع أّي  ــي  ف جــانــبــك  إلـــى  ســنــكــون  عــبــدالــلــه: 

بريم مجتمعاً مع وفد االشرتايك يف دارته
زار وفد من »الحزب التقدمي اإلشــرتايك« 
برئاســة النائب بال عبد اللــه، وزير العمل 
مصطفى بريم يف دارتــه يف بلدة الوردانية 
مهنئــا بتعيينه وزيرا، وضــم كل من وكيل 
داخلية الحزب يف اقليم الخروب بال قاسم، 
عضــو مجلس القيادة ميــار اىل معتمدين 

ومديري الفروع يف االقليم.
اقليم  وقال بــريم: »يل الرشف ان امثــل 
صوت  وانقل  الحكومة  يف  والوطن  الخروب 
الناس. فروحية تجربة التكافل يف الوردانية 
كانت جيدة جدا«، مشــريا اىل »مركز الحجر 
الصحي ملصايب كورونا يف البلدة الذي انشأه 
وإفتتحــه النائب تيمور جنباط ورعاه. نريد 

ان نقوم بعدوى ايجابية فالتعاون معكم كان 
جيدا«.

وختم »ان خدمة الناس من اعظم القربات 
اىل الله تعاىل، وليس املناصب«، فاألثر الطيب 
هو الذي يبقى، هذه هي رســالتنا رســالة 

الوصل والعطاء، وعلينا تقبل اآلخر«.
وقال عبدالله: »نتمنى لــك التوفيق، وانت 
مؤمتن عىل أصعب امللفــات، قانون التقاعد 
والحامية االجتامعيــة يف عهدتك، عىل أمل 
أن يبــرص النور يف واليتــك، ويف واليتك أن 
شــاء الله نحمي الصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي، ونحن سنكون إىل جانبك يف اي 

موقع«.

ــحــصــانــات ــأ لــلــمــطــالــبــة بـــرفـــع ال ــرفـ ــداء املـ ــهـ ــي شـ ــالـ ــة ألهـ ــّي ــاج ــج ــت وقـــفـــة إح
نفذ أهايل شــهداء انفجار املرفأ صباحا وقفة 
احتجاجية امام البوابة الرقم 9 يف مرفأ بريوت، 
الداخيل  األمن  وسط إجراءات ومواكبة من قوى 
والجيــش، رافقت التجمع من امــام مركز فوج 

االطفاء.
وطالب األهايل بـ«رفع الحصانات السياســية 
فورا عن اي اســتدعاء يوجه الي كان من قايض 
التحقيــق العديل طــارق البيطــار«، كام تخلل 
الوقفة »مطالبات تحذيريــة وتصعيدية بعنوان 
»كرمال ابطــال فوج االطفاء وشــهداء 4 اب«، 
رافعني صــور ابنائهم الشــهداء والفتات منددة 
بـ »الســلطة السياســية التي تعمل عىل متييع 
القضيــة من خــال إجــراءات مرفوضة الجل 

طمس معامل جرمية كارثة تفجري مرفأ بريوت«، 
العديل طارق  املحقق  بـ »قرارات  وأخرى تشــيد 
البيطار وعدم الخضوع امام ســلطة سياســية 

فاسدة«.
وقال ابراهيم حطيط باســم اهايل الشهداء لـ 
والسلطة  »اعتصمنا  لإلعام«:  الوطنية  »الوكالة 
تحاول عــرب مخطط مشــبوه تجزئــة ومتييع 
التحقيــق، ان رفض رفع الحصانات او تشــكيل 
املجلس  او  العــديل  املجلس  اىل  امللــف  وتحويل 
للدفاع، وهذا كله مرفوض متاما، وأصبح  األعىل 
واضحا املحاوالت العدة للســلطة بتمييع ولفلفة 
التحقيق مــن خال خزعبــات قانونية كاذبة 

الحقيقة والعدالة«. الوصول إىل  لعدم 

الســابق  الجيش  قائد  ولفت اىل »موعد مثول 
املحقق  امام  للتحقيق  الظهــر  جان قهوجي قبل 
العديل، ويف حال تخلف عن املثول ســنتجه إىل 
التصعيد وســتعلن عن التحركات يف حينها حتى 
تحقيق العدالــة، ونطالب املحقق العديل مبتابعة 
عمله، وال حامية للمتهمني مهام عا شــأنهم«، 
مشــريا إىل أن »هذه التحركات ستكون موجعة 

السلطة«. وتصاعدية يف وجه 
االنفجار ســينالون  »املذنبــني يف  أن  وأكــد 
اىل  داعيا  براءته ســيطلق«،  تثبت  عقابهم ومن 
»التوقف عن املهاترات ومتييع ملف التحقيق، فا 
حصانة الحد، ودمــاء اوالدنا لن تذهب هدرا عرب 

فاسدة«. وسلطة  عصابات 

توقيف ُمرّوج مخدرات في سن الفيل
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل ـ شعبة 
العاقات العامة يف بــاغ لها انه: »نتيجة للتحريات 
واالستقصاءات املكثفة، متكنت شعبة املعلومات يف 
قوى األمن الداخيل، من كشــف هوية مروج مخدرات 
ينشط حديثا يف عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، 

ويدعى: م. ص. )من مواليد عام 19٥٨، لبناين(.
وبعد عملية رصد ومراقبة، متكنت إحدى دوريات 

الشعبة من توقيفه يف محلة سن الفيل.
بتفتيش مكان إقامتــه الكائن يف املحلة ذاتها، تم 
ضبط 1,9٥ كلغ من حشيشــة الكيف، موضبة يف 
علب باستيكية ومظاريف من النايلون، إضافة إىل 
ضبــط دفاتر ورق لف ســجائر، وأكياس ومظاريف 

نايلون فارغة، تستخدم لتوضيب املخدرات.
بالتحقيق معه، اعرتف مبا نسب إليه لجهة تجارة 
وترويج املخدرات لحسابه الخاص حيث يقوم بتخزين 
املخدرات وتوضيبهــا يف منزله لريوجها الحقا عىل 

الزبائن.
مع  وأودع  بحقــه،  القانــوين  املقتــى  أجري 
املضبوطات املرجع املعني، بناء عىل إشــارة القضاء 

املختص«.

ــات مـــحـــافـــظـــة ــ ــ ــي ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ جــــــولــــــة لـــــــنـــــــواب وف
ــوس بــعــلــبــك ــ ــف ــ ــى دائــــــــرة ن ــلـ بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل عـ

خالل الجولة

جال نائبا كتلة الوفاء للمقاومة حســني 
ومحافظ  املوسوي  وابراهيم  حســن  الحاج 
بعلبك الهرمل بشــري خرض وبحضور معاون 
منطقة البقاع يف حزب الله هاين فخر الدين 
ورئيس رابطة مخاتــري الهرمل عبد النارص 
الســاحيل عىل دائرة نفــوس بعلبك بهدف 
تفعيل عملها يف ظــل الضائقة االقتصادية 

وفقدان مادة البنزين وارتفاع كلفة النقل.
الهدف  الحاج حسن »أن  أكد  الجولة،  ويف 
من الزيارة هــو الوقوف اىل جانب املوظفني 
بعدما فقدت اللرية قيمتها الرشائية اىل جانب 
إرضاب االدارة وتــردي الوضع االقتصادي«، 

متمنيا »مع تشــكيل الحكومة الجديدة تصويب 
املسار وتصحيح األمور والعمل عىل وقف مسار 
االنهيار والبدء وفق مســار إيجايب جديد ينصف 

املوظفني واحتياجاتهم ومطالبهم.«
من جهته، قال خرض »املطلوب تســهيل أمور 

املوظفني والوقوف اىل جانبهم واالســتامع اىل 
مطالبهم«.

وردا عىل ســؤال حول النقــص يف اخراحات 
القيد االفرادية، قال خرض: »سمعنا وعًدا من مدير 
عام األحوال الشخصية بأن املسألة ذاهبة باتجاه 

الحل«.
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الثلثاء 14 أيلول 2021

الصّحــــــــــــة: الوزيــــــــــــر  الــــــــــــى  هــــــــــــارون 
مواجهـــــة يســـــتطيع  ال  االستشـــــفائي  القطـــــاع 
ــة ــ ــتلزمات الطبيـ ــ ــعار املسـ ــ ــش بأسـ ــ ــاء الفاحـ ــ الغـ

تسليم وتسّلم في وزارة الطاقة...
ــة ــ ــا بإيجابيـ ــ ــي معنـ ــ ــل التعاطـ ــ ــرة ونأمـ ــ ــؤولية كبيـ ــ ــاض: املسـ ــ فيـ
غجـــــر: الشـــــحنة األولـــــى مـــــن الفيـــــول العراقـــــي تصـــــل فـــــي خـــــال أيـــــام

نصار تسلّم مهامه في السياحة: سنعمل الستعادة ثقة املجتمعين الدولي والعربي

ومـــــازوت! بنزيـــــن  بواخـــــر   6 تفريـــــغ  علـــــى  يُوافـــــق  >املركـــــزي< 
وقف»الــــــــــذل«  الجديــــــــــدة...  للحكومــــــــــة  األكبــــــــــر  التحــــــــــدي 
املحروقــــــــــات بســــــــــبب  املواطــــــــــن  لــــــــــه  يتعــــــــــرض  الــــــــــذي 

غجر يسلم فياض

نصار يتسلم من مرشفية

وقفــــــــــة ملوظفــــــــــي املعاينــــــــــة امليكانيكيــــــــــة
ــهر ــ ــ ــ ــ ــذ 3 أش ــ ــ ــ ــ ــم من ــ ــ ــ ــ ــف رواتبه ــ ــ ــ ــ ــد توق ــ ــ ــ ــ بع

كركي يفسخ التعاقد مع »مستشفى شاهين«

يقبع القطاع االستشــفايئ 
تحت كّم املصائب املنهالة عليه 
يومياً عىل كل املستويات، فال 
طبية  مســتلزمات  وال  أدوية 
وال  دوالرات  وال  مــازوت  وال 
حتى طواقــم طبية، إذ من مل 
يهاجر منهــا اضطر قرساً اىل 
وقف ذهابــه إىل مركز عمله 
نتيجة شــح البنزين. بالتايل، 
األنظــار متجهة إىل ما ميكن 
أن تتخــذه حكومــة العهــد 
الرابعة من خطــوات إنقاذية 
جدياً  مهددة  املستشفيات  وإال 

بوقف الحد األدىن من الخدمات التي تقدمها، 
وحتى إن مل تفعل فاملرىض ســيعجزون عن 
تسديد الفروقات الناتجة من االرتفاع الكبري 

املرتقب يف األسعار.
ورغم أن قاعدة االختصاص املناســب يف 
املكان املناسب ال تنطبق عىل مختلف الحقائب 
الوزاريــة يف الحكومة الجديدة، إال أن وزارة 
الصحة من االســتثناءات الواردة، حيث ُعّي 
مدير عام »مستشفى رفيق الحريري الجامعي 
الحكومي« فراس أبيض عىل رأس الوزارة وهو 
األكرث درايًة مبا تعانيه املستشفيات والقطاع 
الطبي بشــكل عام والذي تخطــى بأزماته 
الخطوط الحمراء وباتت حياة كل املرىض يف 

خطر.
ويف اإلطــار، توّجــه نقيــب أصحــاب 
املستشفيات الخاصة ســليامن هارون عرب 
»املركزيــة« إىل الوزيــر أبيــض، الفتاً إىل 
أن »التحــدي الكبري األول الذي ســيواجهه 
هو الغــالء الفاحش الذي طرأ عىل أســعار 
املستلزمات الطبية واألمصال واألوكسيجي، 
عــدا املازوت الذي يشــكّل يف وضعه الحايل 
عبئاً كبرياً عىل املستشــفيات، وإذا رفع الدعم 
عن املحروقات سيصبح العبء أكرب. بالتايل، 
كل األسعار املرتفعة هذه، مجموعة، ال ميكن 
للجهــات الضامنة تحمل كلفة تغطيتها، يف 

املقابل املستشفيات عاجزة عن تحمل الخسائر 
املمكــن أن تتكبدها جــراء الغالء الكبري، أما 
املريض فلم يعد يف مقدوره تحمل الفروقات 
الكبرية املتوقــع أن تنتج من ذلك ألن األرقام 
ســتكون خيالية. لذا، الحل الوحيد املمكن أن 
ينقــذ الوضع يكون بالســعي إىل إيجاد دعم 
خارجــي للقطاع االستشــفايئ. ونتمنى أن 

تكون هذه املهمة األوىل ألبيض«.
ولفــت إىل أن »الوزيــر الجديــد عىل علم 
بــكل هذه التفاصيل املذكورة آنفاً، كونه مدير 
»مستشــفى بريوت الجامعــي« واألكيد أنه 
واجه صعوبات خالل عمله وهي التي تعاين 
منها املستشفيات كافة وما من داع لرشحها«.

وعن وضع املازوت راهناً، كشف هارون أن 
»األزمة مكانك راوح. منشــآت النفط ال تسلم 
ســوى كميات ضئيلة جداً ال تســد الحاجة، 
والرشكات املســتوردة أبلغتنا اليوم أنها ستبدأ 
بتسليم املادة بسعر غري مدعوم خالل األسبوع 
الجاري، لتكون هذه الرضبة القاضية للقطاع 
كونها ترفع كلفة الفواتري عىل املريض مبعدل 
700 ألــف لــرية يومياً مثن مــازوت فقط«، 
مكرراً نــداءه حول »رضورة إبقاء الدعم عىل 
املازوت للمستشــفيات ومعامل األوكسيجي 
واألمصــال، ألنهــا تنعكس مبــارشًة عىل 
التكاليف التي يتكبدها املريض واملرشحة إىل 

االرتفاع نتيجة رفع الدعم«.

تم امس حفل التســليم والتسلم يف وزارة 
الطاقــة واملياه بي الوزيــر الجديد الدكتور 
وليد فياض والوزير الســابق الدكتور رميون 
غجر، يف حضور املديرين العامي واملوظفي 

والعاملي يف الوزارة.

{ فياض {
بداية تحدث الوزير فياض، فقال »أقول أوال 
للعاملي يف وزارة الطاقة واملياه : الحقيقة أن 
بعض االفــكار موجودة وهناك فرص إليجاد 
الحلول لتحســي الوضع عــىل أمل أن تكون 
الفرتة الزمنية قصرية ، وما هو مستحق امام 
وزارة الطاقــة تحديدا يتطلب مني ومن بقية 
العاملي يف الوزارة رصف كل وقتنا وبذل كل 

جهودنا يف املكان الصحيح. 
أقــول لزماليئ يف هــذه الحكومة، يف ظل ما 
يواجــه هذه الحكومة من تحديــات، لدي الرغبة 
واالستعداد أن نعمل معا كحكومة إنقاذ فعلية وان 
ندرك أن الوقت قد حان لنعمل بروح تضامنية ونحن 
املســؤولي يف بلدنا عن اي نجاح يف اي قطاع واي 
فشل أيضا فيه. وإننا كمجلس وزراء نتمنى أن نعمل 
بتضافــر الجهود ألن املســؤولية كبرية والقرارات 
املصريية املهمة تؤخذ يف مجلس الوزراء مجتمعا.

ختــم فياض:« اللبنانيون ينتظــرون منا افعاال 
ونتائــج وخططا قابلة للتنفيــذ وما اتعهد به هو 
الشــفافية والوضوح دامئا يف اطالع الرأي العام 
عىل حقيقة الواقع القائــم وعىل ما ننوي القيام 

به«.

{ غجر {
ثم القى الوزير الســابق رميون غجر، كلمة قال 
فيها: »عندما تســلمت مهامي منذ سنة و9 أشهر 
قلــت أن قطاع الطاقة برمته يحتاج اىل ورشــة 
كبرية، وأعود حاليــا وأكرر نفس القول، اليوم مع 
تسلم الوزير الدكتور وليد فياض مهام هذه الوزارة 
التي تعترب من أهم الــوزارات وأصعبها، متمنيا له 
كل التوفيــق، أؤكد اننا مل نتهــرب يوما من القيام 

بواجباتنا أو من تحمل مسؤولياتنا«.
وأشــار: ال مجال اىل الكثري مــن الكالم، لكن 
ال بــد من وضع الوزير فيــاض والرأي العام مبا 

حققناه يف 181 يوما من العمل الفعيل يف مقابل 
396 يومــا يف حكومة ترصيف أعامل خالل كل 
هــذه املدة الطويلة، وحاولنا تســيري املرفق العام 
بواسطة موافقات استثنائية ستعرض حكام عىل 

الجديدة. الحكومة 
وعــن االنجازات، قال غجر: »أبرز ما حققناه:

- يف مجــال الكهرباء عانينــا الكثري لتحقيق 
الحــد األدىن للمواطني عىل الرغم من الصعوبات 
الناتجة من األزمة االقتصادية يف لبنان. فاملعامل 
الجديدة التي أمل اللبنانيون يف بنائها ليك تتأمن 
لهم الكهرباء مل تبرص النور بسبب عدم استطاعتنا 

التعاقد مع أي مؤسســة أو رشكة عاملية لبنائها.
- أما بالنســبة اىل املحروقات الالزمة لتشغيل 
معامل مؤسســة كهرباء لبنان والسوق اللبنانية، 
فقد اعتمدنا عىل خطة طوارئ لتأمينها عرب طريقة 
Spot cargo مــا حــال دون انقطاع املادة، يف ظل 
أزمة الســيولة الخانقة وعدم وجود موازنة وعدم 
وجود عقود مستدامة مع مؤسسات لتزويد البالد 
بالفيول وانعدام الثقة املرصفية الدولية باألسواق 

املالية اللبنانية.
- عي مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة ملؤسسة 

كهرباء لبنان وفق الكفاءة العلمية واملهنية.
- اســتطعنا ابــرام اتفاق مع الدولــة العراقية 
الشــقيقة الستقدام مليون طن من الفيول الثقيل، 
 Swap مقابل سلع وخدمات، واستبداله عرب تقنية
بفيول لزوم مؤسســة كهربــاء لبنان. وقد أنجزنا 

املناقصة األوىل وشاركت فيها رشكات دولية 
ذات صدقيــة وفازت بــاألوىل منها الرشكة 
الوطنيــة للنفط يف االمارات العربية املتحدة 
وســتصل الشحنة األوىل يف غضون أيام اىل 
لبنان لتغذية معامل الكهرباء التي ســتؤمن 
4 ســاعات اضافية للتيار الكهربايئ. عىل أن 
تليها الشحنة الثانية االسبوع املقبل، وستليها 

مناقصات شهرية ملدة سنة.
- أعدنا إحياء اتفاقية خط الغاز العريب بي 
مرص، االردن، سوريا ولبنان من أجل استجرار 
الغاز املــرصي لزوم معمل دير عامر، والعمل 
عىل تأمــي جزء من احتياجــات لبنان عرب 
اســتجرار الكهرباء من االردن اىل لبنان عرب 
ســوريا. وكان من املتوقع ان ينعقد اجتامع 
وزاري ثاليث بــي وزراء الطاقة يف لبنان واالردن 
وسوريا هذا االســبوع اال انه تأجل بسبب تشكيل 

حكومة جديدة.
- يف موضــوع املياه، حصل تعديل لقانون املياه 
وأقــره مجلــس النواب عــام 2020، وهو بحاجة 
اىل اســتصدار املراسيم التطبيقية لوضعه موضع 

التنفيذ.
- كام تم االنتهاء من إعداد االسرتاتيجية الوطنية 
املحدثة لقطاع املياه والرصف الصحي وهي بحاجة 

اىل رفعها اىل مجلس الوزراء.
- أما يف موضوع التنقيب عن النفط، فقد أطلقنا 
أعامل الحفــر يف البرئ التجريبية األول يف البلوك 
رقم 4، وقد ساهم هذا األمر يف تأمي كّم هائل من 
املعلومات ســوف تساعد يف أعامل الحفر واختيار 

مواقع اآلبار املقبلة.
- اضافة اىل البدء بأشغال ترميم خزانات منشآت 

النفط يف طرابلس.
- من ناحية ثانية، عملنا مع وزارة املالية لتأمي 
املســتحقات ملتعهدي التشغيل والصيانة لعدد من 
القطاعات الحيوية االساســية وبعض املشــاريع 

الكربى ضمن االمكانات املتاحة.
ختاما، اود ان أشــكر فريــق العمل من مديرين 
عامي وموظفي ومستشارين عىل العمل الحثيث 
يف الوزارة ومتابعة الخطط واملشــاريع التي قمنا 

بها.

تســلم الوزيــر وليد نصــار مهام وزارة 
السياحة من ســلفه الوزير السابق رمزي 
املرشفيــة، بعد ظهر امس يف مبنى الوزارة، 
يف حضور املدير العام للســياحة بالوكالة 
أمــي ذبيــان، رئيس الرشطة الســياحية 
املرشفية  العقيد مــارك صقر ومستشــار 

مازن بو درغم.
بدايــة، قال املرشفيــة: »أرخت تداعيات 
االغالق العام التي فرضتها جائحة كورونا، 
وانفجار بريوت املروع، وانهيار سعر رصف 
اللرية اللبنانية بثقلها عىل القطاع السياحي، 
لالقتصاد  االساسية  الرافعة  يشــكل  الذي 
اللبنــاين. ويف ضوء هــذه التحديات، قمنا 
بسلســلة إجراءات عىل الصعيدين الداخيل 

الداخيل: الصعيد  فعىل  والخارجي 
1ـ قمنا بصفتنا اعضــاء يف اللجنة الوزارية 
ملتابعــة ملــف الكورونــا، بإجــالء اللبنانيي 
واللبنانيــات من الخارج، وتنظيم عملية دخولهم 
اىل لبنــان، بالتعاون مــع وزارة الصحة وكافة 

املعنية. الوزرات 
2ـ عملنا عىل ضبط االسعار وتسطري مخالفات 
يف حق املؤسسات التي مل تلتزم برشوط التعبئة 

أزمة كورونا. العامة خالل 
3ـ التعاون مع نقابة أصحاب املطاعم واملقاهي 
التلقيح  ماراثون  لتحديــد  والباتيرسي  واملالهي 

املخصص للقطاع املطعمي يف هذا الشــهر.
4ـ التوصــل اىل قرار بــأن يدفع األجنبي يف 
فنادق لبنــان بالدوالر، كام حدث يف كل البلدان 
التــي تدنت فيها العملــة الوطنية، بحيث تتوزع 
الدوالرات عىل املؤسســات السياحية، وال تذهب 

فقط اىل الرصافي.
توازيا: 

1ـ رفعــت كتابــا اىل مجلس الــوزراء يتضمن 

اقرتاحات مشــاريع وتعاميم ومراسيم وإعفاءات 
رضيبية للقطاع الســياحي يف نيسان 2020، ومن 

ابرزها:
2ـ منح أصحاب املؤسسات السياحية والرتبوية 
والــرشكات التجارية عىل اختــالف انواعها، التي 

أجربت عىل االقفال خالل أزمة كورونا.
3ـ الســامح بتسديد كافة املؤسسات السياحية 
الســابقة  األجنبية  بالعمالت  للقروض املرصفية 
لتاريخ صدور هذا التعميم باللرية اللبنانية بحسب 

السعر الرسمي للرصف.

 { نصار {
بــدوره، قال نصــار: »نحن أتينــا يف اصعب 
ظرف ميــر فيه لبنان عــىل الصعيدين املعييش 
واالقتصــادي، وكل مــا نطلبــه ونتمناه وجود 
استقرار ســيايس ما واستقرار اقتصادي، حتى 
تتعاىف وتتقدم كل القطاعات املنتجة. والشــكر 
كبري لكم عىل كل العمل الذي قمتم به، يف أصعب 
الظروف من جائحة كورونا اىل انفجار بريوت«.

أضاف: »نحن لــن نعطي وعودا كبرية، األمور 

التي حرضمتوها ســتكون جزءا من خطة 
عملنا، فاليوم نتســلم الوزارة ونحتاج اىل 
بعــض الوقت حتى نحرض خطة العمل وما 
بدأتم به ســيكون جزءا مــن خطة عملنا. 
يقولــون إنهم ال يعتربون وزارة الســياحة 
وزارة ســيادية، ولكننــي اعتربهــا وزارة 
ســيادية بامتياز، وزارة الســياحة ليست 
مطعــام وفندقا فقط، بل برأيــي تبدأ من 
املغــرتب أو الزائر للبنان، منذ لحظة وصوله 
اىل مطار بريوت مرورا بوزارة الصحة وكيف 
يجــري فحص )PCR( كيف يتم اســتقبال 
الزائــر، وكيف يأخذ التاكيس وكيفية تأمي 
الطريق من املطار وصوال اىل مكان اقامته، 
وخصوصا يف هذه الظروف االستثنائية ان 
الســياحة الداخلية وما تعانيه اليوم من عقبات 
ومشــاكل. نحن كــوزراء موظفون عند املواطن 
وليــس العكــس، ونعمل لتكون ابــواب الوزارة 

املواطني«. امام  مفتوحة 
وقال: »أملنا كبري بأن يعطينا املواطن الفرصة 
لنخطــط وننفذ حتى نعيــد ثقة الدول الخارجية 
مبوضوع  ألنه  خصوصــا،  العريب  ومجتمعنــا 
الســياحة من املهم جــدا أن تكون عالقات جيدة 
وتتحســن عملية التبادل الســياحية بشكل جيد 

مــام ينعكس ايجابا عىل مختلف القطاعات«.
وأردف: »هنا احب أن اشــري اىل مشاركة لبنان 
يف »اكســبو ديب الدويل«، وهــذا املوضوع كنا 
نعمل عليه منذ ســنتي، واحــدى رشكاتنا فازت 
يف املناقصة، والحقا ســنتحدث عن هذا املعرض 

وأهميته بالنســبة للبنان بشكل مفصل«.
وختم: »من اجل الشــفافية وعدم اســتغالل 
املنصب، اعلن انني قد تقدمت باســتقالتي، ولن 
يكون يل أي نشاط تجاري يف لبنان ويف رشكاتنا 

لبنان«. خارج 

علّــق عدد كبري من محطــات بيع املحروقات 
خراطيمــه يف األيام األخرية بفعل اشــتداد حدة 
اإلشــكاالت األمنيــة التي تحصل فيها بســبب 
التهافــت عىل تعبئة البنزين... ذلك يف ظل أزمة 
َشــح املادة ُمرفق بتحذير مــن نفاد ما تبقى من 
املخزون يف غضون يومي، من دون اإلعالن عن 
تفريغ أي باخرة راســية عىل الشــاطئ اللبناين 
بسبب عدم فتح اعتامد لها من ِقَبل البنك املركزي، 
مع اقرتاب حلول موعد رفع الدعم نهاية الجاري.

لكــن مصادر يف مرصف لبنان كشــفت  عن 
»إعطاء موافقــة لـ6 بواخر بنزين ومازوت يف 
امليــاه االقليمية اللبنانّية ولباخرتي ســتصالن 
تباعاً بحســب السعر املدعوم عىل الـ8000 لرية 

والكمّيات تكفي الســوق حّتى 25 الجاري«.
هذه الخطــوة التي قد تريح الســوق ليومي 
او ثالثة، لــن يلمس املواطــن مفاعيلها اليوم. 
فاملحطــات مقفلــة وقد اوضــح ممثل موّزعي 
املحروقــات فادي أبو شــقرا، أن عدداً كبرياً من 
املحطات رفض إســتالم مــادة البنزين، ومعظم 
الــرشكات املســتوردة مل تعد متلــك املادة، فيام 
البواخر تنتظر القرار الحاســم من مرصف لبنان 
لتفريغ حمولتها، مشــريا اىل »أن املحطات التي 
فتحت أبوابها تشــهد إشكاالت عديدة، وصاحب 
املحطة غــري قادر عىل القيام بأي يشء إليقاف 

الضغــط القائم من دون حامية أمنية«.
وســط هذه املعادلــة الســلبية، املواطن هو 
الضحيــة. فقد فتح معظــم املدارس والجامعات 
ابوابه يف الســاعات املاضيــة، ما حّول االهايل 
واملعلمي والطالب اىل متسّولي للبنزين، يتنقلون 
من محطة اىل اخــرى بحثا عن القليل من املادة 
للوصول اىل املــدارس، لكن عبثا يحاولون. حتى 
يف الســوق السوداء، العثور عىل املحروقات بات 
مهمة شــبه مستحيلة... وهنا يُسّجل ان مل تكن 
ادارات املدارس والجامعات أرحم من الدولة، علام 
ان كان بإمكانهــا الرتيــث قليال يف فتح ابوابها 
اىل ان يتبــي االبيض من االســود من اجراءات 

الحكومــة يف هذا الصدد، اال انها مل تفعل.

{ أبو رشف {
يف الغضون، الذّل عينه يعيشه اكرث من قطاع. 
فقــد أعلن أطباء يف قضــاء الهرمل توقفهم عن 
العمل بســبب نفاد البنزيــن وصعوبة وصولهم 
ملقــر عملهم. وقالوا يف بيان إن »األطباء اتخذوا 
هذا القــرار بعد العجز عن تأمــي مادة البنزين 
للسيارات، وبعد بذل كل الجهود عىل كل األصعدة 
ومناشدة املســؤولي، من دون جدوى«.  وناشد 
نقيــب األطباء يف بريوت رشف ابو رشف جميع 
املسؤولي »تحمل مسؤولياتهم وإعطاء األولوية 

للطاقــم الطبي والتمرييض عــىل كل محطات 
الوقود ويف أوقــات معينة يوميا«. وأصدر بياناً 
جــاء فيه: »رغم كل الجهود التــي بذلتها نقابة 
االطبــاء مع املعنيي كافــة لتأمي مادة البنزين 
لســيارات األطباء واملمرضات، مــا تزال النتائج 
خجولة واملعاناة كبرية،   ما حدا ببعض األطباء يف 
مناطــق لبنانية عدة اىل التوقف قرسا عن العمل.  
هــذا التوقف القرسي ســيؤدي إىل أزمة صحية 
كارثيــة، خصوصاً عىل مرىض الطوارئ والقلب 
والعمليات الجراحية وحوادث الســري. لذا تناشد 
نقابة األطباء مجددا جميع املســؤولي واملعنيي 
تحمل مســؤولياتهم وإعطــاء األولوية للطاقم 
الطبي والتمريــيض، وفتح خط خاص لهم عىل 
جميــع محطات الوقود يف أوقات معينة يوميا. 
كفانــا هجرة وإذالال، فلنعمل عىل تحفيزهم عىل 

لبنان«. يف  البقاء 
امام هــذه املعطيات املخيفة التي يضاف اليها 
انقطاع شــبه تام بالتغذية يف التيار الكهربايئ، 
جراء شح املازوت، ميكن القول ان االختبار االول 
والتحــدي االكرب امام الحكومة الوليدة هو ملف 
املحروقات: فهل ســتجد لــه العالج رسيعا وإن 
كان عرب اجراء غري شعبي هو االعالن رسميا عن 
رفع الدعم عنها، ام انها ستســتمر يف املامطلة 

والتسويف؟

مركز  وعامل  موظفو  نفذ 
املعاينة امليكانيكية، مبشاركة 
العــام  العــاميل  االتحــاد 
واتحادات النقل الربي ممثلي 
بالنقيب شادي السيد، وقفة 
مركز  حــرم  يف  احتجاجية 
املعاينة بعــد توقف رواتبهم 
منذ ما يقارب الثالثة االشهر.

البالغ  املوظفون  ويرفض 
عددهــم 40 عامال وموظفا، 
»يحــرضون يوميا اىل مكان 
عملهم بدون اي انقطاع اتخاذ 
الرشكة أي إجراء يف حقهم او 

التوجه اىل فســخ عقود العمل«، 
ويطالبون »الوزارات املعنية والحكومة الجديدة 
منع اي ظلم يلحق او قد يلحق بهم اليوم او يف 

املستقبل«.
وأكد السيد تضامنه »مع املوظفي وعيالهم 
وهم يتحملون أعبــاء اضافية نتيجة تفاقم 
األزمة املعيشية وقدوم العام الدرايس. وشدد 
عىل »رضورة حســم مســتقبل املعاينة يف 
كل لبنان ومســارعة وزيــر الداخلية الجديد 
لحل هذه املعضلة مبا يحفظ حقوق الشــعب 
اللبناين برمته وحقوق العامل واملوظفي يف 

مراكز املعاينة«.
وطالب »الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة 
تجاه هذا املرفق الحيوي والهام بعد إعادته اىل 
كنــف الدولة وحفظ حقوق عامله وموظفيه 
ورفض اي اجراء تعســفي يف حقهم من قبل 
الرشكات املشغلة وتحميلها مسؤولية الرضر 

الالحق بهم«.
وشدد عىل »الحاجة إىل قرار ثابت وواضح 
مللــف املعاينة«، واثقا من »ان ذلك ســيحصل 
حكام مع حكومة نعول عليها لوضع حد ألي 

تطور سلبي«.

الوطني  الصندوق  عن  صدر 
للضــامن االجتامعــي البيان 
اآليت: »إضافة اىل كل ما يعانيه 
الصّحي واالستشفايئ  القطاع 
يف لبنان من نكســات وأزمات 
خطرة، لناحيــة هجرة النخب 
الطبيــة والتمريضيــة ورفع 
الدعم عن األدوية واملسلتزمات 
الطبيــة كذلك أزمة املحروقات 
الحــادة، هنــاك من ميعن يف 
تفاقم هــذه االزمات بالتزوير 
واالحتيــال، وبالتايل تعريض 
واملضموني  املواطنــي  حياة 

للخطر. آخرها كان مستشــفى شــاهي يف 
طرابلس والتي أثبتــت التحقيقات أنها تقوم 
باعامل طبية وهمية وتزّور التقارير الطبية 

واملخربية والشعاعية.
وعليه، وبعد أن تّم تجميد رخصة استثامر 
املستشــفى من قبــل وزارة الصحة العامة 
لحي استكامل ملف التحقيقات، أصدر مدير 
عام الصندوق الوطني للضامن االجتامعي د. 
محمد كريك قــراراً حمل الرقم 550 بتاريخ 
2021/9/13 قىض مبوجبه : »فسخ التعاقد 
مع مستشفى شاهي – طرابلس إعتباراً من 
2021/9/16 ولحي اســتكامل التحقيقات 
يف وزارة الصحــة العاّمة »، وذلك بناء عىل 
املــرض واألمومة واملراقبة  اقرتاح مديرية 

الطبية يف الصندوق.
 ويأمل املدير العام أن تقوم نقابة املستشفيات 
بدور أســاس يف عمليــة التصدي لترصفات 
ومامرســات بعض املستشفيات التي تيسء 
اىل ســمعة وتضحيات القطاع االستشفايئ 
بشكل عام واىل صورة لبنان كمشفى للرشق 
وللعالقة املتينة التي تربط الصندوق بالنقابة 
وبالقطاع الطبي واالستشــفايئ منذ عرشات 
السني وبخاّصة أن الصندوق ملتزم منذ العام 
2011 بدفع ســلفات مالية شــهرية لكافة 
املستشــفيات واألطباء املتعاقدين معه تبلغ 
حوايل 700 مليار ل. ل. سنوياً وأن املضموني 
مل يعد باستطاعتهم تحّمل أّي فروقات مالية 
إضافية نظراً للظروف الصعبة واالستثنائية 

التي متر بها البالد«.

مليار و135 مليون دوالر للبنان في 16 الجاري
من  املــال  وزارة  تبلّغــت  املركزيــة- 
صندوق النقد الدويل بأن لبنان سيســتلم 
يف 16 أيلــول 2021 حواىل مليار و135 
مليون دوالر أمرييك بدل حقوق السحب 
الخاصــة  )SDR(  وذلك عن العام 2021 
وقيمتــه 860 مليــون دوالر وعن العام 
2009 وقيمته 275 مليون دوالر، عىل أن 

يودع يف حســاب مرصف لبنان، بحسب 
بيــان صــادر عن املكتــب اإلعالمي يف 

الوزارة.
تجــدر اإلشــارة إىل أن وزارة املال قد 
طلبت من صنــدوق النقد الدويل تحويل 
للبنان  املتاحة  الخاصة  الســحب  حقوق 

.2009 العام  العائدة إىل  وال سيام 

الوقفة أمام مركز املعاينة
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ــاالت ــ ــق ــ ــت ــ ــة اع ــلـ ــمـ ــن حـ ــشــ ــ االحــــــتــــــال ي
بــــحــــثــــاً عــــــن أســـــــيـــــــَري »جــــلــــبــــوع«

شــّنت قوات االحتــال حملــة تفتيش 
ومداهامت امس، طالــت عدداً من املواطنني 
األســر  أقارب  بينهم  الغربية  الضفــة  يف 
الذين  أحد أرسى سجن جلبوع  أيهم كممجي 

انتزعوا حريتهم اإلثنني املايض.
واقتحمــت قوات االحتال بلــدة كفردان 
بجنني وداهمت منزل األسر كممجي وحقق 
الضباط ميدانياً مع عائلته، واعتقلت شقيقه 

قبل أن تنسحب من املنطقة.
وقالت مصــادر محلية إن أعداداً كبرة من 
جنود االحتال داهموا بلدة اليامون واعتقلوا 
إبن عم األسر املحرر  الشاب قيرص كممجي 
أيهــم وفتشــوا منزله، كام داهمــوا منازل 
قنابل  أطلقــوا  مجاورة وفتشــوها، وكذلك 
اإلنارة خال عمليات متشــيط واســعة يف 

البلدة سيام املنطقة بني اليامون والعرقة.
كام اقتحم جيش االحتــال بأعداد كبرة 
بلــدة يعبد بجنــني وحارص منــزل مناضل 
انفيعات، أحــد األرسى الذي انتزعوا حريتهم 
من سجن جلبوع وقام بعمليات تفتيش فيه.

واندلعت مواجهات يف بلديت اليامون ويعبد 
وقرية كفــر دان، مع قــوات االحتال، التي 
أطلقت باتجاه الشبان قنابل الصوت والغاز، ما 

أدى إىل إصابة العرشات بحاالت اختناق.
االحتال  قــوات  نفذت  لحــم،  بيت  ويف 
حملــة مداهامت عنيفة وتفتيــش للمنازل 

ورضب للمواطنني بحجة البحث عن مطلوب 
لاحتال من عائلة شوكة من سكان املدينة.

كام اعتقلت كل من محمد رمزي شــوكة 
)20 عاماً( من قرية أبو نجيم رشق بيت لحم، 
اللحام )45 عاماً(  والشيخ يوســف محمود 
من مخيم الدهيشة جنوباً، وعز الدين موفق 

البداونة )33 عاماً( من مخيم عايدة شامالً.
واعتقلــت قوات االحتــال 4 من األرسى 
الذين متكنــوا من نزع حريتهم من ســجن 

جلبوع اإلثنني املايض عرب حفر نفق.
يذكر أن 6 أرسى فلســطينيني متكنوا من 
التحرر من سجن جلبوع قرب مدينة بيسان 
املحتلة، فجــر اإلثنني املــايض. ويُعترب هذا 
السجن من أكرث سجون االحتال اإلرسائييل 

تحصيناً.
فإّن  إرسائيلية،  إعــام  لوســائل  ووفقاً 
السجن  التحرر من  الذين متكّنوا من  األرسى 
عرب نفق، هم زكريا الزبيدي، مناضل يعقوب 
يعقوب  عارضــه،  قاســم  محمد   نفيعات، 
أيهم فؤاد كاممجي، محمود  محمود قادري، 
عبد الله عارضه. والخمسة األخرون ينتمون 

إىل حركة »الجهاد اإلسامي«.
وتعتقل ســلطات االحتال اإلرسائييل يف 
سجونها نحو 4850 أسراً، بينهم 41 أسرة، 
و225 طفــاً، و540 معتقــاً إدارياً، وفق 

مؤسسات مختّصة بشؤون األرسى.

كــــشــــف مـــــســـــار وخـــــــطـــــــوات األســــــــرى
جلبوع سجن  مــن  فــرارهــم  بعد  الفلسطينيين 

بعد توقف استمر 3 أشهر
ـــاد ـــ ـــ ـــ ـــم الفس ـــ ـــ ـــ ـــو بته ـــ ـــ ـــ ـــة نتنياه ـــ ـــ ـــ ـــتئناف محاكم ـــ ـــ ـــ اس

أفاد اإلعــام اإلرسائييل بأنــه »بعد فرار 
الفلســطينيني من ســجن جلبوع،  األرسى 
توجهوا إىل بلدة الناعــورة العربية القريبة، 

عىل بعد حوايل 7 كيلومرتات من السجن.
أنه  إىل  العربية  اإلعام  وأشارت وســائل 
»بعد الوصــول إىل الناعورية، طلبوا من عدد 
من السكان إيصالهم إىل مدينة جنني، لكنهم 

قوبلوا بالرفض«.
أوف  »تاميز  صحيفة  نقلت  ما  وبحســب 
إرسائيل« عن تفاصيل مرسبة من استجواب 
جهاز األمن العام »الشاباك« للفارين األربعة 
الذين تم القبض عليهم، وخاصة مع القيادي 
الســابق يف حركة »فتح« زكريا زبيدي، فقد 
وصفت التقارير الخطــوات األوىل للهاربني 

يف الساعات األوىل بعد الهروب.
أن رفض  أنه »بعــد  التقارير  وأوضحــت 
السكان املحليون مســاعدتهم، قىض الستة 
أقل من ســاعة يف مســجد محــيل حيث 
من  الخروج  قبل  مابسهم  وغروا  استحموا 
البلــدة، يف حني أن املحققــني اإلرسائيليني 

اعتقدوا بداية أن األرسى أمضوا الليل هناك.
فيام أشــارت التقارير إىل أنه »بعد سامع 

األرسى تقارير عن انتشــار عــدد كبر من 
الحدود  طول  عــىل  اإلرسائيلية  األمن  قوات 
مع الضفــة الغربية، قرر الهاربون الســتة 
االنقســام إىل ثاثــة أزواج، واالختباء يف 

الشامل اإلرسائييل«.
ولفتت التقارير إىل رفض السكان مساعدة 
زبيــدي ورشكائه يف الوصــول إىل الضفة 
الغربية، وذلك بعد أن ألقت القوات اإلرسائيلية 
القبض عىل اثنني مــن الهاربني يف النارصة 
ليلة الجمعة، وعىل اثنــني آخرين من بينهم 

زبيدي يف بلدة شبيل-أم الغنم القريبة.
كام أفادت قنــاة »كان« العامة بأنه »يف 
حني أن األربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم 
يتعاونــون إىل حــد كبر مــع محققيهم، 
املحققني  تزويــد  يتمكنوا من  أنهــم مل  إال 
بتفاصيل محددة بشأن مكان وجود الفارين 

األخرين«.
وكشــفت صحيفة »هآرتس« أن »لقطات 
التقطتهــا كامرات مراقبــة تظهر عىل ما 
يبدو أحد املشتبه بهام وهو يجتاز فتحة عرب 
الســياج األمني بالقرب من قرية الجلمة يف 

شامل الضفة الغربية«.

باملحكمــة  اســتؤنفت 
يف  اإلرسائيلية،  املركزيــة 
امس،  الرشقيــة  القــدس 
الــوزراء  رئيس  محاكمــة 
الســابق بنيامــني نتنياهو 

بتهم الفساد.
الجلســة  هذه  وتعتــرب 
-التي عقدت بعد اســرتاحة 
األوىل  أشــهر-   3 استمرت 
بعد أن أصبح نتنياهو زعيام 
منذ  والخامسة  للمعارضة، 
القانوين  املستشــار  تقديم 
للحكومة أفيخاي ماندلبليت 

الئحة اتهام ضده، نهاية كانون الثاين 2020، 
شــملت اتهامات بالرشوة واالحتيال وإساءة 

األمانة.
وعقدت جلســة أوىل لنتنياهو نهاية أيار 
2020، وثانية يف متوز مــن ذات العام، ثم 
ثالثة يف نيســان 2021، وجلسة رابعة يف 

حزيران املايض.
وقالت القناة اإلرسائيلية 13 »اســتؤنفت 
املحكمة  امس يف  نتنياهو  بنيامني  محاكمة 

املركزية بالقدس، وعقدت بدون حضوره«.
وأشارت إىل أن املحكمة تستمع إىل شهادة 
الرئيس التنفيذي السابق ملوقع واال اإلخباري 

إيان يشوع.
وقال موقع تاميــز أوف إرسائيل اإلخباري 
إن يشــوع هو األول الذي يقدم شهادته يف 

القضية املعروفة بـ امللف 4000.
ويتهــم نتنياهــو يف هذا امللــف بتقديم 
تســهيات الفرتة ما بني 2014-2017 لرجل 
األعامل شــاؤول الوفيتــش مقابل حصوله 
إيجابية يف  إعامية  وعائلته عىل تغطيــة 

موقع واال اإلخباري اململوك لرجل األعامل.

{ دفاع وأدلة جديدة {
ويف الســياق، قــال املوقــع إن محامي 
الدفاع عن نتنياهو سيدخلون قاعة املحكمة 
مسلحني بأدلة جديدة مستمدة من االتصاالت 
الشــخصية بني يشوع وشــخصيات أخرى 
يأملون أن تظهر أن نتنياهو مل يحظ بتغطية 

تفضيلية من قبل املوقع اإلخباري.
وأضاف أن الدفاع يحــاول إظهار أنه عىل 
عكس ما قاله يشــوع باملحكمة، وأن األوامر 
كانت بإعطاء قصص معينة مساحة أكرب أو 
أصغر ليس فقط من نتنياهو ولكن أيًضا من 

سياسيني ورجال أعامل ورشكات.
وتابع »لدعم قضيتهم، سيقدمون محتوى 
من حــوايل 25 ألف ســطر من الرســائل 
النصية ومئات من رسائل الربيد اإللكرتوين 

الشخصية بني يشوع وآخرين«.
وجاءت فرتة االســرتاحة التي اســتمرت 
3 أشــهر يف املحاكمة، وذلــك بعد أن طلب 
املدعون مزيًدا من الوقت لتقديم جميع املواد 

الازمة بالقضية.
ومع اســتئناف املحاكمة، ستعقد جلسات 
االستامع مرتني يف األســبوع يومي االثنني 

والثاثاء، بحسب املوقع.

الكاظمي زار مرقد اإلمام الرضا 
ــران ــام زيـــارتـــه إليـ فــي خــت

زار رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، مرقد اإلمام عيل بن موىس الرضا 
يف مدينة مشهد اإليرانية قبل ختام زيارته 

الرسمية إلی إيران.
أن  للكاظمي٫  االعامــي  املكتــب  وأعلن 
»رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
ترشف بزيارة مرقــد االمام عيل بن موىس 
الرضــا، بعــد اجتامعه بالرئيــس االيراين 
االتفاقيات  بعض  وتوقيع  رئييس«،  ابراهيم 

املشرتكة.
الزيارة هي األوىل ملســؤول  وتعد هــذه 
عراقي رفيع املســتوى إىل طهران بعد تويل 

رئييس منصبه رئيسا إليران.

مــــــــــلــــــــــف ضـــــــــــــــد الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس روحـــــــــــــانـــــــــــــي
قالت مراسلة برملانية إيرانية إن 
ناقشت  للربملان  القضائية  اللجنة 
تقريرا حول باغات قدمها النواب 
ضد الرئيس السابق حسن روحاين 
وأثبــت امتناع األخــر عن العمل 

بـ24 من القوانني الهامة.
وقالت يف تغريدة عرب »تويرت« 
إنه من املرجح أن يحال التقرير إىل 
تحت  قراءته  بعد  االيراين  القضاء 

قبة الربملان.
»تســنيم«  وكالــة  وأفــادت 
بأن  املــايض  الشــهر  اإليرانية، 

اللجنة الدستورية يف الربملان اإليراين، قدمت شكوى 
ضــد روحاين، ووزير نفط حكومتــه، بيجن زنكنه، 
بســبب ما اعتربته اللجنة »إهامال وسوءا لإلدارة يف 

مرشوع أنبوب النفط الجديد املمتد إىل ميناء جاسك«، 

حيث اعتربت اللجنة أن »افتتاح املرشوع كان ســابقا 

ألوانه، وقبــل االنتهاء من العمليات اإلجرائية بصورة 

كاملة، ما تسبب بأرضار للمرشوع«.

ــووي ســتــســتــأنــف قــريــبــاً ــنـ ــاوضــات الـ ــف ــة االيـــرانـــيـــة : م ــخــارجــي ال

ويف التفاصيــل قال خطييــب زاده أن زيارة 
الذريــة إليران قبل  الطاقة  مدير عام وكالــة 
الوكالة، كانت ملناقشــة  اجتامع مجلس حكام 
بعض القضايا العالقة الفتا اىل ان روح املهنية 
الجانبني،  املحادثات بني  والتقنية ســادت عىل 

األمر الذي أسفر عن نتائج جيدة.
الخارجية  املتحدث الســم وزارة  وفيام شدد 
االيرانيــة عــىل أّن وصول مفتــي »الوكالة 
الذرية« إىل ذاكــرة كامرات املراقبة »لن يكون 
ممكنــاً، إال بعــد توقيع اتفاق بهــذا املجال«، 
أّن »بإمكان الوكالــة القيام بإجراءاتها  أوضح 
دون االطــاع عىل األفام وبطاقــات الذاكرة 

الكامرات«. املوجودة يف 
وتابــع أن »بطاقات الذاكرة باتــت ممتلئة، 
وســيتم وضع بطاقــات جديــدة دون تدخل 
الوكالــة الدولية، كام أّن الكامرات بحاجة إىل 
زمني  جدول  يف  ذلك  وســيتم  الصيانة،  أعامل 

محدد«.
بني  ُوقع  الذي  االتفــاق  زاده  وتناول خطيب 
طهران و«الوكالة الذريــة«، واعترب أنه ينطلق 
مــن التعاطي الطبيعي والتقنــي بني الجانبني، 
مع  بعاقاتها  بجدية  ســتلتزم  إيران  أّن  مؤكداً 
بالجوانب  ملتزمــة  األخرة  مادامــت  الوكالة 
املهنية يف التعاطي مع إيران دون تســييس أو 

متييز«.
وكشــف املتحدث باســم الخارجية اإليرانية 
اإليرانية  النوويــة  الطاقة  أن رئيس منظمــة 
مستقباً  فيينا  إىل  ســيتوجه  إسامي،  محمد 
للمشاركة يف املؤمتر العام لـ«الوكالة الذرية«، 
كــام أن مديرها غرويس ســيزور طهران بعد 
اجتامع مجلــس الحكام، ملتابعة بحث املواضيع 
املطروحة عــىل جدول األعــامل، موضحاً أنه 
ســيقوم أيضاً بزيــارات منتظمــة إىل إيران 

اإليرانيني. املسؤولني  التشاور مع  ملواصلة 
وكان إسامي قد أكد أّن »األجواء السائدة يف 
املحادثــات مع غرويس هي خلق فرص لتطوير 
التعاطــي والتعاون يف إطــار أنظمة الوكالة 

الذرية«. للطاقة  الدولية 
وفيــام حــّذر مــن محــاوالت البعض جر 
املناكفات  إىل  املهنية  املبني عىل  الفني  التعاون 
السياســية، أكد خطيب زاده أن »إيران ســرتد 
بالرد املناســب عــىل هؤالء«، مشــراً إىل أن 
البعض كان بصــدد إصدار قرار ضد إيران، لكن 
هذا األمر ليس لــه موضوع داخل اإلطار الفني 

والوكالة. إيران  للتعاون بني 
وجــاءت زيــارة غــرويس إىل طهران يف 
يف  تســهم  قد  محادثات  »إلجــراء  محاولــة 
تخفيــف حّدة املواجهــة بني إيــران والغرب، 
والحيلولــة دون إخفاق املفاوضات الرامية إىل 
إحياء االتفــاق النووي اإليراين«، بحســب ما 

مطلعون. دبلوماسيون  أكده 

الدولية  الوكالة  اتفاق  { بعد 
باستئناف  توقعات  وطهران... 

فيني مفاوضات 
بشأن امللف النووي {

يف غضــون ذلك، عقــد محافظــو الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية اجتامعــا يف فيينا، 
امس، لبحث مســألة مراقبة األنشطة النووية 
اإليرانية  الخارجية  أكــدت  إيران، يف حني  يف 
أن مفاوضات إحياء االتفــاق النووي يف فيينا 

قريبا. ستستأنف 
يأيت ذلــك تزامنا مــع ما رصح بــه  املدير 
رافائيل  الذرية  للطاقــة  الدولية  للوكالة  العام 
غــرويس، بعد عودته من طهــران، إن االتفاق 

أبرمه مــع اإليرانيني سيســمح مبراقبة  الذي 
اعتيادية للمنشآت النووية، موضحا أن االتفاق 
ليس طويــل األمد لكنه سيفســح املجال أمام 

الديبلوماسية. الجهود 
وخــال مؤمتر صحفــي عقــده يف فيينا، 
قال غــرويس »االتفاق مع طهران سيســمح 
لدينا  اإليرانية...  للمنشــآت  اعتيادية  مبراقبة 
كل الوســائل الفنية للحصــول عىل املعلومات 

املراقبة«. عرب 
كام أكد املدير العــام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أن الوكالة ستعاين كل املنشآت اإليرانية، 

وتستبدل كل ما ترضر من أجهزة املراقبة.
وأضــاف غرويس أن هنــاك حاجة للجلوس 
مع الحكومة اإليرانية للحوار بشــأن مســائل 
أنشطة  ملف  بشــأن  دبلومايس  وعمل  عالقة، 

النووية. إيران 
ويذكــر ان غرويس كان قد  حذر يف حزيران 
املايض من أن برنامــج إيران النووي وصل إىل 
مســتوى عال من تخصيــب اليورانيوم، وبات 

إنتاج ساح نووي. قريبا من مرحلة 

{ مواقف دولية {

وعىل الصعيد الدويل، وصف املنسق األورويب 
للمفاوضات بشأن االتفاق النووييإنرييك مورا، 
ان إعان إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

إيجابية. بأنه خطوة  لاتفاق،  التوصل  عن 
من جهــة اخــرى ، قــال رئيس الــوزراء 
اإليرانيني  إن  بينيت  نفتــايل  العدو   اإلرٍسائييل 
يتقدمون بشــكل رسيع يف مرشوعهم النووي 
بــدون أي عراقيــل، وإن تقريريــن نرشتهام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية األسبوع املايض 
أكدا ما تقوله إٍرسائيل بهذا الخصوص منذ زمن 

تعبره. حسب  طويل، 
وأكد بينيــت - خال مؤمتــر صحفي - أن 
إرسائيل مســتعدة وقادرة عىل مواجهة إيران، 
داعيا الــدول العظمى إىل وضــع حد لربنامج 

النووي. طهران 
أمــا يف الرياض، فقــال وزيــر الخارجية 
السعودي األمر فيصل بن فرحان، خال مؤمتر 
ألكسندر  النمســاوي  نظره  مع  عقده  صحفي 
االتفاق  باده شكوكا حيال  لدى  إن  شالينبرغ، 
النــووي مع إيران، مضيفا أن الرياض تشــعر 
أن يكون  التفتيــش وتريد  بقصور يف عمليات 

اإليراين. النووي  للملف  اتفاق ملزم  هناك 
االتفاقات  أن  الســعودي  الوزيــر  واعتــرب 
املوجودة فيها عيــوب كثرة، مضيفا »يجب أن 
أيضا من هذه  باالطمئنان  يكون هناك شــعور 
أن تشــكلها  التي ميكن  الشــكوك والتهديدات 

إيران«.

البيت  { نهجان متناقضان بني 
األبيض والكونغرس إزاء إيران {

اىل ذلك، تشهد املواقف الداخلية يف واشنطن 
والكونغرس،  األبيض  البيــت  بني  حادا  اختافا 
حيــال امللف النووي اإليــراين واملحادثات التي 

حوله. عقدت 
النهج  تبنــي  بايدن عىل  تــرص إدارة  ففيام 
الدبلومايس، عرب رضورة اســتمرار الحوار مع 
طهران، يحذر قادة ترشيعيون أمركيون من أن 
إيران تتحدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وال 

العقاب. تفلت من  بأال  تتعاون معها، مطالبني 
وكان املبعــوث األمريك الخــاص اىل إيران 
»روبرت مايل« قد غرد مؤخرا مشــيدا بسلسلة 
مــن االجتامعات التي أجراهــا يف باريس مع 
بالبناءة،  وصفها  والتي  األورويب،  االتحاد  دول 
مع  النووية  مســتقبل املحادثات  بخصــوص 
إيران، وأهمية العــودة الرسيعة اىل ما وصفه 
االتفاق، وهو  ذلــك  املتبادلة يف  بااللتزامــات 
الصحفية  دينيــت«  »تشــارولت  فرستــه  ما 

الدميوقراطي  الحزب  واملتخصصة يف شــؤون 
لسكاي نيوز عربية بالقول إن ترصيحات مايل 
هي تعبــر عام يريده هو أن يحصل، لكن ما إن 
كانت املحادثات مع إيران ستنجح بالفعل، فهذا 

أمر ال يعلمه أحد.
دينيــت أضافت أن هــدف إيران هــو إنهاء 
واألوروبيون  املتحدة  الواليــات  أما  العقوبات، 
فيســعون ملنعها من تطويــر قدراتها النووية، 
وهو مــا تقوم به إيران منذ انســحاب الرئيس 

النووي. االتفاق  السابق ترامب من 
املقابل طالب كبر الجمهوريني يف لجنة  يف 
العاقات الخارجيــة بالكونغرس »جيم ريش« 
مع  الكايف  تعاونها  لعدم  وانتقادها  إيران  بلوم 
أفعال  إن  قائا  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
طهران ال تتســق مع ادعاءاتها بأنها تســعى 
للحصول عىل برنامج نووي ســلمي، بل تشر 

الدويل. إىل أن هناك ما تخفيه عن املجتمع 
الســيناتور األمريك شــدد عىل عدم مترير 

للوكالة من دون عقاب. إيران  تحدي 
الحزب  شــؤون  يف  املختص  لــورد  جيفري 
حديث  خال  قال  السيايس  واملحلل  الجمهوري 
إن املرشعني  نيوز عربيــة  خاص مع ســكاي 
بخصوص  عالية  حساســية  لديهم  األمركيني 
أن  اعتقــدوا  وإذا  الترشيعيــة  صاحياتهــم 
البيت األبيض يتجاهلهم ســيقومون بشكل ما 

غضبهم. عن  بالتعبر 
لــورد أشــار أيضــا إىل توقعــه أن يطلب 
بخصوص  محــددة  رشوط  فــرض  املرشعون 
بأن  مذكرا  بهــا،  بايدن  إدارة  ويبلغــون  إيران 
الكونغــرس يتحكــم بامليزانية ويســتطيع أن 

عربها. األبيض  للبيت  قدرته  يظهر 
ويف ظل هــذه املواقف املتضاربة يف الداخل 
األمريك، يبقى الســؤال معلقــا بدون إجابة 
حول املدى الزمني املحدد الســتمرار مفاوضات 
متعرثة مع طهران، خاصة أن أي عودة لاتفاق 
النــووي مع إيــران، لن تحصــل عىل ضامن 
ترشيعية  ومباركة  موافقة  دون  من  دميومتها 
من الكونغــرس االمريك، وهو أمر ال يبدو يف 
الحايل  الوقت  يف  بايدن  الرئيس  إلدارة  املتناول 

تقدير. أقل  عىل 

{ موسكو: عودة واشنطن وطهران 
التزاماتهام إىل 

أقرص طريق إىل إحياء
} النووية  الصفقة 

أعلنت وزارة الخارجية الروســية أن الطريق 
األقــرص إىل إحيــاء الصفقــة النوويــة مع 
طهران هو عودة الواليــات املتحدة وإيران إىل 
هذه  دعم  موســكو  نية  مؤكدة  التزاماتهــام، 

العملية.
الخارجيــة ماريا  املتحدثة باســم  وقالــت 
زاخاروفــا يف تعليق نرش عــىل موقع الوزارة 
اإللكرتوين امس إن »الطريق األقرص نحو إحياء 
املتزامنة  العــودة  عرب  مير  النوويــة  الصفقة 
املتقابلة لواشــنطن وطهــران إىل التزاماتهام 
مبوجب خطة العمل الشــاملة املشرتكة وقرار 
2231 ملجلــس األمن الدويل، بــدون زيادة أو 
نقصان«، مضيفة أن »لدى روسيا خالص النية 

ذلك«. لدعم 
إن  قائلة  الــوزارة  باســم  املتحدثة  وتابعت 
أطراف  مــن  رشكائها  جميــع  تدعو  روســيا 
الصفقــة النووية، مبا فيها إيــران إيران، إىل 
جانب ممثــيل الواليات املتحــدة، »للعودة إىل 
أقرب وقــت ممكن  املفاوضــات يف  طاولــة 
والتوصــل إىل اتفاق عىل أســاس التفاهامت 
الفرتة من  بلورتهــا يف  التــي متت  والعنارص 

نيسان إىل حزيران املايض«.

ويف نهاية اللقاء، قــال بينيت »كان االجتامع 
للغاية. وخــال االجتامع، أوال  مهام جدا وجيدا 
الروابط  لتعميق  وقبل كل يشء، وضعنا األساس 

وتعزيز مصالح بادنا«.
وأضاف بينيــت أن إرسائيــل تنفتح عىل دول 
املنطقة، واألســاس لهذا هو السام بني إرسائيل 
ومرص، لذا ينبغي للجانبني االســتثامر يف تعزيز 

هذه العاقة، وهذا ما حدث اليوم، حسب قوله.
كام قال متان ســيدي املتحدث باســم بينيت 

إلذاعة الجيش اإلرسائييل إن اللقاء كان »دافئا«.
ولفت املتحــدث إىل أن اللقاء الذي امتد لنحو 3 
ســاعات، تحدث خاله الرئيس املرصي بالعربية 
ومتت الرتجمة لإلنجليزية، يف حني تحدث بينيت 

بالعربية وجرى ترجمة حديثه إىل العربية.
وكانت الرئاســة املرصية قــد أعلنت يف وقت 

سابق أن السييس سيبحث مع بينيت جهود إعادة 
الساحتني  عىل  واألوضاع  الســام  عملية  إحياء 

والدولية. اإلقليمية 
بدورهــا، نقلت هيئــة البــث اإلرسائيلية عن 
مصادر - مل تســمها - أن اللقاء ســيبحث سبل 
التوصــل إىل تســوية يف قطاع غــزة، وقضية 
اإلرسائيليــني املحتجزيــن واملفقودين يف قطاع 

غزة.
ويعد هذا أول لقاء علني لرئيس وزراء إرسائييل 
مع الرئيس املرصي منذ أكرث من 10 ســنوات، إذ 
الوزراء اإلرسائييل  كانت آخر زيارة أجراها رئيس 
الســابق بنيامني نتنياهو ملرص يف كانون الثاين 

قبل أيام من اندالع ثورة 2011.
ويف وقت سابق، نقلت قناة »كان« اإلرسائيلية 
أن تل أبيب قامت بسلسلة بوادر تجاه قطاع غزة، 
يف ظل جهد مرصي لتحقيق تســوية عىل حدود 
القطاع مع »إرسائيل«، مبا يف ذلك قضية األرسى 

واملفقودين.

وتقول »إرسائيل« إن حركة املقاومة اإلسامية 
)حامس( تحتجز 4 إرسائيليني يف غزة منذ حرب 

2014، بينهم جنديان.
وتتزامن قمة السييس وبينيت مع اقرتاح وزير 
لتحســني  خطة  لبيد  يائر  اإلرسائييل  الخارجية 
الظروف املعيشــية يف قطاع غــزة مقابل التزام 
حركة حامس بتهدئــة طويلة األمد، واعرتف يف 
الوقت ذاته بأن مطلب نزع ســاح املقاومة ليس 
األحد خال كلمة  الخطة  لبيد عن  واقعيا.وكشف 
الذي  له أمام املؤمتر الســنوي ملكافحة اإلرهاب 
هرتســليا  مبدينة  رايشــامن  جامعة  يف  انعقد 

)شاميل »إرسائيل«(.
الخطة مع عدد من  أنه ناقش فكــرة  وأوضح 
قادة العامل، مبن فيهــم نظراه األمريك أنتوين 
إىل  إضافة  الفروف،  ســرغي  والرويس  بلينكن 
والخليج،  األورويب  واالتحاد  مرص  يف  مسؤولني 
أحرونوت«  »يديعــوت  صحيفة  نقلــت  ما  وفق 

اإلرسائيلية.

اإلســــــــــرائيلي الــــــــــوزراء  رئيــــــــــس  يســــــــــتقبل  السيســــــــــي 
فـــــي شـــــرم الشـــــيخ ويبحثـــــان جهـــــود إحيـــــاء عمليـــــة الســـــام

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 
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نتائج اللوتو اللبناين
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

1935 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة: 6-9-21-23-27-36  الرقم االضايف: 2

* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ ال شبكات رابحة.

* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ ال شبكات رابحة.

 * املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 71416890ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 17 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 4200994ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 71416890ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 958 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 74548ل.ل.

* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

183012000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 15251شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 12000ل.ل.
* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 

املقبل: 2014150903ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء امس سحب زيد رقم 1935 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
الرقم الرابح: 95455

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.
ـ عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 5455

الجائزة االفرادية: 9000000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 455

الجائزة االفرادية: 90000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 55

الجائزة االفرادية: 8000ل.ل.
املبالغ املرتاكمة للسحب املقبل: 25000000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1157 وجاءت 

النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة: 297

* يومية اربعة: 2192
* يومية خمسة: 75096

ــور ــ ــ ــ ــجيل املصـ ــ ــ ــ ــف« التسـ ــ ــ ــ ــح »زيـ ــ ــ ــ ــرات تفضـ ــ ــ ــ ــري... مؤشـ ــ ــ ــ ــو< الظواهـ ــ ــ ــ >فيديـ

ــل ــ ــ ــ ــادة التموي ــ ــ ــ ــى زي ــ ــ ــ ــث عل ــ ــ ــ ــــش يح ــ ــ غويتري
ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــعب األفغان ــ ــ ــ ــ ــ ــاعدة الش ــ ــ ــ ــ ــ ــل مس ــ ــ ــ ــ ــ ألج

نبه األمني العام ملنظمة األمم 
أنطونيو غوترييس،  املتحــدة، 
امــس، إىل تفاقــم الوضــع 
أفغانســتان،  يف  اإلنســاين 
قائــال إن أفغانيا واحدا من بني 
كل ثالثــة يف البالد لن يكون 

بوسعه الحصول عىل طعام.

وأكد غوترييس، يف مستهل 
مؤمتــر جنيــف، الحاجة إىل 
التمويل ألجل دعم  املزيد مــن 
املســاعدات املقدمة للشــعب 

األفغاين.
وشــدد األمني العــام لألمم 

املتحــدة، عىل وجــوب العمل من أجل ضامن 
احرتام حقوق املرأة يف أفغانســتان، وســط 
مخاوف مــن تبعات حكم طالبان التي دخلت 

العاصمة كابل، يف 15 من آب املايض.
يف غضون ذلك، قال وكيل األمني العام لألمم 
املتحدة للشــؤون اإلنســانية، إن الوضع  يف 
أفغانستان ينذر بكارثة، وهو ما يؤكد رضورة 

التحرك الدويل.
وأورد املســؤول أن طالبان تعهدت بحامية 
العاملــني ضمن فرق اإلغاثة، كام وعدت أيضا 

مبراعاة حقوق املرأة واألقليات.
وقــال وكيــل األمني العام لألمــم املتحدة 
للشــؤون اإلنسانية، إن طالبان تعهدت بإزالة 

العراقيل أمام املساعدات اإلنسانية.
تنظم األمم املتحدة مؤمترا للمساعدات يف 
جنيف امس يف مســعى لجمع أكرث من 600 
مليــون دوالر ألفغانســتان، محذرة من أزمة 
إنسانية يف البلد اآلسيوي بعد سيطرة حركة 

طالبان عىل الحكم.
وحتى قبل سيطرة طالبان عىل كابل الشهر 
املايض، كان نصف السكان - أو 18 مليون فرد 
- يعتمدون عىل املساعدات. وحذر مسؤولون 
يف األمم املتحدة ومنظامت إغاثة من أن العدد 
مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة 

والغذاء.
وزادت الضغــوط عىل برامج األمم املتحدة 
نتيجة التوقف املفاجئ ملنح أجنبية مبليارات 
الــدوالرات عقب انهيــار الحكومة األفغانية 
املدعومة من الغرب وما تاله من انتصار حركة 

طالبان.
ويحــر مؤمتــر جنيف، املقــرر أن يبدأ، 
مسؤولون كبار يف األمم املتحدة عىل رأسهم 
األمني العام للمنظمــة أنطونيو جوترييش، 
ورئيــس اللجنــة الدولية للصليــب األحمر، 
وعــرات من ممثيل الحكومات ومنهم وزير 

الخارجية األملاين هايكو ماس.

أملانيـــــــــا : اســـــــــتطالعات الـــــــــرأي تتوقـــــــــع 
فــوز مرشــح الحــزب االشــتراكي الديموقراطــي 

أظهر اســتطالع للــرأي أن 
الحزب  مرشح  شــولتز  أوالف 
الدميقراطي ملنصب  االشرتايك 
تغلب عىل  أملانيــا  مستشــار 
منافسه املحافظ أرمني الشيت، 
يف مناظــرة تلفزيونية أوقات 
الذروة أمس األحــد، مام عزز 
املستشــارة  لخالفة  حملتــه 
أنجيال مريكل باالنتخابات التي 

تجري خالل أسبوعني.
ورغم أن الشيت شن هجوما 
عىل شــولتز خــالل املناظرة، 
لكــن األخري -الــذي غالبا ما 
يوصف بأنه خشــبي- بدا غري 

منزعج وقاطع منافسه فرتة وجيزة التهامه 
بـ »تحريف الحقائق« عندما سعى الشيت إىل 
تســليط الضوء عىل »إخفاقاته« عىل خلفية 

مخالفات يف رصد جرائم مالية.
وأعطت كل اســتطالعات الرأي التي أعقبت 
املناظرة األفضلية لشــولتز الذي اعتربه %41 
من املســتطلَعني »األكرث إقناعا« متقدما عىل 
الشــيت )27%( وعىل أنالينا بريبوك من حزب 

الخر ذي امليول اليسارية )%25(.
ويعترب مراقبون أن فرص الشــيت آخذة يف 
التاليش رسيعا، ومل يقتنع املشاهدون بأدائه 
يف املناظرة األوىل الشــهر املايض، عندما تم 
إعالن شولتز فائزا بها.وقالت صحيفة »بيلد« 
اليومية األكرث مبيعا يف أملانيا إن الشيت كان 
بحاجة إىل الظهور مبظهر املنترص، للحفاظ 

عىل فرصه يف خالفة مريكل.
وشن الشــيت خالل املناظرة هجوما عىل 
التحالف املحتمل الذي ميكن أن يشكله شولتز 

مع اليســار املتطرف، قائال له »إذا منحك ذلك 
األغلبية، فسوف تشكل تحالفا مع اليسار!«.

كــام أثار الجــدل بقوله إن االشــرتاكيني 
الدميوقراطيني كانوا »يف الجانب الخطأ« يف 

لحظات مهمة من تاريخ أملانيا بعد الحرب.
وأثارت هــذه الترصيحــات ردا فوريا من 
الحزب االشرتايك الدميوقراطي الذي قال إنها 
كشــفت عن »ذعر« الشــيت من تراجعه يف 

استطالعات الرأي.
وقلل الشــيت من أهمية مناظرة، قائال إن 
املعركة عىل املستشــارية ستستمر حتى يوم 
االقرتاع، إال أنه قد يتقرر مصري الشيت يف وقت 
أقرب بسبب توقع أرقام قياسية للتصويت عرب 

الربيد جراء وباء كوفيد.
وعىل الرغم من أن الشيت لديه سجل حافل 
يف انتزاع انتصارات غري متوقعة يف اللحظة 
األخرية، فإن مجلة شــبيغل »مل ترجح« هذا 

األمر هذه املرة.

مل ينجــح تنظيم القاعــدة اإلرهايب يف تحقيق هدفه الذي 
نر ألجله تسجيال مصورا لزعيمه أمين الظواهري يف الذكرى 
الـــ20 لهجامت 11 ايلول، كإثبــات أنه عىل قيد الحياة، إال أن 

التسجيل يحتوي عىل عدة مؤرشات تؤكد أنه قديم.
ووفق ما ذكرته مصادر، فإن 4 نقاط رضورية مل تظهر يف 
فيديو الظواهري، املنشور، ما يؤكد أنه مسجل منذ عدة أشهر.

تجاهل انتهاء االنسحاب األمرييك
الفيديو »الجديد القديم« لزعيم القاعدة جاء ضمن سلســلة 
»القــدس لن تهّود«، والتي تصدرها إحــدى منصات القاعدة 
اإلعالمية، وتحدث فيه الظواهري عن االنسحاب األمرييك من 
أفغانســتان، بعد اتفاق شباط 2020، ما يرجح أن التسجيل تم 
يف آذار، خاصــة أنه مل ير إىل التغريات الجديدة، مثل إمتام 

االنسحاب األمرييك فعال يف آب.

{ تجاهل سيطرة طالبان {
مل ير الظواهري إىل ســيطرة حركة طالبان املتحالفة مع 
القاعدة عىل السلطة يف أفغانستان، وتشكيلها حكومة تضم 

قياديني من شبكة حقاين املقربة من القاعدة.

كــام أنه مل يقدم يف كلمته مجــرد تهنئة لطالبان، رغم أن 
الظواهري أعلن يف وقت ســابق والءه لزعيم الحركة هبة الله 

أخوند زاده.
واكتفى الفيديو بنر صــور ملقاتيل طالبان يف معاركهم 
للسيطرة عىل املقاطعات األفغانية، والتي بدأت قبل عدة أشهر، 
وخاصــة بعد إعالن الرئيس األمرييك جو بايدن، يف نيســان 

املايض، نية االنسحاب التام من البالد بحلول آب.
اإلشادة بعمليات قدمية

ونر املوقع املحسوب عىل تنظيم القاعدة الفيديو، السبت، 
ومدته ساعة، إشادة الظواهري بهجوم سيارة مفخخة كانون 
الثاين املايض عىل قادة عســكرية روســية يف تل الســمن 
مبحافظة الرقة بســوريا الذي أعلنت جامعة »حراس الدين« 

التابعة للقاعدة مسؤوليتها عنه.

{ الدعوة لهجامت جديدة {
دعا الظواهري يف الفيديو ملزيد من الهجامت قائال: »تطلب 
املرحلة الحالية منا اســتنزاف العدو حتى ينتحب وينئ بسبب 
النزيف االقتصادي والعســكري ... ومن أبرز العمليات يف هذا 

الصدد تل السمن«.

ويتنــاىف هذا األمر مع كون حركــة طالبان هي التي باتت 
مســيطرة عىل البلد الذي يكمن فيه تنظيم القاعدة، خاصة أن 
مســؤولني بطالبان يف سبيل حصولهم عىل االعرتاف الدويل 
بسلطتهم، رصحوا عدة مرات بأنهم ال ينوون التدخل يف شؤون 

الدول الداخلية.
واألســبوع املايض قال املتحدث باســم طالبان، ذبيح الله 
مجاهــد، يف مؤمتر صحفي: »نحن ال نتدخل يف شــؤون أي 
دولة وال نسمح ألي دولة بالتدخل يف شؤوننا ونأمل أن تعرتف 

دول العامل برعية دولتنا«.
وأضاف مجاهد، بحســب ما نقلته عنه وكالة »سبوتنيك« 
الروســية: »نقول لدول العامل إنه ال أحد يستطيع أن يستخدم 

أراضينا ضدها وعالقتنا مع كل الدولة طيبة وحسنة«.
وتــوىل الظواهــري زعامة القاعدة عقــب إعالن القوات 
األمريكية مقتل زعيمه األول أسامة بن الدن يف هجوم أمرييك 
بباكســتان 2011، ويف ترين الثــاين 2020 ذكرت مواقع 
إخباريــة أنباء غري مؤكدة عن وفاة الظواهري، وهو ما بدا أن 
تنظيم القاعدة يســعى لنفيه بهذا الفيديو، واإليحاء باستمرار 

قوة التنظيم يف ذكرى هجامت 11 ايلول املتهم بارتكابها.

مفاوضــــــات لبــــــدء  يدعــــــو  ريابكــــــوف 
ــــــي الفضــــــاء بشــــــأن حظــــــر نشــــــر أســــــلحة ف

قال نائب وزير الخارجية الرويس ســريغي ريابكوف، إن 

روســيا تدعو إىل بدء املفاوضات حول صياغة وسيلة دولية 

ميكنها منع نر أي نوع من األســلحة يف الفضاء الكوين.

وجاء يف رســالته التي تالها ألكســندر دينكو نائب مدير 

إدارة األمن ونزع الســالح بالخارجية الروسية خالل مؤمتر 

»غاغاريــن« الدويل: »يعترب منع حدوث ســباق تســلح يف 

الفضاء الخارجــي، أهم مهمة عىل الصعيد العاملي. ندعو إىل 

بدء مفاوضات بشأن وضع وسيلة دولية ملزمة قانونيا تحظر 

نر أي نوع من األســلحة يف الفضاء الخارجي، وكذلك متنع 

استخدام القوة أو التهديد بها تجاه املنشآت واملواقع الفضايئ«.
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نجح فريــق العهد بحصد 
أول 3 نقــاط مــن الدوري 
اللبناين لكــرة القدم بفوزه 
عىل حساب طرابلس بنتيجة 
1-0 يف املبــاراة التي جرت 
عــىل ملعب مجمــع فؤاد 
شــهاب يف جونيــة ضمن 
الجولة  منافســات ختــام 

األوىل.
وجاء الشــوط األول من 
املباراة ســلبيا، وســط أداء 
كبري من العهــد، حيث أنقذ 
قرحاين  أحمــد  الحــارس 
ودفاعات الفريق الشــايل 
العديد من الكرات العهداوية.

ونجح العهد بتسجيل أول 
هدف يف املباراة يف الدقيقة 
67 عــر محمد قدوح، وذلك 

إثر كرة عرضية من عيل حديد حولها محمد قدوح 
برأسية يف الشباك.وحاول طرابلس تسجيل هدف 
التعادل بعــد دقائق قليلة لكــن محاوالت غازي 
الحســن ومحمد مقصود وقــف أمامها دفاعات 

قوية من العهد.
ورفــع العهد رصيــده إىل 3 نقاط يف حن بقي 
طرابلــس بــدون نقاط، يف ظل تصــدر الحكمة 
للجولة األوىل من الدوري بعد فوزه عىل سبورتينغ 

.1-3

{ الدرجة الثانية {
حقــق النبي شــيت فوزه الرابع عىل حســاب 
االجتاعي 2-0 ضمن االســبوع الرابع من بطولة 

الدرجة القانية للموســم 2021-2022 يف املباراة 

التي اقيمت عىل ملعب النبي شيت.

سجل حسن شومان هديف املباراة يف الدقيقتن 

17 و38.قاد املباراة الحكم أحمد دمج وعاونه عيل 

الحاج ومحمد القندويل وزاهر بوتاري حكا رابعا 

وراقبها محمد عبد الرزاق.

وعىل ملعــب كفرجوز، تعادل األهيل صيدا مع 

النهضة بر الياس 0-0.

قــاد املباراة الحكم عيل االشــقر وعاونه عيل 

فقيه ومحمد عصفور وعباس كويّس حكاً رابعاً 

وراقبها عيل رشيم.

أما عىل ملعب صور البلدي، فاز الشباب الغازية 

عىل سبورتينغ القليله 0-1. 
ســجل عــيل قبييس هدف 
املبــاراة الوحيد يف الدقيقة 

89 من ركلة جزاء.
قاد املبــاراة الحكم احمد 
عالءالدين وعاونه عيل بري 
حيدر  ووائل  حوماين  وعيل 
عيل  وراقبها  رابعــاً  حكاً 

مصطفى.
بدوره، حقق السالم زغرتا 
فــوزه الثاين عىل حســاب 
شباب مجدل عنجر 2-0 عىل 

ملعب جال عبد النارص.
ســجل مصطفى شاهن 
الهدف األول يف الدقيقه 54، 
الهدف  فتوح  وليد  وســجل 

الثاين يف الدقيقة 82.
الحكــم  املبــاراة  قــاد 
مصطفى ســعيفان وعاونه ســامر بدر ومحمد 
عــالء الدين وعيل مبارك حكاً رابعاً وراقبها خالد 

الخطيب.
وكان االهــيل النبطية تعادل مع االصالح الرج 
الشــايل 0-0 أمس، فيا فاز الراسينغ عىل املرة 
2-1. ســجل للراسينغ سريج سعيد )27( ووسيم 

عبد الهادي )60( وللمرة مصطفى حالق )53(.
ويتصدر النبي شــيت الرتتيب برصيد 10 نقاط 
بفــارق األهــداف عن الشــباب الغازيــة الثاين 
والراســينغ الثالث، فيا يأيت السالم زغرتا رابعا 
برصيــد 7 نقــاط يليــه النهضة بــر الياس )7( 

وسبورتينغ القليلة )4(.

ــدم : ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بطولـ
ــــاث ــ ــ ــ ــ ــ ــاط الثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد النقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس ويحصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزم طرابلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــد يهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العهـ

فريق العهد

تعــود عجلة دوري أبطال 
أوروبا للدوران من جديد هذا 
األسبوع، من خالل مباريات 
الجولــة األوىل من مرحلة 
تشــهد  والتي  املجموعات، 
العديد من الصدامات البارزة 
مواجهة  يتصدرهــا  والتي 
برشــلونة اإلســباين أمام 
اليوم  األملاين  ميونيخ  بايرن 

الثالثاء.
ويعيــد ذلــك الصدام إىل 
األذهان املواجهة الشــهرية 
الفريقن  التي جمعت بــن 
يف ربع نهايئ دوري األبطال 
 ،)2020  -2019( موســم 
عندمــا ســحق العمــالق 
اإلســباين  نظريه  البافاري 
بنتيجة )8-2( يف الرتغال.

وتعد تلك أثقل هزمية يتكبدها 
فريــق يف ربع نهايئ دوري أبطــال أوروبا طوال 
تاريخه، وبالتايل يرغب برشــلونة يف رد االعتبار 
يف مواجتهــا املقبلة اليــوم الثالثاء عىل ملعب 

كامب نو.

{ ناغلسان: أخىش املفاجآت {
اىل ذلــك، قال يوليان ناغلســان، مدرب بايرن 
ميونيــخ، أمس اإلثنــن، إنه ال يعتقــد أن فريق 
برشــلونة صار أسوأ بعد رحيل األرجنتيني ليونيل 
مييس، مضيفا أن املســؤولية مشرتكة بن العديد 

من الالعبن.
وعقد ناغلســان أمس مؤمترا صحفيا للحديث 
عن مباراة برشــلونة وبايرن ميونــخ التي تُقام 
مســاء الثالثاء عىل ملعــب )كامب نو( يف أوىل 
لقاءات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا 

»التشامبيونز ليغ«.
وأضاف ناغلسان: »اآلن برشلونة يلعب بطريقة 
مختلفة. ليونيل هو الالعب الذي يجعل املباراة تدور 
حوله ويبحث عنه زمالؤه. اآلن املسؤولية مشرتكة 
بــن العديد من الالعبن. بوجــود ممفيس ديباي 
ولــوك دي يونغ ميتلك برشــلونة العبن جديدين 
مثريين للغايــة ولديها قدرات مختلفة. لن أقول 

إن برشلونة اآلن أسوأ بدون مييس«.
وأثنى ناغلســان عــىل أداء فرينيك دي يونغ 
وبيدري، ثنايئ فريق برشــلونة، وأرص عىل أنه ال 

يعتقد أن »البالوغرانا« أسوأ اآلن من ذي قبل.
وفيــا يتعلق مبباراة اليوم، تابع: »إذا كانوا هم 
األفضل فالوقت هو الذي ســيثبته، ولكن عىل أي 
حــال نحن نريد الظفــر بالثالث نقاط، لدينا فكرة 
للتعامل مع مختلف طرق اللعب األساســية، نحن 

عىل استعداد جيد وآمل أال تحدث مفاجأة«.
ورفض املدرب األملاين إبداء أي إشــارات متعلقة 
بتشــكيلته األساســية يف لقاء برشلونة مقارنة 
بتشــكيلة مباراة اليبزيغ املاضية بالبوندســليغا، 

ويف هذا السياق أجاب قائال: »مل نقرر بعد«.
ولن يرافق توليســو، الذي يواصل اســتعداداته 
بعــد تعافيه من إصابة، بعثة فريق بايرن ميونيخ 
املتوجهة إىل برشــلونة، عىل عكس كينجســيل 
كومان، الذي سيســافر مع الفريــق رغم تعافيه 
حديثا من إصابة يف ربلة ســاقه، ولكنه، بحسب 
ناغلسان، لن يكون خيارا يف تشكيلته األساسية.

كا سريافق غنابري، الذي عاىن من مشكالت يف 
ظهره، بعثة الفريق البافاري وسرياقب الجهازين 

الفني والطبي حالة الالعب يف الساعات املقبلة.
وأما بالنســبة إىل ليفاندوفســيك، الذي أثار 
مخــاوف الجهاز الفنــي للفريق، فتــدرب أمس 
وسيســافر مع املجموعة، ويعتقد ناغلسان أنه 

ميكنه أن يعول عليه يف لقاء برشلونة.

{ كومان: ميكننا إيذاء بايرن {
مــن جهته، أكد الهولنــدي رونالد كومان املدير 
الفني لرشلونة، أن فريقه جاهزا، قبل بدء مشواره 

بدوري أبطال أوروبا، مبواجهة بايرن ميونيخ.
وقــال كومان، خالل املؤمتــر الصحايف أمس 
اإلثنــن: »نعلم أن بايرن ميونخ فريق رائع، ولديهم 
خرة وكفاءة فردية، ونريد املنافســة، وسنحاول 

الحصول عىل نتيجة جيدة يف بداية مشوارنا«.

وأضــاف: »لقــد أجرينا تغيــريات يف الفريق، 
ونحتاج إىل الوقت، لكن كرة القدم ال متنحك الوقت، 
وميكننا استخالص استنتاجات جيدة من موقفنا 

الحايل«.
وعن عالقته برئيس النادي خوان البورتا، أجاب: 
»عالقتنا جيدة، وإذا كانت هناك أشياء جيدة نتحدث 
عنهــا، فنحن نريــد األفضل للنــادي، وليس لدي 
مشــكلة معه، والعالقة معه مثالية بالنسبة يل، 

كانت هناك أشياء صغرية، لكننا بخري«.
وتابع: »يف حديثي األخري قلت إنني مدرب مينح 
الفرص لالعبن الشــباب، وال أعتقد أن مدربًا آخر 
ســيعطي الفرص كا نفعل، فأنــا املدرب وأبحث 
عن األفضل للنادي، ونعلم الوضع املعقد، ونســعى 
لتحسن األمور وأهمها إتاحة الفرص للشباب فهم 

مستقبل النادي«.
وأردف: »التجديــد؟ ليــس صحيحــا أن هناك 
رشوطًــا للتجديد، ويف الوقــت الحايل ال نتحدث 
عن هــذا املوضوع، فنحن يف وقــت يتعن علينا 
العمل، ومســتقبيل ليس مها، فاألهم مســتقبل 
النــادي والفريق«.وعن إمكانية فوز برشــلونة 
بالتشــامبيونزليغ، علــق: »إنه أمــر ال ميكن الرد 
عليــه، لدينا أول مباراة يف البطولة، ونقوم بتغيري 
األمور، وتشــيليس العام املايض توج ومل يكن بن 
املرشــحن«.ونوه: »نحن يف حالــة جيدة بدنيا، 
والالعبون الذين شــاركوا مــع منتخبات بالدهم 
حصلوا عىل راحة، وقام اآلخرون بتدريبات قوية، 

ونحن مستعدون«.
واســتكمل: »تأثر الفريق بالخسارة )8-2(؟ لقد 
مــر أكرث من عام، وعاىن العديد من الالعبن كثريًا 
يف هذه املباراة، ولدينا فرصة فريدة، وميكننا إيذاء 
بايرن ميونخ، لدينا فريق جيد، ويجب أن نعتمد عىل 

أسلوبنا إليذاء الخصم«.
وواصل: »االعتاد عىل ثاليث يف الدفاع؟ األهم 
مــن طريقة اللعــب هو حاية أســلوبنا، وحال 
خرسنا الكــرات يف الخلف فيمكنهم إلحاق الرضر 
بنا، وبايرن يف قمة مستواه البدين ولديهم الرسعة 
يف الهجــوم، ومن املهم امتالك الكرة والبحث عن 

مساحات، حيث سيكون ذلك مفتاح املباراة«.
وأتم: »نعلــم أن كوتينيو كان بعيــًدا منذ فرتة 
طويلة، لكنه يتحسن كل يوم، وما يحتاجه اآلن هو 
التنافس ليك يكون يف أفضل حاالته، أما دي يونج 
مختلــف، مل يلعب لكنه جيد بدنيا ويحتاج لدقائق، 

ونريد أن يكون الجميع يف أفضل حاالتهم«.

{ هزائم مؤملة {
وهناك مواقف ســابقة تعرضت خاللها الفرق 
الكبرية لهزائم مؤملــة يف دوري األبطال ونجحت 
يف رد االعتبــار يف الصــدام التايل مبارشة، وهي 

عىل الشكل اآليت:

{ بايرن ميونيخ - برشلونة {
ميلــك الفريقان تاريخا ناجحــا يف املواجهات 
الثأريــة، وذلك عندما تواجها يف ربع نهايئ دوري 
األبطال موســم )2008- 2009(، وفاز برشلونة 
ذهابًــا عىل ملعبه برباعيــة نظيفة، وتعادل يف 

اإلياب )1-1( ليصعد إىل نصف النهايئ.
ونجــح البايرن يف رد الدين يف املواجهة التالية 
مبارشة يف نصف نهايئ موســم )2012- 2013( 

بالفــوز ذهابًــا عىل أرضه 
برباعية نظيفة، والفوز يف 
الكامب نــو بالذات بثالثية 

نظيفة يف اإلياب.
ورد برشــلونة الدين يف 
الصــدام التــايل يف نصف 
 -2014( موســم  نهــايئ 
2015( بالفــوز عىل ملعبه 
ذهابًــا بثالثية نظيفة، قبل 
 ،)2-3( اإلياب  يف  الخسارة 
ليضمــن تأهله إىل النهايئ، 
بايرن ميونيخ  أن ينتقم  قبل 
يف املواجهة التالية الشهرية 

بنتيجة )2-8(.

{ برشلونة - باريس 
سان جريمان {

أشــهر  من  واحــدة  يف 
أوروبا،  أبطال  مباريــات دوري 
قدم برشلونة رميونتادا تاريخية أمام باريس سان 
جريمان عندما تواجها يف دور الـ16 من موســم 
)2016- 2017(، فبعد فوز الفريق الفرنيس ذهابًا 
عىل أرضه برباعية نظيفة، نجح البارسا يف الفوز 
إيابا )6-1( يف الكامب نو والتأهل إىل ربع النهايئ.

ومتكن باريس من رد الدين للبارسا يف املواجهة 
التالية بينها والتي أتت يف دور الـ16 من املوسم 
املــايض، بالفوز عليه ذهابًا يف الكامب نو بالذات 
بنتيجة )4-1(، قبل التعادل يف اإلياب يف فرنســا 

)1-1(، ليحجز بطاقة العبور إىل الدور التايل.

{ ريال مدريد - ليفربول {
ودع ريال مدريد دوري األبطال موســم )2008- 
2009( من دور الـ16 بطريقة مهينة أمام ليفربول، 
بعدما خرس ذهابا عىل أرضه بهدف نظيف، قبل أن 
يتكبد هزميــة ثقيلة يف اإلياب باألنفيلد برباعية 

نظيفة.
ونجــح ريال مدريد يف رد االعتبار يف املواجهة 
التاليــة بينهــا مبارشة، والتــي أتت يف مرحلة 
املجموعات من موســم )2014- 2015(، وحينها 
فاز يف األنفيلــد بالذات بثالثية نظيفة، وفاز يف 

الرنابيو بهدف دون رد.

{ بوروسيا دورمتوند - ريال مدريد {
دخل ريال مدريد نصف نهايئ موســم )2012- 
2013( وهو مرشح فوق العادة للتأهل إىل النهايئ، 
بعدمــا أوقعته القرعة أمام بوروســيا دورمتوند 

األملاين.
ومع ذلك صعق الفريق األملاين نظريه اإلســباين 
بالفوز عليه ذهابا يف سيغنال إيدونا بارك بنتيجة 
)4-1(، لتتعقــد مهمة الريــال يف اإلياب، ويودع 
البطولــة عىل الرغم من فــوزه يف الرنابيو )2-

0(، إال أنهــا مل تكن كافية لحجز بطاقة التأهل إىل 
النهايئ.

وأتت الفرصة للريال لرد الدين يف املوسم التايل 
مبارشة، بعدما واجه دورمتوند من جديد ولكن يف 
ربع النهايئ هذه املرة، وفاز الفريق املليك ذهابا يف 
الرنابيو بثالثية نظيفة، وعىل الرغم من خسارته 
إيابــا )2-0(، إال أن تأهل اىل نصف النهايئ وتوج 

بلقب تلك النسخة يف نهاية املطاف.

{ رونالدو يتصدر قامئة
مانشسرت يونايتد {

أعلن أويل غونار سولســكاير، مدرب مانشسرت 
يونايتد، قامئة فريقه الخاصة مبباراة يونغ بويز 
املقررة اليوم الثالثاء، ضمن الجولة األوىل من دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشــهدت اختيارات سولســكاير تواجد النجم 
الرتغايل، كريســتيانو رونالدو، بينا تم استبعاد 
إدينســون كافاين، الذي تعــرض مؤخرا إلصابة 

طفيفة.
وجاءت قامئة مانشسرت يونايتد كالتايل:

دي خيــا - هيتون - كوفاش - باييل - دالوت - 
لينديلوف - ماغواير - شــاو - فاران - وان بيساكا 
- فرنانديــز - فريد - لينغــارد - ماتا - ماتيتش - 
بوغبا - سانشو - فان دي بيك - إيالنغا - غرينوود 

- مارسيال - رونالدو.

دوري أبطـــــــــــــــال أوروبـــــــــــــــا فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة القـــــــــــــــدم:
صـــــــــــــــدام نوعـــــــــــــــي بيـــــــــــــــن برشـــــــــــــــلونة وبايـــــــــــــــرن ميونيـــــــــــــــخ اليـــــــــــــــوم

اتحــــــاد الكــــــرة الطائــــــرة أقــــــّر روزنامــــــة بطوالتــــــه
ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــاالت الاعبي ــ ــ ــ ــ ــ ــرة انتق ــ ــ ــ ــ ــ ــّدد فت ــ ــ ــ ــ ــ وح

ــــــــي ــ ــــــو تاكيشــ ــ ــ ــ ــــــي اوكوب ــ ــ ــ ــــــفير اليابان ــ ــ ــ الس
ــــــــــــان( ــــــــــــس »آي. أس. كاي. أف«)لبن ــــــــــــّرم رئي يك

»املتســـــــــاهل« مدريـــــــــد  ريـــــــــال  دفـــــــــاع 
ــية ــ ــد الخماســ ــ ــ ــيلوتي بع ــ ــو أنشــ ــ ــ ــر صف ــ ــ يعك

لقطة مميزة من نهايئ كأس الصيف الشهر الفائت يف نادي 

الفيدار )تصوير ماري قلعاين( 

تاكييش يسلّم  الجائزة اىل عون

كارلو أنشيلويت 

أقرّت اللجنة االدارية لالتحاد 
اللبنــاين للكــرة الطائرة يف 
التي عقدتها  األخرية،  جلستها 
برئاســة رئيــس االتحاد وليد 
القاصــوف وحضــور غالبية 
األعضاء عــر تطبيق »زوم«، 
موســم  بطوالت  روزنامــة 
الرنامج  وفــق   2022-2021

التايل:
- بطولــة الدرجــة األوىل: 
الجمعــة 03 ترشيــن الثاين 
2021 – الســبت 16 نيســان 

2022
الثانية:  الدرجــة  بطولــة   -
الســبت 11 ترشين الثاين 2021 

– السبت 19 آذار 2022
- بطولة السيدات: السبت 11 ترشين الثاين 

2021 – السبت 19 شباط 2022
- بطولة الدرجة الثالثة: الســبت 5 شباط 

2022 – السبت 23 نيسان 2022
- بطولــة الدرجتن الرابعة والخامســة: 
السبت 25 حزيران 2022 – السبت 6 آب 2022

- كأس الصيف: الســبت 16 متّوز 2022 – 
السبت 20 آب 2022

- بطولــة الفئات العمرية: خالل شــهري 
متّوز و آب 2022

-  بطولة الكرة الطائرة الشــاطئية للرجال 
والسيدات : السبت 16 متّوز – السبت 23 متّوز

-بطولة الفئات العمرية يف الكرة الطائرة 
الشاطئية: خالل شهري متّوز و آب 2022

- »دوري الكرة الطائرة الشــاطئية«: إبتداء 
من النصف الثاين من شــهر أيار حتى نهاية 

شهر ايلول 2022.

{ انتقاالت الالعبن {
عىل صعيد آخــر، عّمم االتحاد عىل أنديته 
»أن اللجنــة االداريّة لإلتحــاد قّررت خالل 
جلســتها األخرية تحديد فرتة انتقال الالعبن 
اللبنانين ملوسم 2021-2022 ابتداًء من يوم 
االثنن الواقع فيه 20 أيلول 2021 وحتى يوم 
الخميس30ايلول 2021، وذلك حسب الرنامج 
املرفــق ادناه:ويف ما يــيل املعلومات العامة 

حول التواقيع:
يســمح بانتقال الالعبــن الحاصلن عىل 
استغناء رسمي موقع أصوالً )توقيع الرئيس 
وأمن الــرّس وختم النادي عىل ان تكون مدة 
صالحية اللجنة االدارية سارية املفعول( من 
أنديتهم وبتاريخ فرتة االنتقال، وكذلك لالعبن 

الحاملن كتب إعارة.
إســتناداً اىل قرار اإلتحــاد بتاريخاالثنن 
القــوة  21 كانــون األول 2020 وبســبب 
القاهرة،وبالنســبة لالعب الــذي وّقع عام 
2019 فيلعب موسمن مع ناديه ويصبح حراً 
يف ايلول 2022 او يصبح حراً يف حال حصوله 
عىل كتاب استغناء من ناديه، اما الالعب الذي 
وقع يف العام 2019 ألكرث من سنتن فيصبح 

توقيعه حراً حسب تاريخ انتهاء التوقيع.
امــا الالعبن الجدد )توقيع جديد( يجب ان 
يكون التوقيع مرفق بالهوية االصلية وصورة 

شمسية.
ال يعتمد اي كشــف جديــد ال يحمل توقيع 

الرئيس وأمن الرّس وختم النادي.
يلزم توقيع الالعبن الذين مل يبلغوا ســن 
18 املوافقــة الخطية لويل امرهم ومصادقة 
مختــار املحلة عىل هــذه املوافقة، كا يحق 
لالعبن املتواجدين خارج لبنان تكليف أحدهم 
بالتوقيع عنهم من خالل توكيل رسمي مسّجل 

أصوالً عند كاتب العدل.
كل العب انتهت فرتة توقيعه ومل ينتقل من 
ناديه اىل نــاد آخر، يجّدد توقيعه تلقائيا مع 

ناديه وملّدة سنتن.
يرشف عىل التواقيع امن عام االتحاد عصام 

ابو جودة وتتم حسب جدول املواعيد التالية:
األثنــن 20و27 ايلــول والخميس 23و30 
أيلــول 2021 يف مقر االتحاد بن الســاعة 

الواحدة والسادسة من بعد الظهر.
- الثالثاء 21 و 28 أيلول ويف نادي الرسالة 
الرصفند بن الساعة الرابعة والثامنة مساء.

- الثالثاء 21 و 28 أيلول يف نادي الريايض 
الفيدار بن الساعة الرابعة والثامنة مساء.

- األربعــاء 22 و 29 أيلول 2021 يف نادي 
الريايض الجية بن الساعة الرابعة والثامنة 

مساء.
- األثنــن 20 و 27 ايلــول 2021 يف نادي 
النورث هافن )القلمون( بن الســاعة الرابعة 

والسابعة مساء.
- األثنــن 20 و الخميــس 23 أيلول 2021 
يف نادي املشــعل كوسبا بن الساعة الرابعة 

والسابعة مساء.
- الثالثــاء 21 و 28 أيلول 2021 يف نادي 
الشباب البرتون بن الساعة الرابعة والسابعة 

مساء.
- األربعــاء 22 و 29 أيلول 2021  يف  نادي 
ســبيدبول شكابن الساعة الرابعة والسابعة 

مساء.
- الثالثاء واألربعاء 21 و 22 و 28 و 29ايلول 
يف مكتــب رئيس االتحاد وليد القاصوف يف 

مقر عمله الخاص بناء عىل موعد سابق.

يف  الياباين  الســفري  منح 
أوكوبو تاكييش »جائزة  لبنان 
الســفري«  اىل رئيس جمعية 
»آي. أس. كاي. أف« – شوتوكان 
املحامــي فادي عون   )لبنان( 
تقديرا للمساهمة املتميزة عىل 
يف  املاضين،  العقديــن  مدى 
نرش روح »البــودو« وبالتايل 
جميع  يف  اليابانية  الثقافــة 
أنحــاء لبنان وكا هو موضح 
يف كلمــة الســفري نفســه  
اليابان  بن  الصداقة  »لتعميق 

ولبنان من خالل الكاراتيه«.
وأقيم الحفــل التكرميي  يف 

مقــر إقامة الســفري يف الريزة، وحرض اىل 
جانب  السفري أوكوبو كل من امللحق الثقايف 
للســفارة وموظفي القســم الثقايف .كا 
حرضت عن جمعية »آي أس كاي أف«)لبنان( 
نايلــة مخول. وفد بدأ الحفل بكلمة الرتحيب 
والتهنئة من قبل السفري، تلته كلمة شكر من 
عون وتسليم السفري للشهادة اىل عون وسط 

تصفيق الحارضين.
 ولطاملا كانت الرشاكة الرياضية والثقافية 
بن الســفارة اليابانيــة و«آي أس كاي أف« 
)لبنان( واقعاً راســخاً منذ العام 1997.  وقد 

تلقــت الجمعية يف املــايض أول منحة من 
الدولــة اليابانية ملنظمــة غري حكومية يف 
املنطقة والرعاية والدعم الكامل واملســتمر 
من الســفارة اليابانية ألحداثها وإنجازاتها 
املتعــددة، مقابل جهودها املســتمرة لتعزيز 
الصداقــة والتبادل الثقــايف والريايض مع 

اليابان عىل مر السنن. 
يشــار اىل أن »آي. إس. كاي. أف »-  لبنان 
عضــو يف الجمعيــة اللبنانيــة - اليابانية 
للتعــاون LJAC وهي ممَثلة بفادي عون يف 
لجنتها اإلدارية حيث يشغل منصب أمن عام  

هذه الجمعية.

أبــدى اإليطــايل كارلو 
أنشيلويت مدرب ريال مدريد 
عدم رضــاه عن أداء فريقه 
الدفاعية خالل  الناحية  من 
يف  فيغو  ســيلتا  مواجهة 

اإلسباين. الدوري 
وحقــق ريال مدريد فوزا 
كبريا بنتيجة 5-2 عىل سيلتا 
فيغو يف الجولة الرابعة من 
الدوري اإلســباين، يف أول 
مبــاراة يخوضهــا مبلعبه 
ســانتياغو برنابيو منذ آذار 

التجديد. أعال  2020، بسبب 
وتعرث الريال يف البداية واهتزت شــباكه 
بعد 4 دقائق فقط بســبب خطأ دفاعي، كا 
هز الضيوف الشــباك مجــددا يف الهجمة 
التاليــة التي جاءت بعــد التعادل ليتقدموا 
2-1، قبل أن يســددوا يف املجمل عىل مرمى 
أصحاب األرض 11 مرة، ويحصلوا عىل عدة 

فرص كبرية كان من املمكن 
النتيجة. تغري  أن 

أنشــيلويت، يف  وعلــق 
ترصيحــات نرشتها وكالة 
»رويــرتز«، عىل ذلك األمر 
مثالية،  ليلة  تكن  »مل  قائال 
وقد تساهلنا كثريا جدا أمام 

البداية«. منذ  املنافس 
وأضاف »علينا التحســن 
ألنه  الدفاعي  الجانــب  يف 
يجعــل األمور أكرث صعوبة 
علينــا خــالل املباريات... 
وقد جاء رد فعلنا عظيا وفزنا 
باملبــاراة، لكــن ال ميكن منح املنافســن 

الشكل«. بهذا  األهداف 
وواصــل أنشــيلويت »بالتأكيد يغيب عن 
مثل  األساسين  الالعبن  بعض  التشــكيلة 
ديفيد أالبا وفريالن ميندي.. لكن علينا العمل 
عىل تجنب مثل هذه املشــكالت مستقبال«.

من اللقاء األخري بني بايرن ميونيخ وبرشلونة



1ـ بارتوك، أترابها
2ـ الكّن، أعدو، دالل

3ـ دبس، يزمعان، حرّم
4ـ ند، رمان، دبق، يل

5ـ رأب، إعتادوا، أنا
ري،  مــوريف،  أودي  6ـ 

درباس
7ـ تنوع، فو، نابوليون
8ـ أمتّاها، ديجون، أمه

9ـ اجر، ريغا، ين، ُعلّيا

10ـ ندلها، درعون، ايران

11ـ جارتنا، سلخ، ود

12ـ وهن، املهلهل، براميل

13ـ عــرت، واو، مدراس، 

ينّف

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

  بلدة لبنانية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الختر معلوماتك

الحل السابق  إسامعيل صري 

اختر معلوماتك

1ـ فنانة لبنانية.

2ـ ثوب رديء النسيج. 

3ـ بلدة يف كرسوان.

ُعــامن  ســلطان  4ـ 

السابق. 

5ـ من أسامء الجبان.

القريبــة  األرض  1ـ 
الصالحة للزرع. 

2ـ من أسامء الليث. 
3ـ الِجامل. 

4ـ  أبانــوا وأوضحــوا 
األمور. 

5ـ لدغ. 

مغنية وممثلة بريطانية ظهرت عندما كانت طفلة يف 

عدد من املسارح املشهورة. نالت جائزة أفضل ممثلة العام 

1964،  وحصلت عىل وسام االمراطورية الريطانية.

إسمها مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت:

7+4+6+5+8 عملة عربية. 

6+8+9+1 دولة أوروبية.

7+2+8+4 نوع من العصافري.

3+4+9+6 مدينة فرنسية.  

9+3+7 صبّي.

10+4+6 جّمَل وحّسَن. 

2+10 من الطيور. 

1ـ ما اســم الدولة العربية التــي تجتازها التالل من 

الرشق اىل الغرب بطول 800 كلم، وارتفاع 400 مرت؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية مدينة أملانية يقع مطار فولزبوتل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم املمثلة والفنانــة املرصية التي ولدت يف 

القاهرة عام 1949 وقامت ببطولة فوازير رمضان 92؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم الدولة التي تقع يف أمريكا الجنوبية، وتتبع 

لها بحرية البط؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اسم املحيط الذي يقع بني آسيا وأمريكا وأوسرتاليا، 

وتحّده سلسلة براكني حزام النار؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية ســنة تأسست أول رشكة صنعت أول سيارة 

عىل البنزين؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــن هو امللحن املرصي الذي لّحن األغنيات التالية: 

بكــرا يا حبيبي لوردة الجزائرية، بالش عتاب لعبد الحليم 

حافظ، وبني شطّني وَمّيه ملحمد قنديل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو الصحايف والسيايس اللبناين الذي أنشأ أول 

صحيفة عربية يف الرازيل؟ 

1ـ باِدن، أتوا، نوع
2ـ البدرون، جن، هب
3ـ ركس، إدوارد جّن

4ـ تن، ربيعة، ال
5ـ يم، ماِهرا

6ـ كازانوفا، أتلو
7ـ عمن، روهر، منا
8ـ أدع، أف، ايداهو

9ـ توادعني، غّر

10ـ نبّت، أداعبهم

11ـ اد، قاريب، لدَّ
12ـ بلح، ديوجينس
13ـ هارلو، لون، لبأ
14ـ امليادين، اخرَس

15ـ رو، عي
16ـ إبن الرومي
17ـ نا، ميادين

18ـ أسمهان، لف

؟ من هو
من هي؟

1ـ قصَد فعل، االســم األول 

ملطرب مرصي راحل.

2ـ أغنية لفريوز. 

شّدة،  أشــرتي،  نقيض  3ـ 

متشابهان. 

4ـ نهــر أورويب، مطــرب 

لبناين راحل. 

ملمثلة  الثــاين  االســم  5ـ 

ومغنيــة يونانية، كالم خفّي 

باطل، مدينة فرنسية. 

6ـ صاح الثور، من األقمشة، 

ضّد كرثَ. 

7ـ أغنية ألم كلثوم، ثِرّي. 

8ـ يغّشــون، عْقــل، قصَد 

املكان. 

9ـ للتمني، نوتة موسيقية، 

مناِزله. 

10ـ أصلــح الصدع، ضْمن، 

أشحذ السكّني. 

11ـ من األلوان، العسكري. 

12ـ بلــدة يف املنت، وحدة 

وزن. 

القضاء،  طربــاً،  إهتزَّ  13ـ 

يستعمل مع النب. 

14ـ نريد، ضمري متصل، أكَل 

الطعام. 

15ـ بلــدة يف قضاء عاليه 

بدون عني، رضبُه بقبضة الَيد. 

16ـ للندبة، دولة افريقية. 

17ـ حرَّم عن، نهر افريقي. 

18ـ ممثلة ومغنية مرصية 

راحلة صاحبة الصورة. 

املــوج  إرتفــاع  1ـ 
مؤّســس  واضطرابــه، 

الجامعة اللبنانية.
2ـ شــاعر لبناين راحل 
هاجر اىل املكســيك وأصدر 
جريدة الرفيق، جبل صغري. 

3ـ احدى االمارات، أرقب، 
إحدى الحواس. 

االســم  الرُمح،  عقد  4ـ 
الثاين لنقيب صحافة لبناين 

راحل. 
5ـ تَعــب، عالجــوا عىل 

األمر، يالحقونه. 
6ـ عاصمــة أوروبيــة، 
عطَف وشــفق، أرسَع يف 

امليش، أَسد. 
7ـ مغنــاج، فاِصل، وزير 

لبناين راحل، متشابهان. 

8ـ شاعر عبايس، للتمني، 
لالستدراك. 

9ـ حرف نصــب، رئيس 
وزراء بريطاين راحل، تكرَّم 

عىل، ماركة مفاتيح.
10ـ نظــَر مبؤخر العني 
اىل، رئيس القوم ومقدامهم، 

قفز، مدينة اردنية.
11ـ ديوان ألنيس الحاج، 
صار الوقت، صالَحُه ووادعُه، 

وكالة أنباء خليجية. 
العمل،  يف  زميلنــا  12ـ 
الشديد  موســيقية،  نوتة 

القوّي. 
13ـ مطربــة لبنانيــة، 
املســاحات الواســعة من 

األرايض املنخفضة.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

أنــت مفعم بالحيوية والنشــاط وأحالمك 

تتجاوز أحيانا حد املعقول. بالرغم من كل يشء 

تعرض عليك فرص مثينة، فاستغلها مبهارة.

قدرتك عــىل الرتكيز الذهني هائلة، ويكون 

مزاجــك صافيا. ورمبا حدا بك ذلك اىل التطلع 

نحو تعلم فن أو تقنية جديدة. 

خجول وشديد االحســاس أنت هذا اليوم. 

تتحمس فجأة وتعطي بغزارة من غري حساب، 

لذلك أنت معرض لسوء اختيار االصدقاء. 

تتخلص من شعور داخيل كان يضايقك يف 

املايض. العالقة التي تربطك بشخص يعمل يف 

محيطك آخذة يف التطور والتحسن. 

امعن التفكري جيدا ملعرفة الطريق الصواب. 

ابتعد عــن التقلبات املزاجية التي قد تفســد 

أوقاتك، وتتعب رشيكك وكل من حولك. 

أعاملك اليومية عىل ما يرام، وما تشــعر به 

مجرد هواجس ال أســاس لها من الصحة. كل 

يشء مرتبط بسلوكك يف املجال العاطفي.

تحب من أعامقك وأحيانا ال تحكم رأسك يف 

األمر العاطفي. تخلص من تشــاؤمك واتكل 

عىل ذكائك الحاّد وال تيأس أبداً. 

صعوبــات ماليــة تتمكن مــن تخطيها 

باعتامدك سياســة التقشف. تعّوض خيبات 

األمــل يف العمل بنجاح ملحوظ عىل الصعيد 

العاطفي. 

ادرس االقرتاحــات التي قدمت اليك مؤخرا 

وخذ قــرارا واضحا. معنوياتــك يف تصاعد 

مستمر وُحب ممتاز، اذا كنت حرا طليقا. 

رسعــة بديهتك عىل درجــة عالية ويجب 

أن تســتفيد منها حاليا. هذه املرحلة ستكون 

مؤاتية للدراسات واملصالح الشخصية الهامة. 

أحد األشخاص سيحاول التدخل يف حياتك 

الخاصة فال تدعه ينال مبتغاه. مكاسب مالية 

متكنك مــن التخلص من بعــض الصعوبات 

والعراقيل. 

عاطفة صادقة يكنها لك أحد األشــخاص 

الذي طاملا تجاهلت مبادرته. انت بحاجة ماسة 

اىل اعادة النظر يف شؤون حياتك كلها. 
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الرئاســية قبل حواىل 8 اشــهر من موعد االنتخابات، فيام 
يراهــن الرئيس ميقايت عىل »البوابــة« املرصية كأول زيارة 

خارجية »لكرس« الصمت السعودي غري »البناء«... 
فقد اعلن الســيد نرصالله عن وصول باخرة املازوت االوىل 
ليــل االحد اىل مرفأ بانياس، واكد ان االمور تحتاج اىل يومني 
لتحميل املحروقات التي ستنقل اىل بعلبك يوم الخميس املقبل، 
حيث سيتم تخزينه ليوزع الحقا. واشار اىل ان الباخرة الثانية 
ســتصل بعد نحو خمس ايام وهي تحمل ايضا مادة املازوت، 
اما الباخرة الثالثة فقد بدأ تحميل مادة البنزين فيها يف ايران، 
وقد تم االتفاق عىل باخرة رابعة محملة باملازوت ستصل اول 
الشتاء، وبعدها سيتم دراسة ما اذا كان البلد يحتاج اىل بواخر 
اخــرى. ولفت نرصاللــه  اىل ان الحزب كان امام خيارين، اما 
تــايت اىل لبنان او اىل بانياس، ولفت اىل انه منعا للحرج عن 
الدولــة وعدم تعرض مؤسســات الدولة اىل العقوبات، اتخذ 
القرار بان ترســو الباخرة يف مرفأ بانياس، وذلك بعد موافقة 
الحكومة الســورية عىل استقبال كل البواخر وسهلت حركة 
التخزين االوىل يف املرفأ، وســاهمت يف تامني عدد كبري من 

الصهاريج لنقل املحروقات اىل االرايض اللبنانية. 

{ ملن ستوزع املحروقات؟ {
ولفت الســيد نرصاللــه اىل ان الهدف ليــس التجارة، او 
منافســة الرشكات، وال املزايدة او التوظيف الســيايس، بل 
تخفيف املعاناة، وســتمنح املحروقــات ملن يريد ولن يفرض 
عــىل احد... ولذلــك فيام يتعلق بالتوزيع فســتقدم »هبة« 
مازوت ملدة شــهر اىل املستشفيات الحكومية، ودور العجزة 
واملســنني، ودور االيتام، ودور اصحاب االحتياجات الخاصة، 
مؤسســات املياه، البلديات التي لديها آبار الســتخراج املياه، 
وتحتــاج لالموال، افواج االطفــاء، الصليب االحمر اللبناين. 
يف املقابــل، ســيتم بيع مــادة املازوت اىل املستشــفيات 
الخاصة، االفران، املطاحن، مصانع االمصال، االستهالكيات 
والتعاونيــات الغذائية، معامــل الصناعات الغذائية، املعدات 
الزراعيــة، واصحــاب املولدات املطالبني بتخفيض تســعري 
الفاتورة النهم ســيحصلون عىل املازوت باســعار معقولة. 
والحقا ســيتم البيع لالفراد. واالعتامد ســيكون عىل رشكة 
االمانة لتوزيع املشــتقات النفطيــة، كونها تحت العقوبات 
االمريكية مســبقا، وعربها سيتم االتفاق مع الراغبني. واكد 
السيد نرصالله ان الحزب حريص عىل منع االحتكار، الفتا اىل 
ان السعر معقوال وسيكون اقل من الكلفة، وباللرية اللبنانية، 
وســيتحمل حزب الله وايران الفرق يف االسعار، وهو مبثابة 

اللبناين.  للشعب  هدية 

{ سقوط الرهانات التافهة {
ولفت الســيد نرصاللــه ان كل الرهانات التافهة عىل عدم 
وصــول البواخر اىل لبنان، قد ســقطت، وقــال ان البعض 
متنى ان تســتهدفها ارسائيــل، لكن مثة مأزق ارسائييل منع 
ذلك، وقد عرب عنه االعالم االرسائييل، بشــكل واضح، ولفت 
اىل ان ادخــال البواخر ضمن معادلــة الردع، حامها من اي 
اســتهداف... ولفت يف سياق آخر اىل ان االمريكيني اضطروا 
اىل الدخول يف منافســة الســتجرار الغاز من االردن ومرص 
بدل اعرتاض الســفينة، وهذا رحبنا به... ولفت اىل ان زيارة 
الوزراء اىل ســوريا حصل مبباركــة االمريكيني، لكنه حصل 

وهذا امر جيد. )خطاب الســيد نرصالله ص 4(

{ ارسائيل ترضخ للتهديدات {
وتزامنا مع اعالن السيد نرصالله عن تفاصيل دخول املازوت 
االيــراين اىل لبنان، تحرّس االعــالم االرسائييل عىل ضعف 
موقف حكومته وانتقد بشــدة االداء االمرييك عىل الساحة 
اللبنانية والســورية، ويف هذا الســياق، كشــفت صحيفة 
»ارسائيل اليوم« عن تنازالت امريكية يف سوريا، ورشك نصبه 

لالمريكيني،  نرصالله  السيد 
أمام  ارسائيل  يف  واذعــان 
هذا  يف  وكتبت  تهديداتــه، 
الســياق، انه يف ظل األزمة 
التي  العميقة  االقتصاديــة 
علــق فيها لبنان، ويف ضوء 
نقص حاد يف النفط والغاز 
يشــوش حياة الدولة، بادر 
نــرص الله مــع حلفائه يف 
طهــران لخطــوة عالقات 
عامة المعــة، فاإليرانيون، 
وبوساطة حزب الله، ارسلوا 
النفــط إىل لبنــان. وهكذا 
هو  من  للجميــع  يثبتــون 
الذي يتجند ملســاعدة لبنان 
عنــد الحاجة، بــل إن نرص 
الله  حرص عىل أن يهدد  بأنه 
إذا مســت إرسائيل بالسفن 
اإليرانية، فســريى يف ذلك 
اللبنانية،  باألرايض  مســاً 
وســريد مبا يتناســب مع 
ذلــك، ويبدو أن األمور نزلت 
عىل آذان مصغية وفزعة يف 

إرسائيل، كام تقول الصحيفة. 

{ »رشك عسل« لالمريكيني {
وهنــا تنقل الصحيفة عن مصــادر ارسائيلية بارزة قولها 
بان األمريكيني اعدوا يف األســابيع األخرية صفقة تستهدف 
مســاعدة حلفائهم يف لبنان والخالص من »رشك العســل« 
الــذي نصبــه »زعيم« حزب الله أمامهــم. وبدالً من أن يبدو 
التصميم والزعامة للوقوف يف وجه إيران، اختار األمريكيون 
طريقاً ملتوياً جلبتهم مبارشة إىل أذرع الرئيس السوري بشار 
االسد. واقرتحوا أن ينقل كل من األردن ومرص الغاز إىل لبنان 
ويربطوه بشــبكة كهربائهم، وهكذا يخففون من الضائقة 
التي تســود فيه ويســمحوا لحكومة لبنان برفض املساعدة 
اإليرانية. أما السياســيون اللبنانيون الفاســدون وعدميو 
النفــع، الذين هم عىل علم بالرضر الذي قد تلحقه العقوبات 
األمريكيــة بأعاملهم، فقد قفزوا عىل العرض كغنيمة كربى. 

{ صفقة امريكية مع سوريا؟ {
ونقلــت الصحيفة عن تلك املصادر، تأكيدها أن الصفقة مل 
متر مع دمشــق دون  »إيضاحات« قدمتها الواليات املتحدة، 
تشــري اىل ان واشــنطن ال ترفض اســتمرار حكم االسد يف 
ســوريا، وأن يف نيتها سحب كل القوات األمريكية من الدولة 
يف أقرب وقت ممكن. وبحســب »ارسائيل اليوم« واشــنطن 
مستعدة لـــعقد الصفقات مع االسد مثلام يف املايض. تأمل 
واشــنطن وإرسائيل بأن يكون بشــار بعد الحرب هو بشار 
جديد، أكرث إنصاتاً وحذراً، مســتعداً لصفقات موهومة ودعم 
أمــرييك مقابل طرد إيران من ســوريا. غــري أن آماالً كهذه 

ســتتحطم عىل أرض الواقع مثلام يف املايض. 

املرصية { { »البوابة« 
 حكوميا، وفيام اكد الســيد نرصاللــه انه مطلوب اعطاء 
الوقــت الكايف للحكومة قبل الحكم عليها، وقال ان املطلوب 
منهــا هو االنقاذ، ولفــت اىل ان الوقت ضيق والبلد يف قلب 
املعانــاة، وطالــب تخفيف معاناة النــاس،الن املدة قصرية، 
واملطلوب منها مجموعة من الخطوات االصالحية. يف املقابل 
ارصعىل انجاز االنتخابات النيابية والبلدية يف موعدها. يظل 
»الصمت« الســعودي عامال مقلقــا لرئيس الحكومة نجيب 
ميقــايت الذي  يتحــرض رئيس الحكومــة لفتح »كوة« يف 
عالقات لبنان الخارجية من »البوابة« املرصية التي دشــنت 

دخولها اىل الســاحة اللبنانية من خالل اســتجرار الغاز اىل 
لبنان عرب االردن وسوريا، وامام ارصار السعودية عىل »ادارة 
الظهر« للســاحة اللبنانية، تؤكد اوســاط  مطلعة ان رئيس 
الحكومــة يعّول عىل القاهرة لتعيد طريقه نحو دول الخليج، 
ولهذا يتحرض لزيارتها بعد نيل الحكومة الثقة، اوال لشــكرها 
عىل مســاعدة لبنان »غازيا«، وطلب »وســاطتها« يف تليني 
مواقف مجلس التعاون الخليجي الذي لن  يساعد دون الرىض 
الســعودي، وهو لذلك سيســعى ايضا لزيارة الكويت العادة 
احيــاء قرض تأهيل الكهرباء، وكذلك اســتخدامه كســاحة 
خلفيــة للولوج اىل الرياض التي مل تتخذ موقفا ســلبيا من 
شــخصه كام فعلت مع الرئيــس الحريري الذي تتعامل معه 
كمواطن ســعودي »خارج عن القانون«، لكنها مل تعط حتى 

االن اي اشــارة ايجابية تجاه عودته اىل الرساي الحكومي. 

{  مخاوف من »سمرسات« { 
ومبعــزل عــن برنامــج العمل الــذي يرتقــب أن تحدده 
الحكومة يف بيانها الوزاري، والذي ســتتقدم به لنيل الثقة 
»املضمونة« مــن مجلس النواب فان »رحلتها« القصرية قبل 
موعــد االنتخابات محفوفة مبخاطر الفشــل ما مل يواكبها 
دعــم خارجي، وهــو امر محفوف مبخاطر »الســمرسات« 
لدول يحتاج لبنان لدعمها، ويف هذا الســياق، تتوقف اوساط 
سياسية بارزة عند توجه رئيس الحكومة نحو رضورة إرشاك 
القطــاع الخاص يف إعادة هيكلــة االقتصاد، وهو ما يفتح 
»االبواب« امام مخاطر ضغوط خارجية ضخمة ســتتعرض 
لهــا الحكومة من قبل الدول الراعية للتفاهم الحكومي ويف 
مقدمتها باريس التي تسعى لنيل »كعكة« اعادة اعامر املرفأ، 
وهو امر جاهر به الفرنســيون يف االجتامعات املغلقة خالل 
عمليــة تاليف الحكومــة، ومثة حديث عن«صفقة« قد متت 
فعليــا قبيل »الوالدة«، مامثلة ملا حصل يف العراق مع رشكة 
»توتــال« التي حظيت عىل اســتثامرات ضخمة يف البرصة 
بنحــو 27 مليار دوالر، وهو امر ارّص عليه الرئيس الفرنيس 
اميانويل ماكرون، عشــّية االنتخابات الرئاسية، حيث يسعى 
الستثامرات مضمونة يف لبنان يف اكرث من قطاع وخصوصا 
املرفأ، بهدف تقدميها للشــعب الفرنــيس عىل انها انجازات 

اقتصاديــة خارجية تعوض االخفاقات الداخلية.   

{ كالم قليل وعمل كثري! {
وعقب التقاط صورتها التذكارية يف قرص بعبدا امس، عقدت 
الحكومة جلستها االوىل، وقد طلب رئيس الجمهورية ميشال 

عــون ورئيس الحكومة نجيب ميقايت، من الوزراء، التخفيف 
مــن الــكالم والذهاب نحو االفعــال. ويف الرساي الحكومي 
انعقدت لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة ميقايت وعضوية 
نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء العدل هرني 
خوري، الطاقة وليد فياض، املالية يوسف خليل، الثقافة محمد 
مرتىض، الداخلية بسام مولوي، التنمية االدارية نجال ريايش، 
االعالم جورج قرداحي، الرتبية  عباس حلبي، العمل مصطفى 
بريم، والزراعة عباس الحاج حســن واملهجرين عصام رشف 
الدين، وبعد انتهاء نقاشاتها، توقع وزيراإلعالم جورج قرداحي 
االنتهاء مــن صياغة البيان الوزاري اليوم. ووفقا للمعلومات 
تضمنت املسودة املؤلفة من اربع اوراق كيفية معالجة االوضاع 
االقتصادية، وكذلك تعهدا باجراء االنتخابات النيابية والبلدية 
يف موعدها، وبعد ابداء بعض الوزراء بعض املالحظات سيتم 

تنقيحها اليوم.

{ ثقة »التيار« مضمونة  {
يف هــذ الوقت، تبــدو طريق »الثقــة« الوازنة للحكومة 
متيرسة يف املجلس النيايب، ويف هذا الســياق، تشري اوساط 
مقربــة من الرئيس ميقــايت بان التكهنــات حول موقف 
التيــار الوطني الحر يف غــري مكانها عىل الرغم من الكالم 
»الشــعبوي« حول البيان الوزراي، ولفتت يف هذا الســياق 
اىل ان رئيــس الجمهورية قــدم تعهدا للرئيس ميقايت مبنح 
»التيــار« ثقته للحكومة، كام ان الوزراء املحســوبني عىل 
رئيس الجمهورية تم اختيارهم من قبل الوزير جربان باسيل، 
فهــل يعقل ان ال مينح »الثقة« لحكومــة يتمثل به »التيار« 
عىل نحو مبارش؟! من جهتها، تشــري اوســاط »التيار« اىل 
ان التوجــه هو للتعامل بإيجابية مــع الحكومة التي تحمل 

توقيع الرئيس عون.

{ »مسلسل« االذالل؟ {
معيشــيا، تواصل مسلســل اذالل املواطنني امام محطات 
الوقود يف ظل االنقطاع شــبه التام للمحروقات، بعدما عاد 
املــرصف املركزي اىل »تقنني« فتــح االعتامدات، فبعد تأخري 
غــري مربر وبعد ان علق عدد كبري مــن محطات املحروقات 
خراطيمهــا اعطى »املركــزي« موافقته لـــ6 بواخر بنزين 
ومــازوت يف املياه االقليمية اللبنانّية ولباخرتني ســتصالن 
تباعاً بحســب السعر املدعوم عىل الـ8000 لرية حيث تكفي 
الكميات الســوق حّتى 25 الجاري، اي تأجيل رفع الدعم حتى 
نهاية الشهر الجاري، وهكذا نكون مجددا امام حل »ترقيعي« 
دون اي افق لكيفية التعامل مع املرحلة املقبلة وكيفية تعامل 
الحكومة الجديدة مع رفع الدعم الذي سيشل حكام قطاعات 
واســعة ويف مقدمتها املدارس، فيام املالحظ ان االسعار يف 
االسواق ارتفعت عىل الرغم من تراجع سعر الدوالر، والحجة 

غالء املحروقات؟!

{ »فضيحة« يف الخارجية {
وقبل ســاعات عىل استالم الوزير الجديد عبدالله ابوحبيب 
وزارته، شــهدت وزارة الخارجيــة فضيحة من العيار الثقيل 
تعكــس حالة التحلل يف الدولة اللبنانية، ففي مشــهد غري 
مألــوف عمد عنارص من امن نائبــة رئيس الحكومة وزيرة 
الدفاع والخارجية زينة عكر اىل خلع وتكسري ابواب مديرية 
الرموز يف الوزارة اثر اشــكال وقع بني الوزيرة واألمني العام 
لوزارة الخارجية هاين شــميطيل، جرى خالله عراك مع أمن 
الوزيرة عىل خلفية متّنع شــميطيل عن تسليم الربيد للوزيرة 
باعتبار انها اصبحت غري ذات صفة، وقد عمد 12 من مرافقي 
عكر اىل تكسري االبواب والتعرض لشميطيل وبعض املوظفني 
بالرضب... يف املقابل، بررت اوســاط وزيرة الدفاع ما فعله 
مرافقيها بانها ارادت توديع املوظفني هناك وشــكرهم لكن 
شــميطيل اوعز باقفال االبواب يف وجهها وطلب منها عدم 
التحدث معهم اال يف حضوره الن ذلك »مخالفة دســتورية« 
حسب قوله ما اضطر الوزيرة اىل اعطاء تعليامت بفتح الباب. 

»شعري تسيدك« بالقدس لتلقي العالج.

ويف حادثة أخرى، منعت قوات االحتالل اإلرسائييل إسعاف 

شاب فلســطيني أطلقت عليه النار عند مفرق رئييس للطرق 

قرب مجمع مستوطنات »غوش عتسيون« )جنوب بيت لحم(.

وأحاط الجنود اإلرسائيليون الشــاب الذي كان ملقى عىل 

قارعــة الطريق بعد أن أصيب بجروح وصفت بالحرجة.

وكان جنــود االحتالل أطلقــوا النار عليه بذريعة محاولته 

طعن أحدهم.
وذكر بيان للجيش اإلرسائييل أن لديه معلومات بأن الشاب 
كان يهرول نحو الجنود ملوحا بسكني ويهتف »الله أكرب«، قبل 

أن يطلقوا عليه النار، حسب وصف البيان.

{ عدوان جوي إرسائييل عىل مواقع للفصائل 

الفلسطينية يف غزة {
هذا وشــنت طائرات حربية إرسائيليــة فجر أمس االثنني 
عــدوان جوي عىل مواقع للفصائل الفلســطينية شــاميل 

وجنويب قطاع غزة.

وكانت القبة الحديدية اإلرسائيلية اعرتضت صاروخا أطلق 
من القطاع مســاء األحد باتجاه مستوطنة سديروت والبلدات 
القريبة منها يف غالف غزة حيث دوت صفارات اإلنذار، وأبلغ 
اإلســعاف اإلرسائييل عن إصابة 4 أشخاص خالل محاولتهم 

الهرب إىل مكان آمن.
وهــذه هــي الليلة الثالثة عىل التوايل التي تشــهد إطالق 

صواريخ باتجاه غالف غزة.
وكان رئيس أركان جيش االحتالل اإلرسائييل أفيف كوخايف 
قد هدد يف وقت سابق بأن حركة املقاومة اإلسالمية )حامس( 
والفلســطينيني يف قطاع غزة سيدفعون مثنا باهظا إذا حدث 

تصعيد جديد يف القطاع.
ويف خضــم الحديث عــن تصعيد محتمل، قــام الجيش 
اإلرسائييل بتعزيز الجدار الخرســاين يف املنطقة املكشوفة 
عىل الســياج الحدودي املحاذي لشــامل قطاع غزة، وفق ما 

نقلته وسائل إعالم عربية.
وكان الناطق باسم حركة حامس فوزي برهوم قال - تعليقا 
عىل غارات إرسائيلية ســابقة- إن التصعيد اإلرسائييل عىل 
قطاع غزة يعد شكال من أشكال العدوان املتواصل عىل الشعب 
الفلســطيني، ومحاولة لتصدير أزمات الحكومة اإلرسائيلية، 

ال ســيام بعد حادثة هروب األرسى الستة من سجن جلبوع.

االعرتاف بالحكومة الجديدة لن يساعد أي طرف، وأن األهم اآلن 
هو االلتزام مبا قالته واقرتان ذلك باألفعال والخطوات اإليجابية 
من ناحيتهم.وتابع  »لقد أكدوا أنهم يرغبون يف االنخراط دوليا 

وإعادة فتح الســفارات مع العلم أن ذلك سيأخذ وقتا«.

ودعا وزير الخارجية القطــري إىل تضافر الجهود الدولية 
لضامن وصول املســاعدات اإلنســانية ألفغانستان، مؤكدا أن 
بالده ســتتعاون مع جميع وكاالت األمم املتحدة لدعم الجهود 

اإلنسانية يف أفغانستان.

من جانبه، توجه وزير الخارجية الفرنيس بالشــكر لدولة 
قطر عىل ما ســامها جهودها االستثنائية يف عمليات إجالء 

الرعايا الفرنسيني واألفغان من كابل.

وأكــد لودريان مواصلــة التعاون والتنســيق بني باريس 
والدوحــة الســتكامل عمليــات إجالء الرعايا الفرنســيني 
وأرسهم، وكذلك »لحامية األفغان املهددين بســبب القيم التي 
يحملونها«، مشــريا إىل أن فرنسا مهتمة باألمن واالستقرار 

يف املنطقة.

يذكــر إن وزير الخارجية القطــري دعا يف ختام أول زيارة 
رســمية ملســؤول قطري وعريب، األطــراف األفغانية عىل 
االنخراط يف املصالحــة الوطنية، ودعا الحكومة إىل ضامن 
حرية املرور والسفر للجميع وااللتزام مبكافحة اإلرهاب وسبل 

التقدم وامليض قدما بالبالد.

كــام التقى وزير الخارجية القطــري رئيس املجلس األعىل 
للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله والرئيس األفغاين األسبق 

حامد كرزاي، وناقش الجانبان الوضع يف أفغانستان.

وأعربــت طالبان يف بيان عن شــكرها لحكومة قطر عىل 
دعمها للشعب األفغاين يف وقت حرج، وقالت إن اتفاق الدوحة 

كان إنجازا محوريا عىل الجميع االلتزام به.

{ حركة نشطة مبطار كابل... األمم املتحدة 
تطلب 600 مليون دوالر لتوفري مساعدات عاجلة 

ألفغانستان وتتلقى ضامنات من طالبان {
يف غضــون ذلك، طلب األمــني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوترييــش امس خالل مؤمتر للامنحني يف جنيف جمع 600 
مليون دوالر لتوفري املساعدات اإلنسانية العاجلة ألفغانستان، 
وأكد تلقي ضامنات من حركة طالبان بشــأن العمل اإلنساين، 
يف حني شهد مطار كابل حركة نشطة مع وصول رحالت إغاثة 

قطرية وأممية.

وقال غوترييش يف كلمة ألقاها خالل مؤمتر عقد ليوم واحد 
يف مقر األمم املتحدة يف جنيف بســويرسا لجمع املساعدات 
ألفغانســتان إن األموال التي طلب جمعها ستستخدم ملساعدة 
11 مليون أفغاين خالل األشهر األربعة املقبلة مضيفا  أن هناك 
حاجة إىل تعزيز املســاعدات اإلنســانية، وتوفري جرس جوي 

يصل إىل مناطق عدة يف البالد.

وتابع أنه يتعني تقديم رشيان الحياة للشــعب األفغاين ألن 
الوقت قصري واألحداث متسارعة، مشددا عىل رضورة السامح 

ملوظفــي األمم املتحدة بالقيام بدورهم يف أفغانســتان دون 
تخويف.

ويف إشــارة إىل حركة طالبان التي شكلت مؤخرا حكومة 
مؤقتة، أكد األمني العام لألمم املتحدة أن املنظمة الدولية تلقت 
رسالة من »سلطات األمر الواقع« تعطي ضامنات بتأمني حرية 
العمل اإلنســاين، واحرتام حقوق اإلنسان، وهو ما أكده أيضا 

مارتن غريفيث، وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية.

وقال غوترييش إن أفغانستان تواجه أوضاعا طارئة، ويجب 
حامية املكتســبات التي تم الوصول إليها حتى اآلن، داعيا إىل 
ضــامن حقوق املرأة.  اضافة اىل دور االمم املتحدة يف املؤمتر 
الــذي انعقد يف جنيف  شــارك ممثلــون لحكومات عدة دول 

ومنظامت دولية بينها الصليب األحمر الدولية.

مبوازاة ذلك ، يشــهد مطار كابل حركة نشطة، حيث وصلت 
مزيد من الطائرات التابعة للخطوط الجوية القطرية تحمل 21 
طنا من املساعدات اإلغاثية واإلمدادات الطبية واألدوية مقدمة 

من منظمة الصحة العاملية.

كــام وصلت إىل مطار كابل 4 طائرات تابعة لربنامج الغذاء 
العاملي تحمل فرقا تابعة للربنامج عائدة إىل أفغانستان، وقالت 
مصادر يف املنظمة الدولية للجزيرة إن الربنامج سيســتأنف 
العمل يف توزيع املساعدات اإلنسانية مبدن عدة يف أفغانستان.

وزار رئيس مفوضية األمم املتحدة لشــؤون الالجئني، فيلبو 
غرانــدي، كابل لالطالع عىل الوضع عن كثب، وقال إن زيارته 
ألفغانستان تهدف إىل تقييم االحتياجات اإلنسانية امللحة يف 

البالد، ووضع 3.5 ماليني نازح أفغاين.

وبعــد إكامل فريق تقني قطري إعــادة تأهيل مطار كابل 
الــدويل، وصلت صباح اليوم طائــرة تابعة للخطوط الجوية 
الباكســتانية لتدشــن بذلك سلســلة رحالتها التجارية إىل 

أفغانستان.

وقــد اطلع الرئيــس التنفيذي لرشكة الخطــوط الجوية 
الباكســتانية وعدد من مســؤويل هيئة الطريان املدين يف 
باكســتان من فريق الدعم الفني القطري عىل تفاصيل عملية 

إعادة تأهيل كامل جوانب العمل يف املطار.

{ اعتامد عىل املساعدات {
وتشري إحصاءات األمم املتحدة إىل أن نصف سكان أفغانستان 
كانوا يعتمدون عىل املساعدات قبل سيطرة طالبان عىل البالد.

وحذر مسؤولون يف األمم املتحدة ومنظامت إغاثية من احتامل 
ارتفــاع هذا العدد بســبب الجفاف ونقص الغذاء والســيولة 
النقدية، فضال عن توقف املنح املالية األجنبية عقب ســيطرة 

طالبان عىل الحكم.

كام ســبق وحذرت األمــم املتحدة من أزمة إنســانية يف 
أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان عليها

{ األموال املجمدة {
من جهة أخرى، طالب البيان الختامي املشرتك لغرفة التجارة 
والصناعة واتحاد البنوك والرصافة يف أفغانستان إىل اإلفراج 
عن األموال األفغانية املجمدة مطالبا  برضورة توفري املساعدات 
والعمل عىل عودة الخدمات يف أفغانستان، وداعيا األمم املتحدة 

واملنظامت العاملية إىل مساندة الشعب األفغاين.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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