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ــاة  ــ ــ ــ ــ ــــاالت وفـ ــ ــ ــا : 8 حـــ ــ ــ ــ ــ كورونـ
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــات  و٧06 

أعلنت   وزارة الصحة تســجيل 706 حاالت جديدة ُمصابة 
بكورونا ليوم أمس، لريتفع العدد الرتاكمي لإلصابات منذ 21 
شباط 2020، إىل 614688. وأوضحت يف بيان أنّه »تّم تسجيل 
657 إصابة بني املقيمني و49 حالة من بني الوافدين«، مشريًة 
إىل أنّه »تّم تسجيل 8 حاالت وفاة جديدة خالل الساعات الـ24 

املاضية، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 8210«.
وذكرت أّن »عدد حاالت االستشفاء ليوم أمس هو 365، من 
بينها 180 يف العناية املركّزة«، الفتًة إىل أّن »عدد الفحوصات 

املخربيّة ليوم أمس هو 11118«.

صادق النابليس

فلو كنتم فاشلني وتافهني ومتخلّفني وال تحرزون تقدماً، 
ملــا أرصَّ العدو عىل الدخول معكــم يف مثل هذا الرصاع، 

فالعدو يرى أنكم تسريون إىل األمام. )الخامنئي( 
لقــد ظهر اللبنانيون يف هــذا الفصل من عمر كيانهم 
يف معــرض التضاؤل والخضــوع إىل تهديدات تعود يف 

حزب الله يدخل امليدان االقتصادي

كــرة  فــي  ــا  ــ أوروب ــال  ط أبــ دوري 
ــى : ــ ــ ـــ الــجــولــة األول ــدم ــ ــقـ الـ

ــى انتر  ــد ضــيــفــاً عــل ــال مــدري ريـ
ميالن يستضيف  وليفربول  ميالن 

ص 10

باخرة نفط مقابل الشواطئ اللبنانية تنتظر »االعتامدات«

االسد وبوتني

تظاهرات ضد طالبان 

خالل املواجهات امس

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

ال تزال الهموم املعيشــية واالقتصاديــة وبخاصة ازمة 
املحروقات تتصدر املشــهد اللبناين رغم الحراك الســيايس 
الحاصل بعيد تشــكيل الحكومة وبالتحديد عىل مســتوى 
صياغــة البيان الوزاري متهيدا القــراره يف مجلس الوزراء 

النواب عىل اساسه. ونيل ثقة مجلس 
ويف زحمــة امللفات، عاد انفجار مرفأ بريوت اىل الواجهة 
بعدمــا أحــال املحقق العديل القايض طــارق البيطار، يوم 
أمــس عىل النيابة العامة التمييزيــة مذكرة إحضار جديدة 
يف حق رئيس الحكومة الســابق حســان دياب، بعدما عدل 
مــكان إقامته أي الــراي الحكومي، املدرج يف منت املذكرة 
األوىل بعد تشكيل الحكومة الجديدة. ويف اجراء الفت، أحال 
املحامي العام التمييزي القايض غســان الخوري املذكرة عىل 
املديريــة العامة لقوى األمــن الداخيل للتنفيذ، وهو ما كان 
تريث بالقيام به حــني اصدر البيطار املذكرة االوىل باعتبار 

دياب كان بوقتها رئيســا فاعال للحكومة.
وقالــت مصادر مواكبة للملف لـــ »الديار«  انه رغم هذا 
التطــور البــارز اال ان دياب ال يزال يتلطــى بغطاء الفتوى 
ورؤساء الحكومات السابقني ملواجهة البيطار ورفص املثول 
امامــه، معتربة ان كــرة النار اليوم يف ملعب وزير الداخلية 
الجديد فهل يأمر القوى االمنية باعتقال دياب وجلبه بالقوة 

امام املحقق العديل ام يراوغ ويوجه رضبة موجعة للتحقيق 
العديل ويضع نفســه مبواجهة اهايل الضحايا؟ 

ومل يتخذ البيطار بعد قرارا بشــأن طلب استجواب النواب، 
الــوزراء الســابقني مســتفيدا من املهلــة الزمنية بني نيل 
الحكومــة الثقة النيابيــة و19 ترشين االول تاريخ انطالق 
العقــد العــادي ملجلس النواب بحيث انــه خالل هذا الوقت 
ال تعــود مثّة حاجة للمحقق العــديل أن ينتظر إذن املجلس 
النيــايب التخاذ اإلجراءات التي يراها مناســبة حيال النواب 
من الوزراء الســابقني املطلوب استجوابهم ألن املانع املتمّثل 
بالدورة االســتثنائية ملجلس النواب يكون سقط وفق الفقرة 
/3/ من املادة /69/ من الدســتور.خالف ذلك سيكون عليه 
ان ينتظر مجددا اذن املجلس التخاذ اإلجراءات بســبب اعادة 

النيابية.  الحصانة  تفعيل 

 { بند املقاومة مر بسالســة {
يف هــذا الوقت، واصلت اللجنــة الوزارية املكلفة صوغ 
البيان الــوزاري، يوم امس اجتامعاتهــا، فعقدت اجتامعا 
ثانيا ترأســه ميقايت مع ترجيح عقــد اجتامع ثالث واخري 
اليــوم االربعاء عــىل ان تحال بعدها املســودة اىل مجلس 
الوزراء العتامدهــا واقرارها واحالتهــا اىل الهيئة العامة 

ــا ــة فـــي ســوري ــاســي ــســي ــيــة ال ــى الــعــمــل ــل ــر مـــدمـــر ع ــي ــأث ــعــض الــــــدول ت ــب األســــــد: ل
أراضيها أجنبية على  لقوات  الشرعي  الوجود غير  األساسية هي  بوتين: مشكلة سوريا 

قال الرئيس الســوري بشار األسد، يف لقاء 
عقــده مع نظريه الرويس فالدميري بوتني يف 
الكرملني، إن لبعــض الدول تأثريا مدمرا عىل 
سري العملية السياســية يف سوريا، وشكر 

موسكو عىل دورها البناء.
وقال األســد: »شكرا لكم سيادة الرئيس، أنا 
سعيد أن نلتقي اليوم يف موسكو، وقد مىض 
عىل العملية املشرتكة ملكافحة اإلرهاب حوايل 
6 ســنوات، حقق خاللها الجيشــان العريب 
السوري والرويس، إنجازات كبرية، ليس فقط 
مــن خالل تحرير األرايض أو من خالل إعادة 
الالجئــني إىل قراهم ومدنهم، وإمنا أيضا من 
خــالل حامية مواطنني أبريــاء كرث يف هذا 
العامل، ألن اإلرهاب ال يعرف حدود سياســية، 

وال يقبل بالحدود السياسية«.
وتابع األسد مخاطبا بوتني: »طبعا باإلضافة 
إىل النتائج الهامة يف تحرير األرايض وتراجع 
اإلرهابيــني كان إطالق العملية السياســية 
ســواء يف سوتيش، أو يف أســتانة، أو يف 
جنيف مؤخرا، وقــد مىض عىل هذه العملية 
حوايل الســنتني تقريبــا، ولكن كام تعلمون 

هنــاك عوائق ألن هناك دول تدعم اإلرهابيني، 
وليس لها مصلحة يف أن تستمر هذه العملية 

باالتجاه الذي يحقق االستقرار يف سوريا«.
وأكمــل: »قامت بعض الدول بفرض حصار 
عىل الشعب السوري.. حصار نصفه بأنه غري 

إنساين وغري أخالقي وغري قانوين«.
وأضاف األســد: »مع ذلك، نحن مصممون 
يف سوريا، كحكومة وكمؤسسات دولة، عىل 
الســري بالتوازي، يف عملية تحرير األرايض، 

ويف عملية الحوار السيايس«.
واعتــرب الرئيس الســوري أن زيارته اليوم 
ملوسكو »هي فرصة هامة للنقاش يف هاتني 
النقطتني، باإلضافة إىل العالقات الثنائية التي 
سيتابعها فريق من املختصني يف الحكومتني، 

بالتوازي مع اجتامعنا هذا«.
واستطرد بشار األسد: »أريد أن أستغل هذا 
اللقاء، ليك أوجه الشــكر للدولة الروســية 
وللشــعب الرويس عىل املساعدات اإلنسانية 

ــان الحكم  ــب ــزل أفــغــانــســتــان ملــجــرد اســتــالم طــال ــطــر: عـ ق
ليـــــس حـــــال... واآلالف يتظاهـــــرون ضـــــد »الحركـــــة« فـــــي قندهـــــار

ــووي ــران بــقــرب امــتــالك ســـالح ن ــ تــقــريــر أمــيــركــي يتهم إي

ــمــع بــعــبــاس ــيــنــيــت لـــن يــجــت الـــداخـــلـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة: ب
ــة  ــل ــت ــح ــي األراضــــــــــي امل ــ ــاالت فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــات واعـ ــ ــاك ــ ــب ــ ــت اشــ

الداخلية  رصحت وزيــرة 
اإلرسائيلية أيليت شاكيد أمس 
الثالثاء بــأن رئيس الوزراء 
نفتايل بينيت »لن يجتمع وال 
ينوي االجتــامع« مع رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود 

عباس.
املؤمتر  يف  شاكيد  وقالت 
اإلرهاب  ملكافحة  الســنوي 
الذي ينظمه معهد سياسات 
مكافحــة اإلرهاب بجامعة 
رايشــامن إن »عباس يحول 
األمــوال إىل اإلرهابيني وهو 

ليس رشيكا”.
ونهايــة الشــهر املايض 

مجلس  رئيس  نائــب  أكد 
الخارجية  وزيــر  الــوزراء 
القطــري الشــيخ محمــد 
بــن عبد الرحمــن آل ثاين، 
أمس الثالثــاء، أنه ال ميكن 
إن  قائال  أفغانســتان،  عزل 

مقاطعتها ليست حال.
وقــال الشــيخ محمد بن 
عبــد الرحمــن، يف مؤمتر 
صحفي مشــرتك مع نظريه 
مانويل  خوســيه  اإلسباين 
ألباريــس عقب محادثاتهام 
يف الدوحــة »موقفنا أنه ال 
ميكننا أن نعزل أفغانستان أو 
نقاطعها ألن طالبان تسلمت 

مقاليد األمور”.
القطري  الوزير  وأضــاف 
إلخراج  الوحيد  الســبيل  أن 
أفغانستان من الوضع الحايل 

هــو الحوار، كام دعا الجميع إىل 
التحاور مع األفغان.

ودعا إىل تضافر الجهود الدولية لتوفري املســاعدات للشعب 
األفغاين، مشــريا إىل أنه تم التأكيد خالل املباحثات مع نظريه 

اإلسباين عىل أهمية حرية التنقل من وإىل أفغانستان.
وقــال وزيــر الخارجية القطــري إن بــالده وتركيا قامتا 
باإلصالحــات الفنيــة ملطار كابل، مضيفا أنــه ال تزال هناك 
مشاورات بشــأن تأمني املطار.ويف موضوع آخر، أكد الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاين موقف بالده الثابت تجاه القضية 
الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني عىل كامل حقوقه.

من جهته، مثن وزير الخارجية اإلسباين الدور القطري يف 
أفغانســتان، ال سيام ما يتعلق بجانب اإلجالء، معربا عن قلقه 

بشأن الوضع السيايس واالقتصادي الحايل يف أفغانستان.

ويف ســياق متصل، دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوترييش االثنني إىل رضورة االنخراط يف مباحثات مع حركة 
طالبان يف جميع الجوانب مبا فيها اإلرهاب وحقوق اإلنسان.

وقــال غوترييش إن الدول املانحة تعهدت يف مؤمتر جنيف 
بتوفري أكرث من مليار دوالر من املساعدات ألفغانستان.

من جهته، أعلن الســفري الصيني لدى كابل بعد لقائه وزير 
الخارجية األفغاين تعهد بالده بتقديم مســاعدات إنســانية 

ألفغانستان قيمتها 15 مليون دوالر.

{ جر جوي متواصل {
يف هــذه األثناء، وصلت أمــس الثالثاء إىل مطار العاصمة 

قال معهد أمرييك إن إيران يف طريقها للحصول عىل كمية 
مــن اليورانيوم املخصب، مبا يكفي لصنع قنبلة نووية، مقدرا 

الوقت الذي يفصل طهران عن هذا األمر بشهر واحد فقط.
وذكر معهد العلوم واألمن الدويل ومقره واشــنطن، أنه يف 
أسوأ الســيناريوهات، فإن إيران قادرة يف غضون شهر واحد 
عىل إنتاج يورانيوم مخصب تكفي إلنتاج قنبلة نووية واحدة 
عىل األقل. ويف غضون 3 أشهر، فيمكنها صنع سالح ثان ويف 

5 أشهر سيكون يف وسعها إنتاج سالح نووي ثالث.
ومتتلك إيران بالفعل نحو 200 غرام من اليورانيوم املخصب، 

وهو عنرص أسايس يف إنتاج األسلحة النووية.
وتزامن التقرير األمرييك مع االنتقادات التي وجهتها الوكالة 

الدوليــة للطاقة الذرية إليــران، رغم توصل الطرفني إىل اتفاق 
بشأن مراقبة املنشآت النووية.ومل يوقف االتفاق عملية تخصيب 
اليورانيوم بنسبة تصل إىل 60 باملئة، وهي نسبة تزيد بأضعاف 

كثرية عام هو مسموح لها يف االتفاق النووي عام 2015.
وخلص التقرير إىل أن كل التحركات اإليرانية يف هذا املجال 
تهــدف إىل الضغط عىل الواليــات املتحدة لتقديم تنازالت يف 
املفاوضــات النووية التي تعرثت، ثم توقفت متاما مع انتخاب 

الرئيس اإليراين الجديد إبراهيم رئييس.
ورغم حديث الرئيــس األمرييك جو بايدن املتكرر عن الحل 
الدبلومــايس للملــف النووي اإليراين، فــإن إدارته بدأت يف 

الحديث عن خيارات أخرى ملعالجة املسألة.

ــوم..  ــان ُتنجــز الي ــودة البي ــار« : ُمس قرداحــي لـ»الدي
والخميس تناقش وتقّر.. والثقة بين االثنين او الثالثاء

جويل بويونس    ص 3

ــم »لــلــبــنــان  ــرسـ ــا يُـ ــل« يــخــشــى مـ ــب ــق »املــســت
ــد«: نــــخــــاف عــــــــودة الـــوصـــايـــة ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

محمد علوش    ص 2

اللبنانية  الــحــكــومــة  مــقــابــل  الــعــراقــي  الــنــفــط 
ــة ــيـ ــرانـ ـــ االيـ ــ ــي الـــتـــســـويـــة الــفــرنــســيــة ـ هــ

كامل ذبيان    ص 2

من الجيد أن تنهي الحكومة الجديدة اعداد البيان الوزاري يف 
ثالثة أيام، ولكن هذا ال يلغي أن معظم من يف هذه الحكومة 
ميثلون الطبقة السياسية الفاسدة التي اوصلت لبنان وشعبه 
اىل الجحيم، والخطري يف األمر أن هذه الحكومة سوف تستلم 
مليارات الدوالرات قبل وبعد االصالحات وهي مل تلحظ حتى 
االن تشكيل أمانة عامة دولية – لبنانية ترشف عىل عملية 
رصف هذه األموال، ما يعني أن القسم األكرب من هذه األموال 
ســوف يرق من قبل أزالم هذه الطبقة السياسية الفاسدة 

يف الوزارات.

عىل طريق الديار

»الديار«
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هارون الرشيد بين السعودية وايران
نبيه الربجي

الداللــة  هــي  مــا 
السياســية أن يســتقبل 
الكاظمــي،   مصطفــى 
يف  الهــوى  األمــريك 
فيلم  مبوسيقى  طهران،  
مكة(  )فتح  »الرســالة« 
ملوريس جار الذي استلهم 
نور  االيراين  املوســيقي 

عيل االلهي ؟
اذا كان أحدهم قد رصخ 

»جيوش املســلمني تدخل مكة من أبوابها الثالثة«،  من 

أي باب دخل رئيس الوزراء العراقي اىل طهران،  من الباب 

األمريك،  أم من الباب السعودي،  أم من الباب االيراين ؟

لنتوقف قليالً عند ذلك املوســيقي الفرنيس.  املخرج 

الهوليوودي الشــهر ديفيد لني اختاره ملوســيقى فيلم 

»لورنس العــرب«، وفيلــم »الدكتور جيفاغــو«. هنا  

مصطفى العقاد اختاره ملوسيقى فيلم »الرسالة«، وكان 

النسخة  معجزة ســينامئية للمخرج ســوري. بطولة 

العامليــة ألنطوين كويــن وايرين بابــاس، بطلة فيلم 

»زوربا«،  والنسخة العربية لعبدالله غيث ومنى واصف. 

مل يكتف جار بالجلوس يف مكتبــه ليفكر، كام هي 

العادة. جال يف حواري القاهرة ليصغي اىل القرآن بصوت 

مصطفى اسامعيل،  ومحمد رفعت،  ومحمد املنشاوي،  

ثم جال  يف حارات دمشق وحلب، ليسأل » كيف ميكن أن 

تتنشق رائحة هذه املدن، وال تكون...  نبياً »؟ 

انه ابن الفيلسوف غاستون برغر.  هو من أعاد احياء 

رقص الباليه يف بالد فارس.  بحضور فرح ديبا،  الزوجة 

الثالثة،  واألخرة،  للشــاه املخلوع، قدم روائع من هذه 

الباليــه يف قاعة »رودايك« يف طهــران. هل ما حدث 

احتفاء مبوريس جار أم مبصطفى الكاظمي ؟

من أوعــز اىل املدير الســابق لجهاز االســتخبارات 

العراقية  والطارئ عىل املتاهة السياســية،  بأن يجعل 

من بالده منصة للمبادرات الديبلوماســية بدل أن تكون 

والجيواسرتاتيجية،   الجيوسياســية،   للرصاعات  حلبة 

يف الرشق األوسط وحول الرشق األوسط ؟؟ 

ابان عهد صدام حســني كان يقال ان من يتوىل ادارة 

جهاز االستخبارات أشد هوالً ممن يتولون ادارة جهنم...  

الكاظمي منوذج مختلف، يف ظــروف مختلفة. هو 

صحايف، وكاتب، وناشط سيايس، وان وصفه خصومه 

األمريك«، كونه  بـ«الطبق  أو  األمركية«،  بـ«الصنيعة 

يعترب أن العالقات الوثيقة، العالقات االســرتتيجية، مع 

أمركا وحدها التــي تحول دون تفجر العراق، وتفتيته،  

ملصلحة القوى االقليمية. 

الزيارة أتت يف أوقات حساسة ومحورية تتداخل فيها 

شتى أنواع املخاوف. السعودية وايران،  قطبا الرصاع يف 

اليمن، وغر اليمن،  تنظران بالكثر من الشــك وبالكثر 

من الريبة، اىل مســار األحداث يف أفغانستان،  وحيث 

النظام األصويل، الذي ترعــرع يف كهوف تورا بورا،  ال 

يســتطيع أن يبقى داخل حدوده. ال بد أن يتمدد يف كل 

االتجاهــات، وقد يفعل الكثر اذا كان املايســرتو رجب 

طيب اردوغان،  صاحب الدور الجهنمي قي تدمر سوريا. 

من الطبيعي للرئيس الرتيك، باســرتاتيجية الثعبان، 

وحيــث الزبائنية القصــوى، واملراوغــة القصوى،  أن 

يستخدم الذراع األفغانية، الذراع االيديولوجية، يف اللعب 

عىل أكرث من مرسح اقليمــي. اذ ال يتوقف عن الحديث 

حول التاريخ العثامين، والســلجوقي، ال بد أن يكون قد 

تشــكل لديه نوع من الكراهية حيــال ايران، وهو الذي 

وضع نصب عينيه،  ومنذ أن كان رئيساً لبلدية اسطنبول،  

بلوغ مكة كحارضة دينية للسلطنة العثامنية. 

واقعاً، ال مكان يف الذاكرة ألي حدث يدل عىل الحنكة 

الديبلوماســية العراقية، اال اذا استعدنا يوميات هارون 

الرشيد الذي مل يقم عالقات وثيقة مع شارملان فحسب 

)وقد أهداه الساعة التي حطمها الرهبان لوجود الشيطان 

فيها(. قنواته الديبلوماسية امتدت اىل الصني واليابان.  

ال مقارنة، بأي حال، بــني الخليفة العبايس ورئيس 

الــوزراء الحايل.  لكن الرجل الــذي يريد احتضان ايران 

له عشــية االنتخابات الترشيعية، ال يسعى فقط النهاء 

القطيعة بني الرياض وطهران، بــل يراهن عىل العودة 

اىل اتفاق فيينا، حتى اذا ما حــدث التوافق األمريك ـ 

االيراين، بدأ العراق، ودول عربية أخرى، الخطوة األوىل 

يف الطريق اىل الخالص،  املسافة طالت،  طالت كثراً... 

عىل طريق الجلجلة. 

2
ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

أحـــــــكـــــــام بــــــاألشــــــغــــــال الــــشــــاقــــة
العدو مع  متعاملين  بحق  »العسكرية«  لـ 

أصدرت املحكمة العســكرية الدامئة برئاسة العميد الركن 
منر شــحادة سلســلة أحكاٍم بجرائم التعامــل مع العدو 
اإلرسائييل بحق كل من: جريس ســعيد اللوس، مريم موىس 
دياب، روال جريس اللوس، نينــا جريس اللوس، ألني جريس 
اللوس ومارون إبراهيم الجالد، وذلك إلقدامهم عىل األرايض 
اللبنانية وبتاريخ مل ميّر عليه الزمــن، عىل اإلتصال بالعدو 
اإلرسائييل وعمالئه، والدخول اىل بالده من دون إذن الحكومة 
اللبنانية واإلقامة فيه حتى تاريخه، وعىل اإلستحصال عىل 

الجنسية اإلرسائيلية.

ــرة احـــضـــار ــ ــذكـ ــ الـــبـــيـــطـــار اصــــــــدر مـ
جـــــــديـــــــدة بـــــحـــــق حــــــســــــان ديـــــــاب

احــال املحقق العــديل يف جرمية  انفجــار مرفأ بروت  
القايض  طارق البيطار ، عىل النيابة العامة التمييزية، مذكرة 
إحضار يف حق رئيس الحكومة الســابق  حســان دياب ، بعد 
تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتايل تعديل مكان إقامة دياب، 

أي الرسايا الحكومية، املدرج يف منت املذكرة األوىل.
وبدوره، أحــال املحامي العام التمييزي القايض غســان 
الخــوري، املذكرة عىل  املديرية العامــة لقوى األمن الداخيل  
للتنفيذ، علاًم أن البيطار كان قد حدد جلسة استجواب لدياب 

يف العرشين من أيلول الحايل .

استقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون قبل ظهر 
امس يف قرص بعبــدا، وزير الطاقة واملياه يف الحكومة 
الجديدة الدكتور وليــد فياض الذي اطلعه عىل الخطوط 
العريضة لربنامج عمله يف الوزارة، واالجراءات العاجلة 

الواجب اتخاذها ملواجهة ازمتي الطاقة والكهرباء.
ويف قرص بعبدا، النائب الســابق نــارص قنديل الذي 
اجــرى مع الرئيس عــون جولة افــق تناولت االوضاع 

الداخلية واالقليمية يف ضوء التطورات االخرة.
هذا واتصل رئيس الجمهورية بالشيخ الدكتور سامي 
ايب املنى، مهنئا بانتخابه بالتزكية شــيخ عقل طائفة 
املوحدين الدروز، ومتنى له التوفيق يف مهامه الوطنية 
الجديدة. ورد الشيخ ايب املنى شاكرا للرئيس عون تهنئته.

من جهة اخرى، تلقــى الرئيس عون برقية من رئيس 
دولة فلســطني محمود عبــاس هنأه فيها بتشــكيل 
الحكومــة الجديدة، متمنيا لها النجــاح والتوفيق »يف 

اداء املهام الســامية املوكلة اليهــا، واثقني من حكمتكم يف 
قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون اليه من اهداف 

وتطلعات«.

عّباس من  تهنئة  برقية  وتلقى  مهنئاً  املنى  بابي  اتصل 
ــد ــجــدي ــع مـــن وزيـــــر الـــطـــاقـــة ال ــلـ ــس الــجــمــهــوريــة اطـ ــيـ رئـ
عــــلــــى الـــــخـــــطـــــوط الــــعــــريــــضــــة لــــبــــرنــــامــــج عــمــلــه

عون مجتمعاً مع فياض     )دااليت ونهرا(

كامل ذبيان

مصر  يحكــم  مــا  هي  التســويات 
لبنان ســواء كانت داخليــة او خارجية 
العربية  للتجاذبات  ســاحة  تركته  وهي 
ادخلــت  كــام  والدوليــة  واالقليميــة 
الرصاعات عليه وفيــه وهذا هو تاريخه 
القديم والحديث حيث مل تنجح محاوالت 
تحييده عن االزمــات الخارجية ال بل ان 
ازماته الداخليــة ارتبطت مبا يحصل يف 
والســاخنة  الباردة  بالحروب  او  االقليم 
بني الــدول التــي كانت تتصــارع عىل 

املصالح.
والحكومــة الجديــدة التي تشــكلت 
التي  الثالثة  وهي  ميقايت  نجيب  برئاسة 
يرأســها منذ عــام 2005 مل تولد اال بعد 
صفقة النفط بني العراق وفرنســا والتي 
ايراين  وبدور  دوالر  مليــار   27 بـ  تقدر 
الهاتفي  باالتصال  التعبرعنــه  تم  فيها 
الفرنيس  االيــراين والرئيس  الرئيس  بني 

مانويل ماكرون املهتم بلبنــان منذ االنفجار الذي وقع يف 
مرفأ بــروت يف 4 آب من العام املــايض فحرض بعد ايام 
ماكرون اىل بروت والتقى قوى سياسية االكرث متثيال مبا 
فيها »حزب الله« وطرح مبادرة يف بنودها تشكيل حكومة 
من اختصاصيني غر حزبيــني تقوم باجراء اصالحات لكن 
املبادرة تعرثت مع الســفر مصطفى اديــب الذي مل يوفق 
الرئيس سعد الحريري  بتشكيل الحكومة فاعتذر وايضا مع 
الذي فشل يف ان يعيد الثقة بينه وبني الرئيس عون وتياره 
الســيايس برئاسة جربان باســيل واعادة احياء »التسوية 
الرئاسية« التي اسقطها الطرفان ومل يعد الحريري مرغوبا 
يف رئاســة الحكومة،كام ان الســعودية مل تعد تأمن له 

عنها. فأبعدته 
فالنفط مقابل الحكومــة يف لبنان هو ما ميكن وصفه 
برسعة تشكيلها وفق مصدر سيايس مطلع الذي يؤكد عىل 
ان تسهيل حصول فرنسا عىل التنقيب عن النفط يف العراق 

هو ما بّدل املشــهد الحكومي بعد ان ترسبت معلومات عن 
ان الرئيس املكلف يتجه اىل االعتذار، لكنه تراجع عنه، وبعد 
حصول التواصل الفرنيس – االيراين، وهو املدعوم فرنسيا، 
فحصلــت مرونة بني رشييك التأليف دســتوريا، وُعرضت 
اســامء، منها اقرتحتها باريس التي ســيكون لها دور يف 
البــدء بتطبيق بنود مؤمتر »ســيدر« الــذي عمل الحريري 
ان يكون داعام له يف رئاســة الحكومة قبل ثالث سنوات 
ليقطفه ميقــايت، بعد ان تبدأ حكومتــه باالصالحات، اذ 
يكشــف  املصدر عن ان صنــدوق النقد الــدويل وبتوجيه 
امريك ومســاندة فرنســية، ســيقدم دفعا ماليا للبنان، 

اللرة. النقدي فيه ويضبط سعر رصف  يحقق االستقرار 
ويف هذا االطار، فان القرص الجمهوري منشغل يف وضع 
حد لتقلبات سعر رصف اللرة امام الدوالر، وكلف فريق عمل 
اقتصادي – مايل، ليضع ســعرا يوقف املضاربات، ويواجه 
للدوالر، فترتاجع االسعار يف  الدعم، ســعر منخفض  رفع 
املحروقات مثال، اذا حصل استقرار يف سعر رصف الدوالر، 

اذ تتحدث مصــادر يف قرص بعبدا عن ان 
رئيــس الجمهورية مطمــن اىل حصول 
انفراجات يف موضــوع املحروقات، التي 
لها تأثر عــىل كل القطاعات، وهي مادة 
وستعود  الرشكات  عرب  وستتأمن  حيوية، 
الدولة للقيام بدورها، يف مجال االستراد 
املبارش من دولة اىل دولة، اضافة اىل ان 
بنــاء معامل انتاج للطاقة ســيكون يف 

االولويات.
انتقالية،  ســتكون  التــي  والحكومة 
االشــهر  يتعدى  ال  ووقتها قصــر جدا، 
الســتة، لحصول اســتحقاق االنتخابات 
النيابية والبلدية واالختيارية، فان امامها 
عليها  اذ  مستحيلة،  وليست  صعبة  مهمة 
الرئيس  طلب  الــذي  الدعم  رفع  مواجهة 
ميقايت تأجيله لنهاية الشــهر الحايل او 
مطلع الشــهر املقبل، يك ال ترتفع بوجه 
الشــعبي،  الغضب  من  موجة  الحكومة، 
حتى ولو تكّبد مرصف لبنان خســائر من 
االحتياطي االلزامي، الــذي تنتظر الحكومة ان تعوضه من 

صناديق داعمة ودول مانحة.
ويبقى عــىل الحكومة، ان تجتاز موضوع مرصف لبنان، 
الذي تتحــدث مصادر قرص بعبدا، عــن ان االصالح املايل، 
ال ميكــن ان يحصل مع بقاء حاكمه رياض ســالمه، الذي 
تختلف نظرته املالية والنقديــة واالقتصادية، عن تلك التي 
يطرحهــا فريق رئيــس الجمهورية االقتصــادي، وهو ال 
يلحظ تعاونا من سالمه معه، وهذا ما اظهره يف موضوع 
التدقيــق املايل الجنايئ، كام تقول املصــادر، التي ترى بان 
العهد ويف ســنته االخرة، ال يريد ان يســجل عليه بانه مل 

والتغير«. »االصالح  يحقق 
لذلك فان الحكومة، امام امتحــان متابعة التدقيق املايل 
الجنايئ، كام يريده عون، وفاتح به الرئيس ميقايت، وكذلك 
موضوع السياســة النقدية، ووقف االنهيــار املايل، الذي 
يبدأ من توحيد ســعر رصف اللرة، مــع تحريرها،وتوجيه 

الريعي. املنتج ال  الرأسامل نحو االقتصاد 

النفــــــط العراقي ُمقابــــــل الحكومة اللبنانية هي التســــــوية الفرنســــــية ــ االيرانية
عــــــون مطمئــــــن الــــــى انفراجــــــات.. وميقاتــــــي يطلب ارجــــــاء رفــــــع الدعم

محمد علوش

ال شّك أن »تّيار املســتقبل« من أبرز الخارسين من خروج 
رئيســه سعد الحريري من جّنة الســلطة حيث متكن نجيب 
ميقايت من تشكيل الحكومة التي عجز الحريري عن تشكيلها، 
ولو أن الظروف التي كانت تُحيط بهذا امللف اختلفت، وبالتايل 
هناك إستحقاقات كبرة أمام التيار الذي يراقب التغرات التي 

تحصل عىل صعيد املنطقة.
كان الفتاً يف الســاعات املاضية ترصيح نائب رئيس »تيار 
املســتقبل« مصطفى علوش، عن أن كل املعطيات التحليلية 
لديه تؤكد أن مصر لبنان كدولة وكرتكيبة سياسية وكدستور 
سُيطرح خالل األشهر املقبلة، وهذا الكالم، الذي توقفت عنده 
مصادر سياسية متابعة،يؤكد أن التيار يحاول اليوم ترّقب ما 

يجري قبل اتخاذ أي خطوة جديدة عىل الصعيد السيايس.
وتشر املصادراىل أن هذه األجواء التي تحدث عنها علوش 
موجودة لدى العديد من األوساط السياسية منذ فرتة طويلة، 
خصوصــاً أن مرحلة الفــراغ الحكومي أظهــرت العديد من 
النقاط التي تحتاج اىل متابعة. ويف هذا السياق، تعترب هذه 
املصادر أن ما تحدث عنه علــوش ال ينفصل عام يجري عىل 
مســتوى املنطقة من تحوالت، ال سيام بالنسبة اىل األوضاع 
يف سوريا والعراق، وتلفت اىل أن لبنان، بعد األزمة الحكومية 
الطويلة، بات عىل ســكة املباحثــات الدولية التي قادت إىل 
تأليف الحكومة، عىل أســاس تسوية مرحلية بإنتظار ما قد 

تحمله األشهر املقبلة من تطورات.
من وجهة نظر املصادر نفسها، النظام اللبناين أثبت فشله 
عىل أكرث من صعيــد، حيث أن ما حصل يف 17 ترشين األول 
من العــام 2019، بالرغم من كل املالحظــات عليه، هو يف 
نهاية املطاف تعبر عن عجز النظام الحايل عن إنتاج الحلول، 
األمــر الذي يفتح الباب أمام طرح الكثر من األســئلة حول 
مصره، خصوصاً مع تزايد الدعوات اىل إصالحه أو تعديله أو 

إىل تطبيق إتفاق الطائف بشكل كامل.
يف هذا اإلطار، ميكن الحديث عــن توازنات طائفية باتت 

ــودة الــوصــايــة ــ ــخــاف ع ــد« : ن ــدي ــج »املــســتــقــبــل« يــخــشــى مـــا يُـــرســـم »لــلــبــنــان ال
متحكّمــة يف التوجهات، حيث أن الفريق املســيحي مل يعد 
راضياً عن طريقة التعامل معه، والقامئة منذ إتفاق الطائف، 
األمر الذي يدفعه اىل إحداث تعديالت باملامرسة، بينام الفريق 
السني يتمســك دامئاً بورقة صالحيات رئيس الحكومة وما 
قدمه اإلتفــاق من إمتيازات له، بينام عىل مســتوى الفريق 
الشــيعي هناك حديث عن أن الرتكيبة الحالية مل تعد تتناسب 

مع الدور الذي بات يحظى به.
إذا يتحــدث الجميع عن التغير، ولكن بالنســبة اىل »تيار 
املستقبل« فإنه، بحســب مصادر قيادية فيه،يخىش من أن 
يكون لبنان »ضحية« التوازنات السياسية الجديدة باملنطقة، 

فهو ال يُعترب العباً أساسياً بل ورقة قد تُباع من قبل مالكيها، 
لذلــك يظن أن املنطق الذي تتجه إليه االمور هو تســليم هذه 
الورقة بشــكل كامل اىل حزب الله، الذي يسيطر اليوم عىل 
البلد عن طريق »القوة« و«الســالح« وقد يسيطر باملستقبل 

عىل البلد عن طريق »التوافق الدويل«.
وترى مصادر »تيار املســتقبل« ان الخوف من عودة »زمن 
الوصاية« ليس عابراً بل هو خوف جــّدي مبنّي عىل وقائع، 
إذ ال يشء مينع نشوء مظلة عربية دولية إلعادة لبنان تحت 
الوصاية الســورية، وخلق نظام ســيايس جديد قد ال يكون 

»حافظاً« ملصالح كل اللبنانيني.
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حكومة انقاذ أو حكومة تفليسة ؟

تحت املبضع

تحمل  مل  الــوزراء  بعض 
االطمئنان بأنهم عىل قدر املســؤولية الكبرية امللقاة عىل 
الخطوات االوىل  اوال  الشــعب  عاتقهم، وبالتايل يراقب 
لهــؤالء الوزراء ولعمــل الحكومة مجتمعــة يف حال  
»زمطت« اليوم من عقبة البيان الوزاري يف ثالث اجتامع 
لها بعدما تعذر انجازه امس، عىل الرغم من ســوء توزيع 
الحقائــب عىل الوزراء، ألن االنتــامء الحزيب تغلّب عىل 

االختصاص.
.......................

األيجابيات الظاهرة حتى اآلن ان هناك خطة اقتصادية 
جيدة جاهزة للتنفيذ وفق وزير املال السابق غازي وزين، 
وان عىل الحكومة الجديدة املسارعة اىل االتصال برشكة  
»ألفاريز«  للبدء بعملية التدقيق الجنايئ يف مرصف لبنان 

وأي مكان آخر يستدعي ذلك. 
االيجابية الثانية أن صندوق النقد الدويل عىل استعداد 
لتسليم لبنان مبلغ مليار و 1٣5 مليون دوالر، برشط عدم 
تكرار اخطاء الحكومة السابقة التي فشلت يف التفاهم 

مع الصندوق وتسببت بعدم تسليم هذه االموال.
االيحابية الثالثة مســارعة االتحاد االورويب اىل اعالن 
دعم لبنان ومساعدته عىل مواجهة االزمات التي يتخبط بها.

............................
يف مثل هذا اليوم مــن العام 1٩٨2 تيتم لبنان باغتيال 
الرئيس الشهيد بشــري الجميل، واملؤكد ان لبنان وشعبه 
دخال يف ذلك اليوم طريــق االنهيار الذي وصلنا اليه بعد 
حروب واحتالالت ومعاناة مستمرة، ألنه بداية كان هناك 
شــعب يريد لبنان وطنا بديال له عن وطنه. واليوم هناك 
من يريد تغيري وجه لبنان وتاريخه وهويته ونظامه عىل 
ما اشــار اليه البطريرك بشارة الراعي يف اكرث من عظة، 
وحيــث ان جميع اللبنانيني يتشــاركون اليوم يف الفقر 
والوجع واملرض وانهيار الدولة واملؤسســات واالقتصاد 
واللرية،  فهذا يعني أن الذين قتلوا بشريا يومها قتلوا معه 

الدولة واوصلوا الشعب اىل جهنم.

فؤاد ابو زيد

حتى  املواطنني،  جميع 
الذين مل يســتبرشوا خريا 
املحاصصــة  بحكومــة 
سياســيا  الواحد  واللون 
يريــدون  وحكوميــا،  
لهــذه الحكومة أن تكذب 
وهواجســهم  مخاوفهم 
وأن تكــون حكومة انقاذ 
تفليســة،   حكومــة  ال 
ترصيحات  ان  خصوصــا 

الشعب ينتظر الخطوات العملية للحكومة الجديدة.. لُيقّرر البقاء أو استكمال الهجرة!!
دول الخارج سُتطالب ميقاتي والوزراء الجدد عدم خوض اإلنتخابات لضمان حياديّتها

بشعالين دوليل 

مل تتأّخر اللجنة الوزارية املكلّفة صياغة البيان الوزاري 
التي وّزعها رئيس الحكومة الجديدة  يف دراسة املســودة 
نجيب ميقايت عــىل الوزراء الجدد من أجــل إقرار البيان 
خالل أيّام، والذهــاب اىل مجلس النّواب رسيعاً لنيل الثقة 
والبــدء بعملها املنتــج. فثّمة قرار حاســم بإنجاز البيان 
وإقراره يف مجلس الوزراء خالل هذا األسبوع. وقد عقدت 
اللجنة حتى اآلن جلســتني لها منذ تأليف الحكومة يف 10 
أيلول الجاري، وتعقد جلســتها الثالثة اليوم األربعاء التي 
الوزاري، من  النهائية للبيــان  قد تخرج منهــا بالصياغة 
دون ان تحرص نفســها بالوقت يف حال احتاجت اىل عقد 

إلنجازه. أخرى  جلسات 
 فام هو مطلــوب من حكومة ميقــايت، ال يُخفى عىل 
أحد، ال بل تتّم املطالبة بــه من قبل املواطنني كام من دول 
الخارج والصناديق والجهات املانحة. أّما ترسيع الخطوات، 
وهو أمر ملّح، فيهدف اىل اســتعادة الشعب الثقة رسيعاً 
التي وإن  الجديدة  بالحكومة  السياسية وال سيام  بالطبقة 
أتت نتيجــة املحاصصة القامئة يف الدســتور واألعراف، 
أنّها  وضّمت بشــكل عام إختصاصيني بينهم حزبيني، غري 
توّد العمل عىل إنقاذ لبنان من تداعيات األزمة اإلقتصادية 
واملالية غري املســبوقة وإعادة التعــايف للوضع العام يف 
البالد خالل الفرتة املتبقّية من العهد، ســيام وأّن لبنان يف 

»حالة طوارىء إجتامعية«، عىل ما قال ميقايت.
مصادر سياســية عليمة تحّدثت عن أن ال خالفات عىل 
الثوابت الوطنية بني الــوزراء الجدد، وال عىل اإلصالحات 
وخطّة التعايف اإلقتصادي، غــري أّن كّل من الوزراء يقوم 
بإضافــة املهام التي ســيقوم بإنجازهــا يف وزارته عىل 
املســودة املؤلّفة اساســاً من 4 صفحات. علامً بأّن البيان 
و«إصالح«  الجنــايئ،  التدقيق  موضوع  كذلك  ســيتضّمن 
أو »إعادة هيكلــة« القطاع املرصيف بهــدف حفظ أموال 
املصارف، فضالً عن مســألة ترسيم  املتبقية يف  املودعني 
النفطية،  ثروته  والربيّة لالســتفادة من  البحرية  الحدود 
ووقــف التهريب عىل املعابر الحدوديــة. وتتوّقع املصادر 
أن تبدأ إشــارات اإلصالح رسيعاً من باب التدقيق الجنايئ، 
ومتابعــة التفاوض مع صندوق النقد الدويل، إذ ســيوّقع 
وزير املال يوســف خليل العقد الجديد مع رشكة »ألفاريز« 

خالل يومني أو ثالثة أيّام. 
ويحتــاج لبنان، عــىل ما أضافت املصادر، يف أحســن 
األحــوال اىل نحو 12 عاماً للنهوض مــن كبوته، وللعودة 
4 سنوات  الذي ُســّجل منذ  الناتج املحيل  اىل مســتويات 
)يف العام 2017(، بحسب تقديرات البنك الدويل، واىل 1٩ 
عاماً يف أســوأ األحوال، غري أّن هذا األمر ال يجب أن يُحبط 
التخفيف  إذ باإلمكان  اللبنانيني وال الحكومة الجديــدة،  ال 
رسيعاً مــن اإلنحدار من خــالل تضافــر الجهود، وترى 
املصادر بأّن الشــعب اللبناين الــذي كاد ينفجر إجتامعياً 
وينقل استياءه وغضبه اىل الشارع فيام لو استمّر الوضع 
عىل ما هو عليه، من دون تشــكيل حكومة جديدة، يُبدي 
التعاون مع حكومــة ميقايت علّها  اليوم اســتعداده اىل 
تتمكّن من إخراجه مــن الحفرة التي وقع فيها عىل جميع 

الُصعد.  

وعىل هذا األســاس، ذكرت املصادر بأّن الشــعب ينتظر 
اليوم من حكومــة ميقايت أن تبدأ رسيعاً بحّل مشــاكله 
اليوميــة ليك يُقّرر عدد كبري منه البقــاء يف هذا البلد أم 
اللحــاق بركاب من ســبقه من عائلتــه اىل دول الخارج. 
فقد ارتفعت نســبة الهجرة من لبنان اىل الدول األوروبية 
وأمريكا وكندا والدول العربية خالل األشهر القليلة األخرية 
بشــكل غري مســبوق، بفعل اإلنقطاع املســتمّر للكهرباء 
البنزين واملــازوت وعدم قدرة املواطن يف  وفقدان ماديت 
الحصول عليها إاّل من خالل اإلنتظار يف الطوابري لساعات 
طويلة، وعــدم توافر بالتايل الــدواء يف الصيدليات، يف 
حني اكُتشــف أنّه مخّزن يف املســتودعات من قبل التّجار 
والجشــعني. ومثّة من يقّدر عدد الشــباب الذين هاجروا 
ملتابعــة تحصيلهم العلمــي أو للعمل يف الخارج بأكرث من 
250 ألــف لبناين، فيــام ينتظر البعض اآلخــر، الخطوات 

مصريه.   لُيقّرر  الحكومة  ستتخذها  التي  العملية 
وتقول املصــادر بأنّه مثّة فرصة حقيقية أمام الحكومة 
الحاصل،  واإلقتصــادي  املايل  الهبوط  لتخفيــف  الجديدة 
ســيام وأّن لبنان قد تســلّم نحو مليار و1٣5 مليون دوالر 
مــن صندوق النقد الدويل فور تشــكيل الحكومة الجديدة 
بدل حقوق الســحب الخاصة عن عامــي 201٩ و2020، 
األمر الذي يُســاعد الحكومة يف تقليعتها ملعالجة األزمات 
امللّحة التــي يعاين الشــعب اللبناين من عــدم توافرها، 
البطاقة  ولدعم  وســواهام،  والبنزين  الكهرباء  ســيام  ال 

والدواء. التمويلية 
وكشفت املصادر عينها أّن دول الخارج سُتطالب ميقايت 
والوزراء الحاليني يف مرحلــة الحقة، عدم خوض معركة 
اإلنتخابــات النيابية املقبلة، وتوّد مــن مطلبها ضامن أن 

تجري اإلنتخابات بشــكل حيادي، وتــأيت نتائجها عادلة 
وشّفافة، عىل غرار ما حصل عندما شكّل حكومته األوىل 
)من 1٩ نيسان اىل 1٩ متّوز 2005( بعد استقالة حكومة 
الرئيس عمــر ميقايت، بعد اعتيال رئيس الوزراء األســبق 
رفيــق الحريري، وكانــت حكومته مؤّقتــة أدارت البالد، 
خوض  بعدم  وتكّفلت  النيابيــة  اإلنتخابات  إجراء  وواكبت 

حياديتها. لضامن  اإلنتخابات  وزرائها  أو  رئيسها 
فدول الخارج تجد بأّن مسألة خوض الوزراء الجدد غامر 
اإلنتخابات النيابية ســتجعلهم يبذلــون جهودهم لتحقيق 
الفوز بها منذ اآلن، بدالً مــن العمل يف وزاراتهم وتحقيق 
اإلنجــازات املطلوبة منهم لوقف اإلرتطــام الكبري. ولهذا، 
فإنّها ســتطرح هذا األمر، فور بدء عمل الحكومة ووضع 
البالد عىل الســكّة الصحيحة لإلنقاذ، كونها ســتبدأ بعد 
ذلك بالتحضــري لإلنتخابات النيابية يف موعدها يف ٨ أيار 
للناخبني املقيمني يف لبنان ويف 24 و2٩ نيســان من العام 
اللبنانيني يف دول اإلنتشــار، كام سرُتسل  املقبل للناخبني 
اإلنتخابات  عىل  لإلرشاف  دوليني  مراقبني  األوروبية  الدول 
النيابية لضامن شــفافيتها ونزاهتها، ســيام وأنّها تُراهن 
عىل أصوات الناخبني يف إحــداث التغيري من خالل إيصال 

الربملانية. الندوة  اىل  لهم  الفعليني  املمثلني 
الذي سيكون  الجديد  النيايب  املجلس  بأّن  املصادر  وتقول 
عليــه انتخاب الرئيس الجديــد للبالد يف ترشين األول من 
العام املقبل، ال بّد وأن يأيت بالرئيس الذي يريده الشعب إذا 
ما مّرت عملية اإلنتخابات النيابية عىل ما يجب، وبحســب 
ما يريــده الناخبــون اللبنانيون مــن دون أي ضغوطات 
داخليــة أو خارجيــة عليه قــد تؤثّر عــىل أصواتهم يف 

اإلقرتاع.  صناديق 

»التالتـــــة« ثابتـــــة وســـــريعاً 00 حكومـــــة >االمـــــل والعمـــــل< تختصـــــر الوقـــــت.. وميقاتـــــي عازم علـــــى االنجاز!
ـ »الديـــــار« : ُمســـــودة البيـــــان ُتنجـــــز اليـــــوم.. والخميـــــس تناقـــــش وتقـــــّر.. والثقة بين االثنيـــــن او الثالثاء قرداحـــــي لـــــ
أمثــــّـل فرنجيـــــة فـــــي الحكومـــــة.. ولـــــم ابـــــّدل مواقفـــــي مـــــن االســـــد ونصـــــر اللـــــه.. وتبّيـــــن اننـــــي علـــــى حـــــق!

بويونس جويل 

مــا كادت حكومــة »العمل واالمــل » تأخذ 
الصورة التذكارية عــىل درج حديقة قرص بعبدا 
حتى انكب رئيســها نجيب ميقايت ومعه الوزراء 
الـ 24 عــىل العمل الرسيــع، باعتبار ان الوقت 
داهم وضاغط، وال ترف يف هدر املزيد من الوقت 
جلسة  انعقاد  االيجابية  الخطوات  اوىل  فكانت   ،
مبارشة  الوزاري  البيان  لصياغة  لجنة  لتشــكيل 
اللجنة  بعدها  انتقلــت  التذكارية  الصــورة  بعد 
املشــكلة اىل الرساي حيث عقدت اوىل جلساتها 
لصياغــة البيان الوزاري واســتكملتها باجتامع 

ثان عقد امس.
الذي  البيان  مســودة  بان  تؤكد  املعلومات  كل 
كان قد صاغها فريق عمــل ميقايت اللصيق به، 
الجمهورية  ابرز بنودها مــع رئيس  واتفق عىل 

منجزة، ومــا االجتامعات التــي تعقد، ولو انهــا ال تزال 
محصورة باثنني وثالث يعقد اليوم،  اال اجتامعات شــكلية 
، »فالبيــان خالص مخلص« عىل حد تعبري مصادر متابعة، 
علام ان اجتامع اللجنة املقرر اليوم ســيكون مبدئيا االخري 
لصياغة املسودة النهائية متهيدا لجلسة حكومية تناقشها 
البيان  انجزت  فتقرها، وبالتــايل تكون حكومة ميقــايت 
تأكيد  لفت  قياســية.وهنا  وبرسعة  ثابتة«  »تالتة  بجلسة 
بعض االوســاط التي تتواصل مع ميقايت بان االخري عازم 
عىل االنجاز واختصار الوقت وهو لن يقبل ان يســّجل انه 
ترأس حكومة يف اصعب ظرف وفشل يف تحقيق املطلوب!

البيان الوزاري، بات معلوما انه ســيكون  وبالعودة اىل 
مقتضبــا وموّجهــا بالدرجلــة االوىل للمواطنني يحايك 
وجعهم اليومي ، فيام االسرتاتيجيات الكربى متفق مسبقا 

. عليها
فســالح املقاومــة الــذي كان  يشــكل نقطة خالف 
الحكومة، ومعه عبارة  اســرتاتيجية بني مختلف مكونات 
الجيش والشــعب واملقاومة سيتم مقاربته من باب ان يتم 
استخدام العبارة نفسها التي استخدمت يف السابق، اي يف 
البيان سيتضمن  ان  الحريري وحسان دياب، كام  حكومات 
بحســب املعلومات بنــدا حول اهمية اســتعادة الثقة يف 

العربية. الدول السيام  العالقات مع مختلف 
وفيام يتوقع ان تنتهــي اللجنة من صياغة البيان اليوم، 
فيتوقــع ايضا ان تعقــد الحكومة اجتامعــا الخميس او 

الجمعة القراره كام اكدت مصادر وزارية.
ويف هــذا الســياق، كان لـ »الديــار« حديث خاص مع 
الوزيــر الذي اشــعل مواقع التواصــل االجتامعي بني من 
الرجل املناسب يف  انه  رّحب بتوزيره، وكان غالبية اعتربت 
السابقة  السياسية  ملواقفه  منتقدا  وآخر  املناســب،  املكان 
وملا قاله من مطار بريوت فور عودته بعيد تســميته وزيرا 
لالعالم،عندما متنى عىل وســائل االعالم اال تستضيف من 

يتعّمد اظهار البالد وكأنهــا ذاهبة اىل الخراب، باعتبار ان 
املطلوب هو نفحة أمل. 

النابعة عن تجربة  هو الوزير الذي اثبت قوته االعالمية 
طويلــة يف الحقل االعالمي مل تقترص عىل لبنان، بل بلغت 
اهم الدول العربية واالوروبية، فبات اســمه يصنع الحدث 
، اينــام حّل، ال العكس، عىل غرار كــرث، اعالمي مخرضم، 
ليس بعيدا عن السياســة ، هو املتمرس فــن اتقان اللعبة 
االعالمية ومعها السياسية، وبدا واضحا انه »مالك القصة 
والشــغلة ملعبو« ، »واثق الخطــوة مييش ويتحدث ملكا« 
منذ ان تال اول بيان صادر عن اوىل جلسات مجلس الوزراء 
يف بعبدا، انــه باختصار جورج قرداحــي ، وزير االعالم 
الجديد، الذي ابــدى يف حديثه الخاص مع »الديار« تفاؤله 
بامكان ان تنجز هذه الحكومة شــيئا ما للبنانيني، موضحا 
ان هذا ما استشــفه من مناقشــات مجلس الوزراء والجو 
بــني مختلف اعضاء الحكومة الجدد، كام ان ما ملســه من 
عزمية واضحة وتخطيط  لــدى كل من رئيس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقايت يظهر »اننا 

الله«.  انشاء  الصحيح  الطريق  عىل 
آمال  اللــه تحقق  اضاف: »انشــالله هالحكومة برىض 

املنظور«! باملدى  االقل  اللبنانيني عىل 
هل تكون اليوم الجلســة االخرية للجنــة صياغة البيان 
اللجنة  اجتامعات  مبدئيــا  »نعم  قرداحي:  الوزاري؟ يجيب 
تنتهي اليوم ، ويتوقع ان تجتمع الحكومة ملناقشــة واقرار 
البيــان الوزاري الخميــس ، عىل ان تكون جلســة الثقة 

الثالثاء«. او  النيابية مطلع االسبوع بني االثنني 
مــاذا عن ســالح املقاومة وعبــارة الجيش والشــعب 
واملقاومــة؟ يرد قرداحي بالقول: »ما يف مشــكلة ، تبقى 

نفسها«. القدمية  العبارات 
اما عن اســتعادة ثقة الدول العربيــة بلبنان ، والحرص 
عىل افضل العالقات مع مختلف الدول والســيام الشقيقة 

، فيشــري قرداحي اىل »ان البيان سيتضمن بندا حول 
الحرص عىل هذه العالقات«،  مذكرا مبا قاله ميقايت 
منذ اليوم االول باننا »سنعمل عىل إعادة التواصل مع 

العريب«. محيطنا 
هذا  اىل  للوصــول  العمل  »وجــوب  قرداحي  واكد 
الهــدف«، متطرقــا لالنتقــادات التــي طالته فور 
ترصيحه من مطــار بريوت  اىل حــد اتهامه بقمع 
الحريــة االعالمية، فاوضح مجددا انه كان يناشــد 
االعالم يك يرحم »العامل التعبانة« ، ومل يفرض شيئا 
عىل اي احد. اضاف : »انــا ال الوم االعالم ابدا بل من 
يســعى عرب االعالم الظهار صورة غري مشجعة عن 

لبنان، وهذا قد يؤثر بصورة لبنان عند العرب«.
انُتقدت كثريا فور االعالن عن اسمك لوزارة االعالم 
عىل موافقك السابقة املؤيدة علنا والتي متدح الرئيس 
السوري بشار االســد واالمني العام لحزب الله السيد 
نرص الله، حتى ان البعض بلغ حد القول انها حكومة 
ايران وســوريا يف لبنان، فكيف تعلق؟يجيب قرداحي 
رسيعا وبكل ثقة: » مل ابــدل مواقفي وهي معروفة ، وال 
مجال اصــال للرد، فقد ثبت انني كنت عىل حق بكل املواقف 
التي اعلنتها  ســابقا وال ازال عندها، حتى انه ثبت ذلك ملن 

يعارضونها«! كانوا 
وعن التمثيل الســيايس الحكومي لجورج قرداحي، وهل 
ميثل رئيس »تيار املردة« ســليامن فرنجيــة عىل الطاولة 
الحكومية؟ برصيح العبــارة وبثقة مطلقة قالها قرداحي: 
»انا امثل ســليامن فرنجية وهو من رّشحني وفخور بذلك، 
وانا اكن له كل محبة واشكره عىل الثقة التي اوالين اياها، 

وانا معه!
ولكــن فور توزيرك قال بعــض الجمهور العوين وبعض 
املسؤولني ان جورج قرداحي ليس ضدنا، وكان سابقا مييل  
لرئيس الجمهورية ، هنا رد قرداحي بالقول: »ال ازال احرتم 
رئيس الجمهورية ونضاله الطويل، لكن من رشــحني هو 

فرنجية«. سليامن 
وعن املشــاريع التي يفكر بها للــوزارة وعن تلفزيون 
لبنان، تريّث الوزير »املمســك بفن اللعبة االعالمية« قبل 
امللفات،   انه بدأ بدرس كل  اعطاء اي تفاصيل، واشار اىل 
وانه اجتمع مــع الوزيرة منال عبد الصمــد التي اطلعته 
عــىل امللفات التي بــني يديها، مؤكــدا »ان هناك ملفات 
تحتاج العادة درس ومعالجة بالعمق ، ســرى ما الحلول 
االعالم  لــوزارة  لتطبيقها  االفضــل  والطريقة  االنســب 

وللبنان!
الحكومي، هل ســينتقل جورج  النيايب بعد  املوقع  وعن 
قرداحي مســتقبال مــن الوزارة اىل النيابة فيرتشــح يف 
كرسوان؟ رفــض »االعالمــي املخرضم« ان يــرد ، وقال 
بحنكته املعهودة »هذا البحث بغري اوانه ، بعد ما اســتلمنا 
الوزارة لنحيك بالنيابــة، خلينا نبلش بالوزارة وبعدها لكل 

بالتوفيق«! لنا  حادث حديث، فادعوا 

ترأس االجتماع الثاني للجنة صوغ البيان الوزاري
النروج وسفير  التقى سالمه  ميقاتي 
والـــقـــائـــم بـــاالعـــمـــال االمـــيـــركـــي

ــت الــــتــــطــــورات ــ ــرضـ ــ ــو عـ ــ ــريـ ــ غـ
ــي وبـــاســـيـــل ــاتـ ــقـ ــيـ ــري ومـ ــ ــ مــــع ب

ميقايت مجتمعا مع سالمه

غريو عند بري                 )حسن ابراهيم(

 تــرأس رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقــايت االجتامع 
الثاين للجنــة الوزارية املكلفة صوغ البيــان الوزاري، عند 
الحاديــة عرشة والنصف من قبل ظهــر امس يف مكتبه يف 
الرساي، يف حضــور أعضاء اللجنة نائــب رئيس الحكومة 
ســعادة الشــامي، ووزراء اإلعالم جورج قرداحــي، العدل 
هري خوري، املالية يوســف خليل، التنميــة االدارية نجال 
الريــايش، الداخلية بســام مولوي، الطاقــة وليد فياض، 
الثقافــة محمد مرتــى، العمل مصطفى بــريم، الزراعة 
عباس الحاج حســن، الشــؤون االجتامعية هيكتور حجار، 
املهجرين عصــام رشف الدين، األمني العــام ملجلس الوزراء 
القايض محمود مكيــة واملدير العام لرئاســة الجمهورية 
 أنطوان شــقري ومدير مكتب الرئيس ميقــايت جامل كريم.

وتابعــت اللجنــة البحــث يف مالحظــات الــوزراء عىل 
 مرشوع البيــان الوزاري، عىل أن يعقد اجتــامع ثالث اليوم.

وكان رئيس مجلس الوزراء اســتقبل ســفري الروج مارتن 
 ييرتفيك، ثم القائم بأعامل السفارة االمريكية ريتشارد مايكلز.

كام اجتمع ميقايت مع حاكم مرصف لبنان رياض سالمة.

زارت سفرية فرنسا يف لبنان أن غريو رئيس مجلس النواب 
نبيه بري يف مقر الرئاســة الثانية يف عــني التنية وجرى 
عرض لالوضاع العامة وآخر املستجدات السياسية والعالقات 

الثنائية بني لبنان وفرنسا.
كــام زارت غريو رئيس الحكومة نجيــب ميقايت وعرض 

معها التطورات.
وزارت غريو ايضا رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان 
باســيل، وعرضت معه التطورات، كام تم التأكيد عىل اهمية 
تنفيــذ االصالحات الالزمة، ورضورة اجــراء االنتخابات يف 

موعدها، مع عدم املس بحق املنترشين يف االقرتاع.
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ــر والـــــدفـــــاع ــ ــري ــ ــح ــ ــت ــ ــد ال ــ ــّيـ ــ سـ
وكــــــــــــســــــــــــر الــــــــحــــــــصــــــــار

غالب قنديل

 تحّف به الدهشــة وتشّع من كلامته دامئا، أكان يزّف 
شهيدا أم يعلن انتصارا أم يشــهر إصبعه الصارم البّتار 
يف وجه الحــرب العدوانية الخبيثة، وبذلك اإلصبع وتلك 
الحنجرة الصادحة كانت رصخته ضد الحصار جهارا: لن 

يجوع شعبي ولن يركع. 
أوال: كعادتــه أطلق الســيد البطل نــداءه، وأقدم مع 
رفاقه الشجعان، فقلب الطاولة، وقدم أمثولة جديدة يف 
معارك الحياة والتحّرر الوطني وصنع املستقبل، يف زمن 
الضيق واحتدام الكوارث واملشــاكل. ومرة أخرى برهن 
عىل كيفية تحويل التهديد إىل فرصة... وبرضبة واحدة 
بإشارة اإلصبع الرشيف، فتح بوابات الرشق الكبري بحرا 
وبرا، وخنق الخنق األمــرييك الصهيوين. فصار الغول 
املكّتــف بالردع القاهر واجفا خاضعــا عاجزا عن إمالء 
إرادته كام توهم باســتكبار وعنجهية، وخضع واجفا 
مخبوال، بعدما تخّيل أن تســّيده عىل األســواق واملوارد 
واملمرات الربية الكربى وأعايل البحار يف العامل، سيبيح 
له تجويع لبنان وإخضاعه، واذا الوطن الصغري املحارص 
ينربي قلعة حرّة شــامخة قوية منيعة، تسقط املشيئة 
االســتعامرية الصهيونية، بحركة شــجاعة، سحقت 
منظومات معّقدة ومتطّورة من أدوات الهيمنة والرقابة 
املالية واالقتصادية وشبكات التجّسس والضغط وقوانني 
املحاسبة العدوانية. وتشهد النتائج يف عربتها لعبقرية 
قائد صلب، تحّدى املشــيئة االســتعامرية الصهيونية، 
وتجــىّل مبدعا مبتكرا يف االقتصاد كام يف السياســة 

والقتال. 
ثانيا:  جّدد الســيد بإبداعه يف كــر الحصار إحياء 
الشقيقة،  عالقة الرشاكة ووحدة املصري مع ســورية 
التي أكدت تجاوبا مطلقا بنبل ظاهر، وبســخاء الشقيق 
الكبري ولهفته وترّفعه عىل خّسة وبذاءة وابتذال  الصغار 
والعمالء، الذين خرست ألســنتهم الخبيثة، وران عليها 
صمت ذهول وخبول أمام تداعيات قاهرة، ستسحق بقوة 
اندفاعها جميع الهنهات والخربشات السخيفة لحرشات 
امللوث  الوريقات الصفــراء واألثري  الزوايا وطفيليــات 
باملرتزقــة، ولو طبقنا أحكام القانــون املعلّق بالتواطؤ 
العديد من املؤسسات  الصامت، لتوّجب سحب تراخيص 
اإلذاعية والتلفزيونية أو منعها من بّث األخبار والربامج 
السياســية، وهي بــاب التنّفع  واملتاجــرة يف الداخل 
والخارج، ولن يوقف النقيــق حركة الحياة، فام فرضته 
رشاكة الحياة بني ســورية ولبنان عيّص عىل الضغوط 
واالنقالبات. ومرة أخرى تظهر هــذه العالقة األخوية 
متانتها يف ظل حلف املقاومة والتحّرر، ليظهر من جديد 
أن الصمود والتضحية، هام اســتثامر يف املستقبل، ال 
تلبث عائداتهام أن تتبّدى وتزّف حصادا وفريا للشعوب، 
خصوصا مع توافر أشقاء ورشكاء أوفياء، يرتّفعون عن 

اإلساءات. 
ثالثــا: إننا ندعــو لتثبيت رشاكات الحيــاة مع إيران 
يُكَرَّس تأسيسه  وســورية والعراق يف اتحاد مرشقّي، 
باتفاقات عاجلــة ببداية اقتصاديــة متواضعة  وغري 
شــعاراتية، وإعطاء األولوية لتحريك العمل  إلنشــاء 
مجاالت استثامر مشــرتكة، والتفاهم عىل الئحة املهام 
العاجلة يف العمــل مع رشكاء الرشق الكبري روســيا 
والصني. وعىل لبنان أن يكون املبادر، دون ترّدد، لرســم 
مســار واتجاه جديدين مع الدول الشقيقة والصديقة، 
مبا يوّسع مساحة االستثامر وتطوير القطاعات املنتجة 
وتكامــل املزايا الوطنية داخل التكّتل املرشقّي املرّشــح 
ليكون قوة اقتصادية هاّمة ومؤثّرة يف املنطقة والعامل. 
ولنبدأ من االقتصاد مع حدٍّ أدىن مشرتك من التفاهامت 
السياسية العامة والخطوط العريضة، بدال من الحجارة 
الكبرية وشــياطني التفاصيــل وأفخاخهــا. ونؤكّد أن 
الفرصة سانحة، وهي تاريخية مثينة، سيكون تضييعها 
جرمية وخيانة موصوفة، مهام كانت الذرائع، والتاريخ 

لن يرحم املتآمرين واملشكِّكني. 

بـــــــــــــــري تـــــــلـــــــقـــــــى بـــــــرقـــــــيـــــــات
تلقى رئيس مجلــس النواب نبيه بــري برقية تعزية من 
الرئيــس املرصي عبد الفتاح الســييس برحيل رئيس املجلس 
االسالمي الشيعي االعىل ســامحة االمام الشيخ عبد االمري 

قبالن.
كام تلقى رئيــس املجلس النيايب برقية شــكر من رئيس 
مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي عىل املواساة 
بضحايا فاجعة الحريق الذي وقع يف مستشفى الحسني يف 

محافظة ذي قار العراقية.
وتلقى بري أيضاً رســالة من رئيــس مجموعة الصداقة 
الصينية اللبنانية يل كسو يونغ حول تداعيات جائحة كورونا 

وأهمية التعاون الدويل والبحث العلمي ملواجهتها.

البطاقة  تــتــجــاوز  خــطــوات  أي   : هــاشــم 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة هـــــــروب الــــــى األمــــــام

  اعترب عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب الدكتور قاسم 
هاشم يف ترصيح، أن أوىل الخطوات املطلوبة من الحكومة 
ملواجهة ازمة املحروقات وغالء األسعار ووضع حد ملا يتعرض 
له اللبنانيون من ذل وقهر وإهانة، وضع البطاقة التموينية 
موضع التنفيذ والبدء رسيعــا بتوزيعها وفق اآللية املمكنة، 
يك ال يكون أي مربر للتأخري بعد كل املامطلة الســابقة، وأي 
البطاقة هروب لألمام واســتكامل ملسرية  تتجاوز  خطوات 
الهــدر وتضييع للوقت، فالحكومة ســتكون أمام االمتحان 

االول ملعالجة أم االزمات، محروقات وكهرباء«.

موظفين  3 احـــالـــة   : ــامــة  ــع ال الــنــيــابــة 
ــهــم بـــجـــرمـــي االثــــــراء ــي لــــادعــــاء عــل
ــروع وتـــبـــبـــيـــض االمـــــــوال ــ ــشـ ــ ــر املـ ــيـ غـ

أعلنت النيابة الّعامة، أنه يف ملف متفرع عن قضية انفجار 
مرفأ  بريوت ، أحال املحامي العــام التمييزي القايض صبوح 
سليامن، ثالثة موظفني أمام  النيابة العامة  االستئنافية يف 
بريوت، لالدعــاء عليهم بجرمي اإلثراء غري املرشوع وتبييض 

األموال.

عيل ضاحي

لبنان  »تظلــل«  التي  الدوليــة  املظلة 
ومتنع تدهور االوضــاع فيه، اىل درجة 
الكامل، هي  واملؤسسايت  االمني  االنهيار 
نفســها من أمنت الغطاء الالزم لتشكيل 
الثالثة،  الرئيس نجيــب ميقايت  حكومة 

الرابعة.   وعهد الرئيس ميشال عون 
وهــذا الغطــاء الذي ترجــم برتحيب 
امرييك وفرنــيس و مرصي واممي ومن 
الحكومة،  بتشــكيل  العربية  الجامعــة 
وانعكــس »إفراجاً« عــن الدفعة االوىل 
من قروض البنــك الدويل والبالغة مليارا 
بـ«فتور«  و135 مليــون دوالر، قوبــل 
خليجــي وصمت ســعودي مطبق اقرب 
اىل الســلبية الضمنية منه اىل الحياد او 

الالموقف.
ويف حــني مل تصدر مواقــف قطرية 
بالرتحيب  ورصيحــة  واضحة  وكويتية 
بالحكومــة يف انتظــار بلــورة املوقف 
حكومية  اوســاط  تؤكــد  الســعودي، 

ان الخطــوط مفتوحــة مع الكويت، وال ســيام يف مجال 
الكهربــاء وتقديم بعض مســاعدات او قروض ميرة من 
صندوق التنمية الكويتي يف مجال الكهرباء واملستشــفيات 
والنقل، بينام االمور جيدة مع قطر، اذ قدمت الدوحة ومنذ 
تفجري املرفأ يف آب 2020 وحتى اليوم اطنانا من املساعدات 
الطبية والغذائية واخرها شحنة غذائية مطلع ايلول للجيش 

اللبناين. 
وتنفي االوســاط علمهــا بتجدد الحديث عــن هبة الـ5 
مليــارات من الدوحــة اىل لبنان، عرب رئيــس الجمهورية 
والحكومــة، وهو العرض الــذي كان رُسّب يف بداية والدة 

حكومة حسان دياب يف شباط 2020. 
يف املقابل، تكشف اوساط ســنية بريوتية ومقربة من 
الســعودية ، ان السفري الســعودي وليد البخاري عاد منذ 
اســبوعني اىل بريوت، لكنه بقي »خارج السمع« باستثناء 
لقائــه بعض االصدقاء وشــخصيات فكريــة، ومل يتطرق 
البحث بني البخاري وضيوفــه اىل امللف الحكومي، وال اىل 
موقف الســعودية من حكومة ميقايت ومل يحمل البخاري، 
وفق االوساط نفسها، اي توجه سعودي جديد تجاه لبنان.

وتتقاطع هذه االوســاط مع معلومات مصدرها سفارات 
عربية وخليجية يف بريوت، اذ يكشــف ديبلومايس خليجي 
ان موقف الســعودية ســلبي من حكومــة ميقايت، وهي 
تعتربه امتداداً للرئيس ســعد الحريري، وتعترب ان الحكومة 
الحالية نسخة »غري منقحة« عن حكومته يف العام 2011 
وحكومة الرئيس حســان دياب،ويشري اىل ان الرياض ترى 
يف الحكومــة الحالية »إنقاذاً« ملا تبقى مــن عهد الرئيس 
ميشال عون  و«تُريح« حزب الله والذي يرمي لبنان بالكامل 
يف »حضن« ايران، وما خطــوة البواخر االخرية واالنفتاح 
عىل سوريا، اال مؤرشات لنزوع عون ولبنان وحزب الله اىل 
االكامل يف خط التحالف مع ايران وحزب الله عىل حســاب 

تحديداً. والسعودية  والخليجية  العربية  العالقات 
ويؤكــد الديبلومايس ان عدم التعبري الســعودي عن هذا 
املوقف السلبي له حســابات داخلية لبنانية  اوالً وسعودية 
ثانياً بسبب ربط لبنان بالتفاوض مع ايران حول اليمن،ويف 
ملف الداخل اللبناين والحساســية الســنية، السعودية مل 
تحدد بعد من هو الخيار الســني البديل عن الرئيس ســعد 
الحريري، وان »الســني االول« عندها هو حالياً رئيس حزب  
القوات اللبنانية ســمري جعجع، وهذا ما يستفز الُسّنة يف 

الذين  لبنان خصوصاً حلفاء الســعودية، 
يشــعرون بخيبــة امل من جــراء تخيل 
الرياض عنهم. وحتى املساعدات االنسانية 
واملعيشــية والغذائية واملالية والتعليمية 
باتت شبه مقطوعة او شحيحة بالكامل، 
االعالمية  املؤسســات  بعض  باســتثناء 
الجمعيات  والشخصيات وعدد محدود من 
الُسّنة يف الشامل  واملدارس. كام يشــعر 
بخيبة كبرية، جراء تخيل الســعودية عن 
التليل،  انفجار  وجرحــى  ضحايا  عائالت 
ولوال تدخل تركيــا وقطر واالردن الجالء 
يف  وعالجهم  واغاثتهــم  الجرحى  بعض 
البلــدان الثالثة لكان اهل عكار وســنة 

السني«. عكار شعروا »باليتم 
ان  الخليجي،  الديبلومــايس  ويشــري 
الله الموال ليســت  مشــهد تقديم حزب 
بقليلة لعائالت الضحايا والجرحى وبطلب 
دين،  ورجال  عكارية  فاعليات  ومن  منهم 
مل »يُهضم« خليجياً وسنياً. ويحمل هؤالء 
املستقبل«  و«تيار  للســعودية  املسؤولية 
للتخيل عــن جمهورهام يف هذه املنطقة 
املحرومــة،  ويقدمان »نرصاً سياســياً مجانياً« لحزب الله، 
واثبتا ان للحزب ايضاً حضورا ســنيا وحاضنة شــعبية يف 

اقىص عكار!
الجولة  تُعــول عىل  الرياض  ان  الديبلومايس  ويكشــف 
الرابعــة مــن املحادثات مع طهــران يف بغداد، وتشــكو 
الســعودية مــن التصلب االيــراين يف ملــف اليمن، وان 
طهران تلعــب  دور »الطرف« ليس الوســيط بني الرياض 
الضغط عىل  ايــران  الســعودية من  تريد  والحوثيني،حيث 
الحوثيــني، وتوقيع اتفاق يضمن لها الخروج من اليمن بأقل 
خسائر ممكنة بعد فشــل ذريع يف تحقيق مكاسب خالل 
اعوام من الحرب، اذ ال تزال السعودية تحت مرمى صواريخ 

الحوثيني! وُمسرّيات 
ويلمــح الديبلومايس اىل ان الريــاض،  تريد من طهران 
الســعودية  مكاســب مينية، مقابل دعم مــايل والعودة 
الحقيقيــة اىل لبنــان سياســياً وماليــاً واقتصادياً. فأي 
انفراجة مالية مرتبطة بضخ مايل وخصوصاً ان واشــنطن 
وباريس لن يدفعا فلســاً واحداً ولو أيــدا الحكومة ووعدا 

باملساعدات.

طريــــــق الحكومة ســــــالكة دوليــــــاً وســــــط »فتور« خليجــــــي و»صمت« ســــــعودي 
البخاري العائد منذ اســــــبوعين »خارج الســــــمع«... والرياض تربط بين صنعاء وبيروت

دموع االسمر

رئيســها طرابليس، ووزير  الجديدة...  الحكومــة  ولدت 
داخليتها طرابليس.  قبل تســلمه مهام الوزارة اغلق طريقا 
وانشــأ محرســا عند مدخل منزله، ولعله محــق طاملا ان 

التفلت االمني ال يزال عىل حاله.
ال ميكن للمرء ان يحكم عىل هــذه الحكومة الجديدة يف 
الداخلية بانتظار  يومها االول،وال ميكن الحكم عىل وزيــر 

البدء بالعمل. فالحكم عىل االفعال وليس عىل االقوال.
ان تكون  يخىش طرابلسيون كرث يتحدثون يف مجالسهم 
الحكومة كسابقاتها، خاصة وان خمسة وزراء طرابلسيني 
يف حكومة واحدة ومل تنجز عمال واحــدا ملدينة طرابلس، 
فالتجارب مريرة ومحبطة مع الحكومات الســابقة، فكيف 
بحكومــة اتــت يف ظروف ماليــة واقتصاديــة ضاغطة 

الصعوبة؟... وشديدة 
املدينة ال تزال عــىل معاناتها يف ماديت البنزين واملازوت 
، وال تزال الســوق الســوداء تتحكم بها، ومحطات الوقود 
مقفلــة، والتقنني الكهربايئ عىل حالــه، وقرارات مجلس 
االمن الفرعي بقيت حربا عىل ورقدون تطبيق جدي يحد من 

السلم االهيل. الفوىض املسترشية والتي باتت تهدد 
ويســأل مواطنــون يتنقلون بني املناطق الشــاملية عن 
خفايا مواصلة محطات الوقــود اقفال ابوابها يف طرابلس 
واملنيــة وعكار، فيام بقية املناطق الشــاملية اســتطاعت 

بالوقود دون مشاكل. السيارات  تزويد  تنظيم عملية 
الكميات  ويلفت احد املطلعني عىل خفايــا املحروقات ان 
التي تــزود بها محطــات طرابلس واملنية وعــكار تذهب 
مبعظمها اىل الســوق الســوداء، وكميات منها تخزن ليوم 

الدعم. رفع 
وتستغرب االوســاط الشــاملية غياب املالحقات لتجار 
الشامل،  باتت هي االســاس يف  الســوداء حتى  الســوق 
اىل  تحولت  مهمتهــا  اشــكال  مجرد  املحطــات  واصبحت 

السوق  لتسليم  استالم  محطة 
البعض  ويعتقــد  الســوداء، 
ان قبــة باط يف هــذا املجال 
تســتهدف تشــغيل الشــبان 
الظروف لالستفادة  واستغالل 
الخيالية  االرباح  املالية ولجني 

من قبل اصحاب املحطات ...
االوســاط  وتتحــدث 
الطرابلســية انهــم ينتظرون 
اذا كان  الرئيس ميقــايت عام 
مبدينته  اهتاممــا  ســيويل 
وانها  وبالشــامل،  طرابلــس 
يك  له  الســانحة  الفرصــة 
يقــدم للمدينة مــا فاتها وقد 
مدينة  اىل  مبعظمهــا  تحولت 
مغرقــة  شــوارعها  فقــراء 
ازدادت  بالعتمة،واحياؤهــا 
البعض  يجد  الغقر  فقرا،ورغم 
رصــاص  الطــالق  فرصتــه 
عشــوايئ او قنابل مبا يوازي 
يدعو  الدوالرات مــام  ألــوف 
مثن  توفري  كيفية  عن  للشــك 
خلف  يقــف  ومن  الذخائــر، 

هؤالء ال يكرتثون لالجهزة االمنية وال يخشونها.
قــد تكون حكومــة ميقايت جاءت يف الظــرف الصعب 
وملهام واهــداف ابرزها وقف التدهــور املعييش واالنهيار، 
لكن مهامتها كثرية وعديدة ومتنوعة، ويرى طرابلســيون 
ان ميقايت عــىل املحك ، فلم تعد طرابلــس واهلها قادرون 
عــىل مواصلة العيش مبرارة وقســاوة ،عتمة ورصاع عىل 
املحروقات، وفقدان دواء وخوف من توقف االفران عن العمل 
وانقطاع املياه، فاملدينة شــبه مهجورة او هي مهجرة بفعل 

ما تعيشــه تحت رحمة اصحاب املولــدات الذين يتالعبون 
باملازوت ويفضلون بيع حصصهم بالســوق الســوداء بدال 
مــن تأمني الكهرباء، وهم جشــعون مل يرحمــوا العائالت 
ويُسّعرون »الكيلوواط« عىل مزاجهم دون حسيب او رقيب.

هل يحقــق ميقايت مطالــب اهل مدينته، وهل ســتجد 
طرابلس مكانا عىل طاولة مجلس الوزراء؟ وهل يلتفت وزير 
الداخليــة اىل أمن طرابلس ويعيد لها امنها واســتقرارها؟ 
اســئلة كثرية بانتظار االيام القادمة حني تنطلق الحكومة 

العمل... اىل 

ــلــس فــي مــيــزان الــحــكــومــة الــجــديــدة طــراب
سنوات؟؟ منذ  املــهــدورة  حقوقها  تنتزع  هل 

رأى العالمة السيد عيل فضل الله يف درس 
التفســري القرآين األســبوعي حول »اآلفاق 
الجديدة يف لبنان بعد تشكيل الحكومة«، أن 
»مثة كوة قد انفتحت عىل املســتوى الدويل 
واإلقليمــي«، وأمل أن« يحســن االفرقاء يف 
لبنــان التعامل معها«، مؤكــدا« أننا نريد ان 
نتفاءل بعــد والدة الحكومة الن التشــاؤم 
ممنوع والوضع ال يتحمــل«. ولفت اىل انه 
»لطاملا كنــا نســتعجل والدة الحكومة يف 
لبنــان، ألننا كنا ندرك أنــه ال إمكانية للبنان 
لبدء مســرية اإلنقاذ والتخفيــف عن كاهل 
إال  األزمــات وتصاعدها  تراكم  بعــد  الناس 
من خالل حكومة تضع األســس الصحيحة 
األولويات  وتعالج  االقتصادي  االنهيار  لوقف 
املعيشــية وتؤمــن حاجات النــاس امللحة 
وتتصدى للفســاد وتحرض األجواء املناسبة 
لالنتخابات القادمة ســواء أكانت نيابية أم 

رئاسية أم بلدية«.
أضاف: »ورمبا كان لبنان محظوظا بوالدة 
حكومة يف توقيــت دويل وإقليمي انعكس 
عىل األوضــاع الداخلية وســاهم يف تذليل 
الكثــري من العقبات الداخليــة، وتلك فرصة 
اللبنانيون إىل أقىص  ينبغي أن يستفيد منها 
الحدود، كــام ينبغي للحكومــة الجديدة أن 
تستثمر فيها وتعمل عىل استنفار كل طاقاتها 
إلرســاء جو من الثقة يف الداخل يساعدها 

عىل توسعة إطاللتها وعالقتها مع الخارج، 
خصوصا مــع الدول العربية واإلســالمية، 
حيث ال مجال للبنان للنهوض من هذه األزمة 

إال مبساعدة محيطه العريب واإلسالمي«.
وأكد فضــل الله أننا »نريــد أن نتفاءل أو 
نوحي ألنفســنا بالتفاؤل مع علمنا املسبق، 
بأن هذه الحكومة ال تحمل عىص ســحرية 
أن كوة  الكربى، ولكننــا نلمح  لحل األزمات 
قد انفتحــت أمامها عىل املســتوى الدويل 
واإلقليمــي، قد تتســع إذا أحســن األفرقاء 
اللبنانيــون التعامــل معهــا، ورمبا تضيق 
إن أخفقــوا وانشــغلوا مجددا مبشــاكلهم 
الضيقة«.  وطموحاتهــم  ومحاصصاتهــم 
واشــار اىل اننا »نريد أن ننظر بإيجابية إىل 
الرعة التي بارشت فيهــا الحكومة عملها 
عىل مســتوى البيان الوزاري، والخطط التي 
يتم الحديث عنهــا ملواجهة العقبات الحالية 
برعة، ونأمل أن يتم النظر إىل أوضاع الناس 
بدقة ورعاية، واالستفادة من كل املساعدات 
والقروض يف إطار خططي ومنهجي وبعيدا 

من اإلفراط والتفريط«.
وختــم:« كلنــا ينتظر نجــاح الحكومة 
الجديدة ألننا نرى أن الفشل ممنوع والوضع 
ال يحتمــل، ونتطلــع لدور يشــمل الجميع 
النهوض الجديــدة نحو اإلصالح  يف عملية 

ومواجهة األزمات الكثرية«.

ــة ــومـ ــكـ ــحـ الـ ــاح  ــ ــجـ ــ نـ ــر  ــظـ ــتـ ــنـ نـ  : ــه  ــ ــلـ ــ الـ ــل  ــضــ ــ ف
ــمــل يــحــت ال  ــع  ــ ــ ــوض ــ ــ وال مـــمـــنـــوع  الـــفـــشـــل  الن 

ندى  الســابقة  الطاقــة  وزير  شــكرت 
بستاين يف ترصيح لها عرب وسائل التواصل 
االجتامعــي، »كل مــن اتصــل لالطمئنان 
عليها بعد حادث ليل امس، وطأمنت الجميع 

بأنها وعائلتها بخري«.
ولفتت بســتاين اىل انه منذ بداية املعركة 

ضد الفساد واملافيات كانت تعلم بان املعركة 
صعبة والثمن الذي ميكــن ان ادفعه غايل، 
ولكن ليس مبثل هذه االعتداءات »رح تخليني 
التعديات  »تكــرار  بان  واعتــربت  اتراجع«. 
بظرف ايام قليلة دليل ان املعركة فعالة وتأذي 

وتوجع الفاسدين كثريا«.

ــر ــ ــي ــ ــخ ــ اكــــــــــــــــدت انــــــــهــــــــا وعــــــائــــــلــــــتــــــهــــــا ب
بـــظـــرف  ــات  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ تــــــكــــــرار   : ــي  ــ ــان ــ ــت ــ ــس ــ ب
ــة ــالـ ــّعـ فـ ــة  ــ ــرك ــ ــع ــ امل ان  دلــــيــــل  قـــلـــيـــلـــة  ايــــــــام 

السابق  النائب  املارونية  الرابطة  رئيس  أيد 
نعمــة الله ايب نــرص يف بيــان، »تكثيف 
االجتامعات لالرساع يف إنجاز البيان الوزاري 
املنتظر من أجل مثول الحكومة الجديدة أمام 
املجلــس النيايب لنيل ثقتــه واالنرصاف إىل 

العمل«.
وإذ شــدد ايب نرص عىل »وجوب التصدي 
لالزمــة املالية وإيجاد خطــة عملية فاعلة 
لتحرير ما تبقى من ودائع الناس يف املصارف، 
وتنظيم استصدار وتوزيع البطاقة التمويلية 
عىل مستحقيها من فقراء وذوي دخل محدود 
من دون التفاف او مواربة او سوء استغالل«، 
اعترب »أن التزام الحكومة بإجراء االنتخابات 

النيابية يف مواعيدها الدستورية املعلن عنها 
من دون ابطاء تحت أي ذريعة، هو أمر جيد، 
عىل ان تعلن رصاحــة التزامها أيضا بضامن 
حق انتخاب اللبنانيــني املنترشين حيثام هم 
لربطهــم اكرث فأكرث بالوطــن االم الذين مل 
يبخلوا عليه يف محنته ، وما زالوا يشــكلون 

له عضدا وسندا«.
وقال أيب نرص:«مهــام يكن من أمر يبقى 
االنتخايب  املنترشون حقهم  أن ميارس  األهم 
سواء بالقانون الذي يحدد انتخاب ستة نواب 
عن بلدان االغــرتاب، أو بالقانون الذي يتعني 
نوابه يف منطقة  املغرتب  أن يقرتع  مبوجبه 

قيده االنتخايب«.

بــــضــــمــــان لــــــــالــــــــتــــــــزام   : نــــــصــــــر  أبـــــــــــي 
حـــــــــــق االقــــــــــــــتــــــــــــــراع لــــلــــمــــنــــتــــشــــريــــن 
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االربعاء 15 أيلول 2021

: املــــــازوت  صهاريــــــج  الســــــتقبال  تجهيزاتــــــه  اســــــتكمل  اللــــــه  حــــــزب 
كســــــرنا الحصار االميركــــــي على املقاومة وعلى الشــــــعبين اللبناني والســــــوري
وأبلغنــــــا االجهــــــزة االمنية انها ســــــتدخل في وضــــــح النهار من البقــــــاع وبعلبك

حسني درويش

استقبال شعبي لصهاريج التحدي وكرس الحصار يف البقاع 
ومصانع  واالفران  للمستشفيات  واالولوية  وبعلبك،  الشاميل 
االمصــال واألدواء. املــازوت اإليراين ســيوزع وفق جداول 
التسعرية الرسمية وبأقل من اسعار الكلفة وباللرية اللبنانية، 
بعد تفريغ ٣٣000 طن، اي مبــا يوازي ثالثة ماليني ونصف 
املليون ليرت افرغت عىل الســاحل السوري يف بانياس وهي 
يف طريقها اىل لبنان يوم الخميــس املقبل بصهاريج تابعة 
لرشكات سورية، هذا ما قاله احد قياديي حزب الله خالل لقاء 
مع اإلعالميني يف احد املراكز الحزبية يف مدينة بعلبك، ورسم 
القيادي آليات ومجريات استقبال وتوزيع مادة املازوت القادم 

من الجمهورية اإلسالمية. 
وقال القيادي: باملبدأ حجم الحدث ليس وصول باخرة مازوت  
او باخرتني اوثالث، املسألة لها عالقة بالتحدي وكرس الحصار 

األمرييك  عىل املقاومة وعىل الشعبني  السوري واللبناين، 
وكان من املتوقع ان يدخــل املازوت اىل لبنان يوم الثالثاء، 
اال ان عرقلة لوجستية حصلت أخرت ذلك حتى يوم  الخميس. 
اضاف القيادي : استكملنا تجهيزاتنا وترتيباتنا قبل وصول 
الباخــرة األوىل اىل بانيــاس، ورشكة األمانــة التي فتحت 
مكاتبها  ســتقوم بالتوزيع  بصهاريج لبنانية داخل األرايض 
اللبنانية، وفق آلية حددها ســامحة االمني العام السيد حسن 

نرصاللــه وفق األولويات للمستشــفيات ومولدات الكهرباء، 
املصانع، األفــران ومصانع االمصال واألدوية بهدف التخفيف 
عن الناس، وقال: املازوت مفتوح لــكل اللبنانيني، ومن يريد 
املازوت اهال وســهال به ومن يحسبه يف الخانات السياسية 

واالنتخابية فهذا شأنه، اما نحن  فلن نجربه عىل ذلك. 
وقــال  القيادي يف حزب الله : كنا ومــا زلنا امام التحدي، 
ونحن ال نســتقبل صهاريــج للامزوت، إمنا نســتقبل كرس 
الحصار املفروض  من خالل االرادة السياسية، نحن امام تحٍد 
كبري، وكل الحركة عىل األرض منــذ وصول الباخرة وبعدها  
ونقلها اىل لبنان بصهاريج ســورية كانــت وما زالت تحت  
التهديد، وكنا وما زلنا امام ترتيبات واجراءات أمنية وميدانية، 
وتم إبالغ كل األجهزة األمنية بإن النفط سيدخل جهارا  ويف 
وضح النهــار اعتبارا من يوم غد الخميــس من بوابة البقاع 

الشاميل.
 ورشح القيــادي آلية دخــول الصهاريج وقــال : إن عدد 
الصهاريج التي ســتدخل  تباعا األرايض اللبنانية هي  ٤200 
صهريج حمولة الواحد منها ٣5000 طن، اما عدد الصهاريج 
التي ســتدخل يوم  الخميس هي ما بني ٧0 اىل ٨0 صهريجا 
ضمن قافلة هي  بطول ٣ كيلومرتات، وقد استكملنا ترتيباتنا 
األمنية عىل امتداد الطريق الدويل من بوابة القاع اىل مدينة 
بعلبك، وحددنا محطتني لالســتقبال الجامهريي والشــعب 
مبشــاركة نواب واحزاب وفعاليات ، األوىل بني العني والنبي 

عثامن يف البقاع الشــاميل ، والثانية عند دوار 
دورس عند مدخل مدينــة بعلبك الجنويب، ومن 
املتوقــع نزول النــاس اىل الطرقات إلســتقبال 
الصهاريــج املحملة بــإالرادة والعزمية والصرب 
املبارش.  االعالمي   النقــل  اعتامد  واإلرصار، مع 
والبواخــر الثــالث، اثنتان محملتــان باملازوت 

والثالثة بالبنزين. 
وتابع : هناك مرحلة ثانية لالســترياد سنعمل 
عليها وفق التداعيات من أجل االســترياد املستمر 
حتى إشــباع الســوق، لســنا تجار محروقات 
وندرك خطورة هذه التجارة عىل املقاومة،  لكننا 
ســنعمل وفق التداعيات من أجل حل مشــكلة، 
ومن اجل الواجب االنساين،  مع ادراكنا لخطورة 
ذلك سنحدد خطواتنا  الحايل، وبناء عىل  الوضع 

الحقا، مع االشــارة اننــا يف الخطوات الالحقــة، وبعد أن 
أبواب  املحروقات عىل  السيايس مبســألة  يتبني االصطفاف 
االنتخابات النيابية، ســنعمد عىل توزيع مازوت التدفئة  يف 
املناطق الجبلية فوق ال٨00 مرت وفق آلية جديدة  وقســائم 
وبطاقات السجاد وغريها، والجهة التي تتحسس من موضوع 
االســترياد مع تداعيات املشــهد الحايل فلتعمد لالســترياد 

واالستجرار  واملنافسة. 
واكد القيادي يف حزب الله  ان هدفنا  إنســاين، لسنا تجار 

مازوت ولن نذهب باملوضوع حتى النهاية الدراكنا يف مسألة 
انخراط املقاومــة بالوضع االقتصــادي، ويك ال يحمل احد 
»غالــون« او مطرة او برميل، نؤكد ان االســتهداف األول هو 
للمؤسسات التي حددها سامحة االمني العام بسعر الكلفة ، 
مع اإلشارة اىل أن هناك  توزيعا مجانيا  سيكون مبثابة هبات  

لبعض املؤسسات.
وختم : ســيتم ابــالغ اإلعالميني بدقة عــن موعد عبور 
الصهاريــج بالوقت املناســب من أجل القيــام بدورهم يف 

التغطية.

ــة« ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ تـــســـلـــيـــم وتــــســــلــــم فــــــي »الـــــــــدفـــــــــاع« و»الــــــداخــــــلــــــيــــــة« و»الــــــخــــــارجــــــيــــــة« و»الـ

الداخليــة  تــم يف وزارة 
التســليم  والبلديــات، حفل 
والتســلم بني الوزير السابق 
والوزير  فهمي  محمد  العميد 
بســام  القــايض  الجديــد 
املدير  حضــور  يف  مولوي، 
الداخيل  االمن  لقــوى  العام 
واملدير  عثــامن  عامد  اللواء 
اللواء  العــام  لالمن  العــام 
عبــاس ابراهيــم وعدد من 
وضباط  االمنيــة  القيادات 

الداخلية. وزارة 
فهمي  الوزير  ألقى  بداية، 
الكلمــة اآلتيــة: »كان الهم 
مهامي،  توليت  عندمــا  لدي 
آب   ٤ مأســاة  بعد  خصوصا 

2020 وتداعياتهــا، ويف خضم االزمة االقتصادية التي ما 
زالــت تعصف بنا، والجائحة الصحيــة التي اصابت العامل 

املواطن«. الوطن وحامية  امن  الحفاظ عىل  كله... هو 
اضــاف: »وال يخفى عىل احد حجــم املهمة التي اوكلت 
العامــة، وحامية  الينا لجهــة املحافظة عىل الســالمة 
املواطنــني يف مواجهــة جائحة كوفيــد 19«، مثنيا عىل 
التابعة لهــم والصليب  »عمــل املحافظني وكل االجهــزة 
ورؤســاء  والقامئقامني  املدين  والدفاع  اللبنــاين  االحمر 
الحي مع االجهزة  باللحم  البلديات واملخاتري، عىل تعاونهم 
االمنية، وعىل جهودهم التي ســاهمت يف تنفيذ املخطط 
الذي تم وضعــه من قبل وزارة الصحــة العامة، من اجل 

العامة«. السالمة 
واكــد ان الدولــة تبنــى بالسياســات املســتدامة ال 

املتعاقبني«. باالشخاص 
لقد  النيابية،  االنتخابــات  اىل  بالنســبة  »امــا  وتابع: 
تم وضع مســودة لخطة عمل كاملــة متكاملة منذ مدة، 
تحــايك التحديات والصعوبات التــي نعيش، فاالنتخابات 
ان شاء  للبنان  انطالق  اعادة  الشفافة والنزيهة ســتكون 
الله. وبعيدا من السياســة ومن االعالم ومن الشــعبوية، 
اؤكــد ان كل االعــامل التي قامــت بهــا وزارة الداخلية 
والبلديات، )ان أعجبــت، أو مل تعجب البعض(، هي اعامل 
نفذت اســتنادا للقوانني املعمول بها. وال يســعني هنا اال 

الحســن،  الوزيرة ريا  بدأتها معايل  التي  بالجهود  انوه  ان 
التنفيذ، حيث تابعناها ووضعنا  والتي كانت موضوعة قيد 

له«. به وخططت  قامت  ما  اضافيا عىل  مدماكا 
الكثري، فالوطن  وختم: »600 يوم قضيتها وتعلمت فيها 
يســتحق التضحيــة وهذا مــا امتنى ان أنقلــه لالجيال 
العتيدة  الوزير، امتنى لكــم وللحكومة  القادمة. معــايل 
الجديــدة، فاملهمة صعبة لكن ال  التوفيق يف مهامكم  كل 
يشء مســتحيال. قلوبنا معكم، ووطنا يســتحق ان نعمل 

اجله«. من 
وشــكر وزير الداخلية والبلديات  بسام املولوي ، »الوزير  

محمــد فهمي  عىل جهده عىل رأس الوزارة«، مشــرياً إىل 
أنه »من منطلق أن الحكم إســتمرارية سأعمل عىل إكامل 
ما بدأ به«، وأوضح املولوي، أن »تثبيت اإلســتقرار األمني 
وتعزيز األمن اإلجتامعي بالتعاون والتنســيق مع  األجهزة 

األولوية«. سيكون   ، األمنية 
وشــــدد عىل »أننا سنــــعمل عىل إســتيعاب  الحراك 
الشعبي  وخلق جو من التنسيق بني أجهزة الوزارة والحراك 
وصــون  حرية التعبري ، مــع الحــرص والتأكيد عىل عدم 
التعــدي عىل األمالك العامة والخاصــة من خالل تطبيق 

القوانني«.
التحضريات  »أننا ســنعمل عىل إستكامل  املولوي،  وأكد 
إلجــراء  اإلنتخابات النيابيــة  والبلديــة واإلختيارية يف 

القانونية«. مواعيدها 

ــة  ــدامـ ــتـ ــسـ املـ بـــالـــســـيـــاســـات  ــنـــى  ــبـ تـ ـــــدولـــــة  ال  : ــمـــي  ــهـ فـ
مـــولـــوي : ســنــســتــكــمــل الــتــحــضــيــرات الجــــــراء االنــتــخــابــات

تسلّم وتسليم بني فهمي ومولوي

جرت مراسم التســليم والتسلم يف وزارة الخارجية 
واملغرتبني بني الوزيرة الســابقة زينــة عكر والوزير 
الجديد عبداللــه بو حبيب، يف حضور مديرة املنظامت 
الدولية السفرية كارولني زيادة، مدير التفتيش السفري 
يوســف رجي، ومديري: الشــؤون السياسية السفري 
غدي خوري، الشــؤون االدارية واملالية الســفري كنج 
الحجل، الشؤون العربية السفري عيل املوىل والشؤون 
االقتصادية السفري فاســكني كالفكيان، مدير مكتب 
الوزيرة عكر يف الخارجية املستشار الديبلومايس وليد 

حيدر.
الوزيرة عكر  الوزيران خلوة ســلمت خاللها  وعقد 
للوزير بو حبيب ملفا عن وزارة الخارجية. بعد ذلك عقد 
اجتامع موســع مع كبار موظفي السلك الديبلومايس 

من السفراء. 
واشارت عكر يف كلمة القتها اىل انني عملت إرضاء 
لضمريي وقناعايت ومل نسرتجع حقوق الناس والدولة 
ومل نحقق ما أردنا تحقيقه، لكننا حاولنا واألكيد اننا اذا 

مل نغري ذهنيتنا فلن نستطيع تغيري وطننا«.
واوضحت«انني  حرضت أمــس اىل الوزارة لوداع املوظفني 
العاملني حــرصا ففوجئت بترصف غري الئق إذ أغلقت األبواب 
التــي يجب ان تبقى مفتوحة امام الجميع وهذه الترصفات ال 
تليق باي ادارة او مســؤول«. واكدت عكر ان »أهداف زيارايت 
اىل الخارج إعادة وصل مــا انقطع مع بعض الدول الصديقة 

والشقيقة وتعزيز العالقات الثنائية ملا فيه مصلحة لبنان«.
بدوره اشــار الوزير بو حبيب اىل أننا سنســعى إىل تعزيز 

عالقتنا مع  العامل العريب ، فنحن جزء منه وال ميكن أن نتخىّل 
ال عن العامل العريب، وال عن  العامل الغريب«.

واكد أن »األهم أن نسعى ألن تساعدنا هذه الدول، وال يوجد 
أي دولة ال ترغب سوى باستقرار  لبنان«، موضحاً أن »الظروف 
صعبــة، ورغم ذلك، الدبلوماســيون اللبنانيون من العظامء، 

وسنكون فريق عمل موّحداً«.
وشــدد بو حبيب عىل ان »العمل العام مشــرتك بني الرجل 

واملرأة«.

عكــــــر : اذا لــــــم تغّير ذهنيتنــــــا فلن نســــــتطيع تغييــــــر وطننا
بــــــو حبيب : ال يُمكــــــن ان نتخلى عن العامليــــــن العربي والغربي

تسلم وتسليم بني عكر وبوحبيب

التســليم  مراســم  جرت 
والتســلم يف وزارة الدفــاع 
الدفاع  وزيــرة  بني  الوطني 
الســابقة زينة عكر ووزير 
الدفاع الجديد موريس سليم، 
وقــد أقيمت للوزير ســليم 
مراســم إســتقبال رسمية 
تالها لقاء بينه وبني الوزيرة 
عكــر أطلعتــه خالله عىل 
التي  وامللفات  الوزارة  شؤون 
أنجــزت والتي ال تــزال قيد 
الدراســة، كام سلمته ملفا 

بهذا الخصوص.
ثم ألقت الوزيرة عكر كلمة 
العامة  »الخدمة  فيها:  قالت 
هذا  ترشيفا.  وليست  تكليفا 
ما أؤمن بــه. خدمة الوطن 
والناس تقتيض منا التفاين، 
علينا  تفرض  واملســؤولية 
والهــادف.  املجــدي  االداء 
الجديــة يف العمل ليســت 
القانون  والتــزام  قســوة، 
بديهي ومطلوب من الجميع 

رسميني ومواطنني«.
اضافــت: »ال بد بداية من 
توجيه الشكر للجيش اللبناين 
قيادة وضباطا وعســكريني 
الوطــن، كام  إمتــداد  عىل 
جميع  اىل  بالشــكر  أتوجه 
الذين  والعسكريني  الضباط 
عملــوا اىل جانبي يف وزارة 
الدفاع، وأنوه بتعاونهم معي 
خالل الفرتة التي توليت فيها 
مسؤوليايت يف هذه الوزارة. 
لقد بقي الجيش اللبناين عىل 
جهوزيته ومعنوياته العالية 
وقــام مبهامــه يف حفظ 
األمن واإلســتقرار يف البالد 
اىل جانــب حامية املواطنني 

ومساندتهم«.
»االلتــزام  ان  واكــدت 
عــىل  واجــب  بالقانــون 
كنت  »انني  اىل  الجميــع«، 
امتنى ان تكون حصة النساء 
اكرب،  الجديدة  الحكومة  يف 

ــم لــلــجــيــش ــ ــدعـ ــ ــارج لـــحـــشـــد الـ ــ ــخ ــ ــل ــ ل ــر : زيــــــاراتــــــي  ــكـ عـ
لـــيـــبـــقـــى الـــجـــيـــش حـــصـــن الـــوطـــن ــيـــم : ســـنـــســـعـــى  ــلـ سـ

تسلّم وتسليم بني عكر وسليم

العامد جوزاف عون،  الجيش  قائد  استقبل 
بحضور أعضــاء املجلس العســكري وكبار 
ضباط القيــادة، وزير الدفاع الجديد موريس 
ســليم، قبيل مراسم التســليم والتسلم التي 
شــهدتها وزارة الدفاع الوطنــي بني الوزيرة 

السابقة زينة عكر والوزير الجديد.
وأقيمــت يف باحة وزارة الدفاع مراســم 
الترشيفــات التي أدتها وحــدات من القوات 
العســكرية  والرشطة  والجويــة  البحرية 

وموسيقى الجيش.

ــل وزيـــــــــر ــ ــ ــب ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ قــــــــائــــــــد الــــــجــــــيــــــش اس
ــل الـــتـــســـلـــيـــم والــتــســلــم ــبـ الـــــدفـــــاع الـــجـــديـــد قـ

الرتبيــة  وزيــر  تســلم 
الدكتور  العــايل  والتعليــم 
عباس الحلبي مهامت الوزارة 
الدكتور  الســابق  الوزير  من 
طارق املجــذوب يف احتفال 
الوزير، يف  أقيم يف مكتــب 
للرتبية  العام  املديــر  حضور 
الجامعة  رئيــس  يرق،  فادي 
أيوب،  فؤاد  الدكتور  اللبنانية 
املهني  للتعليم  العامة  املديرة 
والتقنــي الدكتــورة هنادي 
الرتبوي  املركز  رئيــس  بري، 
للبحوث واإلمناء جورج نهرا، 

وجمع من اإلعالميني.
وقــال املجــذوب »أنجزت 
فرضها،  أو  واجبهــا  الوزارة 

تربويا ومناهج، كــام ذكرنا يف مؤمتر إطالق خطة العودة 
إىل املدارس والــــثانويات. وعملت وزارة الرتبية والتعليم 
املدعــوم إىل عدد من  املازوت بالســعر  العايل عىل توفري 
وكذلك  والخاصة،  الرســمية  والثانويات،  واملدارس  املعاهد 
وفــرت مجانا، بدعــم من الجهــات املانحة، كام الســنة 
املاضية، كتاب املركــز الرتبوي للبحوث واإلمناء لكل مراحل 
بدعم  توفره حاليا،  الرســــمية، وهي  والثانويات  املدارس 
التي تعتمد  الخاصــة  للمــدارس والثانويات  الجهات،  هذه 
املانحة  الجهــات  بدعم من  ايضــا،  الكتــاب. ووفرت  هذا 
أيضا، القرطاســية للمرحلتــني األوىل والثانية يف املدارس 
الرســمية، وهي تؤمنه حاليا، بدعــم هذه الجهات، إىل كل 
املدارس والثانويات  الرسمية، وعدد من  املدارس والثانويات 

الخاصة.
وتعمــل وزارة الرتبية والتعليم العــايل عىل توفري مادة 
البنزين لإلداريني واألســاتذة، بالتعاون مع الجهات املانحة 

ووزاريت الطاقــة وامليــاه والداخليــة والبلديــات وهناك 

إيجابيات يف هــذا الخصوص«. وتابع: »تتعاظم الصعوبات 

التي تواجه انطالق الســنة الدراســية أو الجامعية، إال أن 

اإلرادة تزحزح الجبال، كام يقال. وندعو الجميع من وزارات 

ومؤسســات عامة وبلديات اىل الوقوف إىل جانب الوزارة 

الدراســية، وقال:  الوزيــر لدعم انطالق الســنة  ومعايل 

»نســلمكم حزمة من املشــاريع واالقرتاحات وامللفات التي 

متابعتكم. تتطلب 

بدوره اشــار وزير الرتبية الجديد عباس الحلبي اىل انه ال 

املك عصا ســحرية ولن اطلق الوعود الرباقة بل سأتعاون 

الرتبوي  القطاع  الصعوبات ولتحســني  لتليــل  الجميع  مع 

وتكمن اوىل الصعوبــات يف تأمني العودة اآلمنة اىل العام 

الدرايس وما فيها من تأمني املستلزمات.

ولفت الوزير الحلبــي اىل ان املعلم هو صانع االجيال اىل 

جانب االهل واســاتذتنا اليوم مع عائالتهم بأمس الحاجة 

اىل دعم الدولة واىل التفهم واالحتضان.

ــاً ــ ــوي ــ ــرب ــ ت واجــــبــــهــــا  انـــــجـــــزت  الـــــــــــــوزارة   : املــــــجــــــذوب 
ــات ــب ــق ــع ــع الــجــمــيــع لــتــذلــيــل ال ــ الــحــلــبــي : ســـأتـــعـــاون م

تسلّم وتسليم بني املجذوب والحلبي

وقمت بزيارات خارجية لحشد 
الدعم للجيش اللبناين«.

موريس  الدفاع   وعرب وزير 
ســليم ، »عن تقديره للجهود 
الوزير  زينة عكر   التي بذلتها 

يف هــذه الظــروف الصعبة 
التي ميّر بها بلدنا«. وأشــار 
إىل أنه »إزاء ما يواجه وطننا 
من مخاطر وصعوبات يقوم 
جيشــنا بدوره بإندفاع ممّيز 

وبأداء إحرتايفّ وهّمة ال تعرف 
الكلل، وسنسعى بكل إمكاناتنا 
لرفــع مســتوى جهوزيــة 
الوحدات ليبقى  الجيش  حصن 

الوطن ودرعه املنيع«.

مراسم ترشيفات للوزير الجديد يف وزارة الدفاع
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

االربعاء 15  أيلول 2021

ــون: ــ ــ ــام ــ ــ ــح ــ ــ ـــاة وامل ــ ــض ــ ــقـ ــ الـ
مــــــــــواقــــــــــف وطــــــــرائــــــــف

املحامي نارض كسبار

عىل اثر اهداء كتايب الجديد »القرارات الكربى 
يف  املدنية  االســتئناف  محكمة  عــن  الصادرة 
بريوت« اىل املحامية ســهى االسعد حيث كتبت 

لها:
اىل الزميلة الكرمية ســهى االسعد املحرتمة 

امللكة.
امللكة....

امللكة بالعمل، واالخــاق، والقانون، واملحبة 
والتســامح واالحرتام واللهفة امللكة بصفات ال 
تتسع لها الكتب واملجلدات. والتي تحب الجميع، 
وتســاعد الجميع وتقف اىل جانبهم يف الرساء 
والرضاء. ال تفارق البســمة ثغرها مهام اشتدت 
عليها الصعاب. تعطي املعنويات لجميع املحيطني 
بها حتــى ال يقعوا يف االحبــاط يف هذا الزمن 

الرديء.
اعىل  مع محبتي واحرتامي وتقديري وعقبال 

املراكز واملناصب.
اجابت الزميلة سهى االسعد مبا يأيت:

ترشفت اليوم باســتام نســخة مــن كتاب 
القرارات الكربى االســتاذ نارض كســبار والذي 
كرمني بكلامت مبثابة وسام افتخر به من رجل 
قانوين بامتيــاز وزميل مقرب من قلوب الجميع 

ونقيب عتيد انشالله.
شكرا نقيب.

* * *

{ ولكن للمحامي
 أمني الخوري!!! {

النقيب املرحوم عصــام كرم اىل كونه قانونيا 
ضليعا قوي الشكيمة، سليم الحجة،معروف بانه 
العربية وآدابها،  اللغة  أديب مرموق مالك ناصية 
سلس الكلمة، محدث لبق، رسيع الخاطر وعفوي 
النكتة. كان اثناء اشــغاله منصب النقيب يطلب 
من اعضــاء مجلس النقابة ابــداء ماحظاتهم 
بشأن اي مرشوع يطرح عىل املجلس. وكان احد 
االعضاء يف املجلس املحامي املرحوم أمني الخروي 
عندما يبدأ بالتعليق عىل املرشوع يطنب يف ذكر 
حسنات هذا املرشوع وفوائده العميمة، ثم يردف 
يف نهاية املداخلة قائا: ولكن! ليميض من بعد 
يف نقد املــرشوع. اىل ان اضحت هــذه الكلمة 
الخوري  »ولكن« مصاحبة لحضور االستاذ أمني 
كل جلســة. وكان النقيب كــرم عند كل مداخلة 
يقول بينه وبني نفسه ويف مثل الهمس: »نجانا 
الله من ولكن«. وكان النقيب الشــيخ ميشــال 
خطار يحث يف كل مرة زميلــه الجالس بجانبه 
املداخلة  اختصار  االجتامعات عــىل  اىل طاولة 
ليس لعدم استحسانه لها بل وقاية من »ولكن«. 
فاذا ما انقضت املداخلة من دون »ولكن« انفرجت 
اسارير النقيب كرم وقال: الحمد الله، الحمد لله. 
واما اذا اطلّت »ولكن« أمعن النقيب يف االصغاء 
حتى نهاية املداخلة ليقول: الحمد الله، الحمد الله 

الذي ال يحمد عىل مكروه سواه !!.
* * *

{ رخص يل: للمحامي
 نبيل طوبيا {

املحامني يف بريوت  نقابة  كان عضو مجلس 
لعدة ســنوات املحامــي املرحوم نبيــل طوبيا، 
قــوي الشــخصية، متمكناً بعمق مــن قانون 
تنظيم مهنة املحامــاة ونظامها الداخيل وبقية 
انظمتها، وكذلك مــن املواضيع املتصلة بأعامل 
النقابة وما يتفرغ عنها. ويف جلســات مجلس 
النقابة، كثرياً ما تأخذ املواضيع املطروحة حيزاً 
كبرياً من املناقشــات، وخصوصــاً يف أذونات 
املاحقة وما يسمى برفع الحصانة من عدمها، 
واالمور املالية. ويف مــرات عديدة، وكان يرفع 
املرحوم نبيل يــده ليأخذ الــكام بالتزامن مع 
استعامله كلمته الشهرية: رخص يل )اي اسمح 
يل بالكام(. فنسمع معايل النقيب رمزي جريج 

يتمتم بصوت خافت جداً: 
الله يسرت.

* * *

{ بكل محبة: للمحامي
 نارض كسبار {

مجلس  دخويل  منــذ  يذكر.  باليشء  واليشء 
نقابة املحامني يف بريوت، وانا ابدي ماحظايت 
وآرايئ بهدوء ملحوظ، وباختصار كيل متاشياً مع 
نصيحة معلمي املحامي املرحوم اوغست باخوس 
الذي كان يقول يل:«ما ترصف بنزين عالفايض«. 
ومنذ والية النقيب جورج جريج، بدأت اســتعمل 
قبل البــدء مبداخايت كلمة: مبحبــة. وبعدها 
أعرض االمور بتسلســل وجدية وهدوء. وانهي 
مداخايت احياناً بعد ان اكون قد نسفت االقرتاح 
من اساســه. لدرجة ان النقيب النشــيط جورج 
جريج، وما ان انتهيت مرة من احدى مداخايت، 

حتى قال يل:
- حبيب القلــب. اذا مبحبة وهيك. فكيف اذا 
مش مبحبة. وكانت هذه العبارة كافية لتضفي 
جواً مــن الراحــة والفرح واالنــرشاح داخل 

املجلس.

السنة الدراسية ٢٠٢١ــ٢٠٢٢: اساتذة محرومون.. أهالي ُمتخّوفون.. وطالب مظلومون
رجاء الخطيب 

يف تحديات ال تنتهي، يعيش قطــاع التعليم يف لبنان يف 
بحر من الصعوبات واملعوقات للحفاظ عىل أكرب ثروة وطنية 
ال يجب التفريط بها وهي التعليم. قبيل بدئ الحكومة الجديدة 
العمل، قام وزير الرتبية السابق باإلعان عن موعد بدئ العام 
الدرايس بشــكل مفاجئ أربك التامذة، واألهيل، واالساتذة 
عىل حد سواء. فام هو رأي االســاتذة فيام تم اإلعان عنه، 

وهل تطبيقه أمر ممكن؟
 الناشــطة يف املجتمع املدين واملعلمــة املتعاقدة نرسين 
شاهني أكدت ل« الديار« أن االساتذة املتعاقدين يدعمون وزير 
الرتبية بقراره العودة الحضورية إىل املدارس ألنه وبحســب 
قولها، قد أثبت التعليم عن بعد فشله يف لبنان العام املنرصم 
بظل غياب بعض املقومات، فام البال حالياً مع غياب تام لهذه 
املقومات خصوصاً وأن الحواسيب التي وعد بها التامذة متت 
رسقتها، ومل يتم تأمني مبلغ مليون لرية لكل تلميذ، كام وهبة 

500 مليار لدعم املدارس أمل يتم تأمينها أيضاً؟
ورأت أن ما قام به وزير الرتبية هو تحديد الخطة والرؤية 
للعام الــدرايس يف الوقت الذي ما زال إىل حد اآلن يســعى 
مع منظــامت وجهات لتقديــم منح ومســاعدات للقطاع 
التعليميحتى قبل أن يقوم االســاتذة باإلكامل وقبل أن تقوم 
املدارس بفتح ابوابها أمام التسجيل، وبالتايل تساءلت شاهني 
عن مدى حكمة الوزير يف اتخاذ هكــذا قرار خصوصاً وأنه 
يستوجب وفق الخطة البدء بتسجيل التامذة يف الوقت الذي 
يقوم به االساتذة يف تنفيذ إرضابات مطلبية وعدم قدرة عىل 
الصمود لدى االساتذة أنفسهم خصوصاً االساتذة املتعاقدين 
الذين ال يحصلوا عــىل أكرث من 80 ألف يف اليوم بأحســن 
األحوال وهو ما مل يعد يشــكل حتى نصــف قيمة صفيحة 
البنزين التي يحتاج منها األستاذ إىل إثنني كمعدل وسطي يف 

األسبوع للحضور إىل عمله.
وأكدت بدء اإلرضاب وعدم النية لدى االســاتذة املتعاقدين 
للعودة إىل التعليم ليــس ألنهم ال يريدون عدم االلتزام بالعام 
الدرايس، امنا ألن الواقــع مزري إىل درجة عدم قدرتهم عىل 
القيــام بواجباتهم بشــكل خارج عــن ارادتهم،كام تحدثت 
عن تذرع وزيــر الرتبية برضورة اســتحصال عىل موافقة 
مــن املجلس النيايب لرصف بدالت نقل لألســاتذة وهو األمر 
الغري صحيــح كونهم يف بدايــة التعاقد كانــوا يتقاضون 
 هذا البــدل من صناديق املدارس ومن بعدهــا تم إلغاء األمر.

وشــددت عىل وجوب التنســيق يف ما بني الوزارات واإلدارة 
املعنية إلطاق خطة طوارئ يف الباد كام قاموا سابقاً بدعم 
قطاعات متعددة ألن القطــاع التعليمي عىل كافة األرايض 
مهدد باالنهيار التام وهــو ال يقل أهمية عن القطاع الصحي 
وعن األمن الغــذايئ، ال بل هو ميكن أن يصنف كأمن تعليمي 
يســتوجب الحفاظ عليه ملا له من تأثري ضخم عىل مستقبل 

لبنان. 
وعن البطاقة التمويلية، رفضت شــاهني أن يتم اعطائها 
لألســتاذ كنوع من املســاعدة، مشــددة عىل أن املعلم ليس 
مبتســول يريد فقط أن يدعم بهذه الطريقة، وال يجب أن تتم 
اهانته خصوصــاً وأن بدل النقل الذي تحدث عنه الوزير وهو 
قيمتــه 2٤ ألف، حرم منه ٧0٪ من الــكادر التعليمي كونهم 
من االســاتذة املتعاقدين حيث قاموا بإعطاء راتب شهر إىل 
كافة املوظفني يف القطاع العام وحصل عليها ما نسبته ٤0٪ 
التعليمي من االســاتذة واالداريني واملوظفني يف  منالقطاع 

وزارة الرتبية وحرم منها األستاذ املتعاقد. 
ويف معانــاة إضافية عىل معاناتهم، قالت أن االســاتذة 
املتعاقديــن غري قادرين عىل االســتفادة مــن الزيادة كون 
الوزير قد قلص العــام الدرايس الذي ال يجب أن ينخفض عن 
ما يعادل ٣0 أسبوع يف العام، حيث سوف يبلغ العام الحايل 
وفــق الخطة الحالية والتحديات القامئة 18 أســبوع فقط، 

باإلضافــة إىل التذرع بحجة تعني االســاتذة يف لبنان مام 
يســتوجب أن يتم الدفع لهم بالعملة الوطنية، ولكن تحدثت 
شــاهني عن امتاكها وثائق تثبت أن معظم االساتذة كانوا 
يقبضون بالدوالر عندما قامــت الدول املانحة بتمويل خطة 
تعليم الاجئني السوريني يف لبنان قبل أن يتم تحويل القبض 
إىل العملة اللبنانية بشــكل مفاجئمتسائلة عن من يستفيد 

من فروقات العملة بعد هذه الخطوة. 
أما عن هجرة االساتذة، قالت شاهني أن لبنان خرس حوايل 
1800 أســتاذ واألرقام مرجحة إىل االرتفاع خال الشــهر 
القادم كوننا اقرتبنا من املوســم الــدرايس واملدارس بدأت 
بطلبات توظيــف لتغطية هذا الفــراغ الحاصل يف األماكن 
الشــاغرة يف كافة املدارس الرســمية والخاصة والجامعة 
اللبنانية والجامعــات الخاصة يف نتيجــة أخطر ما تكون 
عىل لبنان وتتمثل بهجرة األدمغة القدرة عىل النهوض بالبلد 
بسبب أزمة سياسية بحت تسببت بها هذه الطبقة الحاكمة 
وسوف نحصد تبعات هذه الخســارة بعد سنوات قليلةوفق 
شاهني. كام وسخرت مامأسمته إنجاز بني مزدوجني للوزارة 
عن توفري الكتاب املدريس الرسمي الذي عادة ما يكون سعره 
رمزي، واوعزت إىل املدارس الخاصة باالستعانة به يف حال 
واجهوا صعوبات يف الحصول عىل كتاب خاص بهم، مشرية 
إىل أن األمر سخيف جداً خصوصاً وأنهم يف املدارس الرسمية 
يلجؤون أحياناً إىل االســتعانة بكتب املدرسة الخاصة كون 

أحدث طبعة رسمية صدرت عام 1٩٩2. 
يف الختام تحدثت شاهني عن هيئة التنسيق النقابية التي 
تضم روابط القطاع التعليمــي كافة، وكل رابطة تضم كافة 
االحزاب اللبنانيــة التي حصلت عليها بالتوافق الســيايس، 
وعربت عن دهشــتها من قيامهــم بالتظاهر أمــام وزارة 
الرتبيةبوجه النظام الفاســد الذي يؤدي إىل انهيار القطاع 
التعليمي، علــامً أنهم هم الصورة املصغرة عــن هذا النظام 
الفاســد وكونهم غري قادرين عىل تســمية مســؤول واحد 
باالســم ألنهم وكاء االحزاب املوجودة يف السلطة وشبهت 
مــا حصل باملرسحيــة الفلكلورية من قبل هيئة التنســيق 
الفاقدة للرشعية والتي هي فوق القانون وفق شــاهني، ألنه 
مىض وقت عىل انتهاء واليتها وســمحت لنفسها بالتمديد 
دون االنتخابــات أو الدعوة إىل جمعيــة عمومية وباإلبقاء 
عىل الروابط التي قامت بالتظاهر حالياً بعد علمها مبساعي 
الوزير للحصول عىل بدالت النقل ليك تقوم اقتطاف اإلنجاز 
يف حال حصوله خصوصــاً وأن االنتخابات اقرتبت والجميع 

يسعى إىل شد العصب الحزيب. 
عىل املقلب اآلخــر، ويف معاناة مشــابهة ولكن من نوع 
أخر، والدة تلميذين يف إحدى املدارس الرســمية السيدة هناء 
زنربكجي التي مل تخف خوفهــا العميق من عدم قدرتها عىل 
إرســال األطفال إىل املدرســة هذا العام، وعربت عن صدمة 
شديدة تعيشــها من تراخي الدولة واملسؤولني أمام هكذا امر 
أســايس وهو التعليم. زنربكجي أكدت ل »الديار« أنها تربت 
يف أرسة تقدس التعليم وتعتز بكونها تخرجت من مؤسسات 
تعليمية لبنانية، خصوصــاً وأن اخوتها العاملني يف الخارج 
القوا إستحســان وقبول فوري عندما تقدموا منذ زمن للعمل 
بشــهادة لبنانية، وأبدت خوفها عىل أن تفقد هذه الشهادة 
قيمتها مع كل مــا يحصل ويواجه هــذا القطاع. زنربكجي 
التي فقدت عملهــا إبان ثورة 1٧ ترشيــن، تعيش واوالدها 
اإلثنني عىل راتب زوجها الذي يكاد ال يكفي نصف الشهر مع 
الغاء املســتفحل والتضخم املفرط، تعــرب عن رعب يصيبها 
لدى التفكري يف عــدم قدرتها وزوجها عىل إرســال األوالد 
إىل املدرســة التي تبعد 22 كم عن منزلهــم، فهم وإن تخلوا 
عن خدمات النقــل وقرروا أن ينقلوا األطفال إىل املدرســة 
بأنفســهم، فانهم مــا زالوا بحاجــة إىل مصاريف مرتفعة 
جداًلتغطيــة كلفة املحروقات بالدرجــة األوىل، ثم إن باقي 
التفاصيل ميكــن »أن ندخر« لها وفــق زنربكجي. باإلضافة 
إىل هذه املعضلة، تتعجب الســيدة من تراجع نوعية التعليم 
يف املدرسة الرسمية وتتخوف من أساليب دراسية جديدة ال 
تنطوي عىل نوعية مرتفعة كام يف الســابق، خصوصاً وان 
ثاثة من اســاتذة اوالدها تركوا البلد وتم تعيني اساتذة جدد 
مكانهم بعمر صغري وقــد يكونوا ال يتمتعوا بالخربة الازمة 
للتدريس بأســلوب يعوض ما فــات يف العامني املنرصمني، 
منــددة بالتعليم عن بُعد وعدم جدوتــه يف بلد باتت ال توجد 
به األساسيات.يف الختام شــددت أنها وصديقاتها دامئاً ما 
يتحدثون يف هذا الشــأن، وأن لسان حال معظم األمهات يف 
لبنان يقول أنهم يرفضون بشكل قاطع املساومة عىل نوعية 
التعليم ألي ســبب كان، وأنهم جاهزون ألي تحرك يســاهم 
يف الحفاظ عىل حق االســاتذة إلعطائهــم مقومات البقاء، 
وللحفاظ عىل املؤسســات التعلمية مــن االنهيار حتى ولو 
انهارت كافة مؤسســات الدولة، ألنه وبحسب زنربكجي هذا 
هو االســتثامر الوحيد الناجح والذي يستحق أن نضحي من 
أجله ســواء للبقاء و املقاومة، أو حتى للذهاب إىل الخارج و 

املقاومة من هناك. 

ــب ــي ــصــل ــي قــــــــداس ارتـــــفـــــاع ال ــ الــــعــــّمــــار فـ
للبنان لــيــكــن خــشــبــة خـــالص   : الــقــمــر  ــر  ديـ ــي  ف

إلــــغــــاء دان  ــن«  ــ ــديـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ املـ »حــــــــــــراك 
تـــأجـــيـــلـــه أو  الــــــــــدراســــــــــي  الــــــــعــــــــام 

املارونية  صيــدا  ابرشــية  راعي    ترأس 
املطران مارون العــامر الذبيحة االلهية عىل 
تلة الصليب يف دير القمر، مبناســبة ارتفاع 
الصليب املقدس، عاونه فيه االبوين جوزيف 
ايب عون ونعامن قزحيــا، ولفيف من اآلباء 
والجوار. البلدة  من  ابناء  ومشاركة   والكهنة 

وخــال القــداس القى العــامر عظة ركز 
فيهــا عــىل معنى املناســبة وقــال، »انه 
عيــد مبــارك والصليب يقــوى االميان يف 
نفوســنا، عىل الرغــم من الوبــاء . ندايئ 
املســيح  يســوع  الرب  صليب  تجعلــوا  أال 
الخــايص بعيدا مــن حياتكــم وقلوبكم 

وعائاتكــم، فعبثــا نحــاول التفتيش عن 
 قلوبنا بغري الصليب فيعطي لحياتنا معنى«.

اضاف: »نتمنى للحكومة الجديدة الخري ونصيل 
 لها النقاذ لبنان من املستنقع الذي نحن فيه«.

ابن  االنجيل صوت يسوع  وختم:« من خال 
الله الحبيب املخلــص الجلكم، وهذا الصوت 
يجــب ان نــردده يف حياتنا يك نســتطيع 
االنتصــار عىل الــرش وعىل الفســاد وهو 
خشــبة الخاص لنا يف لبنان. نعيد ويبقى 
الصليــب مرفوعا عىل جبالنــا وبادنا النه 
النور والطريق الجــل خاصنا وانقاذ وطننا 

وكل العامل«.

دان حراك املتعاقدين )ثانوي، أســايس، 
مهني، مستعان، إجرايئ، صناديق مدارس( 
يف بيــان، »مســلكيات روابط الســلطة 
وعنرتياتهــا التي ال نســمع منها إال الغاء 
الرســمي«،  للتعليم  او ارضاب  أو تأجيــل 
عند  عليها  اعتادوا  »سيمفونية  أنها  معتربا 
بداية كل عام درايس وليس لهم غريها من 

العزف«. سيمفونيات 
واالخاق  الوطنيــة  »هــل  وتســاءل: 
والدين والقيــم الرتبوية تقول لكم بابتزاز 
العلمي،  ومســتقبلهم  وتحصيلهم  الطاب 
التي تذهب عنهم  واملتعاقدين وســاعاتهم 

أنتم تســتمر  بفضــل عنرتياتكــم، بينام 
ألغي  أو  الدرايس  العــام  رواتبكم إن تأجل 
وتقبضون رواتبكم طيلة 12 شــهرا، بينام 
الطالب من  راتبه ويحرم  املتعاقد من  يحرم 

تعليمه«؟ تحصيل 
ودعــا »مؤسســات املجتمــع املــدين 
من  الروابط  هــذه  تقرتفه  مــا  إدانة  إىل 
مســلكيات أدت وتؤدي، ليــس اىل تدمري 
التعليم الرســمي عىل حساب الخاص، بل 
اىل انهائــه لألبد وكأنها مؤامرة يشــرتك 
فيها هؤالء مع قــوى خارجية لتدمري هذا 

الوطن«.

»الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــة« وافــــــــــــــقــــــــــــــت عـــــــــلـــــــــى ادخـــــــــــــــــــــــــــال تــــــــعــــــــديــــــــالت
عــــلــــى اقـــــــتـــــــراح افــــــــــــادة االطـــــــبـــــــاء مــــــن الـــــضـــــمـــــان الــــصــــحــــي بــــعــــد الـــــــــ64 

برئاســة  جلســة  الصحة  لجنة  عقدت 
النواب:  وحضــور  عراجي  عاصــم  النائب 
فــادي ســعد، عناية عــز الديــن، عدنان 
طرابليس، قاسم هاشم، عيل املقداد، محمد 

القرعاوي، وفادي عامة.
ملجلس  الســابق  الرئيس  ايضــا  وحرض 
القضــاء االعــىل الدكتــور غالــب غانم، 
نقيــب أطباء لبنان الربوفســور رشف ابو 
رشف، نقيــب اطباء الشــامل ســليم ايب 
الضامن  عن  ناصيف  ايب  وشــوقي  صالح، 

االجتامعي.
وناقشت اللجنة اقرتاح قانون تعديل املادة 
التاســعة من قانون الضــامن االجتامعي 
الذي قدمــه النائبان عاصم عراجي وماريو 

عون.
 ٩ املادة  »ان  عراجي:  قال  الجلســة،  بعد 
من قانون الضــامن االجتامعي تنص عىل 
الضامن  مــن  باالفادة  املشــمولة  الفئات 
الصحي بعد ســن الـ6٤. ومنذ العام 201٧ 

كنا تقدمنا باقــرتاح قانون ان كل مضمون بعد الـ6٤ عاما 
يستمر يف االفادة من ضامنه الصحي، واصبح حيز التطبيق 
وهنــاك كرث يفيدون منه. والحقيقــة ان انجازا تحقق الن 
مــن كان يف عمله ويصل اىل الـ6٤ ويتقاىض تعويضه اذا 
دخل اىل املستشفى مرة او مرتني يدفع تعويضه كاما وال 
ميلك القدرة املادية. فأي فرد مضمون يف اي مؤسسة فوق 

العرشيــن وعندما ينهي خدماته يف الـــ6٤ يبقى ضامنه 
الصحي قامئا. وهذا مل يشــمل االطبــاء، والطبيب عنرص 
اســايس يف القطاع الصحي والضامن ال ميكنه االستمرار 
التعاونية وال املؤسســات  الوزارة وال  من دون االطباء وال 
يشمل  مل  ويومها  اســايس  عنرص  فالطبيب  العســكرية. 
االقــرتاح االطبــاء، فالطبيب مضمون ويدفع اشــرتاكات 
شهرية وبعد ســن الـ6٤ ال يعود مضمونا. فاالقرتاح اليوم 

عىل اساس ان الطبيب يكمل يف االفادة من 
الضــامن الصحي بعد الـ6٤، وهذا رضوري 
فا  صحية  مؤسســات  يف  يعمــل  لكونه 
الـ6٤ وال ضامن  ان يصل اىل عمــر  يجوز 
لديه وال مؤسســات ضامنة. وحصل توافق 
يف اللجنــة عىل ادخال بعــض التعديات. 
وقد اتفقنا مع النقابة والضامن االجتامعي 
عىل عقد جلســات من اجل هذه التعديات، 
العاجل سنعود اىل مناقشتها،  القريب  ويف 
اللجنة وافقوا  اعضاء  ان  اىل  االشــارة  مع 
عىل االقرتاح ان يكون لاطباء ضامن صحي 
اي ال يخضعــون للنظام التقاعدي والتقاعد 
صحيا، امنا يشــملهم فرق الضامن الطبي، 
وهذا  واالمومة،  املرىض  ضامن  صندوق  أي 

عمل اسايس«.
وختم: »يف ما يتعلق بفقدان الدواء، الخاف 
كان قامئا بني مرصف لبنان ورشكات مستوردي 
االدويــة. وعملت عىل هذا املوضوع مع معايل 
الوزير حتى وجدنا حا جزئيا والكلفة املرتفعة 
للمستلزمات الطبية التي اصبحت أسعارها خيالية. نعود ونقول 
لــن نضع العيص يف الدواليب، ونحن كلجنة صحة ســراقب 
الوضع الطبي مثلام كنا نراقبه مع الوزير السابق الدكتور حمد 
حســن الذي بذل جهدا كبريا وكانت عاقته جيدة مع اللجنة. 
نتمنى ايضا ان يكون التعاون نفسه مع الدكتور فراس االبيض 

لخري البلد واملرىض الذين يتحملون عذابات كثرية«.

خالل االجتامع
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االربعاء 15 أيلول 2021

التأليف  املحروقــات  ســوق  تتلقــف  مل 
الحكومي بـــ »ارتياح وانفــراج« كام كان 
مأموالً... بل تفاقمت األزمة مع رفع عدد كبري 
من  تخّوفاً  بعضــه  خراطيمه،  املحطات  من 
نفاد  اآلخر بسبب  األمنية، والبعض  الحوادث 
املخزون... والنتيجــة واحدة: ال يزال املواطن 
يشــحذ البنزين من هنا، واملازوت من هناك، 
فيام التهريب عىل غاربه والســوق السوداء 

بكامل نشاطها.
عضو نقابة أصحــاب محطات املحروقات 

جورج الرباكس كشــف أن »إحــدى البواخر 
بــدأت بتفريغ حمولتهــا، وبعض الرشكات 
تنتظر الحصــول عىل أموالها من االعتامدات 
البدء بتسلّم الحموالت  املخصصة سابقاً قبل 

الجديدة«.
تكفي  املتواجــدة  »الكميات  أن  وأوضــح 
الســوق مدة 10 أيام«، آمــاً أن »يجد وزير 
الســترياد  املناِســبة  اآللية  الجديد  الطاقة 
أن »البيع يف املحطات  املحروقات«، مؤكــداً 

سيكون عىل أساس اآللية املعتمدة«.

حمولــــــة باخرة تخــــــرق أزمة املحروقــــــات املتفاقمة
البراكــــــس : باخرة بنزين باشــــــرت تفريــــــغ حمولتها

بتوجــــيه مــن املدير العــام للصندوق 
الوطني للضــامن االجتامعي الدكتور محمد 
كريك، تقــّدم محامــي الصندوق »باالّدعاء 
املالية يف بريوت عىل  العامــة  النيابة  أمام 
بعد  التجارية  Issa import  والخرض  رشكتي 
الصندوق  األخرية من ســجات  شطب هذه 
الذين ال تتوافر  وكذلك عىل األَجراء الوهميني 
بهم رشوط الخضوع واالســتفادة واملطالبة 
باسرتداد التقدميات التي استفادوا منها دون 

وجه حق«.
وصــدر عن مديريــة العاقــات العامة 
يف الصنــدوق البيــان اآليت: »ألن العمل يف 
الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعي 
يقوم عىل املتابعة واالســتمرارية وألن هدر 
حقوق الناس والتعدي عليها بات من املألوف 
واملستســاغ يف اآلونة األخرية،  تعّهد املدير 
العام الدكتور محمد كريك أن يكون هذا امللف 
إدارة الصندوق، وأن تقوم  عىل سلّم أولويات 
أجهزتــه الرقابية والقانونية بــكل ما يلزم 

للحؤول دون إضاعة أموال املضمونني. 
وعليــه، وبتوجيه من املديــر العام، تقدم 
محامــي الصندوق، ، باالدعــاء أمام النيابة 
 Issa العامة املالية يف بــريوت عىل رشكتي
import  والخرض التجارية بعد شــطب هذه 
الصندوق وكذلك عىل  األخرية من ســجات 
االجراء الوهميني الذين ال تتوافر بهم رشوط 
الخضوع واالســتفادة واملطالبة باســرتداد 
التقدميات التي استفادوا منها دون وجه حق، 
وقد ســجلت الدعاوى بتاريــخ 2021/9/1 

تحت األرقام 2021/3720 و2021/3721 .
ومن هنــا، يؤكد  املدير العام  أنه ســوف 
يتابع هذا امللف وأي ملفــات تزوير واحتيال 
أخرى عــىل خافها، بحــق أي جهة كانت، 
وســوف يتخذ أقــى درجــات العقوبات 
الازمــة بحقهم ألن أمانــة حامية  حقوق 
املضمونني هــي البوصلة والهدف الذي يقوم 
عىل أساســه الصندوق وعىل كافة األجهزة 

الرقابية والقانونية السهر عىل حاميتها«.

ــي : االّدعــــــــاء عــلــى مـــؤســـســـات وأَجــــــراء  ــركـ كـ
ــة املـــالـــيـــة ــ ــاّم ــ ــع ــ ــة ال ــابـ ــيـ ــنـ ــام الـ ــ ــ وهـــمـــيـــيـــن أمـ

غرد الوزير السابق رائد خوري عرب حسابه 
عىل »تويــرت« الحكومة الجديــدة، بخاصة 
إقتصادية  إمتحانــات  أمــام  وزيراإلقتصاد 

مصريية:
- اعادة إحياء خطة ماكنزي وتنفيذ بنودها.

- ضبط التسعريات العشوائية للسلع واألهم 
إلشرتاكات املولدات.

- االســتفادة من أموال حقوق الســحب 
مشــاريع  عىل  لرصفها   )SDRs( الخاصــة 

إستثامرية وليس إستهاكية«.

خوري : امام وزير اإلقتصاد إمتحانات إقتصادية مصيرية

شدد رئيس إتحاد النقابات السياحية نقيب 
أصحاب الفنادق بيار األشــقر يف بيان، عىل 
»رضورة أن تركــز حكومــة الرئيس نجيب 
الثقة،  ميقايت يف أولوياتها عىل اســتعادة 
اللبناين أوال، وثقــة املجتمع  ثقة الشــعب 

العريب والدويل ثانياً«.
وأكــد »رضورة أن يتصالــح لبنــان مع 
الخليجي، خصوصا  العريب ال سيام  محيطه 
أن القطاع السياحي ال يزال يعول عىل السياح 
الخليجيني، ألنهم يسجلون أطول فرتات إقامة 
يف لبنان، كام أنهــم األكرث ترددا من بني كل 

السياح العرب إليه، واألكرث إنفاقا«.
وقــال: »إضافــة إىل أهميــة الســائح 
أيضا،  خليجيون  مستثمرون  هناك  الخليجي، 
كــام أن الحكومات الخليجيــة كانت دامئا 
تقدم املســاعدة للبنان يف مختلف الظروف 
واألوقات وعنــد كل األحداث املفصلية، ومن 
هنا تــأيت أهمية إعــادة متتــني العاقات 

اللبنانية – الخليجية«.
ورأى أن »األزمات املعيشــية التي يعانيها 
الشــعب اللبناين تؤثر يف صورة لبنان لدى 

السياح الخليجيني الذين أحجموا عن زيارته، 
بســبب ما يشــاهدونه من مظاهر اإلنهيار 
عرب وسائل االعام بشكل يومي، يف حني ان 

منازلهم وأمكنة إقاماتهم ال تزال موجودة«.
وكشــف عن أن »تراجع سعر رصف اللرية 
مقابل الدوالر مل يحمل تداعيات إيجابية كبرية 
عىل القطاع الســياحي كــام توقع البعض، 
وذلك بســبب عدم توافر عامل الثقة، وغياب 

اإلستقرار املايل والسيايس واالقتصادي«.
وأوضح أن »القطاع الســياحي متكن من 
تخطي أزمة املحروقات كام معظم التحديات 
الحاصل، وهو  االنهيــار  التي واجهته بفعل 
ال يتقدم بأي مطالــب من الحكومة الجديدة 
بإســتثناء إمتــام املصالحــة اللبنانيــة - 
الخليجية«، مؤكدا ان »الســياحة قادرة عىل 
السائحني  عودة  مبجرد  ازدهارها  اســتعادة 
الخليجيني وفور اعادة لبنان اتصاله وتواصله 
مع محيطــه العــريب عمومــا والخليجي 
خصوصا، وأي يشء عدا ذلك ال ميكن أن يعيد 
لإلقتصاد اللبناين وللقطاع السياحي عافيته 

بتاتاً«.

االشــقــر : ضــــرورة ان يــتــصــالــح لــبــنــان مــع الــعــرب 
ــة  ــ ــاح ــ ــي ــ ــس ــ العـــــــــــــادة االنــــــتــــــعــــــاش الـــــــــى ال

العام  املدير  اشــار رئيس مجلــس االدارة 
ملصلحة األبحــاث العلميــة الزراعية رئيس 
افرام  ميشال  الدكتور  »ايكاردا«  امناء  مجلس 
يف بيان، انه »خافا ملا قيل سابقا من قبل أحد 
الوزراء بأن لبنــان ال ينتج قمحا طريا، تؤكد 
مصلحة االبحاث العلميــة الزراعية الوحيدة 
املرشفة عىل انتاج وتوزيع بذار القمح املؤصل 
الطري والقــايس، بأن املزارعــني اللبنانيني 
االنواع، كام  أجــود  ينتجون قمحا طريا من 
أنه سابقا تم اعتامد نسبة مئوية من القمح 

القايس الستعامله من قبل املطاحن«.
وأملت املصلحة »العودة اىل اآللية القدمية 
ملــا يف ذلك من خري للمــزارع ودعم للزراعة 
وتوفري عىل الخزينة اللبنانية التي إن اشرتت 
القمــح اللبناين، فهو بجودة أعىل وبســعر 

أرخص من القمح املستورد«، مناشدة »وزيري 
االقتصــاد والزراعة اعتامد اآللية الســابقة 
ودعم املــزارع، علام أن دعــم زراعة القمح 
يخفف من مساحة االرايض التي تزرع بطاطا 

مام يريح سوق البطاطا اللبنانية«.
القمح،  أنه »اىل جانب  املصلحة  وأوضحت 
يتوجب دعم الشــعري الذي يتحمل الجفاف«، 
الفتة اىل أنهــا »توصلت اىل انتاج 8000 طن 
من بــذار القمح املؤصل و 2000 طن من بذار 

الشعري املؤصل«.
وأشــارت اىل أن »التعــاون بينهــا وبني 
منظامت بحثية دولية مثل ايكاردا واكســاد 
يســاعد عىل الحصول عىل أصنــاف جديدة 
وممتــازة مقاومة للجفــاف وذات انتاجية 

عالية وخصائص فيزيولوجية ممتازة«.

طرياً قمحاً  ينتج  لبنان   : الزراعية«  االبحاث  »مصلحة 

أعلنت بلديــة صيدا يف بيــان ، أن »لجنة 
شــفافية وعدالة توزيع املحروقات يف صيدا 
العمل يف خطــة تنظيم تعبئة  قررت تعليق 
البنزين والعمــل باملنصة اإللكرتونية للبلدية 
وســحب جميع عنــارص الرشطــة البلدية 
واملتطوعــني من املحطات املعتمدة، بســبب 
الفوىض وخروج األمور عن السيطرة وعودة 

الشبيحة وعدم تجاوب القوى األمنية«.
وأصدرت اللجنة بيانا اســفت فيه »لخروج 
األوضاع عىل محطات الوقود يف صيدا اليوم 
عن الســيطرة ، يف ظل ما شهده بعضها من 
تفلت ومزيد من الفوىض وانتشار »الشبيحة« 
ويف ظل غياب كامل للقوى األمنية عن هذه 

املحطات«. 
الشــفافية  عىل  منا  »وحرصــا  اضافت: 
ووضع الــرأي العام الصيداوي يف حقيقة ما 
يجــري، وبعد النداء الــذي وجهناه امس اىل 
األمنية ملواكبة خطــة تنظيم عملية  القوى 
تعبئة البنزين عــىل املحطات، تنفيذاً ملقررات 
اللقاءات التي عقدت بهذا الخصوص يف بلدية 
صيدا، وتجنبا لتكرار مشاهد االذالل للمواطنني 
عىل أبواب املحطات وما تشــهده بعضها من 

فوىض واشكاالت شبه يومية. وبعد مطالبتنا 
الدامئة ألصحاب املحطات التي ال تزال مقفلة 
بفتحها وبالتايل لزيادة عدد املحطات املعتمدة 
عىل املنصة للتخفيــف من وطأة هذه األزمة 
عىل املواطنني، ومع تأكيدنا ان أســاس نجاح 
الخطة هــو توافر كل هــذه العنارص، ومع 
العام وتجاوبه منذ  تقديرنا لدور جهاز األمن 
املدين يف  املجتمع  البداية ولدور متطوعــي 
مواكبة هذه الخطة وتســهيل عملية التعبئة 
ضمن اإلمكانات والصاحيات املتاحة. ونظرا 
لعدم قدرة رشطة البلدية واملتطوعني وال من 
صاحياتهم أساسا تحمل مسؤولية اإلمساك 
مســؤولية  األمن  ألن  الوقود  محطات  بأمن 
األجهزة األمنية وحدها، وألنه مل يعد باإلمكان 
االستمرار بعملية تنظيم عملية التعبئة لعدم 
القــوى األمنية، وحرصــا منا عىل  تجاوب 
ســامة املواطنني، قررت »لجنة شــفافية 
وعدالة توزيع املحروقات يف صيدا » ســحب 
البلدية  جميع املتطوعني وعنــارص الرشطة 
من املحطات املعتمدة، كام قررت تعليق العمل 
باملنصة االلكرتونيــة الخاصة بعملية تعبئة 
البنزين عىل هذه املحطات حتى اشعار آخر«. 

بلدية صيدا : تعليق العمل بلجنــــــة توزيع املحروقات 

تســلم  عمليات   جــرت 
الوزراء  بعض  بني  وتســليم 
حيث تســلم وزير االقتصاد 
حقيبة  سام  أمني  والتجارة 
الوزارة من سلفه راوول نعمة، 
يف حضور املدير العام للوزارة 
العام  املدير  حيدر،  أبو  محمد 
السكري  والشمندر  للحبوب 
جرجــس بربــاري، مديــر 
بريوت  مرفأ  يف  االهــراءات 
أسعد حداد، وموظفي الوزارة.

كلمة  نعمة  الوزير  وألقى 
جــاء فيها: لقــد مىض عام 
وأنا اقــول انه يجب ان يكون 
املرحلة  يف  حكومــة  هناك 
التانية،  املرحلة  ويف  األوىل، 
عىل  العمل  الحكومــة  عىل 
النقد  صنــدوق  مع  إتفاقية 
اليوم  تبدأ من  الدويل، وعليه 
اإلصاحات املستعجلة واخريا 

ولدت الحكومة !
وزارة  ان  القول  ونستطيع 
االقتصاد حرضت لك األرضية 
تنجح يف مهامك، مثا:  يك 

عمليات تســــــلم وتســــــليم في وزارات املالية والصناعة واالقتصاد واالشغال  
وزني : وزير املالية الجديد ســــــُيوقع على التدقيــــــق الجنائي قريباً بعد تأخر 

... ويف االقتصاد

... ويف االشغال

تسلم وتسليم يف املالية

... ويف الصناعة

البطاقة التمويلية، الخطة االقتصادية، الشباك املوحد، 
قانون حامية املستهلك، قانون املنافسة، و9 معاهدات 
للملكية الفكرية هي جاهزة للذهاب بها اىل مجلس 

النواب وغريها من املشاريع والخطط.

{ سام {

وألقى الوزير سام كلمة قال فيها: ال أخفي عليكم 
تهيبي تجاه املهامت الكبــرية التي تنتظر حكومتنا 
عموما، ووزارة االقتصاد والتجارة عىل وجه التحديد.
املهامت كبرية، وتطلعات اللبنانيني وإنتظاراتهم أيضا.

وقال: َوعدي ألهلنا بـ:
1- البطاقة التمويلية التي تشــكل أحد أبرز أذرع 
مظلة الحامية اإلجتامعية، لنخفف قدر املســتطاع 
من وطأة ما هو منتظر، وخصوصا عىل مستوى رفع 
الدعم عن املحروقات . البطاقة التمويلية ليست الحل 
املطلق واملرتجى، لكنها مبثابة الوسادة الهوائية التي 
تساعد عىل التخفيف من حدة اإلرتطام، يف املرحلة 
اإلنتقالية التي منر بها، اىل حني بدء عملية التعايف 

والتصحيح الهيكيل عىل كافة االصعدة.
2- حامية املســتهلك من الغش والغاء الفاحش 
واإلحتكار والتاعب بجودة ونوعية املواد الحياتية، 
اىل جانب إرصار بعض الجشعني عىل عدم التنافسية 
واالمعان يف منعها. وهي ظواهر تفشت يا لألسف 
بالفرتة األخــرية، خصوصا بســبب غياب الضمري 

وإستسهال الغش لتحقيق ربح غري مرشوع.
وتابع: اىل جانب الوعدين، أعني البطاقة التمويلية 
وتفعيل حامية املســتهلك، سيكون لوزارة اإلقتصاد 
دور تشــاريك فاعــل يف وضع خطــة إقتصادية 
متكاملة برؤى مســتقبلية تقوم عىل إعادة إطاق 

عجلة اإلقتصاد املنتج وليس فقط اإلستهايك. 
كام جرى حفل التســليم والتسلّم قبل ظهر امس  
يف وزارة الصناعة بني الوزير عامد حب الله والوزير 
جورج بوشــيكيان، يف حضور املدير العام للوزارة 
داين جدعــون واملدير العام ملعهد البحوث الصناعية 
الدكتور بســام الفــرّن واملديرة العامة ملؤسســة 
املقاييس واملواصفات )ليبنور( املهندسة لينا درغام 
ورؤســاء املصالح يف الوزارة ونائبي رئيس جمعية 
بكداش وجورج نرصاوي  زياد  اللبنانيني  الصناعيني 
وأمني املال يف الجمعية نظاريت صابونجيان واملدير 

العام للجمعية طال حجازي.
وعقد الوزيران بوشــيكيان وحب الله والحضور 
جلســة عمل ركّز فيها الوزيــر الجديد عىل اعطائه 
األولويّة ألوضاع املوظّفني وتحسينها بأفضل السبل، 
األمر الذي يعطيهم الحافز الرضوري واألسايس ألداء 

مهامهم عىل أحس وجه، مشّدداً عىل أهمية العمل 
كفريق عمل ضمن عائلة واحدة.

واستمع إىل الرشوحات عن أوضاع الوزارة بشكل 
عام اضافــة إىل أوضاع معهــد البحوث الصناعية 
ومؤسسة املقاييس واملواصفات ) ليبنور (، مشرياً 
إىل التحّدي األبرز الــذي ينتظرنا ويقوم عىل زيادة 

االنتاجّية والتصدير والتخفيف من االسترياد.
بدوره، قّدم الوزير حب الله ملحة عن األنشطة التي 
قام بها خال تولّيه الوزارة، ورشح االســرتاتيجية 
التي وضعها من ســت ركائز طويلة األجل تتضمن 
التكنولوجيا والتطبيقات والربمجيات وتحتوي عىل 8 
مبادرات قصرية األجل رضورية الستمرارية القطاع 

وحيويته.
وأشــار وزير املال الســابق غــازي وزين إىل أّن 
»الهدف من مرشوع موازنة 2022 تحســني الوضع 
املعييش واالجتامعــي للمواطنني ورصدنا زيادة 50 
يف املئة عىل الرواتب واألجور كمساعدات اجتامعية 

كام رفعنا بدل النقل«.
وقال وزين خال التســليم والتســلم مع الوزير 
الجديد يوســف خليل يف مكتب الــوزارة: »متويل 
البطاقة التمويلية متوّفــر واملصدر األول هو البنك 
الدويل الــذي خّصص قرضاً بـــ 295 مليون دوالر 

وتحريكه يحتاج إىل قرار من مجلس النواب«.
 ،SDR وحول موضوع حقوق الســحب الخاصة

فحصة لبنان بلغت 860 مليون دوالر.
نحن كوزارة املالية طالبنا بحق لبنان من صندوق 
النقد الدويل للعــام 2009 الذي مل نحصل عليه ألن 
حاكم مرصف لبنان رأى حينها أننا لسنا بحاجة لهذا 
املبلغ إذ كان لدينــا فائض أموال يف الداخل. من هنا 
ارتفعت قيمة الـــ)SDR( من 860 مليون دوالر إىل 

مليار و135 مليون دوالر.
هذا األمر ليس وليد اليوم بل هو نتيجة تشاورات 
بيني وبني رئيــس الجمهورية ورئيــس الحكومة 
وحاكم مرصف لبنان منذ شــهر تقريبا لكننا مل نود 

إعانها ألسباب تقنية.
توضيحــا لــدور وزارة املاليــة، فــإن محافظ 
)governor( البنك الدويل يف لبنان هو وزير املالية، 
ومســؤول املفاوضات مع صندوق النقد الدويل هو 
أيضا وزير املالية والعميل املايل Fiscal agent املسؤول 
عن الSDR هو وزيــر املال وليس مرصف لبنان. من 
يحرك حساب املليار ومئة وخمسة وثاثون مليون 
دوالر هــو وزير املــال وليس مــرصف لبنان وإمنا 
بالتعاون مــع املرصف وهذا ما يرتب مســؤوليات 

إضافية عىل عاتق الوزير الجديد يف املرحلة املقبلة.

الجنــايئ وهو مطلب وطنــي ودويل.  التدقيق 
وقد قمنا بخطــوات متقدمة يف هذا املوضوع. كان 
يفرتض توقيــع العقد الجديد مــع رشكة التدقيق 
الجنــايئ Alvarez&Marsal أمس لكن التأخري يعود 
لطلب ديوان املحاسبة ترجمة العقد إىل اللغة العربية 
ويفرتض أن يوقــع الوزير الخليل العقد خال األيام 

القادمة.
بالنســبة للتدقيق املايل مع رشكتي KPMG وال 
األويل  التقرير  الرشكتــان  Oliver Wyman، قدمت 
وهو متوفر أما بالنســبة للتقرير الثاين فسيجهز 

خال شهر.
اما الوزير الجديد يوسف خليل، فقال:

نعرتف جميعا بأنها لحظــة تاريخية ومفصلية 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  األصعدة  عىل 
يف لبنان. فلبنان يعاين كثريا، فإما أن ننجح أو نفشل 
يف تصحيح الوضع. وتداعيات الفشل كام رأينا منذ 
أكرث من ســنتني تضعنا يف دوامة تؤدي إىل كوارث 
وترشذم. والنجاح ال ميكن أن يحقق من خال االتكال 
عىل الكام املعسول املمزوج بالزجل السيايس وعىل 
لبنــان أن يعمل ليثبت جدارتــه وليواجه التحديات 
لرنبح املعركة جديا ألن التغيري نحو األفضل يتطلب 

إصاحات هيكلية عىل أصعدة مختلفة.
بالنسبة إىل السياســة املالية إن دورها سيكون 
أساســيا عىل مســتوى مواكبة وزارة املالية لهذا 

التغيري.
إن املفهوم العام للسياســة املاليــة محدود مع 
صاحية استعامل تكاد تكون منتهية. فربط نجاح 
السياســة املالية بتحقيق تقليص النفقات وتعظيم 
اإليرادات مل يعد كافيا مع التشديد عىل واجب لبنان 
التقيد مبعايري مقبولة ملســتوى العجز والدين. وقد 
تخطى علم االقتصــاد املعارص املفهوم املايض الذي 
أعطى الثقل األســايس لرتاكم الرأســامل اإلنتاجي 
واملايل وقد تغري مفهوم االقتصاد التقليدي بإضافة 
ركيزتني أساسيتني وهام الرأسامل البرشي والنظام 

البيئي.
قال وزير االشــغال العامة والنقل السابق ميشال 
نجار خال التســليم والتســلم يف الوزارة: » رشف 
يل ان اكون من فريق الرئيس حســان دياب ونامل 
ان نكون استطعنا انجاز ما ميكن انجازه خال تلك 

الفرتة«.
اما الوزير عيل حمية فقال: » سأبدأ باالجتامعات 
االسبوع املقبل يك نحدد صورة مشرتكة مبنية عىل 
الهواجس واملشــاريع التي أقرت يف مجلس الوزراء 

ومل تنفذ«.

اآلمال معلّقة عىل تشــكيلة الحكومة امليقاتية 
وما ميكن أن »تَجهد« به يف املفاوضات املنتظرة مع 

صندوق النقد الدويل.
فحكومة الرئيــس نجيب ميقايت، بحســب ما 
كشــفت أوســاط مالية اقتصادية مطلعة »لديها 
موقف واحــد ورؤية موّحدة حيــال التفاوض مع 
صندوق النقد، خافاً ملا كانت عليه حكومة الرئيس 
حّسان دياب التي مل تتمكن من مقاربة املفاوضات 
مع الصندوق الــدويل مبوقف موّحد بعدما خرجت 
بـ«خطة التعايف االقتصادية« التي وضعتها »رشكة 
عاملية«، حّملت فيها البنك املركزي والقطاع املرصيف 
مســؤولية األزمة، واتّهمت الحاكم رياض سامة 
بســوء إدارة املرصف وطالبت مبحاسبة املسؤولني 
عن القطاع: الحاكــم وجمعية املصارف، داعية إىل 
إفاس املصارف وإعادة تكوين القطاع عرب إنشــاء 
خمسة مصارف جديدة ال يتجاوز رأس مال كل منها 
الـ200 مليون دوالر بقصد تصغري حجم القطاع ألن 

لبنان بلد صغري«، كام ورد يف الخطة«.

{ قراءة مرصفية... {
فالكام عن أن لدى حكومة ميقايت رؤية موّحدة 

للتفاوض مع الصندوق، يــرتك بالتأكيد ارتياحاً يف 
الوسط املرصيف...

»عنــد االمتحان يُكــرَم املرء أو يُهــان« مقولة 
استشــهد بها مصدر مرصيف لـ«املركزية« معترباً 
أن »األيام املقبلة جديــرة بإظهار مدى نجاح هذه 
الحكومة يف معالجة األزمــة املالية يف الباد«. 
ولفت يف الســياق، إىل أن »الرئيس ميقايت يتمتع 
بخــربة كافية واطاع جّيد عــىل تفاصيل األمور 
وهو متمرّس بالشــأننَي العــام والخاص«، لكنه 
متنى »أال يكون الفريق الــوزاري »مفّخخاً« فيام 
الرئيس ميقايت لديه حسن النية والرغبة يف إنقاذ 

الباد«.
وعام يطلبــه القطاع املرصيف مــن الحكومة 
الجديدة، سأل املصدر »هل تحمل الحكومة مرشوع 
إفاس؟ أم مرشوع نهضة؟ إذا كان املرشوع األول 
عندها يبقى القديم عىل ِقَدمه... أما يف حال كان 
أسايس  اعتامد خيار  الدولة  الثاين فعىل  املرشوع 
يجب أن تركن إليه وهو تســديد كل ما يستحق يف 

ذمتها من ديون...«.
وذكّر أن »الدولــة أعلنت إفاس لبنــان عمداً، 
ولديها اليوم فرصــة لتصويب الوضع والقول بأن 

لبنان ليس بلداً مفلســاً ألن فيه موارد متعّددة تدّر 
األموال الكثرية عىل الخزينة العامة، من املرفأ إىل 
»الريجي« وقطــاع االتصاالت...«، مضيفاً: كل تلك 
املوارد تُثبت أن البلد ليس مفلســاً، بل الدولة هي 
َمن أفلست شعبها... من هنا، إذا كان لدى الرئيس 
املطلوبــة فليصوِّب  القــدرة واإلمكانات  ميقايت 
الوضع رسيعاً ويعمل عىل إعــادة الثقة، ودولته 
ميلك كل املواصفات التــي تؤّهله لبناء الثقة، هذا 
الوزاري متجانســاً وينوي  إذا كان فريــق عمله 

العمل يداً واحدة... 
واقرتح املصدر املرصيف عند الجلوس عىل طاولة 
املفاوضات مع صندوق النقــد الدويل، »أن يكون 
الفريق اللبناين قد أعّد آلية عىل أساســها تســّدد 
الدولة ديونها ضمــن معادلة مالية ما، وإعطائها 
فرتة سامح إىل حني إنهاض مرافق الدولة العامة 
التهريب عىل  الكهرباء ووقــف  أزمــة  ومعالجة 
ســوريا....«، وتابع: الحكومة الســابقة رفضت 
تســديد ديونها، فكان االنهيار الــذي وصلنا إليه 
والرغيف  واملازوت  البنزين  املواطن  يشــحذ  حيث 
والدواء... إلخ. فلننتظر ونرى نتائج عمل الحكومة 

الجديدة عندها نَحكم »قمحة أو شعرية«.

ــاذ  ــ ــ ــق ــ ــ ــى االن ــ ــلـ ــ ــن عـــــــــدم الــــــــقــــــــدرة عـ ــ ــ ــي مـ ــ ــرفـ ــ ــصـ ــ ــّوف مـ ــ ــ ــخـ ــ ــ تـ
ــا ــ ــه ــ ــون ــ دي الــــــــدولــــــــة  لــــــُتــــــســــــّدد   : ــة  ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــل ــ ل ونــــصــــيــــحــــة 

بيان جاء فيه:  املستهلك  صدر عن جمعية 
»لبنان يستلم الخميس 1.135 مليار دوالر من 
صندوق النقــد. يف نفس الوقت رصح وزير 

املال عن رضورة الشفافية!
الثاين  يتعلق بتسليم  االول  خربان مهامن: 
مبلغا محددا من املال مل يكن يكفي ســابقا 
»كخرجيــة« ألوالد الزعــامء، لكنه اليوم قد 

يشكل خشبة خاص لبلد يغرق.
االموال؟  بهذه  الخليل  ماذا سيفعل يوسف 
إمــا ان يواصل سياســة دعم املســتوردين 
سياســة  يعتمد  وإما  الســابقة  والتجــار 
اقتصاديــة جديــدة تعتمد االســتثامر يف 
التكنولوجيا،  وقطــاع  والصناعة  الزراعــة 

الستهاك  الشــفاف  الدعم  من  يسري  وجزء 
العائات الفقرية. دعم االستثامر هذا سيطلق 
طاقات االنتاج اللبنانية التي مل تدعم يف كل 
تاريخها. وسيؤمن االف فرص العمل للشباب 
املتسكع يف الشــوارع وأمام السفارات. أما 
أكرث من ستة مليارات  االســتهاك فيكفيه 
دوالر تدخل بالشــنط خارج النظام املرصيف 

املتهالك والفاسد.
هذه هي الشفافية التي قد تنقذ الباد.

لكن عىل االرجح ان وزير املال والحكومة، 
بفعــل تراثهــم يف الحكــم، ســيختارون 
املحاصصة بني الطوائف تحت شــعار »دعم 

الفقري« دام ظله«.

»جمعية املســــــتهلك« : ماذا ســــــيفعل وزيــــــر املالية 
بـــــــ 1,135 مليــــــار دوالر مــــــن صنــــــدوق النقــــــد ؟

بـــارقـــة  الـــحـــكـــومـــة  ــل  ــي ــشــك ت  : ــهــوض اقـــتـــصـــاديـــاً ومــعــيــشــيــاًصـــالـــح  ــن ــل ــل ل ــ ام
امل رئيس غرفة التجارة 
يف  والزراعة  والصناعــة 
والجنــوب محمد  صيــدا 
صالح، يف بيان، ان »ميثل 
الحكومة  تشــكيل  إنجاز 
العتيدة بارقة أمل للبنانيني 
القطاعات  وأصحاب  عامة 
تعيد  خاصــة،  املنتجــة 
اليهم الثقــة بالقدرة عىل 
عىل  بلبنــان  النهــوض 
وخاصة  املستويات،  كافة 

عىل املســتويني اإلقتصادي واملعييش«. كام متنى للحكومة 
»التوفيق يف مهامها االنقاذية«.

محمد صالح
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االربعاء 15  أيلول 2021

عبر سلسلة تحّركات
للتطبيع رفــضــهــا  ــّدد  ــج ت البحرينية  املــعــارضــة 

دعا ائتالف »14 من شــباط« يف البحرين 
للمشاركة يف نشاط للتحدث حول مرور عام 
عــى اتفاقية تطبيع النظــام البحريني مع 

»إرسائيل«.
النشــاط الذي يتضّمــن إطاللة مبارشة 
ملدير املكتب الســيايس لالئتــالف الدكتور 
ابراهيم العرادي، يهدف إىل »كشــف أهداف 
النظام الخليفي من سياسة التطبيع، وتبيان 
الرفض الشعبي يف  البحرين لقرار وسياسة 
التطبيــع  عــر كل مرحلــه والتحذير من 

خطورته«. 
كام يســتهدف االئتالف عر هذا النشــاط 
»رشح فشل حكام الخليفة يف تسويق التطبيع 
داخلياً والخارج وتحميل املسؤولية لرأس النظام 
املوقف  وحلفاؤه«، إىل جانب »تجديد وتثبيت 

السيايس لالئتالف من التطبيع«.

وشــهد عدد من مناطــق البحرين حراكاً 
شــعبياً متنوعاً رفضاً للتطبيع، وذلك ضمن 

الرنامج الذي أعلنته قوى املعارضة. 
التطبيع«  ضد  »بحرينيون  شــعار  وتحت 
انطلقت مســرتان غاضبتــان يف كرباباد 
والسهلة الشاملية، أكد خاللهام املتظاهرون 
وبراءتهم  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامنهم 

من التطبيع الخليفي مع كيان االحتالل. 
وكانت قــوى املعارضــة يف البحرين قد 
أعلنت عن تدشني برنامج الفعاليات املناهضة 
للتطبيــع تحــت عنــوان »بحرينيون ضد 
التطبيع«، يف الذكرى األوىل لتوقيع اتفاقية 

التطبيع. 
األول  ترشين  وّقعت  يف  أّن البحرين  يُذكر 
2020 عــى بيان مشــرك إلقامة عالقات 

دبلوماسية وسلمية مع »إرسائيل«.

ــود  ــ ــ ــه ــ ــ مـــــــــصـــــــــرع أحــــــــــــــد ش
نتنياهو مــحــاكــمــة  ــي  فـ االدعــــــاء 

لقي حاييم غرون، أحد شهود االدعاء يف محاكمة رئيس 
الوزراء اإلرسائييل الســابق بنيامني نتنياهو، وزوجته إستي، 

مرصعهام بتحطم طائرة خفيفة يف اليونان أمس االثنني.
وأشــارت وســائل إعالم إرسائيلية إىل أنه متت املوافقة 
عى نرش أســامء الزوجني غرون، وهام الضحيتان الوحيدان 

للحادث، امس.
وحســب تقارير إعالمية، فإن غرون، الذي شغل سابقا 
منصب نائــب مدير وزارة االتصاالت، كان قد أقلع مع زوجته 
يف طائــرة خفيفة من طراز »سينســنا 172« من حيفا إىل 
مقدونيا قبل أن يتم العثور عى حطــام الطائرة بالقرب من 

جزيرة ساموس اليونانية.
وحسب اإلعالم اليوناين، فإن سبب التحطم ال يزال مجهوال، 
ومع ذلك، تشــر التقديرات األولية إىل وجود صعوبات فنية 

قبل الحادث.
اليونانية، دون  ونقلت وكالة »رويــرز« عن الســلطات 
تفاصيــل، إن طائرة تحطمت يف البحــر بالقرب من جزيرة 
ساموس، مساء اإلثنني، ما أسفر عن مرصع مسافرين اثنني 

كانا عى متنها.
وأوضحت هيئة الطران اليونانيــة أن الطائرة، أقلعت من 

إرسائيل إىل ساموس، واختفت عن الرادار فوق البحر.

ــّلـــح إســـرائـــيـــلـــي « »روبـــــــوت ُمـــسـ
ــى الــحــدود ــات عــل ــ ــدوري ــ لــلــقــيــام ب

أعلنت رشكة إرسائيلية، عن صناعة »روبوت مســلح يتم 
التحكم فيــه عن بعد، وميكنه القيــام بدوريات يف مناطق 

القتال وتعقب املتسللني وفتح النار«.
وبحســب الرشكة، فإنه »تم تقديم الروبــوت ذي الدفع 
الرباعي من قبــل رشكة صناعات الفضاء اإلرسائيلية ريكس 

أم كيه 11«.
وعن اإلرسائيليني قولهم إن »مثل هذه املعدات ذاتية الحركة 
تســمح للجيوش بحامية جنودها«، بينام يخىش النقاد أن 
»ميثل ذلك خطوة خطرة أخرى نحــو الروبوتات التي تتخذ 

قرارات مصرية«.
من جانبه، كشــف نائب رئيس قســم األنظمة الذاتية يف 
الرشكة، راين أفني، بعض مواصفات هذا الروبوت، مشــراً 
إىل أنه »يتم تشغيله بواسطة جهاز لوحي إلكروين، وميكن 

تجهيزه مبدفعني رشاشني وكامرات وأجهزة استشعار«.
كام أنه »ميكــن للروبوت جمع املعلومات االســتخبارية 
للقوات الرية، ونقل الجنود الجرحى واإلمدادات داخل وخارج 

املعركة، ورضب األهداف القريبة«.
وبحســب املعلومات، فإن االحتالل اإلرسائييل يســتخدم 
حالياً مركبة أصغر، ولكنها مامثلة تســمى »جاكوار« للقيام 
بدوريات عــى الحدود مع قطاع غزة واملســاعدة يف فرض 

الحصار الذي فرضته »إرسائيل« يف عام 2007.
يأيت ذلك يف وقت تشهد فيه الحدود مع قطاع غزة توترات، 
خصوصاً بعد مقتل قنــاص إرسائييل عرة ثغرة الجدار عى 

حدود القطاع.
وبعد إصابة الجنــدي اإلرسائييل، تحــّدث موقع »وااله« 
اإلرسائييل عن أعامل هندســية تقوم بهــا جرافات لتغير 
الســياج الحدودي مع قطاع غزة، بهدف خلــق عائق جديد 
يصّعب عى الفلسطينيني االقراب من جنود جيش االحتالل.

كام تشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية توترات بعد تحرر 6 
أرسى من سجن جلبوع، يف ظل مخاوف إرسائيلية من وصول 

األرسى إىل جنوب لبنان، وفقاً لوسائل إعالم إرسائيلية.
وليســت املرة األوىل التي يقوم فيها االحتالل باستحداث 
أظهرت مشاهد مصورة حصلت  واســتقدام روبوتات، حيث 
عليها امليادين من اإلعالم الحريب يف العام املايض، كيف تعمد 
االحتالل اإلرسائييل وضــع جندي آيل »روبوت« عى الحدود 

بني لبنان وفلسطني املحتلة.

ــة اســتــبــاقــيــة لـــكـــيـــانـــات إرهـــابـــيـــة ــربـ ــه ضـ ــ ــوّج ــ اإلمـــــــــارات ت
قررت دولة اإلمارات العربية املتحدة، إدراج 38 فردا 
و15 كيانا إرهابيا، ضمن القامئة املعتمدة يف الدولة، 
املدرج عليها األشــخاص والكيانــات والتنظيامت 

الداعمة لإلرهاب.
وقال بيان عن صدر عن رئاســة الوزراء، إن القرار 
الوزاري رقم 83 لســنة 2021، يأيت يف إطار حرص 
دولة اإلمارات عى اســتهداف وتعطيل الشــبكات 
املرتبطة بتمويل اإلرهاب والنشاطات املصاحبة له، 

وفق ما ذكرت وكالة »وام«.
ويرى رئيس املركز األورويب لدراســات مكافحة 
القرار  محمــد أن  واالستخبارات جاســم  اإلرهاب 
اإلمارايت جاء بناء عى دراسات قانونية وقضائية، 
واســتند إىل القانون مشراً إىل أن القامئة متفرعة 
وتشمل شخصيات وكيانات من عدة دول منها لبنان 

واليمن والهند والعراق وسوريا ودول أخرى.
ويف ترصيــح يقول محمد إن ذلك يعني إنه هناك 
شــبكة لتمويل ودعم اإلرهاب تم اكتشافها بشكل 
استباقي من جانب الســلطات اإلماراتية، مؤكدا أن 
القرارات تعتر جهد اســتباقي مقــدر وكبر فيام 
يتعلق بجهود مكافحة دعــم ومتويل اإلرهاب عى 
املســتوي الدويل واإلقليمي. ويؤكد محمد أن جهود 
دولــة اإلمــارات يف مكافحة اإلرهــاب والتطرف 
خاصة بالحديث عن تنظيم اإلخوان اإلرهايب، وكذلك 
تنظيمي داعش والقاعدة، كانت اإلمارات سباقة دامئاً 

يف جهود املواجهة مــن أجل التصدي للمخططات 
اإلرهابية ســواء من داخل الدولة أو عى املستوى 

الدويل، من خالل التحالفات اإلقليمية والدولية.
ويشر محمد إىل أن القرارات من شأنها التضييق 
ووضع حد ألنشطة الجامعات والكيانات املتطرفة 
يف املنطقة، وتتبع التدفقــات املالية الخاصة بها 
وتجفيف مصادر متويلها، وكذلك تتبع عمليات غسيل 
األموال من خالل الوجهــات التجارية أو الرشكات 
املحلية، مؤكداً أن تفعيل القامئة عى املاوي الدويل 

ومن خالل اإلنربول أمر رضوري جداً.
وطالب القرار الصادر عن مجلس الجهات الرقابية 
كافة بـ«متابعة وحرص أي أفراد أو جهات تابعة أو 
مرتبطة بأية عالقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة حسب القوانني سارية املفعول يف 

الدولة يف أقل من 24 ساعة«.
ويف يناير املايض، جددت دولة اإلمارات التزامها 
بالقضاء عى اإلرهاب، مبــا يف ذلك عند انتخابها 
كعضو يف مجلــس األمن للفــرة 2022 - 2023، 
مشددة عى رضورة تعزيز الجهود الدولية ملكافحة 

اإلرهاب والقضاء عليه.
جاء ذلــك يف البيان املكتوب الــذي قدمته دولة 
اإلمــارات ملجلس األمن، خالل املناقشــة املفتوحة 
رفيعة املستوى التي عقدها املجلس، برئاسة تونس، 
حول األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليني جراء 

األعامل اإلرهابية، مــع الركيز عى تعزيز التعاون 
الدويل ملكافحة اإلرهاب بعد مــرور 20 عاما عى 

اعتامد القرار رقم 1373 »2001«.
وأكد البيان أن الجامعات اإلرهابية الخطرة مثل 
تنظيم القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، تظل نشطة، 
الفتة إىل أن بعض هذه الجامعــات »ال تزال متتلك 

شبكات عاملية، مام يشكل تهديدا لألمن الجامعي«.
كام أشــار البيان إىل اشــتداد حدة التهديد مع 
متكن اإلرهابيني من الحصول عى أسلحة متطورة، 
أكاذيبهم  »لنرش  الجديدة  التكنولوجيا  واســتغالل 
وتجنيد املقاتلني وجمع األموال«، حســب ما ذكرت 

وكالة أنباء اإلمارات »وام«.
الرامية  واســتعرضت دولة اإلمارات جهودهــا 
لـــمكافحة اإلرهاب يف منطقة الرشق األوســط 
وخارجها، بالتعاون مع الرشكاء اإلقليميني والدوليني، 
مبــا يف ذلك عر مشــاركة الدولــة يف تحالفات 
مخصصة وعمليات عســكرية لهزمية الجامعات 
اإلرهابية. كام تطرقت إىل اسراتيجياتها التي تركز 
عى وقف تدفق األموال واملقاتلــني، باإلضافة إىل 
التصدي للتطرف وتعزيز التسامح والتعايش السلمي 
والحوار بني األديان عى جميع األصعدة يف املجتمع، 
مشــرة إىل عملها مع الــرشكاء ومنظومة األمم 
املتحدة لتمكني النساء والشباب من تويل أدوار قيادية 

ملكافحة التطرف.

املـــــــغـــــــرب فــــــــــي  إرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة  ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ خ تـــــفـــــكـــــيـــــك   
حــــــــــــــرمــــــــــــــت الــــــــــــــــصــــــــــــــــاة فــــــــــــــــي املـــــــــســـــــــاجـــــــــد

متكنت السلطات األمنية يف املغرب، من تفكيك 
لتنظيــم »داعش«، تضم 3  إرهابية موالية  خلية 
أشــخاص متشــبعني بالفكر املتطرف ينشطون 
مبدينة الرشيدية، ويبلغون من العمر عى التوايل 

37 و27 و21 عاما.
وذكر بالغ للمكتــب املركزي لألبحاث القضائية 
أنه تم تفكيــك هذه الخلية اإلرهابية يف ســياق 
تظافر وتعزيز الجهود التي تبذلها املصالح األمنية 
لتحييد مخاطر التهديد اإلرهايب، ومنع التنظيامت 
املادي  التنفيــذ  مرحلــة  بلــوغ  املتطرفة مــن 
الوطن  بأمن  تحدق  التي  ملخططاتهم ومشاريعهم 

واملواطن.
وأضاف املصدر ذاته أن التدخالت املتزامنة التي 
للمديرية  التابعة  الخاصة،  القوة  بارشتها عنارص 
العامة ملراقبة الراب الوطني، أسفرت عن توقيف 
املشــتبه فيه الرئيــي، وهو »األمــر« املزعوم 
لهذه الخليــة اإلرهابية، كام تم أيضا توقيف اثنني 
الخلية، بينام مكنــت عمليات  من أعضاء هــذه 

فيهم ومحل  املشــتبه  املنجــزة مبنازل  التفتيش 
تجاري مملوك ألحدهم من حجز معدات معلوماتية 
وذاكريت تخزين وهواتف محمولة، ومالبس شبه 
عســكرية، ومخطوطات عديــدة مكتوبة بخط 
األنرنت تحرض ومتجد  اليد وأخرى مطبوعة من 
العمليات اإلرهابيــة، فضال عن ملصقات تتحدث 
عن ما يسمى »والية خراســان« باعتبارها قاعدة 

جديدة للقتال.
وأشار البالغ إىل أنه وحسب األبحاث والتحريات 
هذه الخلية  أعضاء  بشأن  املنجزة  التتبع  وعمليات 
اإلرهابيــة، فإن أمرها املزعوم كان ينشــط يف 
التجنيد واالســتقطاب يف صفوف أتباع التيارات 
الدينية التقليدية، ويســتغل محله التجاري الذي 
يوجد مبحاذاة منشــآت حيوية واســراتيجية، 
كمكان للعبادة بعد تحرميه الصالة يف املســاجد، 
وكمــالذ لرســيخ الفكر املتطــرف يف صفوف 
األتبــاع، وكفضــاء للتخطيط الرتــكاب جنايات 
ضد األشــخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار 

أحد الضحايا كهدف وشــيك لعملية القتل بسبب 
اشتغاله يف مرافق ذات منفعة عامة.

كام تشــر إجراءات البحث، يضيف البالغ، إىل 
أن أعضاء هذه الخلية اإلرهابية كانوا يتشــاركون 
املحتويات الرقمية ذات الحمولة املتطرفة، كتلك التي 
توثق للعمليات االنتحارية والتصفيات الجسدية التي 
يقوم بها تنظيم »داعش« يف عدة مناطق من العامل، 
وذلك كوسيلة إلذكاء الفكر املتطرف والتحفيز عى 

محاكاة هذه الجرائم فوق الراب الوطني.
وقــد تم، وفــق املصدر ذاتــه، إيــداع أعضاء 
الحراســة  تدبر  اإلرهابية تحــت  هذه الخليــة 
النظرية، رهن إشــارة البحث الذي يجريه املكتب 
املركزي لألبحاث القضائيــة تحت إرشاف النيابة 
العامة املكلفة بقضايا اإلرهاب، وذلك للكشف عن 
االرتباطات املحلية والدولية لهذه الخلية اإلرهابية، 
وتحديد جميع مخططاتها ومشاريعها التخريبية، 
فضال عن توقيف كل من ثبت تورطه يف االرتباط 

بأنشطتها املتطرفة.

ــل ــ ــأمـ ــ الـــــــبـــــــنـــــــتـــــــاغـــــــون: أوســـــــــتـــــــــن يـ
بـــــــلـــــــقـــــــاء مــــــحــــــمــــــد بـــــــــــن ســـــلـــــمـــــان

ـــوا عــلــى ــ ــان ــ ــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون كـ ــلـ ــقـ ــتـ ــعـ ُمـ
بــــخــــطــــة هــــــــــــروب األســــــــــــرى   عـــــلـــــم 

ــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ إفـ دول  مـــــــــع  اتــــــــــصــــــــــاالت 
إلقــــــامــــــة عــــــاقــــــات مــــــع »إســــــرائــــــيــــــل«

أن  إىل  البنتاغون  أشــار 
وزيــر الدفاع األمريك لويد 
أوســن الذي أجــل زيارته 
لقاء  يف  يأمل  للســعودية، 
األمر  السعودي  العهد  ويل 

محمد بن سلامن.
باســم  املتحدث  وقــال 
البنتاغــون جون كريب، إن 
الزيارة »مل تجر بسبب بعض 
األمور املتعلقة بالجدول التي 
كانت لدى الجانب السعودي، 

حسبام فهمنا«.
وأكد املتحدث رغبة أوسن 

يف لقاء ويل العهد السعودي.
وتابع قائــال: »لدينا رشاكة دفاعية قوية 
مع الســعودية... ونحن نتوقع أنه ستكون 
هناك فرصة إلعادة صياغة الجدول«، مضيفا 

أن الزيارة »تم تأجيلها وهي مل تلغ«.
وكان أوســن قــد قام يف وقت ســابق 

بجولــة يف منطقــة الخليــج، زار خاللها 

الشــكر  لتقديم  والكويت  والبحريــن  قطر 

للرشكاء عى إسهامهم يف إجالء األمريكيني 

و«الحلفاء« من أفغانستان.

ومل يزر السعودية خالفا ملا كان مقررا يف 

البداية، وتم اإلعالن عن تأجيل الزيارة.

تحدثت صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« اإلرسائيلية عن 
كبر«،  اســتخباري  »فشل 
أن 10 معتقلــني  كاشــفة 
فلســطينيني كانوا عى علم 
بحفر نفق يف سجن جلبوع 
املخابرات  عنــارص  بينــام 

اإلرسائيلية مل يعرفوا عنها.
الصحيفــة  وقالــت 
»ســائق  إن  اإلرسائيليــة 
الرصف الصحــي الذي أفرغ 
املجاري يف ســجن جلبوع 
املسؤولني  الحراس  أحد  أبلغ 

عن وجود كميات من الرمال يف مياه الرصف 
الصحي«، مشــرة إىل أنه »سيتم استجواب 
الحــارس لوجــود إهامل ولفهــم تجاهله 

لإلشارة الحمراء من هذا السائق«.
وكانت اإلذاعــة اإلرسائيلية »كان« أفادت 
يف وقت ســابق بــأن قســم التحقيق مع 
 »433 »الهــاف  لوحدة  التابع  الســجانني 
يفحــص إمكانية ضلوع بعض الســجانني 

بالعملية، فيام قال موقع »والال« إنه يجري 
فحص إن كان هناك عنارص من الســجانني 
يف سجن »جلبوع« قاموا مبساعدة األرسى 

الستة عى الهرب.
وألقت الرشطة اإلرسائيلية يف وقت سابق 
القبض عــى 4 من األرسى الفلســطينيني 
الـ6 الفارين من سجن »جلبوع« وهم زكريا 
الزبيدي ويعقوب قــادري ومحمود ومحمد 

العارضة.

اإلرسائييل  السفر  كشف 
لدى األمم املتحدة، غلعاد إردان، 
عن مفاوضــات تجري حالياً 
مع دول أفريقية بهدف إقامة 
عالقات دبلوماسية بينها وبني 

»إرسائيل«.
عة  ا ذ إل ا بحســب  و
اإلرسائيليــة، قــال إردان أن 
يف  كثراً  ترغــب  »إرسائيل« 
تطبيع العالقات مع السعودية.

وكان إردان قد نظم أمسية 
مرور  مبناسبة  نيويورك  يف 
اتفاقيات  توقيــع  عى  عام 
األرسلــة بــني »إرسائيــل« 

والبحرين والســودان واملغرب.  اإلمــارات 
وشارك يف األمسية ســفراء كل من اإلمارات 
والبحرين واملغرب إىل جانب سفراء من 70 دولة 

معتمدين يف األمم املتحدة.
وشكر إردان الواليات املتحدة عى دورها يف 
إنجاز هذه االتفاقيات، معربــاً عن أمله يف أن 
تنضم إليها دول أخرى يف املنطقة، وتطرق أيضاً 
إىل قضية الرنامج النووي اإليراين، معتراً أن 
»عى الدول املعتدلة يف الرشق األوسط التكاتف 

ملواجهة هذا الرنامج الخطر اىل جانب املخاطر 
األخرى«.

يذكر أن »إرسائيل« ال تحاول تطبيع عالقاتها 
مــع الدول العربية فحســب، بــل تعمل عى 
التمدد يف كل أنحاء املعمورة، واالســتفادة من 
إمكانات الدول األخرى وحاجاتها أحياناً لرسيخ 

سياساتها.
يذكر أن أكرث من 200 شــخصية بارزة عى 
مستوى أفريقيا أطلقوا يف وقت سابق عريضة 
استنكاراً لقرار مفوضية االتحاد األفريقّي بقبول 

»إرسائيل« عضواً مراقباً يف االتحاد األفريقي.

الول مرة تاريخياً
>اســرائــيــل< فــي  الجديد  البحرين  سفير  اعتماد 

أفادت مصادر إرسائيلية أن سفر البحرين 
لدى تل أبيــب خالد الجالهمة قــدم أوراق 
اعتامده للرئيس إســحاق هرتســوغ امس، 
ليكون بذلك أول ســفر للمملكة يف تل أبيب 
منذ إقامة العالقات بــني الجانبني قبل نحو 

عام.
وترافق مع ذلك إعالن املنامة عن تسهيالت 
متكن اإلرسائيليــني الراغبني بزيارة البحرين 
مــن الحصول عــى تأشــرات دخول إىل 

أراضيها.
وكانــت رشكة طــران الخليــج أعلنت 
األســبوع املايض عن تدشــني خط مبارش 
بني تل أبيب واملنامة ابتداء من نهاية الشهر 

الجاري بواقع رحلتني أسبوعيا.
الســفر  وصل  الحايل  أيلــول  وبدايــة 
الجالهمة لتويل مهامه رسميا، ويف الثاين 
من الشــهر ذاتــه التقى وزيــر الخارجية 

اإلرسائييل يائر لبيد، ويف اليوم نفسه أعلنت 
إرسائيل تعيني أول ســفر لهــا باملنامة بعد 
تطبيع العالقات بــني الطرفني العام املايض 

.2020
وكانت البحرين قد أعلنت - نهاية املايض- 
تعيني الجالهمة سفرا لدى إرسائيل، وأصدر 
امللك مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبالده 

يف تل أبيب.
ويف 29 أيار املايض أدى الجالهمة اليمني 
القانونية أمام امللك حمد بن عيىس آل خليفة.

والجالهمة مدير إدارة العمليات بالخارجية 
منذ عام 2017، وشــغل منصب نائب سفر 

اململكة يف الواليات املتحدة )2013-2009(.
وأصبح رابع سفر عريب يف تل أبيب بعد 

سفراء مرص واألردن واإلمارات.
ويف أيلول 2020، وقعت إرسائيل والبحرين 

اتفاقا لتطبيع العالقات بينهام.

الــــــــجــــــــزائــــــــر: الـــــســـــجـــــن لــــــرجــــــل دعـــــا
ــل« ــ ــ ــائ ــ ــ ــب ــ ــ ــق ــ ــ ــة ال ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ »إلزالـــــــــــــــــــــة مـ

قضت محكمــة جزائرية 
بحبس رجل مدة 8 أشهر، بعد 
إدانته يف تهمــة التحريض 
عى الكراهيــة، عى خلفية 
ظهوره يف مقطع فيديو دعا 
فيه إىل »إزالة منطقة القبائل 

من خريطة الجزائر«.
املعــروف  الشــاب  وكان 
مقطع  يف  خرج  بـ«الريفا« 
فيديو، جرى تداوله عى نطاق 
واسع يف شــبكات التواصل 
االجتامعــي، دعــا فيه إىل 

»مسح منطقة القبائل« يف الجزائر، إثر جرمية 
قتل جامل بن إسامعيل يف آب املايض االشتباه 

بأنه أشعل الحرائق يف املنطقة.
ومــن الكلامت التــي قالهــا يف الفيديو: 
»أخروجوا لنا شجانكم«، قاصدا سكان منطقة 
القبائل. وقضت املحكمة الجزائرية يف والية 
عّنابة شامل جزائر أيضا بتغريم »الريفا« مبا 

يوازي 730 دوالرا.
وقالت وســائل إعالم جزائرية إن املحكمة 
برأت »الريفا« من تهمتني تتعلقان بـ »التحريض 
للقيام بجرميــة الرسقة« و »اإلخالل بالنظام 
الجزائري جامل بن  الشــاب  العام«. وتعرض 
اسامعيل للتعذيب ثم القتل، بطريقة وحشية، 

مــن قبل مجموعــة كبرة من األشــخاص 
الغاضبني، ظنا منهــم بأنه متورط يف حرائق 
الغابات التي اشتعلت بوالية تيزي وزو بالجزائر، 

يف آب املايض.
ومن جانبها، كشفت الرابطة يف بيانها أنها 
تقّدمت بشكوى لدى املدعي العام يف محكمة 
 عنابة، نظرا إىل خطورة ترصيحات »الريفا«.

وأعربت الرابطة عن أســفها لتحول شبكات 
التواصل االجتامعــي إىل منصة »للعنرصيني 

وأبواق الفتنة«.
وأقــرت الجزائــر يف العــام 2020 قانونا 
ملكافحة التمييز وخطاب الكراهية، بعدما ازداد 
التحريض يف العامني األخرين، خصوصا عى 

وسائل التواصل االجتامعي.



9
ــوب ــ ــب ــ دولــــــــيــــــــات ــــــــــــ م

االربعاء 15 أيلول 2021

السياســة  مســؤول  عرب 
الخارجية يف االتحاد األورويب، 
جوزيب بوريــل، عن اعتقاده 
الدفــاع وتحقيق  أن تدعيــم 
االســراتيجية  االستقاللية 
األوروبية أمــران يصبان يف 
مصلحة حلف الناتو والواليات 

املتحدة.
وجــاء هــذا املوقــف يف 
مقابلة مع صحيفة »لوموند« 
الفرنسية نرشت وتحدث بوريل 
انسحاب  تداعيات  عن  خاللها 
قوات الناتــو بقيادة الواليات 
أفغانســتان،  املتحدة مــن 

والتحديات التي تواجهها أوروبا حاليا. واعترب 
بوريل أن ما حدث يف أفغانستان مؤخرا شكل 
»صحوة قاســية« بالنســبة لألوروبيني، إذ 
»أثبتت األحداث مرة أخرى هشاشــتنا، ونحن 
بحاجة إىل تقييم لدور االتحاد يف أفغانستان 
ملعرفة الخلل الذي حصل خالل العرشين عاما 

املاضية«.
وأوضــح أن التطــورات األفغانيــة تجرب 
األوروبيني عىل إجــراء تفكري معمق يتجاوز 
مسألة تشكيل قوة عسكرية للتدخل الرسيع، 
مشــددا عــىل أن املراجعة يجــب أن تكون 

»سياسية، اسراتيجية ورمبا ثقافية«.
وتابع: »يجب عىل األوروبيني أن يعوا يف أي 

عامل يعيشون، لقد كنا نفضل عاملا هادئا بفعل 
التجــارة واالندماج االقتصــادي تحت مظلة 
الواليــات املتحدة، ولكن تهديدات أخرى برزت 

خاصة بعد أحداث 11 ايلول 2001«.
بالتأكيد عىل  ويستطرد املسؤول األورويب 
عودة صعود قوى »قدمية« مثل روسيا، الصني 
وتركيا تترصف عىل أســس وحقائق تاريخية 

ورمبا »مختلقة« بحسبه.
وردا عىل سؤال حول العالقات مع الحكومة 
الجديدة يف أفغانســتان، كرر بوريل املواقف 
املعلن عنها ســابقا، مشــددا عىل األولوية 
بالنسبة لألوروبيني حاليا هي إمتام اجالء كل 
من يرغب مبغادرة البالد بشــكل آمن وتأمني 

دخول املساعدات اإلنسانية.

األوروبــــــــــــي  الـــــــدفـــــــاع  تــــعــــزيــــز   : بــــــوريــــــل 
ــن ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــة »الـــــــنـــــــاتـــــــو« وواشـ ــ ــح ــ ــل ــصــ ــ مـــــــن م

أعلنت املستشــارة األملانية 
أنغيــال مريكل خــالل زيارة 
إىل بلغــراد، أن انضــام دول 
االتحاد  إىل  الغربيــة  البلقان 
األورويب يصب يف »املصلحة 
املطلقة«  الجيوســراتيجية 
للتكتل، يف مواجهة نفوذ قوى 

أخرى يف هذه املنطقة.
يف  وتختتم مريكل الثالثاء 
ألبانيــا رحلة بدأتهــا االثنني 
يف رصبيا، وهــي إحدى آخر 
جوالتهــا الخارجيــة قبل أن 
تتنحى من منصبها يف أعقاب 

االنتخابات املقررة يف 26 ايلول الجاري.
وقالت املستشارة األملانية إثر لقائها الرئيس 
الرصيب ألكسندر فوسيتش يف بلغراد: »نحن 
األوروبيــون، األعضاء أساســا يف االتحاد 
األورويب، يجــب أن نأخــذ يف اعتبارنا دامئا 
أن هنــاك مصلحة جيوســراتيجية مطلقة 
بالنســبة لنا بأن نقبل بالفعل هذه الدول يف 

االتحاد األورويب«.
وأضافــت: »بوســعنا أن نــرى أن هناك 
انتكاسات، وأن هناك أيضا نفوذا ملناطق عديدة 

أخرى يف العامل«، عىل البلقان.
وتابعــت: »يجب أن نتذكــر دوما األهمية 
الجيوســراتيجية لتقــارب هــذه الدول مع 

االتحاد األورويب«.
وإذا كانت البلقــان تاريخيا مرسح رصاع 
عــىل النفوذ بني الغرب وروســيا، فإن تأثري 
الصــني عىل هذه املنطقــة يتبدى أكرث فأكرث 

يف السنوات األخرية.
ويرد بعض املحللني هذه املنافسة املحتدمة 

عىل النفوذ يف البلقان، إىل الردد األورويب.

ويف تريانا ســتلتقي مــريكل الثالثاء قادة 
6 دول يف املنطقــة، هي ألبانيا والبوســنة 
والجبل األسود ومقدونيا الشالية وكوسوفو 

ورصبيا.
وبدأت هــذه الدول الســت عملية تقارب 
مع االتحــاد األورويب، إال أن كال منهــا قطع 
شــوطا مختلفا عىل طريــق االنضام إىل 

التكتل.
ومتصدرا الســباق بني هــذه الدول يف نيل 
العضويــة األوروبيــة ها رصبيــا والجبل 
األســود، اللتــان بدأتا منذ ســنوات عديدة 

مفاوضات االنضام.
ويف اذار 2020، أعطــى االتحاد األورويب 
الضوء األخرض لبدء مفاوضات االنضام مع 
كل من مقدونيا الشــالية وألبانيا، لكن هذه 
املفاوضات مل تبدأ بعد، أما البوسنة وكوسوفو 
فــال تتمتعان بعد بوضع املرشــح لعضوية 

االتحاد.
وأقرت مريكل بأنــه ال يزال أمام هذه الدول 
»طريق طويل لتقطعه« يك تنضم يوما ما إىل 

االتحاد األورويب.

ميركل : ضم دول جديدة  لالتحاد األوروبي يخدم مصلحتنا

عــلــى  ــن  ــ ــ ــادري ــ ــ ق غـــيـــر   : أردوغــــــــــــان 
ــوء جـــديـــدة ــجـ ــة لـ ــوجـ ــاء مـ ــ ــب ــ تـــحـــّمـــل أع

أكد الرئيس الريك، رجــب طيب أردوغان، لنظريه األملاين، 
فرانك فالر شــتايناير، خالل مكاملة هاتفية، أن »بالده غري 

قادرة عىل تحمل أعباء موجة لجوء جديدة«.
وأفــادت وكالة »األناضول« بــأن أردوغان بحث هاتفيا مع 
نظريه األملاين، العالقات الثنائية وقضايا إقليمية يف مقدمتها 
أفغانســتان والهجرة. وأبلغ أردوغان شتايناير بـ »رضورة 
إرساع االتحــاد األورويب يف اإلجراءات الالزمة حيال عضوية 
تركيا، وتحديث اتفاقية االتحاد الجمريك، ورفع تأشرية دخول 

املواطنني األتراك«.

ويـــــــرســـــــم الــــصــــلــــيــــب مـــســـتـــعـــيـــذاًبــــــــــايــــــــــدن يُــــــــــــذّكــــــــــــر تـــــــرامـــــــب 
دعــا الرئيس األمــرييك جو بايدن يف تجمع حاشــد يف 
كاليفورنيا، الناخبني إىل دعم حاكم الوالية الدميقراطي جافني 

نيوسوم، الذي يواجه احتال اإلقالة املبكرة من منصبه.
وخالل الكلمة، تذكر بايدن خصمه يف االنتخابات الرئاسية 

األخري، دونالد ترامب ورسم عالمة صليب عىل نفسه.
وقال بايدن: »سبب وجودي هنا معكم جميعا، هو شكر ودعم 
صديقنا الحاكم جافني نيوسوم، أحد أفضل حكام الواليات يف 
البالد«. وذكر الرئيس، أن القرار الذي سيتخذه سكان كاليفورنيا 
لن يؤثر عىل الواليات املتحدة فحســب، بل ســيؤثر أيضا عىل 
العــامل ككل. وأضاف: »وهذا هو الســبب. تعلمون جميعا أنه 
كان عــي يف العام املايض التنافس يف االنتخابات مع دونالد 
ترامب الحقيقي«، وبعد ذلك رســم بايدن عىل نفســه إشارة 
صليب وفقا للطريقة الكاثوليكية. وأثار ترصفه هذا، الضحك 

وهتافات املوافقة من جانب الجمهور.
وشــدد بايدن، عىل أن منافس نيوسوم يف االنتخابات الري 
إلدر، هو »نســخة مكررة من دونالد ترامب«. وقال بايدن، إنه 
يجب عىل ســكان كاليفورنيا أن يختــاروا: »إما بقاء جافني 

نيوسوم كحاكم للوالية، أو الحصول عىل دونالد ترامب«.

»لــــــدعــــــم الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة«
ــاً  ــ ــجـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ واشــــــنــــــطــــــن تــــصــــيــــغ بـ
أوروبــــــيــــــة دول   8 فــــــي  جـــــــديـــــــداً 

قالــت الوكالة األمريكية للتنميــة الدولية  )USAID(، إنها 
تخطط إلطالق برنامــج »لدعم الدميقراطية« يف مثاين دول 

أوروبية.
ومن املفرض أن يعمل هذا الربنامج، يف بلغاريا وجمهورية 
التشــيك، وهنغاريا وبولندا ورومانيا، وسلوفاكيا وسلوفينيا 
وكرواتيا. ووفقا للخطة، يجب أن يســاهم املرشوع يف توجيه 
هــذه الدول نحو »األهداف األوروبية األطلســية«، فضال عن 

مقاومة »النفوذ األجنبي الخبيث«.
وأحــد األهداف املعلنة لخطة الوكالة األمريكية، هو »تعزيز 
قدرة« مختلف الكيانات غري الحكومية، وهياكل املجتمع املدين 
ووسائل اإلعالم »لتعزيز الحريات الدميقراطية واإلصالحات«.

وتقــول الوثيقــة، إن هذا يدعم جهــود الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية يف بلدان املنطقة األوروبية »لتحديد نهج نحو 

التزام أكرب باألهداف األوروبية األطلسية املشركة«.

أعلن الكرملــني، امس، أن الرئيس الرويس 
فالدميري بوتني سيشــارك يف قمتي معاهدة 
األمن الجاعي وشنغهاي عرب الفيديو اللتزامه 
بنظــام العزل الذايت، بســبب تعدد اإلصابات 

بفريوس كورونا يف دائرة املحيطني به.
وأكد الكرملني »تأجيل االجتاعات الثنائية 
املقررة لبوتني يف إطار قمة منظمة شانغهاي 
إىل وقت الحق«، قائالً إن بوتني التقى األســد 

قبل اتخاذه قرار االلتزام بنظام العزل الذايت.
ولفت إىل أنه »مل نعلن عن زيارة األسد إىل 
موسكو ألســباب أمنية وقد عاد إىل دمشق 
بالفعــل«، مؤكداً أنه »تم فحص الرئيس بوتني 
بعــد إصابة عدد مــن املحيطني به بفريوس 

كورونا وهو بصحة جيدة«.
وأضاف الناطق باســم الكرملني عن سبب 
عقد بوتني اجتاعاً شــخصياً مع األسد رغم 
أن الرئيس الرويس أعلن بعد ذلك عزلته الذاتية 
املحتملة: »ال يوجــد يشء غري منطقي هنا. 
أســتطيع أن أقول لكم إنه مل يجتمع مع األسد 
يف نهاية اليوم بل يف بداية اليوم، واالجتاع 

عقد حتــى قبل اتخاذ القرار بشــأن رضورة 
العزلــة الذاتية«، مؤكــداً »مل تكن صحة أحد 

يف خطر«.
وقال الســكرتري الصحفي للرئيس الرويس 
دميري بيســكوف، إن االجتاعات الثنائية 
للرئيــس الــرويس مبا يف ذلك مــع الرئيس 
اإليراين، والتي كانت مقررة يف قمة منظمة 
شنغهاي للتعاون يف دوشنبة، قد تم تأجيلها 
حتى املناســبة القادمة بســبب العزل الذايت 
للرئيس بوتني. وأضاف بيسكوف: »ال لن تعقد 
االجتاعات الثنائية عرب الفيديو، بل ستؤجل 

إىل فرصة أخرى«.
للتعاون،  إيران ملنظمة شنغهاي  وستنضم 
وســيتم إعالن بدء عملية االنضام للمنظمة 

خالل القمة املرتقبة يف طاجيكستان. 
وقــال الرئيس الرويس فالدميري بوتني يف 
محادثــة هاتفية مع الرئيس الطاجييك إمام 
عــي رحمن، إنه يتعني عليــه االلتزام بالعزل 
الذايت وسيشــارك يف الفعاليات يف دوشنبة 

عرب الفيديو.

ــاءات  ــ ــ ــقـ ــ ــ بـــــوتـــــيـــــن يُـــــــــقـــــــــّرر تـــــأجـــــيـــــل لـ
إثــــــــــر الـــــــتـــــــزامـــــــه بــــــالــــــعــــــزل الـــــــذاتـــــــي

ــض الـــــــدول تـــأثـــيـــر مــدمــر  ــع ــب األســـــــد: ل
عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــا

)تتمة ص1( 

التــي قدمت لســوريا، ســواء يف ما يتعلق 
يف جائحــة كورونا مؤخرا، أو يف ما يتعلق 
بتأمني كل املستلزمات األساسية التي يطلبها 
املواطن السوري يف حياته اليومية، وأريد أن 
أتوجه بالشــكر لكم وللمؤسسة السياسية 
الروســية، خاصة وزارة الخارجية«، مشريا 
إىل »الجهــود التــي قامت بهــا الخارجية 
الروســية يف املحافل الدوليــة للدفاع عن 
القانــون الدويل، والذي ينص يف بدايته عىل 
سيادة الدول وعىل حقوق الشعوب يف تقرير 
مستقبلها ومصريها، والتي متكنت بفاعلية 
وبقــوة من منع اســتثار عملية مكافحة 
اإلرهاب يف العامل، ألهداف سياســية تخلو 

من أجندات بعض الدول«.
من جهته،  هنأ بوتني األسد بالنتائج الجيدة 
لالنتخابات الرئاســية، وقال إن هذه النتائج 
»تؤكد أن السوريني يثقون بك، وعىل الرغم من 
كل الصعوبات واملآيس التي شهدتها السنوات 
الســابقة، فإنهم يعولــون عليك يف عملية 

العودة إىل الحياة الطبيعية.
وقال بوتني إنه »بجهودنا املشركة وجهنا 
رضبة لإلرهابيني، فالجيش السوري يسيطر 
عىل أكرث من 90٪ من أرايض البالد«، مضيفا 
أنه »لألســف، ال تزال هنــاك جيوب مقاومة 
لإلرهابيني الذين ال يسيطرون فقط عىل جزء 
من األرايض، بــل ويواصلون ترهيب املدنيني 

أيضا«.
وتابــع: »مع ذلك، فــإن النازحني يعودون 
بنشاط إىل املناطق املحررة. لقد رأيت بأم عيني، 
عندما كنت يف ضيافتكم )يف ســوريا(، كيف 
يعملون بدأب عــىل ترميم منازلهم، ويبذلون 
قصارى جهدهم للعودة إىل الحياة الســلمية 

باملعنى الكامل للكلمة«.
وقال بوتني: »املشــكلة الرئيسية، يف رأيي، 

تكمــن يف أن القــوات األجنبية موجودة يف 
مناطق معينــة من البالد دون قرار من األمم 
املتحــدة ودون إذن منكــم، وهو ما يتعارض 
بشــكل واضح مع القانون الدويل ومينعكم 
مــن بذل أقىص الجهــود لتعزيز وحدة البالد 
ومن أجل امليض قدما يف طريق إعادة إعارها 
بوتــرية كان مــن املمكن تحقيقها لو كانت 
أرايض البالد بأكملها تحت سيطرة الحكومة 

الرشعية«.
واشــار بوتني إىل أن التبــادل التجاري بني 
روســيا وســوريا ازداد مبقدار 3.5 مرة يف 
النصــف األول من العــام الجاري، كا أنه تم 
 »V تسليم أوىل شــحنات لقاحات »سبوتنيك

و«سبوتنيك اليت« لسوريا.

{ إنزال جوي أمرييك عىل أطراف 
مدينة الحسكة {

عىل صعيد آخر، نفذت القوات األمريكية يف 
سوريا إنزاالً جوياً عىل أطراف مدينة الحسكة 

واختطفت عىل إثره مدنيني اثنني.
وذكرت مصادر محلية لـ«ســانا« أن طائرة 
حوامــة تابعة للقوات األمريكية نفذت خالل 
الســاعات املاضيــة إنزاالً جوياً مبســاندة 
مجموعة من مســلحي »قســد« عىل أطراف 
مدينة الحســكة الشالية، وداهم عنارصها 
منازل يف املنطقــة، واختطفوا مدنيني اثنني 

واقتادوها إىل جهة مجهولة.
وتنفذ القوات األمريكية عمليات إنزال جوي 
بشكل متكرر يف املناطق التي تحتلها بالتعاون 
مع »قســد« يف الجزيرة الســورية تختطف 
خاللها مدنيني وتقتادهم إىل جهات مجهولة، 

وتقوم أحياناً بتدمري املنازل التي تقتحمها.
والشــهر املايض، نّفذت القوات األمريكية 
عملية إنزال جوي يف بلدة جديد عكيدات يف 
ريــف دير الــزور الرشقــي، واختطفت عدة 
مدنيني، واقتادتهــم إىل جهة مجهولة، وفق 

ما أفادت وكالة »سانا«.
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االربعاء 15 أيلول 2021

ــــــــاب ــــــــي تواصــــــــل حصــــــــد األلق ــــــــه فغال ــــــــة » روجي ــاً»ماكين ــ ــ ــ ــي ثالث ــ ــ ــ ــول قصيف ــ ــ ــ ــه.... وب ــ ــ ــ ــليم وصيف ــ ــ ــواد ســ ــ ــ ــ ج
رمايـــــة: ايلـــــي بجانـــــي بطـــــل املرحلـــــة الرابعـــــة
مـــــن بطولـــــة لبنـــــان لــــــ »التـــــراب« للفئـــــة )أ( ممتـــــاز

ــروت ــ ــادي بيـ ــ ــئ نـ ــ ــلة يهنـ ــ ــرة السـ ــ ــاد كـ ــ اتحـ
الحتفاظـــــه  بلقـــــب بطولـــــة األنديـــــة العربيـــــة

ــــــــــــس ــــــــــــاد التن ــــــــــــس اتح ــــــــــــي لرئي ــــــــــــر صحاف مؤتم
أوليفــــــــــــر فيصــــــــــــل ظهــــــــــــر اليــــــــــــوم

املهرجــــــــــــان الرياضــــــــــــي للبورتميليــــــــــــو

ليفربول يرفض الرضوخ لطلبات صالح ويحدد راتبه

: ــــى  ــ ــ ــ األول ــــة  ــ ــ ــ الجول ــــــــــــ  ــدم  ــ ــ ــ ــ الق ــرة  ــ ــ ــ ــ ك ــــي  ــ ــ ــ ف ــا  ــ ــ ــ ــ أوروب ــال  ــ ــ ــ أبطــ دوري 
ريــــــــــال مدريــــــــــد ضيفــــــــــاً علــــــــــى انتــــــــــر ميــــــــــالن وليفربــــــــــول يســــــــــتضيف ميــــــــــالن

يف مواجهة من العيــار الثقيل، يحل ريال 
مدريــد ضيفا عىل نظريه إنــر ميالن، اليوم 
األربعاء املقبل، عىل ملعب سان سريو، يف إطار 
منافسات الجولة األوىل مبرحلة املجموعات 
لدوري أبطــال أوروبا.مواجهــة تعد تكرارا 
ملواجهة املوسم املايض »2020-2021«، والتي 
التقى فيها الفريقان أيضا يف دور املجموعات.

{ سالح مليك {
ميتلك فريق ريال مدريد سالحا فعاالً سيلجأ 
له بال شــك أمام اإلنر، مــن أجل الفوز عىل 
الفريق اإليطايل، الذي يعاين من نقطة ضعف 

واضحة.
ســالح العرضيات سيلجأ له املرينغي أمام إنر، 

حيــث نجح الفريق املليك مــن خالله يف مبارايت 
الذهاب والعودة مبرحلة املجموعات باملوسم املايض، 
يف تحقيــق الفوز ذهابًا بنتيجة )3-2( ويف العودة 
بنتيجــة )2-0(.ففي اللقــاء األول بالجولة الثالثة 
باملجموعات، نجح ريال مدريد يف تســجيل هدفني 
عن طريق ســريجيو راموس ورودريغو، من كرات 
عرضية، كام نجح يف مباراة العودة بالجولة الرابعة 
من تسجيل هدف آخر.وميتلك الريال مهاجام قناصا 
مثل الفرنيس كريم بنزميا، والذي يعيش أوج توهجه 
منذ بداية املوســم املايض عىل وجه التحديد، ومع 
الحالة التي يعيشها فهو قادر عىل رضب دفاع اإلنر 

من خالل العرضيات املُرسلة إليه.
وأظهــر بنزميا يف مباراة فريقــه األخرية أمام 
سيلتا فيغو، بالجولة الرابعة من الدوري اإلسباين، 
ما ميتلكه من قدراته هجومية، بعدما ســجل هدفا 
رائعا برأســية متقنة بعد كرة عرضية أيضا، ما ينذر 

إنر بخطر كبري قادم خالل مباراة األربعاء املقبل.

{ معاناة زرقاء {
يف الجانــب اآلخر، يعاين إنر ميالن بشــدة من 
الناحية الدفاعيــة، رغم أنه ميتلك خط دفاع مميزا 
وبه أســامء رنانة، لكنــه كثريًا ما يعاين يف الفرة 
األخرية دفاعيا وتحديــدا من الكرات العرضية التي 

تشكل الخطر األكرب عىل األفاعي.
كام يعد ســمري هاندانوفيتــش، حارس مرمى 
النرياتــزوري، هو أحد نقاط الضعف أيضا بالفريق، 
والذي كثريا ما يتسبب يف إلحاق املعاناة بفريقه من 
خالل الكرات الســهلة التي تسكن مرماه، ووقوفه 

املتكرر وهو يشاهد الكرات وهي تسكن مرماه.
ويف املباراة األخرية التي خاضها إنر أمام سمبدوريا، 
مبنافســات الجولة الثالثة من الكالتشيو، استقبلت 
شباك اإلنر هدفني عن طريق العرضيات، فجاء الهدف 
األول مــن ركلة ركنية، بينام جــاء الهدف الثاين من 

عرضية وسط انهيار الخط الدفاعي للفريق.

{ مدرب إنر: سنحاول
إيقاف نجم ريال مدريد {

اىل ذلك، أكد املدير الفني إلنر ميالن، ســيموين 
إنزاغي، أن فريقه ســريكز بشكل خاص عىل إيقاف 

نجم ريال مدريد، خالل مباراة الفريقني اليوم.
وقال إنزاغي خالل مؤمتر صحفي »فينيســيوس 
جونيور يعيش فرة رائعة، لن ننىس بنزميا وهازارد 
ورودريغو جويس، لكننا بال شــك سنعطي اهتامما 

خاصا بفينيسيوس«.
ويصل فينيسيوس للمباراة وهو مير بفرة رائعة 
بتســجيله 4 أهداف يف أول أربع جوالت من الليغا، 

بينها هدفه يوم األحد املايض أمام سيلتا فيغو.
وأشار إنزاغي إىل أنه يشعر بالقلق من ريال مدريد 
إزاء خرباته الطويلة يف تلك البطولة وكذلك املشوار 

الناجح ملدربه اإليطايل كارلو أنشيلويت.
وقال »أنشــيلويت هو واحد من أنجح املدربني يف 
تاريخ كرة القدم، هو مدرب كبري للغاية ومن الرائع 

الحديث معه عن كرة القدم«.
ورغم أن إنر مل يحقق أي انجاز يف دوري األبطال 
منذ 11 عاما، فقد أعرب إنزاغي عن ثقته يف العبيه 
أبطال إيطاليا، قائال »ســتكون لديهم فرصة كبرية 

لكتابة صفحة رائعة« يف تاريخ النادي.
وبخصــوص الحالة البدنية ملدافعه أليســاندرو 
باســتوين، الذي غاب عن املباراة األخرية لإلصابة، 
أكد إنزاجي أنه سيخضع لفحوصات جديدة ستحدد 
مشــاركته من عدمها أمام الريال عىل ملعب ســان 

سريو.

{ هاندانوفيتش: الريال يصل سان 
سريو وهو يف كامل تألقه {

من جهته، أكد الســلوفيني سمري هاندانوفيتش، 
حــارس وقائد إنر ميالن، أن ريــال مدريد، خصم 
فريقه اليوم األربعاء عىل ملعب سان سريو يف بداية 
مشوارهام بدور املجموعات، سيخوض اللقاء وهو 

يف كامل تألقه.
وقال هاندانوفيتش يف مؤمتر صحايف عشــية 
اللقاء: »لقد شاهدت جميع مباريات مدريد هذا العام 
وسيصل وهو يف كامل تألقه. يكفي أن يلمس الكرة 
يك يسجل. ثاليث املهاجمني )الربازييل فينيسيوس 
جونيــورز والفرنيس كريم بنزميا والبلجييك إدين 

هازارد( يف حالة جيدة وسيكون علينا وقفهم«.
وتابع الحارس الســلوفيني سمري هاندانوفيتش 
صاحــب الـ37 عاما: »لقــد واجهنا هؤالء الالعبني 

العام املايض ونعرف أسلوبهم«.

وكان ريال مدريد واإلنر قد تواجها املوسم 
املايض يف التشــامبيونز ليــغ، يف مرحلة 
املجموعات أيضا. وفاز فريق العاصمة اإلسبانية 
3-2 يف فالديببيباس و0-2 يف ميالنو.ورغم 
سقوط اإلنر يف مرحلة املجموعات بالبطولة 
األوروبية العريقة باملواســم الثالثة املاضية، 
فقد أبدى هاندانوفيتش ثقته يف زمالئه وقال 

إنهم تعلموا من األخطاء املرتكبة يف املايض.
وأتــم: »اإلنر لديه املزيــد من الخربة وبات 
أكرث حســام. هدفنا هو التأهــل من مرحلة 
املجموعات، ولألسف العام املايض مل نكن عىل 
املستوى املطلوب أو كان خصومنا أفضل منا. 
ولكــن هذا مايض قد وىل، وعلينا التفكري يف 

مباراة االربعاء«.

{ شباك ليفربول تفصل إبراهيموفيتش 
عن إنجاز تاريخي {

وضمن املجموعة الثانية، يحل ميالن ضيفا عىل 
ليفربول، اليوم األربعاء، يف ملعب آنفيلد.

وبحســب صحيفــة »ال غازيتا ديلو ســبورت« 
إبراهيموفيتش،  اإليطالية، فإن الســويدي زالتان 
مهاجم ميالن، ســيكون عىل موعد مع تحقيق رقم 

قيايس يف تلك املباراة.
وأوضحــت الصحيفــة أن إبراهيموفيتش )39 
عاما و11 شــهرا( ميتلك 49 هدفا يف دوري أبطال 
أوروبــا، ويتطلــع للوصول إىل هدفــه رقم 50، 
ليصبح املهاجم األكرب ســنا الذي يسجل يف دوري 

أبطال أوروبا.
ويسري ميالن بشكل مميز هذا املوسم، حيث فاز 
مببارياته الثالث األوىل يف الكالتشــيو، التي كان 
آخرها أمام التسيو، وسجل فيها إبرا الهدف الثاين.

وعاد ميالن لدوري األبطال بعد غياب 7 ســنوات، 
وكان آخر ظهور له يف البطولة القارية يف موســم 
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{ الثاليث املرعب
عىل رأس قامئة سان جريمان {

وضمن املجموعة األوىل أيضاً، أعلن األرجنتيني 
ماوريســيو بوكيتينو، املدير الفني لباريس ســان 
جريمان، قامئــة فريقه ملواجهة كلوب بروج التي 

ستقام اليوم األربعاء.
وشــهدت قامئة ســان جريمان عودة الربغوث 
األرجنتينــي ليونيل مييس، بعــد غيابه عن مباراة 
كلريمون فوت يف الدوري، اســتعدادا لظهوره األول 

مع الفريق البارييس يف دوري األبطال.
كام عاد أيضا الربازييل نيامر دا سيلفا، بعد غيابه 
عن مباراة كلريمون فوت، فيام استمر غياب سريجيو 

راموس وخوان برينات.
وجاءت قامئة باريس سان جريمان كالتايل:

نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، مبايب، 
باريديس، إيكاردي، نيامر، دانيلو، فينالدوم، هرييرا، 
ديالو، دراكسلر، مينديز، إمييمبي، مييس، بيتشيابو، 

ألوا، بيتومازاال، دوناروما، لوتيليه

السباق الثالث
لتسّلق الهضبة

أحرز روجيه فغايل عىل ميتســوبيتيش النرس 
ايفو 6لقب السباق الثالث لتسلٌّق الهضبة الذي نظمه 
النادي اللبناين للســيارات والسياحة يف الدليبه- 

العربانية - حاصبيا مبشاركة  25 سيارة.
واحّتل جواد سليم عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 
10 املركز الثاين وبول قصيفي عىل ميتســوبيتيش 

النرس ايفو  9 املركز الثالث.
ويندرج السباق يف اطار الجولة الثالثة من بطولة 
لبنان لتســلّق الهضبة للعام الجاري وتضّمن ثالث 
طلعات رســمية وتم جمع افضل وقتني مســجلني 

العالن الرتيب النهايئ للفائزين.
وواصل فغايل حصد األلقاب يف الســباقات التي 
يشارك فيها. وجاء احراز لقب السباق الثالث لتسلّق 
الهضبة بعد اســبوع عىل احــرازه لقب رايل لبنان 
الدويل ال43 .وشــهد الســباق منافسة يف معظم 

الفئات.ويف ما ييل نتائج كافة الفئات:
:pf3 الرتيب العام وفئة الـ*

1-روجيه فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 
6  :2.39.44 دقيقة

2-جواد سليم عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10  
:2.42.80 د

3-بول قصيفي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9  
:2.44.02 د

:  pf2 فئة الـ*
1-جرجس رضغام عىل يب ام دبليو ام 3 :3.10.14 

د
2-داين قشــوع عــىل يب ام دبليــو 316 يت أي  

:3.17.25د
3-ماهر غزال عىل يب ام دبليو ام 3  :3.19.76 د

:pf4 فئة الـ*
1-ألكس فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10  

:2.56.16 د
2-جــاد أعور عىل ميتســوبيتيش النرس ايفو 9  

:2.57.11 د
3-رودريك الراعي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 

9  :2.57.02 د
:pf5فئة الـ*

1-اليــاس الدهنــي عىل ســيروين دي اس 3  

:3.04.45 د
2-باســل بو حمدان عىل ســيروين دي اس 3  

:3.05.77 د
3-جوزيف سامل عىل بيجو 208  :3.19.72 د

*فئة الكروس كار:
1-جو كفوري عىل كروس كار  :2.56.03د

2-أنطوين داغر عىل كروس كار:2.57.86 د
3-جوين معتوق عىل كروس كار:3.9.01 د

*كأس الســائق الناشئ:كارل رزق عىل سوزويك 
سويفت 1.6

ويف الختــام ، اقيم حفــل التتويج  ووّزع رئيس 
مصلحة رياضة الســيارات يف النادي املنظّم كايب 
كريكر ومدير الســباق نعــامن حاتم وعضوا لجنة 
الحكام روي مكرزل وسعيد زكا ومسؤول السالمة 

مارك حايك  الكؤوس والجوائز عىل الفائزين.
ووّجــه النادي املنظّم الشــكر اىل بلدية الدليبه 
- العربانية – حاصبيا عل مســاهمتها الفاعلة يف 
انجاح الســباق وتقدميها كافة التسهيالت لضامن 

نجاحه.

تتويج الدهني وبو حمدان وسامل 

الرماة الستة االوائل مع وازن والهاشم 

رئيس اتحاد التنس أوليفر فيصل 

نظّم اإلتحــاد اللبنــاين للرماية والصيد 
مســابقة  بالرمايــة عــىل األطباق وهي 
املرحلة الرابعة لبطولة لبنان لســنة 2021 
يف الرماية عىل االطباقمن الحفرة األوملبية 
»تراب« لفئــة )أ( ممتاز والتي اجريت عىل 
حقل نــادي طــوين وازن للرماية بحضور 
رئيس النادي املضيــف  عبدو وازنوعدد من 

اللعبة. متابعي 
شــارك يف املســابقة 25 رامياً. وجاءت 
نتائــج مرحلة التصفيات عــىل 125 طبق 

للرماة الستة األوائل عىل الشكل التايل:
125/117 - وليد النجــار: 
125/115 - اييل بجــاين : 
125/115 - أكرم حــامده: 
125/110 - أالن مــوىس: 

- مارسيل طويله :125/110
- وسام محمـد: 125/110

وحســب النظام الجديد املتبع يف االتحاد 
الدويل للرماية يتأهل يف التصفيات املؤلفة 
من خمس جوالت الرماة الستة الذين أحرزوا 
أعىل مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن 
ثــم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل 

من الرماة طلقة واحدةعىل 25 طبق.
بعدها تجــرى املرحلــة النهائية الحراز 
املركــز األول والثاين والثالث، اذ تضاف عىل 

النتيجــة املحققة يف املرحلة النصف نهائية 
نتيجة خمســة أطباق لألول ويتم استبعاد 
الرامي الذي حصل عىل أقل عدد من االصابات 
وبعدها تجري الرماية عىل خمســة أطباق 
اضافيــة أخرى ويتم اســتبعاد الرامي الذي 
حصل عىل أقــل عدد من االصابات ويحصل 
ذلك للمــرة الثالثة والرابعــة أيضا« عندها 
يعــرف من الذي فاز باملرتبة الثالثة. وأخريا« 
تحسم النتيجة بني األول والثاين بعد الرماية 

عىل عرشة أطباق يف آخر الجولة. 
لذا جاءت النتائج عىل الشكل التايل:

- املركزالســادس الرامــي اكرم حامده اذ 
حصل عىل 18 من أصل 25

- املركزالخامس الرامي مارسيل طويله اذ 
حصل عىل 21 من أصل 30

- املركز الرابع الرامي وليد النجاراذ حصل 
عىل 26 من أصل 35

- املركز الثالث الرامي االن موىس اذ حصل 
عىل 30 طبق من أصل 40

- املركــز الثاين الرامي وســام محـــمد 
وحصل عىل 41 طبق من أصل 50

واحتــل املركز األول الرامــي اييل بجاين 
وحصــل عــىل 45 طبق من أصــل 50 يف 

والنهائية. نهائية  النصف  الجولتني 
أرشف عىل التحكيم ناجي الهاشم. 

هنــأ االتحاد اللبناين لكرة 
السلة نادي بريوت الحتفاظه 
بلقب بطولة األندية العربية 
التي  السلة  بكرة  للســيدات 
أقيمت يف األردن بفوزه عىل 
نادي الثورة الســوري بفارق 
املباراة  يف  نقاط)67-71(   4
النهائية التي أقيمت مســاء 

االثنني.
وجــاء يف بيان صادر عن 
»باســم  املباراة  بعد  االتحاد 
رئيس االتحــاد اللبناين لكرة 
الســلة أكرم حلبي وباســم 
االتحاد،  وعائلــة  اعضــاء 

نهنــئ نادي بريوت ادارة وجهاز فني والعبات 
وجمهــور الحتفاظه بلقــب بطولة األندية 
العربية للسيدات. هذا الفوز الذي جاء مبثابة 
األمل وسط الصعوبات التي يعيشها لبنان عىل 
كافة الظروف خاصــة االقتصادية.ان اللقب 
العريب يندرج يف اطار النجاحات التي تحققها 
كرة السلة اللبنانية عىل الصعيد الخارجي بعد 

املحيل. فالفوز جاء كبارقة أمل بأن كرة السلة 

اللبنانية ما زالت ترفع  العلم اللبناين يف املحافل 

الخارجية وها هو اللقب العريب الجديد لنادي 

بريوت يعطينا الدليل الســاطع ان كرة السلة 

اللبنانيــة ما زالت بخــري وما زالت يف طليعة 

األلعــاب الرياضية التي تبّيض وجه الرياضة 

اللبنانية. مــربوك مجدداً لنادي بريوت اللقب 

العريب الثاين لفئة السيدات«.

دعــا االتحاد اللبنــاين للتنس 
رجــال الصحافــة واالعالم اىل 
حضور املؤمتــر الصحايف الذي 
أوليفر  االتحاد  رئيس  ســيعقده 
فيصل يف مقر النــادي اللبناين 
للســيارات والسياحة بالكسليك 
يف متام  الســاعة الثانية عرشة 
)12.00( من ظهر اليوم األربعاء 
للحديث عــن تفاصيل اللقاء بني 
املجموعة  ضمن  والربازيل  لبنان 
العامليــة األوىل ملســابقة كأس 
ديفيس الذي سيقام السبت واألحد 
املقبلني يف 18 و19 ايلول الجاري.

ينطلق هذا األســبوع املهرجــان الريايض 

للبورمتيليو- املجمع الســياحي الريايض يف 

الكسليك يف النسخة الـ 38 منذ بداية تنظيمه، 

حيث ســتقام عىل مالعبه دورات يف األلعاب 

التاليــة: التنس، كرة الســلة، ميني فوتبول، 

سباحة وطاولة زهر، بإرشاف اللجنة الرياضية 

برئاسة املحامي جاك شكرالله، وستشارك فيها 

فرق عديدة يف جميع الفئات. كام ستقام دورة 

التنس املفتوحة مبشاركة نخبة من العبي لبنان 

الكبار كام أعلن شكرالله. ويف الختام ستقيم 

إدارة البورمتيليــو حفالً كبريا لتوزيع الجوائز 

يتخلله عشــاء عىل رشف األبطال واملشاركني، 

وستوزع عليهم جوائز قيمة.

هــذا وتجري جميــع األنشــطة برعاية 

 International( األكادميية البحريــة الدولية

مجمــع  ومركزهــا   )Maritime academy

البورمتيليو الكسليك، وسيعلن عن املواعيد يف 

حينها، بعد إجراء القرعة.    

رفض نادي ليفربــول اإلنكليزي الرضوخ 
لطلبــات نجمه املرصي محمــد صالح، من 
أجل تجديد تعاقــده، عكس ما أوردته بعض 

التقارير الصحفية مؤخرا.
وكانت تقارير صحفية انترشت يف الساعات 
األخرية، كشفت عن عزم ليفربول تقديم عرض 
جديد بالحصول عىل راتب أســبوعي قيمته 
500 ألف جنيه إسرليني، لتجديد تعاقده الذي 

ينتهي بنهاية املوسم املقبل.
ويف حال موافقــة ليفربول بالفعل عىل 

هذا األمر، فإن محمد صالح ســيكون من بني 
أصحــاب أعىل الرواتب يف الدوري اإلنكليزي 
املمتــاز، إىل جــوار الربتغايل كريســتيانو 

رونالدو، نجم مانشسر يونايتد اإلنكليزي.
صحيفــة »ذا صن« الربيطانية، أكدت، يف 
تقرير لها، أن ليفربول يســعى إلقناع محمد 
صــالح بالتجديد، ولكن من خالل منحه راتبا 
أســبوعيا قيمته 220 ألف جنيه إســرليني 
فقــط، أي أقل من نصــف الراتب الذي يطلبه 

الالعب.

الياس الدهني بطل فئة الـ pf5 )تصوير MMS-RACING.COM وجورج واكيم(

من احدى مواجهات ريال مدريد وانرت ميالن 

تتويج فغايل وسليم والقصيفي 

روجيه فغايل خالل احدى الطلعات 
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:     االبراج 

   دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جويل اندروز 

اخترب معلوماتك

قضــاء  يف  بلــدة  1ـ 
برّشي. 

2ـ كاتب وطبيب فرنيس 
راحل.

3ـ يحّقق نجاح رائع. 
4ـ رئيس تريك راحل. 

5ـ صوتــه عند الوجع 
واألمل. 

1ـ مــن أجمــل مواقع 
لبنان السياحية.

2ـ نستعمله عدة مرات 
يف اليوم.

3ـ ساموي مقّدس. 
4ـ صفة للعاشق. 

5ـ نكرث من إســتعامله 
حتى التلف.

عــامل كيميايئ أملاين راحل. إهتــم أوال باألدب ولكنه 

توّجه للطب. نال جائزة نوبل للكيمياء عام 1928 البحاثه 

يف عالقة الستريوالت بالفيتامينات. 

إسمه مؤلف من 12 حرفا، إذا جمعت: 

1+4+12+3+7+2 - دولة أوروبية. 

5+3+4+6+11 - ماركة سيارات. 

4+11+7+12 - من ملوك فرنسا. 

12+7+11+4 - عاصمة آسيوية. 

9+7+8+1 - فنانة مرصية. 

12+10+4 - ماَع. 

6+4 - من األزهار. 

1ـ ما اسم املدينة السورية التي حكمها قدميا الشاعر 

أبو فراس الحمداين قبل أن يأرسه الروم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم الفيلم املرصي الذي مثلت فيه ناديا الجندي 

باالشرتاك مع املمثل كامل الشناوي، للمرة األوىل معا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اســم املدينة االســكتلندية التي يقع فيها مطار 

غالسغو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو الفرعون املرصي الذي شّيد هرم دهشور؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اسم الروايئ األمرييك الذي كتب نهاية العامل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم الدولة الصغرية التي اتبَعت للشارقة عام 

1952؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم الجزيرة اليونانية املشهورة بتمثال فينوس 

الذي إكتشَف العام 1820؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو الســيايس والصحايف املرصي الذي اشتهر 

برواية زينب سنة 1914؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إسم الزعيم والسيايس والقائد العسكري املغريب 

الذي لّقَب بـِ أَسد الريف؟ 

؟ من هو
من هي؟

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ســتكون متفائال عىل نحو مل تشعر به منذ 
مدة طويلة. ال تخف من املســؤوليات الجديدة 
التي ستوكل اليك، فأنت ستتدبر األمور بحكمة.

بعض األشياء ال تسري عىل ما يرام يف هذه 
الفرتة، ولكن آَن األوان لحل املشــاكل التي قد 

تؤثر عىل نفسيتك، وتجعلك يف حالة توتر.

فرتة من الطأمنينة والهناء يف هذه املرحلة، 
وبعض األحالم قد تتحقق. كن واثقا من نفسك 

وستجد من يفهمك ويوافقك بقناعة تامة.

كن موضوعيا يف األمور العاطفية وال تتأثر 
كثريا باملظاهــر الخادعة. الحياة االجتامعية 

تعدك بنجاحات كثرية سارة وممتازة. 

ذكاؤك الحــاّد يجعلك متيــز بوضوح بني 
الصادق والكاذب. ال تتكلم عن مرشوعك الجديد 
أمام الخبثاء قبل أن تضعه يف موضع التنفيذ. 

نتيجة ايجابية لــيء كنت تنتظر جوابه 
يجعلك تبتهج. فرتة رائعة يكون خاللها الحظ 
بجانبك، وســتتجدد مع حــب قديم لطيف ال 

ينتىس.

استعد لتغيريات ايجابية قد تطرأ عىل مسرية 
حياتك هــذه الفرتة. املحيطــون بك يقدرون 

مواهبك ويندهشون من مهاراتك املتنوعة.

ان العنف يعقد األمور ويزيدها صعوبة وال 
يــؤدي اىل حلها. واظب عىل اداء عملك املعتاد 

باتقان وروية، وانتبه للتفاصيل اليومية. 

متــي وقتك طيلة هذا اليــوم يف تحليل 
بينام  الحبيب نحــوك،  عواطفــك وعواطف 
املطلــوب االندمــاج يف حالة حب ســانحة 

وجميلة للطرفني. 

تحاول توثيق عالقات الصداقة مع أشخاص 
تعرفت عليهم مؤخرا بطريق الصدفة. اذا كان 

الفلك يدعمك قليال فال تحاول معاكسته.

هناك من يســعى ملضايقتــك فال تتاثر به. 
حاول أن تجمع أفكارك وقد يكون من الجيد لك 
التفكري يف الذين يحبونك بالفعل ويحرتمونك. 

الصداقات لها معنى كبري بالنسبة لك. حياة 
هادئة ولطيفة، ولكن ليس معنى هذا أن تقف 
وترتدد يف أمورك. ابق مخلصا لوضعك وانجز 

بعض األعامل. 
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الســــــــابقين الحكومــــــــات  ورؤســــــــاء  الفتــــــــوى  دار  بغطــــــــاء  البيطــــــــار  يواجــــــــه  ديــــــــاب 
ــــــــد املقاومــــــــة مــــــــر بسالســــــــة والنقــــــــاش اقتصــــــــادي ــــــــــ مالــــــــي البيــــــــان الــــــــوزاري ينجــــــــز خــــــــالل ســــــــاعات: بن
مخــــــــزون البنزيــــــــن المــــــــس الخــــــــط االحمــــــــر: البواخــــــــر ال٧ لــــــــم تفــــــــرغ حمولتهــــــــا بعــــــــد!

ــيــنــيــت لـــن يــجــتــمــع بــعــبــاس الـــداخـــلـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة: ب
ــة  ــل ــت ــح ــي األراضــــــــــي امل ــ ــاالت فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــات واعـ ــ ــاك ــ ــب ــ ــت اشــ

ــان الــحــكــم  ــب ــال ــتـــالم ط ــان ملــجــرد اسـ ــســت ــغــان ــزل أف قــطــر: عــ
قندهار فــي  »الــحــركــة«  ضــد  يتظاهرون  واآلالف  حـــال...  ليس 

مجملها إىل أســباب مرتبطة مبيكانيكيــة العمل الطائفي 
والحزيب. كل هذه الخســائر والهزائم انحدرت من أســبابها 
الطبيعيــة الرضورية القوية. واألداء الذي رأيناه ونســتمر 
يف مشــاهدة تنويعاته جعل الحــرب تظهر يف كل مكان، 
ما أشــعر اللبنانيني بيشء بشــع يحــرق يف داخلهم وأّن 
أمنياتهــم العنيدة تتحجر كالدمــوع يف املآقي. الفخ واضح 
إىل حّد مفزع، إنها تلك الطبقة الخاصة التي تشتمك وتهينك 
وتســلخ جلدك وتريدك أن تصفق لها عىل الدوام. كلام جاء 
اســتحقاق جديد ظن اللبنانيون أّن اللحظة حانت ليتنفسوا 
حرية وكرامة وســيادة ليكتشفوا بعد وقت قصري أّن الفساد 
بكل مظاهره السياســية واالقتصادية والثقافية له أعمدة 
راســخة متخمرة، ثم يغدو أكرث اســتفزازاً عندما يظل يدور 
كدابّة الســاقية. ولكن من حســن حظنا أّن مرسح الحرب 
غري مغلق بالكامل وإال الســتطاع العدو أن يحســم بنفسه 
أو عرب أدواته مســتفيداً من هــذا الوضع املضطرب لتحقيق 
نتيجة كبرية ونهائية. ومن حسن حظنا أّن مجتمعنا مل يخُل 
من الرشفاء واملقاومني واملناضلني يف كل الســاحات. ومن 
حســن حظنا أّن أيامنا ليست صفراء من القضايا اإلنسانية 
والوطنية والقومية وإال صارت مقفرة فقرية مملّة جدباء ال 
روح فيها. البقاء يف ساحة املعركة وليس أمام رشفة بعيدة 
ليــس بالهة كام يرّوج أولئك الذين يقدرون عىل اإلفالت من 
مشــاعرهم وترك قضاياهم تنزلق منهم كالزئبق ثم الهروب 
من وطنهم بجواز ســفر.  أصحــاب النفوس املائعة يتعبهم 
طــول الطريق ويكرهــون االنتظار واملخــاض ويتهكمون 
عــىل أي فكرة يطرحها األمني العام لحزب الله أو غريه حول 
الزراعة والصناعة وإعادة تفعيل القطاعات االنتاجية. وآخر 
تهكامتهم ما يرتبط بالبواخر اإليرانية لجعل الشعب اللبناين 
يائســاً من مســتقبل جهاده ودفاعه. هدف العدو وإعالمه 
التشكيك ونرش الشائعات واألكاذيب وإفقاد القوى الوطنية 
الثقة بجدوى أي إجراء قد تلجأ إليه، والعدو من خالل أبواقه 
الناشــطة بقوة يريد إحباط أمل الناس وتحويلهم إىل كتلة 
ميتة ليتمكن بعد ذلك وبسهولة من أن يرسم لهم مستقبلهم 

ويفرض عليهم خياراته.
من هنــا تأيت تجربة املقاومة مــع الحصار والعقوبات 
األمريكية وكل ما رافقها من ضغوط سياســية واقتصادية 
محلية غنية بالعرب والنتائج، ومراقبة أداء األمني العام يُظهر 

استخدامه األساليب والتدابري التالية:
أوالً: تعطيل االنقضــاض العام للعدو ومنعه من مراكمة 

الصعوبات عىل جسم املقاومة. 
ثانياً: إبعاد بيئة املقاومة املبارشة بعداً نســبياً كافياً يك ال 
تتعرض لخسائر أكرب مام آلت إليه األوضاع عىل عامة الشعب 
اللبنــاين وأيضاً يك ال تكون معرضة لتطويٍق بالتقســيم أو 
الحــرب األهلية يعمد إليهــام العدو يف محاولة التفاف عرب 

الضغوط االقتصادية واالجتامعية.
ثالثاً: اعتامد املطاردة السياسية مع خصوم الداخل بحّثهم 
عىل التقّيد باالســتحقاقات الدستورية والقانونية ورضورة 
التزامهــم بإجــراءات فّعالة، واالســراتيجية مع الخارج 
خصوصاً فيام يتعلق بالوضع اإلرسائييل والتهديد بتوّســع 

الرصاع إىل حرب إقليمية.
رابعاً: تفكيك الحمالت اإلعالمية والنفســية عرب إطالالت 
متواصلة تُقّدم عربها الحجج واألدلة املتعلقة بطبيعة الحرب 
وأبعادها ووســائلها وحجم تأثريها وكيفية الرد عليها وماذا 
يجب العمل عىل املســتوى الوطني للحد منها والتخفيف من 

تداعياتها.
خامســاً: التحضري لرضبة معاكســة )السفن اإليرانية( 
وتحويــل املعركة من تكتيكية مــع أدوات أمريكا يف الداخل 
إىل معركة اسراتيجية عىل مستوى اإلقليم. واستخدام هذا 
الشكل الهجومي إذا مل يكن من أجل دفع العدو لريى أن خط 
تراجعه قد ضعف فإنّه يكفي عىل األقل لحامية املدافع )لبنان 

ومقاومته(.
مام ال شك فيه أّن األمني العام لحزب الله يدرك أّن التسلسل 
املتدرج للرتيب الدفاعي سيعّقد الحسابات عىل العدو، وعليه 
فإنّه كلام نقص حجم الحســم أو تأخر بالنســبة إىل العدو 
ازدادت قدرة قوى املقاومة عىل اســتخدام عمليات التفافية. 
ولو، من جهة أخرى، أّن الربح الذي تجنيه هذه القوى محلية 
كانــت أو إقليمية لن يكــون رسيعاً والجهد الذي تقوم به ال 

يُبَحث فيه عن حســم يف زمن وجيز، إال أّن اإلعاقة وإنقاص 
قدرة العدو عىل الهجوم وتيئيســه مــن الوصول إىل نتائج 
إيجابيــة تحت وطأة اإلنهاك هــو املطلوب يف هذه املرحلة. 
وهكذا ســريى العدو نفسه يف وضع ســيىء من الناحية 
املعنوية، وســيجد أّن الهجوم االقتصادي ســيخفق بسبب 
صعوبات اســتمراره وحده بدون أن يكلل مبعركة عسكرية 
)نقطة الذروة( ال يجد إمكانية خوضها مرة جديدة يف املدى 

املنظور.
املهم أّن املراقب ألداء األمني العام لحزب الله سيكتشف أنّه 
كام خاض حرباً شعبية عسكرية لطرد االحتالل اإلرسائييل 
من جنوب لبنان، يخوض اليوم حرباً شعبية اقتصادية  لتفكيك 
العقوبــات والحصار وإعادة تفعيل القطاعات اإلنتاجية من 
خالل إجراءات تحّفز األفراد ليقطعوا الطريق ويعربوا املسافة 
نحو كرامة العيش. الحرب الشــعبية سواء كانت يف املجال 
العســكري أو االقتصادي هي أداة ثورية عامة يشرك فيها 
الشعب كل حســب قدرته  يقودها شخص أو تقودها قيادة 
تّولد يف األفراد شــجاعة تحطيم كل الحواجز القدمية التي 

تفرض املهانة عىل البلد والهوان عىل املواطنني. 
ويف نظرة بســيطة إىل تاريخ املقاومة العسكرية سيجد 
املرء أّن املحــاوالت األوىل كانت محدودة واإلمكانات الفنية 
واللوجستية والعلمية خجولة ولكن بعد ثالثني عاماً وصلت 
املقاومة إىل املدى اإلقليمي يف التأثري وباتت تصنع املعادالت 
االســراتيجية. واملطلــوب اليوم أن تــرسي روح املقاومة 
االقتصادية يف كل مكان، وكام استعاد الشعب اللبناين األرض 
من املحتل اإلرسائييل يجب أن يســتعيد الدولة من اللصوص 
والســامرسة الذين يحتلون املرافق ويسيطرون عىل الرثوات 
ويعطلون مواهب الشــباب يف اإلبــداع واإلنتاج. هؤالء مع 
ُحامتهم يف الخارج يعادون بقوة استقالل لبنان االقتصادي. 
حقــدوا عىل املقاومة العســكرية ويحقدون عىل املقاومة 
االقتصادية وينرشون األكاذيب والسموم ليك يحرموا لبنان 
من النهوض وبناء معامله وشــق طرقاته واســتثامر غازه 
وزراعة أرضــه وتصدير منتجاته. العدو وأدواته مارســوا 
كل أنواع الخداع عىل الشــعب اللبناين ومنعوه من استخدام 
وسائل ذكائه ووحدته وأطلقوا شائعاتهم وأضاليلهم ليفرقوا 
بني اللبنانيني ويحرموهم من مســاعدة بعضهم بعضاً ومن 
تعزيــز االتفاقات مع ســوريا ومن التوجه إىل بلدان الرشق 
ملســاعدة لبنان عىل بناء دولته. ال شــك أّن العدو اســتغل 
الواقع الطائفي الرديء وكســل الســلطة وغفلتها وضعف 
أدائها حــني تعاملت مع طروحات األمــني العام اإلنقاذية 
بالمباالة. بل بدل أن تســاعده عىل رفــع الراية االقتصادية 
صــارت توّجه لــه اللّكامت يف ظهــره، فتمتنع عن القبول 
بأي عروض إيرانية وروســية وصينية وسورية للمساهمة 
يف حل األزمة، وتراوغ يف تشــكيل حكومة جديدة، وتتنكر 
ملســؤولياتها يف تخفيف األعبــاء فتربهن بذلك عىل أنها ال 
تســتحق رشف املسؤولية والنرص. وألن األمني العام ما زالت 
أولويته حفظ لبنان وشعبه وهذه املقاومة النبيلة جهد ملنع 
العدو من بث االضطراب االقتصادي واالســتثامر يف اليأس 
وســعى خالل الفرة املاضية للمســاهمة يف جالء األفاق 
أمام الشعب اللبناين وتوسيع دائرة األمل واملعالجات لتشمل 
قطاعات متعددة، بل أكرث من ذلك إّن ما يؤسســه هو بحق 
انعطافة اقتصادية واسراتيجية للبنان ودول محور املقاومة 

املحارصة بالعقوبات.
يقــال إّن املرء ال يتعلم شــيئاً بالوقوف ســاكناً. فها هي 
املقاومة تكتســب خربة جديــدة يف امليدان االقتصادي التي 
ستشــكل تدابري وسياسات األمني العام دفرسواراً يف جدار 
هيمنة الســلطة العميقة يف لبنان ويف جــدار العقوبات 

األمريكية والغربية عىل سورية وبلدان وشعوب املنطقة.
السياسة رؤية شــجاعة لتحقيق حلم اإلنسان بالعدالة، 
وهي قيادة املجتمــع للخروج من حالة الضعف والتصورات 
املتشــامئة إىل الحيوية واالبتكار وتحقيــق التقدم وعدم 
االستســالم للتعب. لذلك ما يقوم به األمني العام من ملحمة 
اقتصاديــة يف وجه كــرس الحصار األمــرييك عن لبنان 
مبســاعدة دول محور املقاومة وعىل رأســها الجمهورية 
اإلســالمية اإليرانية مببادرتها الشــجاعة يف نقل ســفن 
املساعدات إىل لبنان، وما يضطلع به من دور كبري يف كرس 
هيمنة املســتعمر يف التحكم يف مصائر شــعوب املنطقة 
ذكّرين بجملة للمجاهد الليبي عمر املختار عندما قال للمحتل 
اإليطايل:« وقفنا ضدكم لعرشين ســنة، وإن شاء الله نحن 

باقون معكم إىل نهايتكم« !
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لتنال الحكومة الثقة عىل اســاس بيانها الوزاري. وبحسب 
معلومــات »الديــار« فقد مر بند املقاومة بسالســة خالل 
النقاشات بحيث تقرر اعتامد نفس صيغة البيانات الوزارية 
االخرية. وكشفت مصادر مطلعة عىل املداوالت ان النقاشات 
تركــز حول الخطــة االقتصادية واملاليــة للنهوض بالبلد 
وكيفيــة التعاطي مع ملف املصارف ومــا اذا كان املطلوب 
ادراج مصطلــح اصالح القطــاع او اعادة هيكلته. واضافت 
املصادر:« البيان ســيقارب امللفــات االصالحية انطالقا من 
الورقة الفرنســية عىل ان يلحظ بشــكل واضــح التدقيق 
الجنــايئ واملفاوضات مع صندوق النقــد الدويل والكابتال 
كونرول ومكافحة الفســاد والتهريب، عىل ان يلحظ بشكل 
اســايس اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها اضافة اىل 

الحقيقة«.  املرفأ وكشف  اعادة اعامر 
وقال وزير العمــل مصطفى بريم  بعد اجتامع يوم امس: 
» حقنــا مبقاومة االحتالل والحفــاظ عىل حقوقنا وأرضنا 
سيذكر بشكل واضح يف البيان الوزاري«.وأضاف: »تصحيح 
الرواتــب واألجور والحفاظ عىل الودائع وبنود أخرى تطمنئ 
الناس ســتذكر يف البيان الوزاري«. أما وزير الزراعة عباس 
الحاج حســن فاعترب »ان البنــود املتعلقة بالخبز والكهرباء 
وحاجات الناس ســتذكر يف البيــان واملطلوب إعادة ترميم 

املواطن والدولة«. الثقة بني 

{ تعليــق عملية التفريغ؟ {
وبانتظــار خطوات حكوميــة فاعلة الخــراج البلد من 

عنــق الزجاجة، بقيت يوم أمــس الطوابري عىل حالها امام 
املحطات، فيام أكدت الرشكات املســتوردة للنفط، انها تبلغت 
مــن املصارف قرار املرصف املركزي  منحها اذونات مســبقة 
لتأمــني البنزين لالســواق بســعر الـــ8000 ل. ل. وابدت 
الرشكات اســتعدادها لبدء عمليــة  تفريغ البواخر فور دفع 
املــرصف املركزي املتوجبات عليه، وهو االمر الذي مل يحصل 
حتى الساعة، ما يضع البلد امام ازمة محروقات هي االخطر 
بعدما المس مخزون املشــتقات الخط االحمر وكاد يفقد يف 
معظم الــرشكات ومحطات البنزين، كام يؤكد القيمون عىل 

هذه الرشكات. 
وكان عضــو نقابة أصحاب محطــات املحروقات جورج 
الرباكس كشــف ان إحدى البواخــر ال٧ املوجودة يف املياه 
االقليميــة اللبنانيــة بــدأت بتفريغ حمولتهــا موضحا ان 
الكميات املتواجدة تكفي الســوق 10 أيام آمال أن يجد وزير 
الطاقة الجديد اآللية املناسبة الن البيع يف املحطات سيكون 

املعتمدة.  عىل أساس اآللية 
ومساء تم تعليق تفريغ البواخر بعد اشراط مرصف لبنان 
عــىل املصارف ان توّقع عىل تعّهــد بأن املحروقات لن تدخل 
السوق الســوداء. واســتهجنت مصادر مواكبة للملف هذا 
القرار معتــربة انه يهدف لعرقلة عمليــة التفريغ وبالتايل 

الطوابري.  اللبنانيني ارسى  ابقاء 
ويف الســياق، اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عــون يوم امــس يف قرص بعبدا، وزيــر الطاقة واملياه يف 
الحكومــة الجديدة وليد فياض الــذي اطلعه عىل الخطوط 
العريضــة لربنامج عمله يف الــوزارة، واالجراءات العاجلة 

الواجــب اتخاذها ملواجهة ازمتي الطاقة والكهرباء. 

{ تسليم وتسلم {
هذا وتوالت عملية تسليم وتسلم الوزارات بني الوزراء الجدد 
واســالفهم. وفال وزير املال السابق غازي وزين خالل تسليم 
وزارتــه للوزير الجديد يوســف خليل أّن »الهدف من مرشوع 
موازنة 2022 تحسني الوضع املعييش واالجتامعي للمواطنني 
ورصدنا زيادة 50 يف املئة عىل الرواتب واألجور كمســاعدات 
اجتامعيــة كام رفعنــا بدل النقل«. واكــد وزين ان »متويل 
البطاقــة التمويلية متوّفر واملصــدر األول هو البنك الدويل 
الــذي خّصص قرضاً بـ 295 مليــون دوالر وتحريكه يحتاج 
إىل قــرار من مجلــس النواب«. ورأى أّن »ال مخرج من األزمة 
بالنســبة إىل الحكومة الجديــدة إال من خالل صندوق النقد 
الدويل، وحكومتنا قّدمت خطة تعاٍف جّيدة للصندوق«. وعن 
التدقيــق الجنايئ، لفــت وزين إىل أنّه »مطلب وطني ودويل 
وهــو أحد مطالب صندوق النقد، ويف مــا يتعلق بـ«ألفاريز 
أند مارســال« سيوّقع العقد معها خالل يومني الوزير يوسف 
خليــل«. وأضاف: »البنك الدويل اتصــل يب منذ أيام وأبلغني 
عــن اجتامع يف ترشين األول«... من جهته، قال الوزير خليل 
»انهــا لحظة تاريخيــة يف لبنان الذي عاىن كثريا وهي ايضا 
لحظة مصريية فإما نفشل او ننجح بتصحيح الوضع واعادة 
هيكليته«، مضيفاً »الربح ليس ســهال، وعىل لبنان ان يعمل 

ليثبــت جدارته وهذا تحد كبري لنا واملعركة جدية«.
مــن جانبه، اعتــرب وزير الداخلّية بســام املولوي خالل 
التســليم والتسلم أّن »تثبيت االستقرار األمني وتعزيز األمن 
االجتامعي بالتعاون والتنســيق مع األجهزة األمنية سيكون 
األولوية«. وقال املولوي: »ســنعمل عىل اســتيعاب الحراك 
الشــعبي وخلق جو من التنسيق بني أجهزة الوزارة والحراك 

وصــون حرية التعبري مع الحرص والتأكيد عىل عدم التعدي 
عىل األمــالك العامة والخاصة من خــالل تطبيق القوانني 
كام ســنعمل عىل اســتكامل التحضريات إلجراء االنتخابات 
النيابيــة والبلدية واالختياريــة يف مواعيدها القانونية«. 
ودعــا العاملني يف الوزارة اىل »العمل قلبــاً واحداً لتخطي 
املحنة التي متر بها البالد«. وأشــار وزير الداخلية الســابق 
محمد فهمي إىل أّن »الوطن يستحّق التضحية وهذا ما أمتّنى 

القادمة«. أنقله لألجيال  أن 
ويف قرص بسرس، قالت وزيرة الخارجية بالوكالة السابقة 
زينة عكر خالل التســليم والتسلم يف الوزارة: »عملت إرضاء 
لضمريي وقناعايت ومل نســرجع حقوق الناس والدولة ومل 
نحقــق ما أردنا تحقيقه، لكننا حاولنا واألكيد اننا اذا مل نغري 
ذهنيتنا فلن نستطيع تغيري وطننا«. اضافت يف احتفال غاب 
عنه الســفري هاين شميطيل امني عام الخارجية، مع انه كان 
يف مكتبه، »أهداف زيارايت اىل الخارج إعادة وصل ما انقطع 
مع بعض الدول الصديقة والشقيقة وتعزيز العالقات الثنائية 
ملا فيه مصلحة لبنان. حرضت أمس اىل الوزارة لوداع املوظفني 
العاملــني حرصا ففوجئت بترصف غري الئق إذ أغلقت األبواب 
التــي يجب ان تبقى مفتوحة امــام الجميع وهذه الترصفات 
ال تليق باي ادارة او مســؤول«. بدوره، قال الوزير عبدالله بو 
حبيب »الظروف صعبة لكنها ليست مستحيلة، وهي تنغمس 
من السياســة الداخلية التي تؤثر عىل السياسة الخارجية«. 
وشدد عىل اهمية تعزيز العالقة مع »العامل العريب فنحن جزء 
منــه وال ميكن ان نتخىل ال عــن العامل العريب وال عن العامل 
الغريب.«  واضاف »االهم ان نسعى اىل ان تساعدنا هذه الدول 

وال يوجد اي دولة ال ترغب ســوى باستقرار لبنان«.

األفغانية كابل مزيد من طائرات املساعدات القطرية.
وكانت الطائرات القطرية نقلت يف األيام املاضية شــحنات 
من األغذية واألدوية بعضها مقدم من منظامت خريية قطرية.

ويأيت تسيري الطائرات القطرية إىل مطار كابل ضمن جرس 
جوي للمساعدات اإلنسانية املقدمة إىل الشعب األفغاين، وكان 

هذا الجرس الجوي قد انطلق منذ نحو أسبوعني.

{ شهادة بلينكن بشأن االنسحاب {
عىل صعيــد آخر، ميثل وزير الخارجيــة األمرييك أنتوين 
بلينكــن الثالثاء أمام لجنة العالقــات الخارجية يف مجلس 
الشيوخ لالستامع لشهادته بشأن مالبسات عملية االنسحاب 

األمرييك من أفغانستان.
وكان بلينكن قد دافع االثنني أمام لجنة الشــؤون الخارجية 
يف مجلــس النواب عن قرار االنســحاب، وقال إن الرئيس جو 

بايدن كان أمام خيارين إما إنهاء الحرب وإما التصعيد.
وقــال الوزير األمرييك إنه يتوقع من حركة طالبان ضامن 
حرية السفر، والوفاء بالتزاماتها يف مجال مكافحة اإلرهاب، 

وتشكيل حكومة دامئة متثل جميع األطياف.
وأكد أن اعراف املجتمع الدويل بالحركة يتوقف عىل سلوكها، 
مشــريا إىل أن الحركة تعهدت مبنع استخدام أفغانستان لشن 

هجوم عىل الواليات املتحدة وحلفائها.

{ اآلالف يتظاهرون ضد طالبان يف قندهار {
هذا وخرج آالف األفغان، أمس الثالثاء، إىل شــوارع مدينة 
قندهار جنويب أفغانستان، احتجاجات عىل قرار حركة طالبان 

التي تسيطر عىل البالد، بإخالئهم من منازلهم.
ونقلت وكالة »رويرز« عن مسؤول حكومي سابق وتلفزيون 
محيل إن آالف األفغان احتجوا، عىل أمر طالبان السكان بإخالء 

مجمع سكني لعائالت من الجيش وقوات األمن.
وتجمع املحتجون أمام منزل الحاكم يف قندهار بعد مطالبة 
نحو 3000 أرسة مبغادرة املجمع، وذلك وفق ما ذكره املســؤول 

الحكومي السابق الذي شاهد الحشد.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعالم محلية حشودا 

من الناس يسدون طريقا يف املدينة.
ويقيــم يف املنطقة التي يشــملها أمر اإلخالء أناس أغلبهم 

من أرس جرناالت متقاعدين وأعضاء آخرين يف قوات األمن.
وذكر املســؤول الذي تحدث مع بعض املعنيني بالقرار أنه تم 
إمهال األرس، التي يقيم بعضها يف املنطقة منذ قرابة 30 عاما، 

ثالثة أيام للمغادرة.
ومل يرد متحدث باسم حركة طالبان عىل طلب للتعقيب بشأن 

أوامر اإلخالء.
وانتهت احتجاجات متفرقــة ضد الحركة، التي وصلت إىل 
الســلطة بعد ســيطرتها عىل العاصمة كابل قبل نحو شهر، 
باشــتباكات دموية يف بعض األحيان. غري أنه مل ترد تقارير 

مؤكدة عن أعامل عنف اليوم.

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
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نقلت وســائل إعالم عن مصدر مقرب من نفتايل بينيت قوله 
إنه »ال توجد عملية سياسية مع الفلسطينيني ولن تكون”.

ويف وقت سابق هددت شاكيد، وهي عضو يف حزب »ميينا«، 
أن حزبها سينسحب من التحالف الحاكم إذا بدأ يائري البيد بعد 
توليه منصب رئيس للوزراء، بدفع فكرة إقامة »دولة منفصلة« 

للفلسطينيني.
عــىل صعيد آخر، رئيس الــوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت 
أمس الثالثاء أنه ملتزم شــخصيا باســتعادة الجنود واملدنيني 

املحتجزين يف قطاع غزة.
جــاء ذلك خالل لقاء عقــده بينيت أمس مــع عائلة أفريا 

منغييستو املحتجز يف قطاع غزة.
وأفاد مكتب بينيت، بأن هذا االجتامع يأيت »يف إطار اللقاءات 
التي يعقدها رئيس الوزراء بني الحني واآلخر مع عائالت األرسى 
واملفقودين من أجل إطالعها عىل آخر املستجدات يف شأنهم”.

ويف اللقاء، الذي حرضه كل من السكرتري العسكري لرئيس 
الوزراء اللواء أيف جيل ورئيس هيئة األمن القومي الدكتور إيال 
حوالتا ومنسق شــؤون األرسى واملفقودين يارون بلوم، قال 
بينيت لعائلة منغيســتو إنه ملتزم شخصيا باستعادة الجنود 
واملدنيــني املحتجزيــن يف قطاع غزة وأكــد أن »بابه مفتوح 

أمامهم”.
وكان بينيــت خالل زيارته ملرص ولقائه الرئيس املرصي عبد 
الفتاح الســييس االثنني يف رشم الشيخ، قد أكد »الدور املهم« 
الذي تلعبه مرص يف »الحفاظ عىل االستقرار األمني يف قطاع 
غزة«، وكذلك يف املســاعدة عىل تأمــني إطالق رساح مدنيني 
إرسائيليــني اثنني وجثتي جنديــني إرسائيليني محتجزين لدى 

»حامس”.

{ عرشات املستوطنني يقتحمون املسجد 

األقىص بحامية من االحتالل {
ويف الداخل الفلســطيني، ذكرت وسائل إعالم فلسطينية، 
أمــس الثالثاء، عن اقتحام 11٧ مســتوطناً إرسائيلياً، باحات 
املسجد األقىص يف القدس املحتلة، بحراسة مشددة من قوات 
االحتــالل اإلرسائييل. فيام تحدثت مصادر محلية عن اقتحام 

نحو 25٧ مستوطناً املسجد.
وقالــت املصــادر املحلية إن املســتوطنني اقتحموا باحات 

املســجد، ونفذوا جولة اســتفزازية فيه، بحامية من رشطة 
االحتالل.

وقبل أســبوع، اقتحم عرشات املستوطنني املسجد األقىص، 
كان مــن بينهم املتطرف يهــودا غليك،  عرب باب املغاربة، عىل 

شكل مجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية يف باحاته. 
واعتقــل االحتالل أحد الشــبان يف مصــىل قبة الصخرة 
يف املســجد، بتهمــة »التكبري« بالتزامن مــع عملية اقتحام 

املستوطنني.
فيام عملت قوات أخرى من االحتالل عىل تفريق وقفة منددة 

باالستيطان جنويب الضفة الغربية.
ويقول فلســطينيون إن ســلطات االحتــالل اإلرسائيلية 
تتساهل مع املستوطنني املعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف 

االستيطان يف األرايض املحتلة.
ويف ســياق آخر، أصيب أمس الثالثاء، مواطنني بالرصاص 
املعدين املغلّف باملطاط، والعرشات باالختناق جراء إطالق قوات 
االحتالل قنابل الغاز، مبواجهات اندلعت عقب مسرية تضامنية 
مع األرسى الفلســطينيني، يف بلدة سعري شامل رشق مدينة 

الخليل.
وأفادت مصــادر محلية بإصابة مواطنني بشــكل مبارش 
بقنابــل الغــاز، وآخرين بالرصاص املعــدين املغلف باملطاط، 
والعــرشات باالختناق، يف مواجهــات اندلعت يف منطقة واد 
خنيس، غريب بلدة ســعري، عقب مسرية تضامنية انطلقت من 
البلدة مبشــاركة العرشات من تالمذة املدارس الذين رفعوا علم 
فلسطني وصوراً لألرسى القابعني يف سجون االحتالل، ورّددوا 

هتافات مطالبة باإلفراج عنهم.
وعّم اإلرضاب الشــامل، يوم السبت املايض، محافظَة جنني 
أيضاً، تلبيًة لدعوة القوى الوطنية واإلســالمية إىل التضامن 

مع محرَّري سجن »جلبوع« املُعاِد اعتقالهم.
كذلك اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل يف قرية خرســا 

جنوب مدينة دورا يف الضفة الغربية.
وذكرت »شــبكة قدس« عىل حسابها عىل »توير« أن »قوة 
مستعربني تابعة لالحتالل خطفت الشاب الفلسطيني أرشف 
عبد الطرياوي )28 عاماً(، أثناء تواجده يف محله يف شــارع 

نابلس رشقي مدينة طولكرم. 
هذا وشهدت املدن الفلسطينية مسريات غضب ضد االحتالل 
اإلرسائييل، دعت إليها الفصائل الفلسطينية رفضاً النتهاكات 
االحتــالل بحق األرسى، عقب تحرر ســتة أرسى من ســجن 

جلبوع، واعتقال 4 منهم يف وقت الحق.
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