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ــــــــي ــــــــابات ميقات ــــــــك حس ــــــــم« دياب يرب ــــــــي و »لغ ــــــــون الحال ــــــــى القان ــــــــات عل ــــــــات واالنتخاب ال تعيين
البنــــــــك الدولــــــــي ســــــــيحرك قروضــــــــا مجمــــــــدة والدعــــــــم الســــــــعودي مســــــــتمر للحلفــــــــاء وممنوع علــــــــى الدولة
تباينات حول الحصانات والكهرباء واملصارف في »لجنة الصياغة« واســــــــتحالة تصحيح األجور ووداعا للدعم

االحتــــــــكار هــــــــو األداة األساســــــــية للفوضــــــــى املتفشــــــــية فــــــــي لبنــــــــان... والحــــــــل بضرب هــــــــذا االحتكار
دوالر الســــــــوق الســــــــوداء تحــــــــت نيــــــــران حكومــــــــة ميقاتــــــــي والتفــــــــاوض مــــــــع الصنــــــــدوق مســــــــألة وقــــــــت
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»كـــورونـــا«: 8 حـــاالت وفــاة
ــدة ــديـ جـ إصــــابــــة  و844 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 844 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 615532».
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 839 إصابة بني 
املقيمــني و5  حاالت  من بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه 
»تّم تســجيل 8 حاالت وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 8218».

هل ستعاود محطات الوقود فتح ابوابها؟ )تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( )التتمة ص12( 

رضوان الذيب

أول لغــم حقيقي تواجهه حكومــة الرئيس  نجيب ميقايت 
اســتدعاء رئيس الحكومة السابق حســان دياب وصوال إىل 
إمكان توقيفه واحضاره إىل لبنان فيام أعلن دياب ان إقامته يف 
واشنطن تستمر ل4 اسابيع سيقضيها مع أوالده الذين مل يرهم 
منذ تشكيل حكومته وان قرار السفر متخذ منذ مدة والعالقة 
له بقرار القايض بيطار. هذا اللغم اذا انفجر قد يطيح  حكومة 
ميقايت وكل املؤرشات االيجابية التي رافقت والدتها واستحضار  
مناخات طائفية ومذهبية تحتاج اليها الطبقة السياسية عىل 
أبــواب االنتخابات النيابية  مع بيانات وبيانات مضادة وصوال 
إىل مواقــف املرجعيات الدينية الســنية والشــيعة الرافضة 
للمساس بحسان دياب وغازي زعيرت وعيل حسن خليل ومعهم 
يوسف فنيانوس، وبالتايل احراج الرئيس ميقايت امللتزم العمل 
تحت سقف دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقني برفض اي 
مساس مبوقع رئاسة الحكومة، وقد يؤدي ذلك  إىل مواجهات 
يف الشــارع  يف ظل القرار الواضح بابطال كل قرارات املحقق 
بيطار ورمبا وصوال إىل اقصائه، وهذا ما سيفجر غضب اهايل 
ضحايا املرفأ ، لكن الطائفة السنية لن تسمح مبثول دياب أمام 
القضاء او توقيفه والرئيس بري وسليامن فرنجية لن يسمحا  
بتوقيف عىل حسن خليل وغازي زعيرت ويوسف فنيانوس ولن 
يحصل القايض بيطار عىل اذونات املالحقة مع  التشكيك يف 

قراراته واتهامه بترسيب األســامء اىل اإلعالم وهذا االشتباك 
سيشل البلد بانتظار مخرج ما، مل يتم التوافق عليه يف اجتامع 
لجنــة صياغة البيان الوزاري حيــث بقى بند رفع الحصانات 
املتعلق بانفجار املرفأ موضع خالف بني اعضاء اللجنة ومل يتم 
التوصل إىل صيغة توافقية وترك الحســم الجتامع اليوم يف 
القرص الجمهوري. كذلك مل يحسم ملف أزمة املصارف ومقاربة 
الحلول مع الحرص عىل اســتقرار ســعر الدوالر ، كام ان ملف 
الكهرباء شــهد تجاذبات حول جدوى بناء معامل جديدة ومل 
تتضمن مســودة البيان اي إشارة لبناء املعامل. كام ركز البيان 
عىل التحقيق الجنايئ الشــامل يف كل مؤسســات وصناديق 
الدولــة والتعاون مع املجلس النيايب القرار الكابيتال كونرتول 
علام ان مسودة البيان من ٧ صفحات و تضمنت الحفاظ عىل 
أمــوال املودعني واعادة التفاوض مــع البنك الدويل وصندوق 
النقد الدويل. واشاد البيان باملبادرة الفرنسية وتعزيز العالقات 
مع الدول العربية، وركز عىل الهموم املعيشية وسلة إصالحات، 
وقد انجز البيان بعد 3 جلسات عىل ان يقر يف اجتامع اليوم اذا 
ازيلت التباينات متهيدا لتوزيعه عىل النواب وعقد جلسة الثقة 
أوائل االسبوع املقبل. ونفت مصادر حكومية وجود أي تباينات 
داخــل اللجنة، وان البند املتعلق باملقاومة أنجز دون اعرتاضات 
مع اعتامد الصياغة نفســها الــواردة يف حكومتي الحريري 

جاسم عجاقة

بلغ سعر دوالر السوق السوداء عتبة الـ 14000 
لرية لبنانية أمس البارحة )حتى كتابة هذه األسطر(، 
مســّجال بذلك انخفاًضا إضافًيــا بقيمة ألفي لرية 
لبنانية عام كان عليه يف اليومني املاضيني. أسباب 
هذا االنخفاض أصبحت معروفة من الجميع وهي 
سياســية بامتياز ولكن أيًضا احتكارية، وتهريب 
باإلضافة إىل النشاط االقتصادي الذي يُشكّل جزءا 

بسيطا يف سعر الرصف هذا.
األخبــار اإليجابية اآلتية مــن حكومة الرئيس 
نجيب ميقايت وعىل رأســها الدعــم الدويل الذي 
أصبحت معامله واضحة بني دعم أمرييك وفرنيس 
وإيــراين، باإلضافة إىل الدعــم الداخيل اآليت من 
املكونات السياســية األساسية. وقد تُرجمت هذه 
األخبار اإليجابية برسعة استكامل البيان الوزاري 

الذي ســّجل إنجازه رقاًم قياسًيا بعد ثالثة جلسات 
للجنة املولجة إعداد البيان. ومن املتوّقع أن يتّم إقرار 
هذا البيان اليوم يف اجتامع ملجلس الوزراء يف قرص 
بعبدا حيث ســيتّم إنهاء بعض النقاط العالقة عىل 
مثــال إعادة هيكلة القطــاع املرصيف والتي تعني 
بشكل قانوين إفالس املصارف وهو ما يُشكّل خطرا 

عىل أموال املودعني.
ولعل للمحتــوى املرّسب عن البيان الوزاري دور 
أســايس يف التأثري يف سعر دوالر السوق السوداء 
حيث هناك تعهــد واضح من قبل حكومة ميقايت 
بإجراء اإلنتخابات النيابية يف موعدها، باإلضافة 
إىل إســتئناف املفاوضات مع صندوق النقد الدويل 
والتفاوض مــع الدائنني بهدف إعادة هيكلة الدين 
العام وتقديم مرشوع اســتقاللية القضاء وغريها 
من النقاط التــي تبعث عىل االطمئنان يف نفوس 
الالعبني االقتصاديني، وهو ما يُشــكّل ضغطًا عىل 

سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء الذي يراهن 
عىل التخبط السيايس لالرتفاع.

بالطبع هناك من يقول إن هذه األجواء اإليجابية 
هي نتاج االنتخابات النيابية ورغبة القوى السياسية 
يف إعادة إنتاج نفسها. لكن املؤرشات الدولية تُشري 
إىل أن الدعــم الدويل هو حقيقي ويذهب يف اتجاه 
استئناف املفاوضات األمريكية – اإليرانية، وهو ما 

يوحي أن هذا الدعم هو حقيقي.
الدوالر الذي وصل سعره يف السوق السوداء إىل 
14000 لرية لبنانية للدوالر الواحد، مل ينعكس عىل 
أسعار السلع والبضائع التي ما يزال بعضها مسّعرا 
عىل ســعر رصف دوالر 25 ألف لرية للدوالر الواحد! 
هذا األمر يشــكّل فضيحة ويســتوجب مقاضاة 
املرتكبني الذين ميعنون يف رضب املواطن يف لقمة 

منذ ســنة وبضعة أشهر وحاكم مرصف لبنان األستاذ 
رياض ســالمة يناشد الرؤساء والقوى السياسية تأليف 
حكومة كيال يحصل االنهيار وتفقد اللرية اللبنانية قيمتها 
أمــام الدوالر األمرييك. ها هو الوضع يعطي حًقا للحاكم 
رياض سالمة بعد تأليف الحكومة حيث هبط سعر الدوالر 
من 23 ألف لرية اىل 15 ألف لرية كام سجل سعره ليل أمس 
االربعاء، أي بفارق مثانية آالف لرية لبنانية فيام األســعار 
ما زالت مبســتوى عاٍل وال يحمي املستهلك أحد من ارتفاع 

هذه األسعار.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

لبنان  لقاء  عن  رسمياً  االعالن 

ــل بــكــأس ديــفــيــس ــرازيـ ــبـ والـ

أوليفر فيصل: جاهزون لخوض 

املــواجــهــة ونــتــمــّســك بــاألمــل

الفــروف: لــن نتحمــل مســؤولية الهجــرة الناجمة عــن أفعال الغرب في أفغانســتان
واشــــــــــــــــــــنطن تجمــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــوال أفغانيــــــــــــــــــــة وتربطهــــــــــــــــــــا بتعهــــــــــــــــــــدات طالبــــــــــــــــــــان

عنارص من طالبان

تحدث وزير الخارجية الرويس ســريغي 
الفــروف مجــددا عــن تداعيــات األزمة 
األفغانية، وأعلنــت الواليات املتحدة تجميد 
أمــوال ووضعت رشوطا لإلفراج عنها. ويف 
حني أشادت فرنسا بدور قطر. هذا وبدأت يف 
كابل مشاورات لتشكيل جيش أفغاين جديد، 
وقــد أدىل وزير الخارجية بترصيحات حول 

املرأة واملساعدات والعالقات مع العامل.
وقال الفروف أمــس األربعاء إن بالده مل 

تفرض أي رشوط عىل حركة طالبان.
وأضــاف يف ترصيحــات صحفيــة من 
العاصمة الطاجيكية دوشــنبه، إن الحركة 
قدمت وعودا كثرية، والكل يراقب كيف سيتم 

تنفيذها.
وقــال الفروف إن روســيا لــن تتحمل 
مســؤولية أزمات الهجرة املحتملة الناجمة 
عــن أفعال الغرب يف أفغانســتان. وأوضح 
»ما يهمنا هو أمن حدود حلفائنا يف آســيا 

الوسطى«.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية األمرييك 
أنتوين بلينكن تجميد نحو 10 مليارات دوالر 

من األموال األفغانية.
وخــالل جلســة اســتامع أمــام لجنة 
العالقات الخارجية مبجلس الشــيوخ، قال 
بلينكن إن واشنطن لن تفرج حالياً عن أي من 
أمــوال الحكومة األفغانية املنهارة لحكومة 
تقودها طالبان، مشريا إىل أن اإلفراج عن أي 
أموال لطالبان مرهــون بوفائها بالتزاماتها 

الدولية. وتعهداتها 
وأوضــح الوزير أن الرئيس جو بايدن كان 
أمــام خيارين عندما تعلق األمر باتخاذ قرار 
بشــأن أفغانستان: إما سحب القوات وإنهاء 

الحرب، أو التصعيد.
وأضــاف بلينكن خالل الجلســة أن قرار 

أغلبيـــــة الـــــدول مقصـــــرة كثيـــــرا
ـــــاس الحـــــراري ـــــن االحتب ـــــي الحـــــد م ف

ذكــر تقرير علمي جديد أن دول العامل كافة تقريبا مقرصة 
ومعظمها مقرصة جــدا، يف جهودها من أجل مكافحة تغري 
املنــاخ، مام ال يبرش بإمكان إبقاء درجــات الحرارة عند الحد 

املتفق عليه دوليا.

بينيــــت: ال لدولــــة فلســــطينية وال للقــــاء 
مــــع عبــــاس ونعــــم لتبــــادل أســــرى بشــــروط

الــوزراء  رئيــس  جــدد 
بينيت  نفتــايل  اإلرسائييل 
دولة  إلقامــة  معارضتــه 
فلســطينية، معلــال ذلــك 
»احتامل  مــن  مبخاوفــه 
متطرفة  عنارص  اســتيالء 
عليها يف املستقبل كام حدث 

يف قطاع غزة«.
وقال بينيت يف ترصيحات 
صحفيــة إن إرسائيل معنية 
بتحســني أوضــاع حيــاة 
الفلسطينيني، وإنها ترى ذلك 

مصلحة مشرتكة للجانبني.
كــام أبدى رئيس الوزراء اإلرسائييل رفضه 
للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال 
إنه »من غري املعقول« أن يتحدث معه يف وقت 
يقــوم فيه عباس »برفع دعاوى قضائية ضد 

قادة الجيش اإلرسائييل يف املحكمة الجنائية 

يف الهاي«.

وأوضح أنــه مل مينع وزيــر الدفاع بيني 

غانتــــس يرجــــح إمكانيــــة دعــــم »إســــرائيل« 
الســــتئناف االتفــــاق النــــووي مــــع إيــــران

رجح وزير دفاع  إرسائيل 
بينــي غانتــس إمكانية أن 
يقبل بلده باستئناف االتفاق 
النووي املربم عام 2015 بني 

إيران واملجتمع الدويل.
وقــال غانتس يف مقابلة 
مجلة  نرشتهــا  حرصيــة 
األمريكية  بولييس«  »فورين 
الثالثاء، ردا عىل ســؤال عن 
جهود إدارة الرئيس األمرييك 
جــو بايدن إلحيــاء االتفاق 
نهج  سأدعم  »كنت  النووي: 
الحايل  املتحــدة  الواليــات 

الرامــي إىل إعادة برنامــج إيران النووي إىل 
داخل صندوق«.

يف الوقت نفســه، أعرب الوزير عن رغبة 
إرسائيل يف أن تكــون هناك »خطة ب قابلة 

للحياة تقودها الواليات املتحدة« مبا يشــمل 

وسياسية  اقتصادية  ضغوطات  مامرســة 

ودبلوماســية عىل إيران مــن قبل الواليات 

مديرة االستخبارات األميركية: هناك 
ما هو أخطر من القادم من أفغانستان

قالت مديرة االســتخبارات الوطنية األمريكية أفريل هاينز، 
إن الجامعات اإلرهابية العاملة يف اليمن والصومال وســوريا 
والعراق »تشــكل خطرا أكرب عىل الواليات املتحدة من مثيالتها 

يف أفغانستان«.
ومن ضمن الجامعات التي تحدثت عنها هاينز، حركة الشباب 
يف الصومال، وتنظيم  »داعش«  يف سوريا والعراق، رغم تراجع 

قدراته بشكل كبري خالل السنوات القليلة املاضية.
وتصب ترصيحات هاينز يف خانة تحذيرات سابقة للرئيس 
األمرييك جو بايدن، من أن اإلرهاب »انترش وامتد خالل األعوام 
املاضيــة نحو جهات عدة يف العامل، والواليات املتحدة مطالبة 
بإعادة توجيه مواردها وقدراتها للتعامل مع هذه املستجدات«.

ويف الوقــت ذاته، أقــرت مديرة االســتخبارات أن »عودة 
حركة طالبــان إىل الواجهة صعبت من جهود واشــنطن يف 
مكافحــة اإلرهاب، وبالتايل فالخطر عىل األرايض األمريكية 

مل يعد مصدره محصورا يف أفغانستان فقط«.
وتابعت: »الــوكاالت الفدرالية املكلفة حامية البالد تتحمل 
عبئــا مضاعفا ملنع وقوع أي هجوم إرهــايب داخل الواليات 
املتحدة، األمر الذي إن حدث ســيكون مثنه الســيايس باهظا 

جدا عىل إدارة بايدن«.

تعاظم قوة حامس غانتس
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محمد علو

يقّر مجلس الــوزراء اليوم البيان الوزاري للحكومة، ومن 
املفــرتض أن تُعقد جلســة الثقة يف املجلــس النيايب بداية 
األسبوع املقبل، ل تبدأ الحكومة بعملها الذي يجب أن يرتكز 
عىل الشأن اإلقتصادي وهموم املواطنني، ولكن هناك شؤون 
سياســية اخرى ال تقّل اهمية يجــب أن تتنّبه الحكومة لها 

بحال أرادت أن تحقق بعض اإلنجازات.
بكل تأكيد ســيكون للشــأن اإلقتصادي واملايل االولوية 
بالعمــل الحكومي، بحيث تؤكد مصادر نيابية مطّلعة عىل أن 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت بدأ عرب فريق عمله وبالتعاون 
مــع حاكم املرصف املركزي رياض ســالمة الذي التقاه فور 
دخوله الرساي، ووزير املال يوســف خليل، بدراســة السبل 
املتاحة للسيطرة عىل ســعر رصف الدوالر، ومحاولة العمل 
عىل توحيد األسعار، او تقليصها اىل سعرين عىل سبيل املثال 
يف مرحلــة اوىل، وذلك لعلم الجميع يف الحكومة أن ســعر 
رصف الدوالر هو من النقاط الرئيسية التي ميكن العمل عليها 

أن ينعكس عىل كل القطاعات وعىل ارتفاع األســعار.

ولكــن أمام هــذه الحكومة أيضاً مهمــة خارجية تتعلق 
بعالقة لبنان مبحيطه العريب والدول الخليجية تحديداً، ويف 
هذا اإلطار تكشــف املصادر أن الزيارات الخارجية التي يفكر 
رئيــس الحكومة القيام بها ســتبدأ حتامً من الدول العربية، 
ورمبا اململكة العربية الســعودية دون أن يُحســم هذا االمر 
حتى اللحظة، كاشفة أن ميقايت سيعمل جاهداً عىل تحسني 
عالقات لبنان بالعامل العريب، وهو يعول بذلك عىل مســاعدة 
»نادي رؤســاء الحكومات الســابقني« ومفتي الجمهورية 

اللبنانية عبد اللطيف دريان أيضاً.
وتؤكــد املصادر أن أي موقف عريب من الحكومة مل يصدر 
حتــى اآلن، نافية بذلك كل مــا قيل ونُقل عن مصادر عربية، 
خليجية بهذا الشــأن، ولكن هذا ال يعنــي أن األبواب ُفتحت 
أمام الحكومة للحصول عىل مســاعدات عربية، مشرية إىل 
أنه ينبغي الفصل اىل حّد ما بني املوقف الســعودي واملوقف 
الخليجــي ولو أن اململكة متلك تأثــرياً عىل قرار باقي الدول 

الخليجية.
وترى املصادر أن مساعي ميقايت يف الكويت للحصول عىل 
دعم مايل لبناء معامل الكهرباء لن يتأثر باملوقف الســعودي 

من الحكومة، وهذا األخري يتعلق بكل تأكيد بالوضع السيايس 
باملنطقة، ومن غري املتوقع أن يتغري املوقف الســعودي قبل 
تغيري ظــروف امللفات التي تهم اململكة وعىل رأســها امللف 

اليمني.
ال تأبه اململكة العربية الســعودية إلســم رئيس الحكومة 
اللبناين، وال أســامء الوزراء واختصاصاتهم، فام يعنيها هو 
لبنان كملــف ضمن ملفات املنطقة، وبالتايل يتغري تعاطيها 
مع لبنان بحســب مصالحها، وترى املصادر أن الســعوديني 
ربطوا بني املوقف من لبنان والوضع يف اليمن بعد ما سمعوه 
من اإليرانيني بأن الســيد حســن نرص الله هو أك من يؤثر 

عىل الحوثيني.
حاول اإليرانيــون خالل مباحثاتهم مع الســعوديني يف 
العراق أن يوّجهوا رســالة للســعوديني بأن ترسيع الحل يف 
امللف اليمني قد يكون ممكناً من خالل طلب وســاطة أالمني 
العام لحزب الله، األمر الذي مل يقبل به الســعوديون بطبيعة 
الحال، وتكشــف املصادر أن الحــل اليمني هو املفتا لتغيري 
تعاطي اململكة مع لبنان، ومن شــأن الوصول اىل تسوية يف 

اليمن أن تفتح الباب الســعودي أمام الحكومة اللبنانية.

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة اللبناني ـــــــــــــــام الحكوم ـــــــــــــــعودي أم ـــــــــــــــاب الس ـــــــــــــــح الب ـــــــــــــــن يفت ـــــــــــــــي اليم الحـــــــــــــــّل ف

نحن و»اسرائيل« و ... الفساد
نبيه الربجي

الكتاب  بنربة من يتلو 
املقــدس، قال البطريرك 
اللبنــاين  »املجتمــع 
فاســد«. هــل ميكــن 
الطائفي،  الــركام  لذاك 
 ... يدعى  أن  والقبــيل، 

! اللبناين املجتمع 
لن نســأله: ملــاذا ال 
بصولجانــك  ب  تــ
لصوص الهيكل، وشعار 
لبنان  البطاركــة »مجد 

أعطي له«  ال بد أنه قرأ ما قاله تيار دون شاردان حول 
»أزمة الله يف هذا العامل« . ماذا عن أزمة الله يف لبنان

الفيلســوف والكاهن اليســوعي الفرنيس قال »كل 
مســاء أغتســل بالله لتبقى روحي نقيــة كام رو 
الســيدة العذراء«. من جعل اللبنانيني يغتســلون، عىل 
مدار الساعة، بالشيطان ل يتحولوا اىل مستودعات 
للكراهيــة،  وللغرائزية، الطريق املثىل اىل... الســيد 

الفساد
الكنائس واملســاجد تغ باملصلــني )وما أدراك ما 
الصالة !(. ليتكم ترون رجل الدين وهو يتكلم عن »عذاب 
القرب« قبل أن يستقل سيارته الفارهة، ومعه املرافقون 
بالنظارات الســوداء وبالوجوه الخشبية. هكذا يؤدي 

قسطه للبرش والله البرش...
يف أي عامل نعيش حني تكون وول سرتيت )ونجمها 
جورج سوروس( هيكلنا املقدس. اىل هذا الهيكل تصل 
صلواتنا، وتصل أدعيتنا. بأيدينا أقفلنا أبواب الســامء 

ألننــا أقفلنا أبوابنا )قلوبنا( يف وجه بعضنا بعضا.
من يصنع الفســاد يف العامل أليســوا أباطرة هذا 
الزمــان الذين يســتنزفون ثروات اآلخريــن، وأزمنة 
اآلخرين، وبالصالحيات التي انتزعوها عنوة من الكتب 
املقدسة ماذا كانت تفعل أمريكا يف أفغانستان، وماذا 
تفعل اآلن يف العراق وسوريا وملاذا كل تلك األساطيل 
عند شواطئنا. ليســت هنا لتحمل الينا رؤيتها لكيفية 
التفاعــل مــع مفاهيم الحداثة والشــفافية. هي هنا 
لحاميــة عرو الفســاد، ولتكريس ثقافة الفســاد 

الفساد. وايديولوجيا 
لنتذكر أن املخرج الياباين أكريا كوروســاوا قال غداة 
قنبلــة هريوشــيام »يف تلك الليلة، فوجئت بالســيد 
«. أولئك الذين قضوا  املســيح يتك عىل كتفي ويبــ
ا قضوا برصاع  يف الحربني العامليتني األوىل والثانية ا

اآللهة الذي بات رصاع األسواق. 
يف لبنان، من يصنع الفســاد هذه، قطعاً، ليســت 
باآلفة الطارئة. أين كان دور »حكامء الجمهورية«  يف 
الحيلولة دون اســترشاء الفساد بذلك االيقاع الكار 
الــذي م بنا اىل الخراب الدولة، بقوة الدســتور، 
وبقوة القانون، واألهم بشــفافية رجال الدولة، تقطع 
الطريق عىل الفساد. الثقافة الغربية هي التي قالت لنا 
إن اليهود األك عشــقاً )وتعبداً( للامل. كارل ماركس 
الحــ كيف أن اله املال )عنــد الفراعنة برأس ضفدع( 

حل محل يهوه.
بالرغم من ذلك، أي سيايس يف »ارسائيل« يتجرأ عىل 
املال العام  اســحق رابني  رئيس الوزراء، استقال ألن 
زوجتــه أودعت عــرشة آالف دوالر يف مرصف أجنبي. 
ايهود أوملرت، رئيس الوزراء اآلخر، وراء القضبان بسبب 
حفنة من الــدوالرات. وها هو بنيامني نتنياهو يهرب  

كــام الفأر من املثول أمام القضاء بدعاوى مالية.
ء نفســه يف لبنان. كم ســيايس  ماذا لو فعلنا ال
يبقــى يف غرفة نومه أقل من أصابع اليد أولئك الذين 

مل تتلطــ أيديهم، وتتلط وجوههم، باملال العام.
، رئيــس الجمهورية ابان االنتداب، كان  ألفرد نقا
مي يف األرشفية بحذاء ممزق، ولكن برأس فرنسيس 
األســيزي. أال يستحق هذا الرجل أن يطّوب قديساً حني 
نكون يف غابة الذئاب. ذات يوم، األجراس قرعت لرئيس 

جمهورية هو أحد مهراجات الفساد.
كلنا فاســدون، وكلنا لصوص، وكلنا رعايا املغارة ال 
. ال أحد جعلنا  رعايا الدولة. لقد ناءت ظهورنا باملواع

نغتسل بالله ال بالشيطان. مسؤولية من
الفســاد عندنا ثقافة، فلسفة حياة. يف هذه الحال، 
كيــف نقاتل »ارسائيل« اذا كنا  باســناننا  نأكل بعضنا 
بعضــا.   نقيب الصيادلة يحجــب األدوية عن مر 
الرسطــان، و«الحاج الجليل« يبيع أروا الناس بثالثني 

فضة، وهو الذي يستشهد بأيب ذر الغفاري
عىل أكتافنا نرفع ديناصورات الفساد ألننا، برؤوس 

مرفوعــة، نقتات من الفتات. فتات موائدهم العامرة.
يا أصحاب املعايل، ومنكم من هو مبواصفات الببغاء، 
من فضلكم كفى ضحكاً عىل لحانا. ليكن البيان الوزاري 

خالياً، كلياً، من أي كلمة حول مكافحة الفســاد...

عي بو عي

مل يكن املسيحيون يوما« يف حال إتفاق طوال وجودهم يف 
لبنان حتى أيام الحكم العثامين، كان األكابر والشــيوخ منهم 
عىل غري وئــام مع البقية، ووصوال اىل أيام املترصفية وحتى 
إنبالج فجر الجمهورية واالنقســام بني الدستوري والكتلوي 
، كانت سلســلة من الحروب السياســية لكنها أشد فتكا« من 
العسكرية ، بالرغم ممن يرتحم عىل تلك األيام حيث كان فائض 
ا أســس لحروب من  القوة املاروين بالرغم من كونه قويا« إ

نوع اّخر فيام بعد.
كيف تدرجت الخالفات املسيحية املسيحية وصوال اىل ذبح 
بعضهــم البعض وإضمحالل نفوذهم وصوال اىل الطائف الذي 

تم توقيعه بواسطة االيادي املارونية بالذات 
م عايش معظم حقبات ما قبل  يروي أسقف ماروين مخ
الطائف وبعده، فيصف مأســاة املوارنة يف لبنان واملسيحيني 
االخريــن الذين »راحوا بالدرب« بحالة أقــل ما يقال فيه أنها 
إنتحار ذايت بواسطة األيدي املسيحية، وما فعلوه بحق أنفسهم 
ومجتمعهم ال ميكن إلقاء اللوم عىل رشكائهم يف الوطن الذين 
تلقوا الســلطة كاملة عىل طبق مــن ذهب من املوارنة بالذات 
ا قريبة جدا« من الغباء  بعد حروب عمياء بعيدة عن الرؤية إ
يف إســتظالل دولة من هنا أو قوة إقليمية من هناك متناسني 
مصلحــة الجامعة املســيحية العامة التي يف النهاية جمعت 

حقائبها ورحلت اىل غري رجعة.
ويضيف االســقف بالكثــري من الندم والحــرسة كيف أن 
املسيحيني وحتى الســاعة ما زالوا ينتحرون بنفس الطريقة 
ومل يتعلموا ال من ماضيهم أو من بعض العقالء ، ليقول : ماذا 
بقي من املسيحيني يف السلطة التنفيذية واالدارات بعد أن كانوا 
ء للبنــان يف هذا الرشق حتى أنهم  فيــام م الوجه امل
ظلموا كامل مســيحيي الرشق وتم ترحيلهم، وكأن املسيحيني 
لديهم ذاكرة مثقوبة إلعتقادهم أن هناك األم الفرنسية أو الغرب 
سوف ينقذهم من فم التنني الذي وقعوا يف داخله دون عودة.

وال يرى االســقف املاروين طريقــا« للخالص ال اآلن أو يف 
املستقبل القريب للجامعة املسيحية يف لبنان ما دام »دود الخل 
منــو وفيه« ، ويلفت اىل أن هناك إنبطاحا مســيحيا تاما لدى 

بعض االفرقاء املسلمني يف الرّس والعلن ليس لخالص املسيحيني 
ــا ملصالح خاصة لدى كل حــزب وفق فرضية ) أنه العارف  إ
والزعيم وغريه يعيش يف حالة من الضالل( ، ويقول بأســف 
: كيــف ميكن إنقاذ مجتمــع ممزق رش متزيق تأكله الضغينة 
والكراهية حتى داخل البيت الواحد ويشري االسقف اىل إشارة 
إلتقطها باألمس أثناء ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد بشري الجميل 
م يف السياسة  تتمثل برجاء من الدكتور فؤاد أبو نارض املخ
والعســكر حني قال: ما الذي ينق أن تكون الكتائب واالحرار 
وحراس االرز والتيار الوطني الحر والقوات اللبناينة يف جبهة 
واحدة ثم يقول االسقف هذا أثلج قلبي وادخل البعض من النور 
اىل العتمة التي أعيشها، ويضيف : أعرف متاما أن هذه الدعوة 
ا عىل بساطتها معكوسة عىل  االخرية ال تشكل إطارا« عمليا إ
سذاجتي أريد أن اصدق أن هذا الذي يف آخر النفق هو نور وإن 

كان رسابا« !!!
متعب هذا االسقف اىل حد بعيد ويخاف أن تأخذه املنية قبل 
رؤية وحدة مسيحية ولو شكلية ، ويقول:«أريد أن يكذب كائنا 
من كان عىل شيخوختي وخدمتي االسقفية التي ناهزت الستني 
عاما  أن هناك من يفكر مجرد التفكري بالوحدة سبيال اىل البقاء، 
ا قناعتي األرضية وليست الساموية ال تشجعني عىل مجرد  إ

مالمسة رغبة األمل«!.
ويتابع : كيف سيتم هذا االمر دون معجزة واالحزاب املسيحية 
إستبدلت وظيفتها من االجتهاد الذايت نحو الوحدة اىل الرهان 
عىل الخارج أو إستتباع هذا الزعيم أو ذاك من الطوائف الرشيكة 
 كيــف لحــزب الكتائب أن يقوم بأية مبــادرة ولديه وظيفة 
مستحدثة أيضا« بإستهداف الرئيس املسيحي فقط وهو الوحيد 
يف الرشق حتى ولو كان هذا الرئيس غري مستحب لديهم » ولديه 
أجندات متنوعة » وكيف للقوات اللبنانية أن تعمل نحو الوحدة 
ولديها حلفا« أصبح شبه معلن مع مرجعية رئاسية غري رئيس 
الجمهورية وعملها ينصب كل ساعة عىل النيل منه حتى أنها ال 
تقبل مجرد السؤال عىل سبيل املثال عن عرض عسكري أقامته 
هــذه املرجعية !! فيام حقيقة ما يالحظه االســقف أن رئيس 
الجمهورية لو »عطس« عطســة يبنى عليها الكثري من االّثام، 
أما حزب االحرار فقد أصبح ملحقا مشتتا بعد إرث الكبري كميل 
ر شمعون ، وحراس االرز ال وجود رسمي له ، التيار الوطني 

الحر أيضا« بدوره ال يقبل باملشاركة مع بقية االحزاب املسيحية 
ا لديه تطلعات نحو آفاق مستقبلية !!  إ

دعوة األسقف بإيجاز: حافظوا عىل الرئاسة االوىل ومتسكوا 
بهــا يف ظل املتغريات املفصلية يف املنطقة، وأتركوا شــخ 

الرئيس، الذي سيغادر يف النهاية، يُنهي عهده بسالم.
ويختم االســقف املاروين ليس بالدعوة ألنها غري مستجابة 
ا بالرجاء من جميع القادة املســيحيني التطلع عىل االقل اىل  إ
الواقع الحقيقي للشــعب املســيحي ، ولتتحكم بهم الغرية يك 
يبقى بعض املســيحيني يف لبنان أقله يك تحكموا عىل شعب 
وليس عىل أوهام وأشــبا ! ولو تم فتح باب الهجرة ستبقى 
االحزاب املســيحية مجرد يافطات عىل أبنية فارغة من أهلها 
وشــبابيك مفتوحة للنار والنور ، وبقايا شعب جائع مرهون 
االرادة،الن املعدة أذ من امل وتخرب صاحبها أنها فارغة ، أما 

امل  الفار فال يتحرك أو يعرتف أنه فار !

املســـــــــــــــيحيّون فـــــــــــــــي لعبـــــــــــــــة الخطـــــــــــــــر األكبـــــــــــــــر

عّلــــــــ األوروبــــــــي  تحــــــــاد  ا
ــــــــان ــــــــى لبن ــــــــات عل ــــــــام العقوب ن

أعلن مسؤول السياســة الخارجية يف االتحاد األورويب 
جوزيب بوريل، تعليق نظام العقوبات عىل لبنان بعد تشكيل 

الجديدة. اللبنانية  الحكومة 
وقال بوريل يف ترصيح صحفي: تم تعليق نظام العقوبات 
األورويب بشــأن لبنــان بعد تشــكيل الحكومة وســنزيد 
املســاعدات ونســهل مفاوضات لبنان مع صنــدوق النقد 

الدويل.
وكان االتحاد األورويب، قد أعلن الشــهر املايض، تطبيق 
نظــام عقوبات عىل لبنان، بهدف الضغط عىل السياســيني 
اللبنانيني لتشــكيل حكومة إنقاذ يف البالد، عقب استقالة 
حكومة حســان دياب، عــىل خلفية كارثــة انفجار مرفأ 

بريوت.

رشدي: االنتخابات في لبنان تشّكل
محطة لجعل أصوات الناس مسموعة

مم املتحدة يف  شــددت منســقة الشؤون اإلنســانية ل
لبنان  نجاة رشــدي ، يف ترصيح لها عــىل مواقع التواصل 
اإلجتامعــي، إىل أن »انتخابات 2022 حاســمة يف إحداث 
التغيــري املرجــو يف لبنان«، مشــريا إىل أن »اليوم الدويل 
للدميوقراطية يذكرنا أّن االنتخابات يف لبنان تشــكل محطة 

للناس لجعل أصواتهم مسموعة«. هامة 
أضافــت أنه »ال بد من مضافرة الجهود إلجراء االنتخابات 
يف وقتها املحدد وضامن شــفافية العملية االنتخابية حيث 
تكــون النســاء مدعومة بالكامل«. ولفتت رشــدي اىل أن 
انتخابات 2022 حاســمة يف إحــداث التغيري املرجو، قائلة 

»فلُتعقد يف موعدها«.

ابراهيم نارصالدين  

»الوالدة« العجائبيــة للحكومة اثبتت مرة جديدة ان القوى 
السياســية اللبنانية »اصغر« من تــويل قيادة فعلية وجدية 
للبــالد الواقعة عىل »خط زلزال« ســيايس وامني يف منطقة 
تشهد اعادة صياغة جديدة لالوزان واالحجام عىل وقع خروج 
امرييك »مفشكل« وغري مدروس من الرشق االوسط، ما يرتك 
الالعبني اللبنانيني، باستثناء حزب الله، عىل »قارعة« الطريق 
يتســولون القرارات الخارجية ويتامشون معها دون ان يكون 
لهم حق االعرتاض عليها، بعدما تحولوا خالل ســنوات السلم 
من »مرتزقة« حرب اىل مجرد سامرسة يقبضون امثان »البيع 
والرشاء« من خالل »كارتيالت« سياســية واقتصادية نفعية 
حولت البــالد اىل »جثة« هامدة مبباركــة الرعاة االقليميني 
والدوليــني الذين يذرفون اليوم دموع »التامســيح« عىل واقع 
اللبنانيني مــع العلم ان الرسقة املوصوفة كانت تتم برعايتهم 

وكل »الحرامية« حلفاء لهم.
عملياً، ما نجح الرئيس نجيب ميقايت به بالتعاون مع الرئيس 
ميشال عون، كان ميكن ان يحصل قبل 13 شهرا، لو ان االرادة 
الدوليــة ورأس حربتها الواليات املتحدة منحت يومها »الضوء 
« للوالدة، لكن كان االمريكيــون يراهنون عىل نجا  االخــ
خطتهم املدعومة سعوديا »بخنق« حزب الله الضعافه وتوجيه 
رضبة موجعة لاليرانيني عىل الســاحة اللبنانية، لكن اذا كان 
نفس الرياض طويل، فان واشنطن اثبتت مرة جديدة انها عاجزة 
عن خوض معارك اسرتاتيجية وترتاجع دوما اىل التكتيتك الذي 

يكون عىل حساب حلفائها.
ويف هذا السياق، سمع االمريكيون كالما واضحا من بعض 
الحلفاء اللبنانيني الذين التقوا احد موظفي السفارة يف عوكر، 
بعدما غابت السفرية دورو شيا عن السمع، ووجهوا سلسلة 
من االسئلة التي بقيت دون اجوبة مقنعة حول طبيعة املوقف 
االمرييك »املائع« من تشــكيل الحكومة، فاذا كانت االتصاالت 
من الخارجية االمريكية مع الرئيسني عون وميقايت قد ساهمت 
يف ترسيع »الوالدة«، فكيف سمح لاليرانيني بتشكيل حكومة 
يتمتعون فيها بالقرار بالتنسيق مع الفرنسيني وكان الجواب 
مربكا ومبهام، اذ برر الديبلومايس االمرييك ما حصل بالخوف 
من وصول البالد اىل حافة االنفجار األمني، ولهذا كان ال بد من 
تشكيل حكومة »كيف ما كان« لتهدئة املناخ وعدم سقوط لبنان 

يف فو ستفيد حكام حزب الله!
طبعا التربيراالمرييك غري مقنع، لكنه انعكاس لسياســة 
واشــنطن »املربكــة« يف املنطقة والعامل، ووفقا الوســاط 
رين من  سياسية بارزة، ميكن الجزم ان حزب الله كان اقل املت
« القايس حول لبنان، الواليات املتحدة ادركت ان  جولة »الكبا

الحصــار مل يؤد اىل اضعافه 
بــل دفــع حلفائهــا الثمن 
مرتــني ، االوىل يف خضــم 
االشــتباك، حيث تم انهاكهم 
ضمن بيئتهــم، والثانية عند 
التهدئة، وليس التسوية التي 
مل تنضــج بعد، وهكذا اذعن 
االمريكيون و«االرسائيليون« 
للواقــع، وقــرروا الرتاجع 
خطوة اىل الوراء دون مراعاة 
احد من الحلفاء، ومل يتجرأوا 
حتى عىل منع ســفن النفط 
اإليرانيــة مــن الوصول اىل 
الحزب  ا، ومنحــوا  ســوري

الفرصة للعب دوراملنقذ!
ووفقا لتلك االوساط، ليس 
وحدهم حلفاء واشنطن من 
دفع الثمن، فمن ينتظر ايضا 

املوقف الســعودي من الحكومة، فهــو ينتظر يف املكان غري 
الصحيح، الن الرياض تشــعر ايضــا انها تعرضت »للخديعة« 
االمريكية عىل الســاحة اللبنانية بعدما قررت تهدئة »اللعب« 
مع طهران عرب التسليم برشوطها التي سمحت برايها بتشكيل 
حكومــة »يهيمن« عليها حزب اللــه بعدما باع باريي »وهم« 
توزير«مجنســني« فرنسيني اوعاملني يف مؤسسات فرنسية، 
فيام الواقع يشــري اىل انه اعاد صياغة تجربة حكومة حسان 

دياب عىل نحو »منقح«.
والقلق الســعودي ليس مرتبطا فقــط بامللف اللبناين الذي 
يعترب ثانويا بالنسبة للرياض، بعدما خرست كل »اوراقها« يف 
بــريوت ما اضطرها يف العــام 201٧ اىل اعالن الهزمية عرب 
اعتقال رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري الذي حرر بشفاعة 
جنســيته الفرنسية، لكنها تشعر بالقلق من انسحاب الواليات 
املتحــدة غري املنظم من الرشق األوســط، وقلقة من ســحب 
منظومــة الدفاع الجوي من اراضيهــا، وتركها وحيدة تواجه 
تداعيات حرب اليمن عىل رغم املناشدات املتكررة من املسؤولني 

واألمراء السعوديني القلقلني من تكرار هجامت »ارامكو«.
ووفقا الوساط ديبلوماسية، فان خطوة مغادرة أفغانستان 
أرضت بشــدة  يف العالقة مــع منطقة الخليج يف ظل برودة 
واضحة يف العالقة بني ادارة جو بايدن والقيادة الســعودية. 
ولو ان االمر سيتوقف عن »درس« افغانستان فان التداعيات قد 
تبقى محدودة لكن ما يحصل بداية أمر اخطر بكثري سيشــمل 
خروجا شامال من العراق وسوريا، وقد جاء  قرار تأجيل زيارة 
وزير الدفاع األمرييك لويد استون إىل اململكة ألجل غري مسمى 

بحجــة جدول املواعيد، ليزيد من الغموض يف العالقة الثنائية 
املتوترة اصال مع بدء بايدن الكشف عن امللفات الرسية لهجامت 
11 ايلول، فالســعوديون ال يصدقون التربيرات االمريكية حول 
تأجيــل الزيارة، خصوصا ان اســتون يقــوم بزيارة للدوحة 

والكويت والبحرين.
وامام هذه املعطيات، فان األشــهر املقبلة ستشهد تحوالت 
جيوسياســية واقتصادية يف  املنطقة بفعل موقف واشنطن 
املربــك، وبات واضحا ان الســعودية، تبحــث عن قوة جديدة 
للتحالف معها، وبدأت »بالطرق عىل أبواب« روسيا والصني اي 
التوجــه رشقا، وهنا املفارقة تنتهج اململكة متاخرة ما كان قد 
نصح به االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله مبكرا 
ورة التوجه رشقا ملواجهة الغروب املتنامي لواشــنطن  بــ
« بقوة صاعدة جديدة، اما  عــن املنطقة وتعويض »ملء الفرا
يف لبنان فال احد من اصدقاء واشــنطن يف الداخل او الخارج 
يعــّول عىل رئيس الحكومة نجيب ميقايت الذي يهوى التكيف 
مع الواقع ويعمل عىل االســتفادة دوما من املناخات الدولية 
واالقليمية لتعزيز مكانتــه داخليا وخارجيا، دون مراعاة الي 
مصالح تتجاوز مصلحته الشــخصية والعملية، ولذلك توىل 
مهمــة محددة يف الزمان واملكان بدعم فرنيس، و«غض نظر« 
امرييك، ولهذا قبل التعاون مع حزب الله، وباله غري »مشغول« 
بالتداعيات عىل الســاحة السنية الخالية من اي منافسة بعد 
»افول« نجم الرئيس »املغيب« ســعد الحريري، والنه يعرف ان 
الوقت ال يســمح له باالنجازات الكبرية، يروج ملهمة »تقطيع« 
للوقــت ملنح البالد »ابر مورفني« وليس القيام بعملية انقاذية 

كربى.

ـــــــــــــــاء ـــــــــــــــدة للحلف ـــــــــــــــاكان«... انتكاســـــــــــــــة جدي ـــــــــــــــ م ـــــــــــــــة »كي ـــــــــــــــر حكوم واشـــــــــــــــنطن وتمري
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــة« نصرالل ـــــــــــــــى »نصيح ـــــــــــــــأ ال ـــــــــــــــذالن« تلج ـــــــــــــــن »الخ ـــــــــــــــة م ـــــــــــــــعودية القلق الس



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الخميس 16  أيلول 2021

املقبل ــوع  ــب األس الــثــقــة مطلع  يــنــال  أن  ــة... عــلــى  ــات جــوهــري ــوم وال خــالف ــي ال ــّر  ــق ي ــوزاري  ــ الـ سريعاًالــبــيــان  تعافي  ــى  ال الــوضــع  وإعـــادة  املناسبة  ــرارات  ــق ال التــخــا  أسبوعياً  ستكثّ  ــة  ــوزاري ال الجلسات 
دوليل بشعالين

أنهــت اللجنة الوزاريــة املكلّفة صياغة البيــان الوزاري 
للحكومة الجديدة إقرار مســودة البيان خالل ثالث جلسات 
ســادتها األجواء التوافقية بني وزرائها، وإن كانت شــهدت 
جدالً حول بعض العبارات. وتُناقش الرابعة من بعد ظهر اليوم 
الخميس يف قرص بعبدا هذه املســودة، ليتّم إقرارها، عىل أن 
متثل يف مجلس النّواب مطلع األسبوع املقبل لنيلها الثقة عىل 
أســاس برنامجها، وبدء العمل الفوري يف خطط إنقاذ البالد 
من األزمة اإلقتصادية واملالية واملعيشية والصحّية الخانقة 
التي أّدت اىل ازدياد نسبة البطالة لدى اللبنانيني ووصولها اىل 
أك من 40  بسبب إغالق عدد كبري من املؤسسات واملصانع 

والرشكات التجارية.
وإذا كان البيان الوزاري سيحمل عنوان »العزم والعمل« أو 
»العزمية واألمل«، عىل ما تتوّقع مصادر سياســية مواكبة، 
وسيتألّف من أك من ٧ صفحات »فولسكوب«، فإّن الثوابت 
الوطنية قد جرى اإلبقاء عليها عىل ما كانت عليه يف البيانات 
الوزارية الســابقة، إذ ال خالف عليها، ال سيام يف ما يتعلّق 
بثالثيــة »الجيش والشــعب واملقاومة«، وبحــّق لبنان يف 
مقاومة العدو اإلرسائييل وحّق اللبنانيني يف تحرير أراضيهم 
املحتلّة مبا فيها مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والجزء الشاميل 
من بلدة الغجر، فضالً عن ترســيم الحدود البحرية والربيّة، 
وحق الالجئني الفلسطينيني يف العودة اىل ديارهم، وتطبيق 
الخطّة الخاصة بالنازحني السوريني مع التأكيد عىل رضورة 
إعادتهــم اىل بالدهم، فضالً عن إضافة بند إجراء االنتخابات 
النيابيــة يف موعدها، كون جميع الكتل متفقة عىل رضورة 

إجرائها يف الربيع املقبل )يف 8 أيّار 2022(.
وذكرت املصادر أّن مثّة بنودا أساسية مهّمة أقرّتها اللجنة 
الوزارية مثل التعاون مع صندوق النقد الدويل واســتكامل 
التفاوض معه، والتدقيق الجنــايئ، وخطّة الكهرباء، فضالً 

عن ســائر املطالب الحياتية للمواطنني مثل تأمني املحروقات 
والرغيف والــدواء وما اىل ذلك. وقد شــّدد رئيس الحكومة 
نجيب ميقايت خالل الجلسة األخرية عىل رضورة أن يتضّمن 
البيان مقاربات واقعيــة ومنطقية مُيكن للحكومة إنجازها 
خالل األشــهر املقبلة، وليس وعوداً تعجيزية لن يسمح لها 
الوقت بالقيام بهــا، وإن كان جميع الوزراء يتمّتعون بالعزم 
زمات  والحامســة للعمل عىل إيجــاد الحلــول اإلنقاذية ل
املسترشية يف البالد. كام استهجن ميقايت الترسيبات التي 
حصلت من قبل اللجنة الوزارية يف ما يتعلّق بالسجاالت التي 

حصلت وتتعلّق بالقطاع املرصيف وباملعامل واملصانع.
وأشارت املصادر نفســها اىل أّن الصياغة النهائية لبعض 
العبارات تُركت لجلســة بعد ظهر اليوم، ال سيام يف ما يتعلّق 
« أو »إعادة هيكلــة« القطاع املرصيف، فيام  بعبارة »إصال
ســُتعطى األفضلية لتلك التي تؤّمن عــدم إفالس املصارف 
والحفاظ عىل أمــوال املودعني وحقوقهم يف حســاباتهم 
الحصانات  التوافق كذلك عىل مسألة  املرصفية. وســيجري 
السياســية املتعلّقة باســتكامل التحقيق يف انفجار مرفأ 
بريوت الذي وقع يف 4 آب يف العام 2020. كام ســيتضّمن 
البيان تصحيح الرواتب واألجور مبا مُيكن للحكومة أن تقّدمه 
وأن تتحّمله ميزانيتها السنوية، وهذا األمر سيحتاج اىل املزيد 

من النقا حوله. 
وتقول املصــادر إّن ميقايت يتمّنى أن يتّم تأجيل رفع الدعم 
الكيّل عن املحروقات واملواد الحياتية والحيوية لبعض الوقت 
ل تتمكّن الحكومة من تحرير اللرية وتثبيت ســعر رصف 
الدوالر األمرييك والتفــاوض مع صندوق النقد الدويل. علامً 
بأّن النفط العراقي الذي وصــل اىل لبنان، فضالً عن البواخر 
اإليرانية املحّملــة باملحروقات والتي ســتنقل حمولتها من 
ء  بانيــاس اىل لبنان، من شــأنهام التخفيــف بعض ال
من أزمــة البنزين والكهرباء، اىل حني بــدء الحكومة بعقد 
جلساتها الوزارية وتطبيق اإلصالحات وخارطة الطريق التي 
نّصت عليها املبادرة الفرنســية يف ما يتعلّق بخطة التعايف 

الكهرباء  وتأمني  االقتصادي 
وما اىل ذلك.

ويف ما يتعلّق بنيل الحكومة 
الثقة يف مجلس النّواب مطلع 
األســبوع املقبــل، أوضحت 
املصــادر أّن الكتــل النيابية 
الثقة،  سُتعطيها  األساسية 
املستقبل«  »كتلة  ســيام  ال 
والتحريــر«،  و«التنميــة 
و«الوفاء للمقاومة« والحزب 
اإلشــرتايك، فضالً عن تكّتل 
»لبنــان القوي«، ســيام أّن 
يُحايك مصلحة  برنامجهــا 
الشــعب اللبنــاين ويُلّبــي 
احتياجاتــه الحالية، قبل اي 
اعتبارات أخرى، ولهذا ال خوف 
من أن تفشــل الحكومة يف 
الحصول عىل ثقة املجلس بعد 
أيّام، أو من عرقلة بدء عملها 

رسيعاً. فاألحزاب املشاركة فيها، وإن كان تفرّقها بعض العناوين 
الخالفية، غري أّن التســوية التي أّدت اىل تشكيل الحكومة من 
وزراء مقّربني من هذه األحزاب حصلت فيام بينها من أجل إنقاذ 

البالد، بعد أن وصل الوضع فيه اىل حّد مل يعد يحتمل.
وبرأي املصادر، إّن اللبنانيني يتمّســكون اليوم باألمل الذي 
ساد بعد تشــكيل حكومة ميقايت، وينظرون اىل ما سينتج 
من عملهــا املوعود من قرارات وإجــراءات رسيعة للحّد من 
تفاقم األزمات التي يُعــاين منها، ولتوفري البنزين والكهرباء 
والدواء والطحــني وكّل احتياجاته من دون أي عناء، عىل ما 
كان يحصل ســابقاً، فام رشح عن جلســات البيان الوزاري 
هو أّن الوزراء ســيعملون من أجل خدمة املواطن وتطلّعاته 
املســتقبلية ليعود الوضع اىل ما كان عليــه وأفضل، ولهذا 

ينتظرون ترجمة األقوال باألفعال رسيعاً عىل أرض الواقع بعد 

نيل الحكومة الثقة.

ويف ما يتعلّق بجلســات مجلس الوزراء، أوضحت املصادر 

عينها أنّه ســيجري التوافق عىل عقد عدة جلســات وزارية  

خالل األســبوع الواحد رشط أن تكــون منتجة، وكلاّم دعت 

الحاجــة اىل اتخاذ القرارات. فالحكومة الحالية ال متلك ترف 

الوقت للتســويف والتأجيل، وأول رشوط نجاحها هو تكثيف 

جلســاتها وإقرار كّل ما يجب من أجل تحسني الوضع رسيعاً 

وبشكل تدريجي. فهذا األمر من شأنه أن يُعيد األمل للبنانيني 

الذين يئســوا خالل األشهر املاضية من الوضع املتدهور عىل 

جميع األصعدة، فقــّرروا الهجرة اىل الخــارج لتأمني لقمة 

عيشهم وعيش عائالتهم. 

يتريّ وسالمة  متحّمس...  غير  املــركــزي  املجلس  لكن  يضغطان...  وكنعان  بــري 
السح على  معّل على انخفاضات الدوالر.. فهل يمّدد التعميم  بال رفع السعر

بويونس جويل 

تشــكلت حكومة الرئيس نجيــب ميقايت يف 10 ايلول 
2021، ورشعــت العمل يف اليوم نفســه، وترية رسيعة 
ســمحت للحكومة بانجاز بيان وزاري يف غضون 4 ايام، 
اللبنانية، هذه  وهي مهلة قياســية يف تاري الحكومات 
الرسعــة يف االنتاجية واالجــواء السياســية االيجابية 
االول  اليوم  منذ  انعكســت  الحكومية  الوالدة  رافقت  التي 
ايجابية مالية دفعــت بالدوالر الذي كان بلغ عتبة الـ 21 
الفــا ، اىل االنخفاض حد بلوغه ظهر امس مســتوى الـ 

15500 لرية.
هذه التطورات السياســية املالية بّدلت مســار السؤال 
الذي بات يشغل اللبنانيني من : »يف حكومة« اىل : »هل 

» فاك اك  الدوالر  سينخفض 
وماذا عــن مصري التعميم 151 الذي يجيز الســحوبات 
الشهرية عىل 3900 لرية للدوالر  بعدما كانت »لجنة املال 
واملوازنة« قد عقدت اجتامعــات مع املعنيني بـ »املركزي« 
تدفع لوجود  التي  باالســباب  للبحث  املصارف«  و«جميعة 
اللبنانية، ومعها  الســوق  للرية يف  اسعار رصف مختلفة 
امكان رفع سعر الـ 3900 اىل سعر اعىل ، قيل انه 8000 

لرية او اقل 
عىل هذا الســؤال تكشــف مصادر مرصفية رفيعة بان 
3900 اىل  السحوبات عىل  باتجاه رفع ســعر  من يضغط 
سعر اعىل هو رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه رئيس 
لجنة املال واملوازنة ابراهيم كنعان اللذان ينســقان سويا، 
اال ان املعلومات تؤكد ان حاكم »املركزي« رياض ســالمة 
غري متحمــس لهذا الرفع، بعدما كان يعلق القرار بشــأن 
مصري التعميم 151 لحني بلورة الوضع الســيايس وما اذا 
اليوم وقد تشــكلت  اما  او ال،  الحكومة  كانت ستتشــكل 
تريثــه، وهنا يطر  يزال عــىل  ال  الحكومة، فســالمة 

الســؤال: ما االسباب التي تدفع حاكم »املركزي« للرتيث
تريث  بان  »املركزي«اكدت  يف  بــارزة  مرصفية  مصادر 
الحاكم نابع من وجوب مراقبة حركة الســوق والدوالر،  
التي طرأت وقد تستمر عىل  مشــرية اىل ان االنخفاضات 
الدوالر من شــأنها ان تعيد النظر بامكان ابقاء مســتوى 

. 3900 لرية  السحب عند 
ينطلق سالمة، بحســب املصادر، من ان اي رفع للسعر 
ســواء لحــدود 6000 او 8000 لرية ســيؤدي اىل زيادة 
التضخــم مع بروز كتلــة نقدية كبرية يف الســوق، كام 
ان من شـــأنه ان يرفع السعر بالسوق املوازية، وهذا ما 
يســعى حاكم »املركزي« لتفاديه، وهو يّعول بالتايل عىل 
معادلة : اذا استمر انخفاض الدوالر ليبلغ مستوى الـ 12 
الفا مثال ، فاالمر ســيكون افضل من رفع سعر الـ 3900 

عندها  يعمد  وبالتايل   ،
بالتعميم  العمل  لتمديد 
رفــع  دون  مــن   151
لكن  برفعه  او  الســعر 
بحدود بســيطة جدا ال 

.4500 الـ  تتعدى 
بعض  وصفت  وفيام 
املطلعــة  االوســاط 
املجلــس  جــو  عــىل 
لبنان  مبرصف  املركزي 
النيابية  الترصيحــات 
الســعر  رفع  بوجوب 
واملطالبــة عرب االعالم 
باملزايدات  االمــر  بهذا 
وافــادت  الشــعبوية، 
املجلس  بان  املعلومات 
املركــزي يف مــرصف 
لبنان الذي عقد جلسته 
االربعاء،  امس  الدورية 

مل يكن متحمســا اصال لرفع السحوبات اك من مستوى 
3900 لرية وهو فضــل بدوره الرتيث، علام انه مســتمر 
برتقب الدراســات التي طلبها ســابقا والتي من شأنها ان 

تظهر حجم التداعيات الي رفع محتمل للســحوبات.
املعلومــات تفيد ايضا، بان حاكم مــرصف لبنان ينتظر 
الصورة، وهو يراهن  لبلورة  ايلول،  حتى آخر اســبوع من 
عىل اســتمرار انخفاض الدوالر ليبلغ مســتويات تالمس 
الـ 13 و12 الفا، مع االشــارة اىل ان اك من خبري مايل 
واقتصادي اجمع عىل ان اســتمرار االجواء االيجابية التي 
رافقت الــوالدة الحكومية من شــأنه ان يرتجم انخفاضا 
اك فاك بســعر الدوالر الذي قد يواصل الرتاجع بااليام 
املقبلــة، ولو انهــم مل يخفوا تخوفهم مــن ان انخفاض 
الدوالر لن يدوم طويال، وقد يعاود االرتفاع عند اي مطب 

الدويل. النقد  التفاوض مع صندوق  او عند  سيايس 
ويف هذا االطار، وفيام قالــت مصادر مالية ومرصفية 
اننا قد نشــهد تحوال نوعيا مبقاربة األزمــة النقدية من 
خالل بلــورة تحرك بــني املعنيني بامللــف النقدي واملايل 
باتجــاه بدء الخروج من ازمة تعدد أســعار رصف الدوالر 
إزاء اللرية، وســط وجود  6 مستويات سعرية للدوالر بني 
الســعر الرسمي البالغ 1515 لرية وسعر األسواق املوازية 
15900 لرية، اوضحت اوساط مالية متابعة  البالغة راهنا 

بلو هذه االهداف يتطلب وقتا ال بأس به. بان 
وتســتفيض املصــادر برشحها، فتشــري اىل ان توحيد 
ســعر الرصف يتطلب اصــال االنطــالق باملفاوضات مع 
تنفيذ  وبدء  لية وخطــة واضحة،  ب الدويل  النقد  صندوق 

للدوالرات وما  النقد  املطلوبة ثم ض صندوق  االصالحات 
ســيتبعها من اعادة »املركزي« تكوين احتياطاته، وبعدها 
يتم االتجاه لتوحيد االســعار ما يؤدي حكام اللغاء السوق 

املوازية.
وهوامش  املوحــد  الســعر  تحديد  يصعــب  وقت  ويف 
التقلبات وكيفية تدخل »املركــزي« لوقف التقلبات الحادة 
يف السوق، يف حال برزت، يشــري مصدر مرصيف متابع 
اىل ان الهدف املنشــود يف املرحلة االوىل هو بذل الجهود 

للدوالر. الف لرية   12 الـ  لبلو مستوى 
التــي اتت من  البــوادر االيجابية  يشــار اىل ان اوىل 
االخبار  الدويل كانت  النقــد  الخارج وتحديدا من صندوق 
التي اعلنت منذ ايــام قليلة انها  التي نقلتها وزارة املــال 
16 الحايل،  تبلغت من النقد الدويل بأن لبنان سيستلم يف 
اي بعــد يومني مليــار و135 مليــون دوالر بدل حقوق 
الســحب الخاصة بلبنــان من الصندوق وذلــك عن العام 
2021 وقيمته 860 مليون دوالر وعن العام 2009 وقيمته 
2٧5 مليــون دوالر، علام ان املعلومات تفيد بان وزير املال 
الســابق غازي وزين هو الذي كان طلب عرب كتاب وجهه 
لصنــدوق النقد الــدويل تحويل حقوق الســحب العائدة 
للعام 2009 وقد وافق الصندوق فارتفع املبلغ ملليار و135 

دوالر. مليون 
اليوم مبدئيا  لبنان  املتوقع ان يســتلم  وباالنتظار، فمن 
هذا املبلغ، اال ان االهم بحسب مصادر موثوقة بان يحسن 
املعنيون الترصف بهذه االموال فيرصفوها عىل مشــاريع 

كسابقاتها! هدرا  تذهب  اخرى  عىل  ال  انتاجية، 

ناء مرور  : لعدم التجّمع أ نصر الل
قافلة الصهاري في بعلبك ـ الهرمل

ــورات ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــت الـ ــ ــث ــ ــح ــ غـــــريـــــو ب
مـــــــــع جــــــنــــــبــــــالط وجــــعــــجــــع

نب ن عن  ة ال ال

قال األمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله يف بيان: »لقد 
ة يف منطقة  اطلعت عىل التحضريات الشعبية واإلعالمية القا
بعلبك الهرمل الســتقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود اليوم 
)الخميس(، وأنا أعرف حجم التفاعل الشــعبي الكبري والصادق 
من قبل أهلنا الرشفاء مع هذه الخطوة، فإنني أوال أشــكر لهم 
هذا التفاعل وهذا االحتضان املتواصل منذ عرشات السنني، وثانيا 
أرجو منهم ومن االخوة املســؤولني يف حزب الله يف املنطقة 
عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك حفاظا 
عىل سالمة الجميع وراحتهم وتسهيال لعملية النقل يف أفضل 

ظروف ممكنة. أكرر شكري ملحبتكم واعتزازكم«.

صدر عن مفوضية اإلعالم يف الحزب التقدمي اإلشرتايك، 
ما يأيت: »اســتقبل رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 
جنبالط، يف كليمنصو، السفرية الفرنسية يف لبنان آن غريو، 
يف حضور مفوض شــؤون الخارجية يف الحزب زاهر رعد، 

وعرض معها التطورات السياسية الراهنة«.
والتقت السفرية الفرنسية يرافقها املستشار السيايس يف 
السفارة جان هيلربون، رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري 
جعجع، يف املقــر العام للحزب يف معراب، يف حضور رئيس 
جهاز العالقات الخارجية يف »القوات« الوزير السابق ريشار 
قيومجيان. وقد تباحث املجتمعون يف التطورات السياســية 

يف لبنان عقب تأليف الحكومة.

اســتقبل مفتي الجمهورية الشي 
امس  قبل ظهر  دريــان،  اللطيف  عبد 
يف دار الفتوى، رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقايت وعقــد معه خلوة يف 
مكتبه الخاص، قبيل اللقاء املوسع يف 

بهو دار الفتوى.
بعد اللقــاء، قال ميقــايت: »الزيارة 
بروتوكولية، جددنا خاللها تأكيد العالقة 
الوثيقة التي تربط رئاسة مجلس الوزراء 

مع دار الفتوى الكرمية«.
وأفــاد املكتــب اإلعالمــي يف دار 
الفتوى، »ان مفتي الجمهورية والعلامء 
اســتمعوا مــن ميقــايت اىل رؤيته 
إليقاف األزمات االقتصادية واملعيشية 

يعانيها  التي  املتعــددة  واالجتامعية 
الشعب اللبناين، مؤكدا »إن حكومته 
لــن تكــون إال يف خدمــة املواطن 

اللبناين وتطلعاته املستقبلية ليعود لبنان كام كان وافضل«.
من جهته، بارك دريــان الجهود التي بذلها ميقايت لتشــكيل 
الحكومــة بالتعاون مع الحريصني عىل لبنان وشــعبه. وأكد ان 
خيار لبنان كان وســيبقى خيارا وطنيــا عربيا بعيدا من املحاور 
التي تتناقض مع مصالحه الوطنية. وحض ميقايت عىل اإلرساع 
زمــات التي يعانيها الناس والبدء بالخطوات  يف إيجاد الحلول ل
العملية للنهوض بالدولة ومؤسســاتها الحتضان قضايا الشعب 

ومتطلباتــه الحياتية و كل ما له عالقــة بتوطيد مكانة الدولة 
وهيبتها ودورها الراعي لشــؤون أبنائها بدون تفريق بني منطقة 

وأخرى ليسود العدل بني اللبنانيني جميعا«.
وكان ميقايت اســتقبل عند الساعة السادسة مساء يف منزله 
ببريوت، وفداً من »تكتل لبنان القوي« برئاسة رئيس التكتل النائب 
جربان باسيل، وضم الوفد النواب: سيزار أيب خليل، أدي معلوف، 
ســليم عون، أســعد درغام، نقوال الصحناوي، فريد البستاين، 

وروجيه عازار.

الخارجية واملغرتبني  أوضحــت وزارة 
وضاع االقتصادية  يف بيان، أنه »نظرا ل
خطة  إطار  ويف  البــالد،  يف  الراهنــة 
شاملة لرتشــيد اإلنفاق العام، بخطوات 
إصالحيــة تهــدف إىل: تعزيز الواردات 
القنصلية للســفارات والبعثات اللبنانية 
املنتــرشة يف الخارج وزيادتها بنســبة 
اول  اعتبارا من   ، 50 مقدرة تصــل إىل 
ان  ويتوقع  املقبل،  األول  ترشين  شــهر 

الســنوية  القنصلية  الــواردات  تزيد 
٧ ماليني دوالر امرييك، ترشــيد  نحو 
العمل جديا  البعثات من خــالل  إنفاق 

عىل خفض إيجارات مكاتب البعثات ودار ســكنها مع 
يف  وممثليها  بعثاتنا  واستمرارية  كرامة  عىل  الحفاظ 
الخارج. وســتليها خطوات إصالحيــة الحقة مكملة 
إطار  تنفيذهــا تدريجيا يف  العمل عىل  لها، وســيتم 
خطة شــاملة لرتشيق نفقات موازنة وزارة الخارجية 
واملغرتبــني ضمن اطــار الخطة العامــة االصالحية 

العتيدة«. والحكومة  للدولة 
عىل صعيــد آخر، بحث وزيــر الخارجية واملغرتبني 
عبدالله بو حبيب مع سفري اململكة األردنية الهاشمية 
الغاز  الحديد، يف مســألة اســتجرار  لبنان وليد  لدى 

املرصي والكهرباء االردنيــة والعمل عىل إعادة تفعيل 
البلدين. بني  املشرتكة  العليا  اللجنة 

واكد بوحبيب للســفري االردين »حــرص لبنان عىل 
االردنية«. اللبنانية  العالقات  وتوطيد  توثيق 

واســتقبل ســفري تركيا لــدى لبنان عــيل باريش 
أولســوي يف زيــارة بروتوكوليــة، وجــرى عرض 

الثنائية. للعالقات 
كام التقى سفري املانيا أندرياس كيندل، الذي »متنى 
عــىل لبنان املشــاركة يف اجتــامع التحالف من اجل 
التعددية الذي ســيعقد يف 23 من الشهر الجاري عىل 

املتحدة«. لالمم  العامة  الجمعية  اجتامع  هامش 

ا و م و  لبنان ال تل  وف ت

ب ال ال ت بو حب م

زمـــات يــجــاد حـــلـــول لـــ ســــــراع بــ ــى مــيــقــاتــي ا ــى عــل ــّن ــم دريـــــان ت »الخارجّية«: بدأنا بخطوات إصالحّية
بوحبي استقبل  سفراء

ا ان الو و الب ن  تام ل س امس ا ا ت م
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أوالً املعيشية  ــطــورات  ــت ال ــع  م يــتــنــاغــم  الـــــوزاري  ــيــان  ــب ــاًال ــي ــال صـــــــال ت نـــتـــخـــابـــات وا والـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة وا
ــــعودي ــــ الس ــــم الخارجــــي والتحف ــــن الدع ــــي بي ــــة ميقات حكوم

هيام عيد

تجزم أوساط نيابية يف كتلة بارزة أن البيان الوزاري الذي 
تعكف اللجنــة الوزارية املختصة عــىل صياغته وفق إيقاع 
رسيع فرضه رئيس الحكومة نجيــب ميقايت، ال يختلف يف 
عناوينه عن كل البيانات الوزارية الســابقة والتي نالت عىل 
اساسه الثقة من املجلس النيايب ولو من دون أن يتّم تنفيذها 
بالشــكل املطلوب. وتعترب هذه األوساط أن الثوابت الوطنية 
لن تتغري ولكن سوف تُضاف إليها عناوين والتزامات متّصلة 
مبلفي اإلنتخابات النيابية والبلدية واإلختيارية، كام ســبق 
وأكد ميقايت، فيام اإللتزام الثــاين، يتعلق باإلصالحات ويف 
مقدمها اإلصالحات املالية وإعادة هيكلة الدين العام وبالتايل 

التفاوض مع صندوق النقد الدويل.
ويف هــذا اإلطار فإن التوقعات كثــرية وكذلك الوعود يف 
البيان الوزاري، ولكن األوساط تؤكد أن مناقشته يف املجلس 

النيايب، لــن تقف عائقاً أمام اإلقرار ومنــح الثقة للحكومة 
الجديــدة، وذلك برصف النظر عن كل ما جرى تســجيله من 
مالحظات من قبل كتل نيابية رفضت املشاركة يف الحكومة 
ككتلــة »الجمهورية القويــة«، أو كتل تنفي املشــاركة أو 

الحصول عىل حّصة وزارية كـ »تكتل لبنان القوي«.
ويف كل األحوال، فإن الكتل النيابية سوف متنح الحكومة 
الثقة، بهدف منحها الفرصة إلطالق ورشة العمل اىل معالجة 
األزمات املرتاكمة التي يعاين منها اللبنانيون، وأبرزها انهيار 
اإلجتامعي،  اإلســتقرار  معادلة  وزعزعة  الوطنيــة  العملة 
عىل أن يكون اإلجراء األول تأمني اإلســتقرار النقدي وتثبيت 
ســعر الرصف، واإلنطالق من هذا األمر إىل تحقيق الخطوات 
اإلصالحيــة املطلوبة وذلك قبل الوصول إىل اإلســتحقاقات 

اإلنتخابية الداهمة وخالل أشهر معدودة.
ومن هنا، فإن األوساط نفســها تشري اىل أن جوهر البيان 
الوزاري، يتمّثل يف تحقيق التناغم بني بنوده وتطورات الواقع 
الفعيل عىل الساحة الداخلية، وذلك يف كل املجاالت اإلجتامعية 
واإلقتصاديــة والصحية والرتبوية، مشــددًة عىل أن غالبية 
الوزراء متفقون عىل النقاط األساسية وما من عقبات بارزة 

أمام اللجنة الوزارية املختصة ل تنتهي من إقراره.
ويف هذا اإلطار، تكشف األوســاط النيابية نفسها عن أن 
الحكومة الحالية هي تحت املجهر الدويل وهي تشكل الفرصة 
التي من الواجب اقتناصها، واســتغاللها لتحقيق التقدم يف 
مسرية إعادة بناء الدولة، ولذلك فإن مسألة إقرار البيان والثقة 
النيابية، ال يجب أن تشكل عائقاً أمام تأمني اإلنطالقة الرسيعة 
التي أعلن عنها رئيس الحكومة يف الجلسة الحكومية األوىل 
ويف جلســات إعداد البيــان الوزاري. وبالتــايل فإن برنامج 
الحكومة والذي ســتعرضه وبشــكل مقتضب يف بيانها، ال 
يتعارض مــع تطلّعات كل األطراف السياســية عىل اختالف 
توجهاتها، كــام ال يتباين مع كل العناوين والشــعارات التي 
رفعها اللبنانيون يف الشارع والذين يطالبون بالدرجة األوىل 
باإلصال عىل كل املستويات ويف كل املجاالت، علامً أن اإلصال 
هو الطريق الرسيع لتدارك حالة اإلنهيار الشامل نتيجة الشلل 

الذي أصاب سائر القطاعات خالل األشهر املاضية.

فاطمة شكر

الرئيــس نجيب ميقايت بعجالــة تحركها،  بدأت حكومة 
بالتزامن مع الدعم الخارجي الدويل املتمثل بإيران وفرنســا 
ومرص ومرونٍة أمريكية بدت واضحة يف الســاعات األخرية 
بإستثناء الســعودية التي حتى هذه الساعة ترُُص عىل عدم 
مساعدة لبنان، ال بل تصّوب السهام عليه بسبب وجود حزب 
الله يف الحكومة واعتبارها حكومة طهران وفرنســا، نظراً 
للتعاون بني الدولتــني واإلتصال الذي حصل بني الرئيســني 
ماكرون ورئييس، مام جعل السعودية تقُف جانباً تراقُب كل ما 
يجري يف لبنان مع اإلرصار عىل عدم دعمه ال سياسياً وال مالياً.

اتخــذت قرارها  الســعودية  ويف معلوماٍت خاصة، فإن 
بالضغــط عىل الدول العربيــة الخليجية من أجل عدم تقديم 
هبات وأموال ملســاعدة اللبنانيني، وإبقاء األمور عىل ما هي 
عليه ، وتضيُف املعلومات أن السعودية  تصُف الدعم للحكومة 
اللبنانية الجديدة من قبل إدارة بايدن بالغري منطقية الن إدارة 
بايدن تعــاين من التخبط الداخيل، وهــي تُريُد مللمة الوضع 
الســيايس واإلجتامعي يف لبنان وبديبلوماســية مطلقة، 
ناهيك عن أن فرنسا قدمت التنازالت من أجل تشكيل الحكومة 
يف لبنــان  وإنجا مبادرتها وتعاونت مــع إيران يك تحقق 
مصالحها وتعيد متوضعهــا ومكانتها يف املنطقة، وتضيُف 
املعلومات أن مشــكلة الســعودية تكمن يف اعادة لبنان اىل 
الحضن العريب وإبعــاده عن إيران، لذا فإنها ســترتيث يف 
مواقفها حياله، ورمبا ستبتعد عنه متاماً خصوصاً أنه مل يعد 

من أولوياتها منذ فرتٍة طويلة.
عىل خٍط آخر يؤكُد مصدر سيايس أن الرئيس سعد الحريري 
مل يخرس دوره الســيايس عندما مل يشكل حكومته، والدليل 
عىل ذلك  مشــاركته يف حكومة نجيب ميقايت، إضافًة اىل 
التحضري لإلنتخابات النيابية يف الربيع املقبل ، وتابع املصدر 
أن الحكومة مثلّت كل األفرقاء والقوى السياسية عدا »القوات 
اللبنانية« و«الكتائب«، ما يعني أن الكل يعّول عىل تعاون هذه 
القوى من أجل وقف اإلنهيار املتســارع وإدارة األزمة، وهي 

مسؤولة عن وضع الحلول ومواجهة التحديات الكبرية.
ويف املعلومات، فإن األولوية يف البيان الوزاري الرتكيز عىل 
الحد من اإلنهيار ومعالجة أزمة الكهرباء الذي يحمُل ميقايت 

حالً لها، إضافة اىل معالجة ملــف املحروقات الذي جر البلد 
للكثري من املشــاكل اإلجتامعية واألمنية،  ومام يساعد عىل 
وري القرار الذي اتخذه حزب الله  حل هذا امللف الشائك وال
بكرس الحصار األمرييك واالحتكار الذي مارســه التجار من 
خالل الحصول عىل املحروقات مــن إيران ضمن آليٍة محددة 
وأسعار مدروسة، وهذا ما دفع أمريكا اىل قبول استجرار الغاز 
من األردن عرب سوريا  لتأمني الكهرباء للبنان، أما فيام يخ 

البند املتعلق باملقاومة يف البيان الوزاري فال مشكلة فيه.
وحتى وضو الصــورة يف األيام املقبلة تتجه املنطقة اىل 
انحســار النفوذ األمرييك ودخول روسيا والصني عىل خط 
املنطقة، مام ســيتيُح الفرصة أمام لبنان إلستعادة وجوده، 
وســيكون أمام مرحلٍة جديــدٍة من التقدم خــالل مرحلة 
التســويات املقبلة، وهذا ما يضُعه أمام حضور جديد بسبب 
تعدد الدول والقوى التي ستديُر املنطقة والتي لن تنحرص بعد 

اليوم بأمريكا.
بهذا تكــون حكومــة لبنان قــد ولدت مــع التقاطع 
الفرنيس  األمرييك  اإليراين واإلبتعاد الســعودي، فهل 
سيســتطيُع  ميقايت العمــل رسيعاً عىل تدويــر الزوايا 

وإصــال القضايا امللحة 
أن  أم  اإلنهيار  والحد من 
اهرتاء البنية السياســية 
سيكربُ  الســلطة  وعجز 

يوم بعد  يوماً 
أمريكا  ســتتعامل  كيف 
مع الســعودية التي ترُص 
عىل عدم تقديم املساعدات 

املالية للبنان 
وكيف ستلعب السعودية 
بعد  املنطقة  يف  دورهــا 
التسويات التي ستشهدها 
يبقــى الرهــان عــىل 
مســتجدات  و  التبــدالت 
والتســويات  املنطقــة 
ما  كل  اســتثامر  وكيفية 
يجري من تحوالت حتمية.

صـــــــدار »الـــــلـــــقـــــاء الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي«: 
ــت ــ ــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة بـــــأســـــرع وق ــ ــاق ــ ــط ــ ــب ــ ال

التليل ــفــجــار  ان مــلــ  ــع  ــاب ت ــي«  ــروحـ الـ ــاء  ــق ــل »ال
ــاســي الــطــائــفــي ــي ــس ــ ال ــي ــو ــت ــع ال ــن وأكـــــد م

تام  ا

تام س ا نب  و  ت
الدميوقراطي« يف  »اللقــاء  رحب كتلــة 
الــذي عقد يف كليمنصو  الدوري  اجتامعها 
بتشــكيل  جنبالط،  تيمور  النائب  برئاســة 
ألك  تأخرت  أن  بعــد  الجديــدة،  الحكومة 
من 13 شــهرا فاقمت عىل اللبنانيني الكثري 
من األزمات، التي ال بــد للحكومة أن تنربي 
بكل جهد وجدية ملعالجتهــا فورا من بوابة 
وتطبيق  الحثيــث  العمــل  عــىل  االنكباب 
اإلصالحات املنتظرة التي وحدها توقف النزف 
أمام  الباب  وتفتــح  الحياتية  القطاعات  يف 

استعادة ثقة الناس، ال فقط الثقة النيابية.
ورة  وشــددت الكتلة يف بيانها »عىل ال
القصوى إلصــدار البطاقة التمويلية بأرسع 
وقت ال االكتفاء باإلعالن الشــكيل لها، وأن 
تطبق عليها كامل معايري الشفافية والتوزيع 
العــادل البعيد عن أي اســتغالل ســيايس 
مع التأكيد عــىل وقف الدعــم الزائف الذي 

يستنزف اموال اللبنانيني، وأن تويل قطاعات 
االجتامعية  والرعاية  والتعليم  االستشــفاء 

االولوية املطلقة«.
وأكدت »عىل مامرســة الحكومة درجات 
عالية من الجديــة واملهنية يف مفاوضاتها 
مع صندوق النقد الدويل. ويف هذا الســياق 
تدعو الكتلة اىل إزالــة كل العوائق من أمام 
هذه املفاوضات لفتح الطريق أمام املساعدات 
املمكنة ولتصحيح الخلل البنيوي يف االقتصاد 
اللبناين، كام ال بد من اإلعالن الشــفاف عن 
كيفية الترصف باملبلغ املخص من الصندوق 
للبنان ضمن حقوق الرصف الخاصة، وتحديد 
املجاالت التي ســيتم استعاملها فيها بنزاهة 
وشــفافية مطلقتني. كام أكدت عىل أهمية 
تبني جميع مندرجات املبادرة الفرنسية التي 
تشكل األســس العملية والواقعية لإلصال 

املنتظر«.

اجتامع عمل،  العكاري  الروحي  اللقاء  عقد 
بدعوة من املفتي الشــي زيد بكار زكريا، يف 
اطار متابعته قضية انفجار التليل، يف حضور 
أعضاء اللقاء وفاعليات، يف مكتب املفتي يف 
بلدة برج العــرب، وصدر البيان اآليت: »نرحب 
بقرار قايض التحقيق األول يف ما خ انفجار 
التليل وندعو املحكمة العسكرية إىل استكامل 
وترسيع  األصول،  حســب  التحقيق  إجراءات 
املحاكامت ملا يف ذلك من أثر يف نفوس أهايل 
الشــهداء واملصابني ويف املنطقــة جميعا. 
ونؤكد منع التوظيف السيايس والطائفي لهذا 
أو  االنفجار  وتداعيات  أسباب  لجهة  االنفجار 
التي  اإلنسانية  واملساعدات  التقدميات  لجهة 
هايل، مع كامل الشكر والتقدير لكل  تقدم ل

الجهات التي وقفت وساندت ودعمت«.
 أضــاف البيــان »نجدد املطالبــة باعتبار 

الواجب،  العسكريني شــهداء  الشــهداء من 
ومعاملة الشهداء من املدنيني معاملة شهداء 
مرفأ بريوت، وعــدم التأخر يف هذه الحقوق 
الصحية  الرعايــة  االعتبارية، مــع رضورة 
الكاملة للمصابــني. كام نجدد الثقة بالجيش 
األمان وضامنة  اللبناين وقدرته، فهو صامم 

االستقرار.
كام تداول املجتمعون عــىل هامش اللقاء 
بعض املســتجدات وســجلوا النقاط االتية: 
مع كامل الرتحيب بــوالدة الحكومة الجديدة 
إال اننا نســتغرب عدم متثيل محافظة عكار 
فيها، ونطالب بأن تنال حقوقها من الخدمات 
يف هذه الحقبة. اضافــة اىل رضورة إعطاء 
حصة عكار من املحروقــات، وتأمني وصول 
الصهاريج مبواكبة الجيش وقوى األمن لسائر 

املناطق العكارية.

ي والتو األعمال  تطوير  برنام  باختتام  شارك 
ســـــفير البريطانيـــــا: ليتحّمـــــل السياســـــّيون مســـــؤولياتهم

ــروت: ــيـ ــي بـ ــ حــــركــــة االمـــــــة« ف ــ و ــلـ ــزب الـ ــ حـ
ــة االحـــتـــكـــار ــق ــحــل ــ كـــســـر ل ــلـ ــادرة نـــصـــر الـ ــ ــبـ ــ مـ

»ندعو التمييز لتنحية خوري«
ــأ: ــ ــ ــرف ــ ــ ــر امل ــ ــي ــ ــج ــ ــف ــ ــا ت ــ ــايـ ــ ــحـ ــ عـــــــائـــــــالت ضـ
ــضــاء ــق ــل ــان إهــــانــــة ل ــنـ ــبـ ــادرة ديـــــــاب لـ ــ ــ ــغ ــ ــ م

ا حت طا    ا ال ال

لفت ســفري بريطانيا يف 
إيان كــوالرد، خالل  لبنــان 
اختتام إحتفال أقامه«برنامج 
تطوير األعامل والتوظيف يف 
لبنانLEEP«، املمّول من وزارة 
الربيطانية  الدوليــة  التنمية 
UK Aid، واملنّفذ من قبلرشكة 
االستشارات الدولية »باالديوم 
بعد 4 سنوات   »)Palladium)
عىل انطالقــه، الذي أُقيم يف 
 ،)ESA( عامل املعهد العايل ل
أّن »اختتام  ، إىل  كليمنصــو 
يــأيت يف   ،LEEP برنامــج 

مرحلٍة عصيبٍة يشهدها لبنان، غري أنّني فخور 
بالنجاحات التي حّققها الربنامج، بحيث متكّن 
وعىل مدى األعوام األربعة املنرصمة من دعم 
أك من 480 رشكة صغرية ومتوسطة الحجم 
وتحفيز النمو وخلق أكــ من 1500 فرصة 
عمل. وقد اســتهدف الربنامج الفئات األك 
تهميًشا وحاجة يف لبنان، إذ ساهم يف تعزيز 
انخراط النســاء والشــباب املعرّضني للخطر 
الخاّصة يف  االحتياجات  ذوي  واألشــخاص 
ًرا  ّ مجال العمل، خصوًصــا الفئات األك ت

من األزمة«.
خصوًصا  لبنان،  مستقبل  »أولويّتنا  وتابع 
أنّنــي لحظُت وبغضون شــهرين فقط عىل 
تسارع  مدى  الدبلوماسّية،  مهامي  استالمي 

وترية األزمات وتفاقمها وانعكاســها بشكٍل 
مأســاوي عىل الشــعب اللبناين. ويف هذا 
الســياق، يقّدم تقرير السياسات اإلصالحية 
الصادر عن برنامج »LEEP« والنقاشات التي 
شــهدها الحفل الختامي، رؤية اسرتاتيجّية 
الحكومة  قبل  من  اتّباعها  الواجب  للخطوات 
الخاص بشكٍل  القطاع  الجديدة من أجل دعم 
عاجــٍل، وبالتــايل إعادة تفعيــل مقّومات 
»مع  لبنان«، مضيفا  االقتصادي يف  التعايف 
املطروحــة معروفة  أّن اإلصالحات  العلــم 
مبعظمها لكن املطلوب هــذه املرة أن يتحّمل 
السياسّيون والقادة مســؤولّياتهم، وأن يتّم 
ارشاك املجتمع اللبنــاين ككّل، عىل أن يُتابع 
التقّدم بشكٍل واضحٍ شــّفاف، وأن  مســار 

يتمحور العمل حول مصلحة لبنان بأكمله«.

»األمة«  لحركــة  العام  االمني  اســتقبل 
الشــي عبدالله جربي، وفدا من حزب الله 
يف بريوت، ضم كال من: مســؤول القطاع 
السادس عيل فواز ومسؤول اللجنة األمنية 
يف القطــاع أبــو عيل كحلول واملســؤول 
الثقايف الشــي حســني الغول، ومسؤول 
حوماين،  الرحيــم  عبد  العامة  العالقــات 
أبو  )بــريوت(  املقاومة  رسايا  ومســؤول 

املختار. محمد 
اللقاء  خالل  تــم  انه  للحركة  بيان  وأفاد 
املحلية  التطــورات  ملجمــل  »اســتعراض 
الهامة  املبادرة  التأكيد عىل  واإلقليمية، وتم 
الله  العــام لحزب  االمني  أعلن عنهــا  التي 

حســن نرصالله، يف شأن توفري املحروقات 
أك حاجة  التي هي  اإلنسانية  للمؤسسات 
لهذه املادة، وللمواطنني، مام سيسهم حتام 

يف كرس حلقة االحتكار السوداء.
وشدد املجتمعون عىل رضورة اإلرساع يف 
إعداد البيان الوزاري، الذي يفرتض أن يكون 
مختــرصا ومركزا عىل تلبيــة االحتياجات 
الهدر  ومكافحة  للمواطنــني،  األساســية 

األسود«. والفساد واالحتكار 
وحيا املجتمعون »األرسى الفلســطينيني 
سجن  من  أنفســهم  حرروا  الذين  الســتة 
جلبوع، داعني إىل أوســع تحرك عاملي من 

أجل األرسى األربعة الذين أعيد أرسهم«.

اعتربت عائالت ضحايا تفجري مرفأ بريوت 
يف بيان، أن »مغادرة رئيس الحكومة السابق 
حسان دياب لبنان وهو عىل أتم البينة بتحديد 
جلسة الســتجوابه يف 20 ايلول تعترب اهانة 
للقضاء ولحقــوق الضحايــا بالعدالة وحق 
املجتمع يف الحقيقة، وهذه املغادرة ما كانت 
لتتم لــوال خطاب الحصانــات واالفالت من 
العقاب والذي تشــيعه قوى سياسية منذ 2 
العديل  متوز املايض، أي منذ اصــدر املحقق 
طلبات اذن مبالحقة نواب وموظفني عامني«.

وأشــار البيان اىل أنه »بات من الثابت لنا 
ان املحامــي العام التمييزي غســان خوري 
وهو الــذراع اليمنى للنائب العــام التمييزي 
غســان عويدات يتعمد عرقلة امللف مبا يزيد 
االثباتات  آخر  بحياديته.  االرتياب  اسباب  من 
عىل ذلك املامطلــة يف تنفيذ مذكرة احضار 
دياب وتخلفه عن التعليق عىل مذكرة الدفوع 
الشــكلية املقدمة من الوزير السابق يوسف 

فنيانــوس مبا يعرقل متابعــة مالحقة هذا 
االخري واستجوابه. يوحي هذا التأخر املتعمد 
ا مثة تواطؤ بني النيابة العامة التمييزية  كأ
واحد املشــتبه فيهم يف مسعى لتهريبه من 
العدالة، وهو تواطؤ ليس بوســعنا ان نقف 

مكتويف االيدي حياله«.
واذ دعا »محكمــة التمييز اىل االرساع يف 
تنحية خوري«، حذر »الرأي العام بأكمله من 
خطورة ما ترتكبــه النيابة العامة التمييزية 
ضدنــا جميعا، هــذه النيابة التــي وجدت 
لحامية حقــوق املجتمع نراهــا تتحول اىل 
ســيف الصحاب النفوذ يف قلبه. وما يجري 
يف قضيــة املرفأ ليس اال احــد االمثلة عام 
التي تعني  يجري يف مجمل القضايا االخرى 
وشهداء  ضحايا  كعوائل  نحن  جميعا،  الناس 
لن نســمح ولن نقبل مبزيد مــن املامطلة 
والتســويف، وعليــه عىل الجميــع تحمل 

مسؤولية ردود أفعالنا«.

ــس  ــ ــل ــ ــج ــ نـــــــــشـــــــــاط رئـــــــــيـــــــــس م
إســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانيــة يف عني التينة نائــب رئيس املجلــس النيايب إييل 
وضاع العامة وآخر املستجدات  الفرزيل، حيث جرى بحث ل

السياسية وشؤونا ترشيعية.
كام إســتقبل الرئيس بري وزير الشباب والرياضة جورج 

كالس .
وبعد الظهر، التقى رئيس املجلس النائب نهاد املشنوق، يف 
حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عيل حسن خليل .
عىل صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس 
الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
محمــود عباس متنى فيها »التوفيــق والنجا للحكومة يف 

مهامها املوكلة اليها وللشعب اللبناين التقدم واالزدهار«.
كام تلقى رئيس املجلس برقيــة مامثلة من رئيس املكتب 
الســيايس لحركة حامس إســامعيل هنية أعرب فيها عن 
»التقدير العميق لدور لبنان يف الوقوف مع فلسطني وقضيتها 
العادلة ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه املرشوعة 
يف الدفاع عن أرضــه وإقامة دولته املســتقلة وعاصمتها 
القدس«، متمنيا للحكومة النجا والتوفيق يف »أداء مهامها 
خدمة للبنان ورفعة مكانته وتحقيق تطلعات شعبه العزيز«.

ايطاليا سفيرة  مع  عرض  الجي  قائد 
ــن ــدي ــل ــب ــشــي ال ــي الـــتـــعـــاون بـــيـــن ج

طال ة ا عا م ال ت قا ال م
إســتقبل قائد الجيــش العامد جوزاف عــون، يف مكتبه 
بالريزة، الســفرية اإليطالية نيكوليتا بومبارديري. وتم البحث 

يف عالقات التعاون بني جي البلدين.

مولوي : إنجاز االستحقاق االنتخابي
بشفافية ونزاهة في سلم أولوياتي

صدر عن وزير الداخلية والبلديات القايض بســام مولوي 
االيت: »يف اليــوم العاملــي للدميوقراطيــة، وانطالقا من 
قناعتي الراســخة بأن االنتخابات هي املدخل االساس لتداول 
السلطة تعزيزا للدميوقراطية يف لبنان، أتعهد أمام اللبنانيني 
واللبنانيات أن أعمل بــكل ما أوتيت من قوة وعزم عىل انجاز 
االستحقاق االنتخايب بشفافية ونزاهة. أضع هذا األمر نصب 

عيني ويف سلم أولويايت«.

ــخــطــوة األولــــى لــلــخــرو ــازن: ال ــخـ الـ
ــات ــ ــالح صــ ــا ــ ــدأ ب ــ ــب ــ ــن الـــنـــفـــ ت ــ مـ

رأى الوزيــر الســابق وديع الخازن يف بيــان، أن »منطق 
الدولة يفرض التعويل عىل املؤسســات حيث الخرباء وعدم 
التوقف عىل شــخصية وزير يشعر الرأي العام أنه ال يتناسب 
وموقعه«، متمنيا »اال ترشــق الحكومــة الجديدة بالنعوت 
السلبية وهي مل تبدأ عملها بعد. ففي استهدافها تأييد للفرا 

وجرمية ضد الوطن املفلس«.
وأكد أنه »من الظلم انتقــاد بعض الوزراء الجدد من زاوية 
شخصية ورشقهم بتغريدات ساخرة وأحكام مسبقة، قبل أن 
يتسلموا مهامهم«، مشددا عىل أن »حكمة رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون وشــخصيته كفيلتان بتصويب أي مسار 
، كام أن إدارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت من  خاط

شأنها أن تضفي عىل عمل الحكومة اإلنتاجية املطلوبة«.
وتلمس الخازن »نية لدى جميع الوزراء الجدد يف التخفيف 
عن كاهل املواطنني وتأمني خروج آمن لهم من مستنقع املوت 
البطيء ومشــاهد الذل عىل الطرقــات«، معتربا أن »لبنان ال 
يحتمل مزيدا مــن الفرا واالنهيار، فعلينا جميعا أن نتكاتف، 
والخطوة األوىل تبدأ بدعــم الحكومة الجديدة يف محاولتها 

الرشوع باإلصالحات املطلوبة إلعادة ثقة العامل بلبنان«.



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
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ــاء خلدة ــق ل انــتــهــت مــفــاعــيــل  هــل 
ــري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ... ه

عيد فادي 

يبدو أن عمليــة ترتيب البيت الــدرزي دونها صعوبات، 
وتوالت التســاؤالت حــول تعطيل مفاعيل مــا تم التوافق 
عليه يف اللقاء املوّسع الذي التأم يف دارة خلدة، والذي أقّر 
العقل، ويتم اختيار  يومها بأن تُطر ثالثة أسامء ملشيخة 
أحدها من قبل القيــادات الدرزية، إضافة إىل تأكيد جميع 
املشــاركني حينها عىل إجراء مصالحات شاملة عىل خلفية 
البســاتني ـ قربشمون،  التي نتجت عن إشــكال  األحداث 
وصوالً اىل التوافق عىل تعزيز األمن واإلســتقرار من قبل 
الجيش اللبناين والقــوى الرشعية كافة، ورفع الغطاء عن 
أي ُمخّل باألمن أو إحداث إشكاالت أو بلبلة يف الجبل، ومن 
ثم تســليم املطلوبني يف األحداث التي جرت من الشويفات 
، عىل أن تتابع هذه امللفات،  إىل البســاتني للقضاء املخت

الشاملة. املصالحة  يتوافق الحقاً مع  ما 
من هنا، الســؤال املطرو ملاذا مل تتحّقق هذه العناوين 
التــي تم التوافق عليها يف دارة خلدة يف الســياق تقول 
الواضحتني  والتباينــات  الضبابيــة  أن  معنيــة،  مصادر 
تحيط بالبيت الدرزي الســيايس عىل خلفية ما جرى يف 
األيام املاضية، وتحديداً عىل صعيد تعيني الدكتور ســامي 
الدروز لجملة  املوّحديــن  للعقل لطائفة  املنى شــيخاً  أبو 
اعتبــارات وظروف، أولها أنه الوحيد الذي قّدم ترشــيحه 
للمجلــس املذهبــي، تالياً كونــه يتمتع بكفــاءة علمية 
وثقافيــة وروحية، وهــو معروف يف الوســط الدرزي 
بســعة اطالعه وعالقاته مع ســائر املرجعيات الروحية، 
وحتى السياسية، إضافة إىل ذلك أن األسامء التي طرحها 
رئيــس الحــزب »الدميقراطــي اللبنــاين« النائب طالل 

إرســالن، مل تتــواءم مع 
والذي  الروحي،  املوقع  هذا 
داخل  ودوره  شــأنه  لــه 
ما  وهذا  الدرزية،  الطائفة 
خصوم  بعض  أيضاً  به  أقّر 
السياســة،  يف  جنبــالط 
إرسالن،  يبلعه  ذلك مل  لكن 
فكان أن أكد يف مجالســه 
املعنّي  الشي  استمرار  عىل 
الدين  نارص  دارته  قبل  من 
الغريــب يف موقعه، حيث 
تــم تعيينه يومهــا بعدما 

ُعنّي شــي العقل الحايل نعيم حســن، وهو املحســوب 
الدســتورية  األعراف  ضمن  يعترب  والــذي  جنبالط،  عىل 
والروحية منتخب رســمياً، وتنطبق عليه سائر مواصفات 

األخرى. املرجعيات 
ويف هذا اإلطــار، تؤكد املصــادر املتابعــة، أن رئيس 
الحزب اإلشــرتايك متنى عىل الشي ســامي أبو املنى إثر 
للمجلس  تُقــّدم  التي  الرتشــيحات  انتهاء  اتصاله به قبل 
املذهبي، بــأن يقّدم أوراقه قبل إقفال باب الرتشــيحات، 
وهذا ما حصــل، ويومها اعترب البعــض أن ما أقدم عليه 
التي قام بها  الزيارة  الرّد عىل  ســيد املختارة، كان مبثابة 
الوفد الدرزي املوّســع اىل ســوريا ولقائه بالرئيس بّشار 
األســد، وينقل عن رئيس اإلشــرتايك اســتياءه من هذه 
القراءة السياسية  أنها يف  الزيارة لجملة أســباب، أهمها 
تعترب رســالة له، وهزمية للمحور الــذي كان ينتمي إليه 
بانتصار  خصومــه  توقعات  صّحت  وبالتــايل،  جنبالط، 
محورهم وإعادة إنتخاب الرئيس األســد لوالية رئاســية 

جديــدة، تالياً أن الزعيــم الجنبالطــي، رأى أن ذلك أيضاً 
يعترب انقالباً من إرســالن عىل ما تــم التوافق عليه يف 
إشارات  الحالية حمل  الحكومة  دارته، ولذلك، فإن تشكيل 
تدّل عىل الرســائل املتبادلــة، وبالتــايل، إذا صّح القول 
أ بعدما اختار إرسالن  لتصفية الحسابات السياســية، 
وزير املهجريــن عصام رشف الدين وزيراً، وهو من مدينة 
عاليــه التي ميّثلهــا النائب أكرم شــهيب، وحيث الجميع 
يدرك حجم التنافر والخالف القائم بني إرســالن وشهّيب.

الســاحة  اىل  التباينات والخالفات عادت  وأخرياً، فــإن 
الدرزية، وإن كان الحرص قائم من معظم األطراف عىل عدم 
املّس بأمن الجبل واستقراره، وهذا ما أشار إليه رئيس حزب 
»التوحيد العريب« وئام وهاب يف مجالسه، عندما اعترب أنه 
مبعزل عن أي خالفات أو تباينات سياســية يجب أن يبقى 
اســتقرار الجبل وأمنه من األولويــات، داعياً لإلحتكام اىل 
، وصوالً اىل أن الظروف اإلقتصادية الصعبة،  حكمة املشاي
تســتوجب تالقي وتواصل جميع القيادات الدرزية ومختلف 

املكّونات واألحزاب يف الجبل، ألن ذلك من األولويات.

كلامت يف زمن الغربة

الــــــســــــّيــــــد والــــــرحــــــمــــــة
فهد الباشا

تجوهرت رسالة املسيح باملحبة، بخالصة الدعوة اىل 
تقديم عمل الرحمة  عىل كل ما عداه، حتى عىل مراســم 

االحتفال، يف ما اصطلح عىل اعتباره »الذبيحة«.
أمس، كان السيد حســن نرص الله يتقدم الجميع يف 
تلبية الدعوة التي تفر قلب اللــه ... املازوت هبة لدور 
االيتام وللمستشــفيات الحكومية، ولدور العجزة ولذوي 
االحتياجات الخاصة، حيث الرحمة تنتظر من يقوم بها، 
مؤمنا بأن عبادة اللــه الحق تعرب بخدمة عباده املعذبني، 
املصلوبني كاملسيح عىل غري خشــبة يهودية، عىل غري 
أين  الدين رحمة وأخالق،  جشــع رأســاميل متوحش. 
منها  الذين يرســمون، بدون حرج، بــدون خوف الله، 
خطوطا حمراء يحمون بها من تســببوا للناس باملواجع 
والفواجع قصارانا  مع ما أعلنه الســيد مساء امس أنه  
يبعد عن الكثريين من املعذبني يأسا قاتال. قصارانا: تعسا 
وبؤسا ملن شــوهوا وجه الله. والتحية التحية ملن اعىل، 
بفعل الرحمــة، كلمة الحق... كلمة تقول: »اريد رحمة ال 

ذبيحة«.

ــورطــة صحّية ب نــحــن  عــراجــي: 
ــرة ــيـ ــلـ ــة انــــهــــيــــار الـ ــجـ ــيـ ــتـ نـ

اشــار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي 

يف ترصيــح اذاعي، اىل اننا »بورطة صحيــة نتيجة انهيار 

اللرية، ال سيام وان هناك اشخاصا تستفيد من تعدد الصناديق 

الضامنة«، الفتا اىل ان »البطاقة الصحية وصلت اىل الهيئة 

العامة، وكل القطاعات اليوم بحاجة اىل إعادة هيكلة«.

الــــبــــيــــئــــة االعـــــــــــــــــالم« و الــــــصــــــحــــــة« و ــم فــــــي »الــــــــعــــــــدل« و ــ ــّلـ ــ ــسـ ــ تـــســـلـــيـــم وتـ

ــة املـــواطـــن ــق ــادة  ــعـ ــتـ ــاً فـــي اسـ جـ ــو ــمـ حـــســـن: قـــّدمـــنـــا نـ
مصلحت ــ  ــي ــحــق وت الــشــعــ  ــة  ــدمـ خـ هــّمــنــا   : ــ ــ ــي ــ األب

ــجــازهــا بــشــكــل سليم ــي يــمــكــن إن ــت ــفــات ال ــا املــل قــطــار: قــّدمــن
النتائ مــن  الكثير  لتحقي  كلل  بــال  نعمل  أن  يج  ياسين: 

نــــــجــــــم: الـــــــحـــــــّل بـــــبـــــنـــــاء الــــــــدولــــــــة املـــــدنـــــّيـــــة
ــي كـــمـــا يــجــ ــتـ ــّمـ ــهـ ــمـ ــام بـ ــ ــي ــ ــق ــ مــــــل ال الــــــخــــــوري: 

مــــــشــــــروعــــــاً  4 أنـــــــجـــــــزنـــــــا  الـــــــصـــــــمـــــــد:  عــــــبــــــد 
ــن ــيـ ــيـ ــالمـ عــــــــالم واالعـ ــاة ا ــانـ ــعـ ــمـ ــر بـ ــ ــع ــ قــــــرداحــــــي: أش

الصحــة  وزارة  تــم يف 
العامة التســليم والتســلم 
بــني الوزير الســابق حمد 
الحايل  والوزيــر  حســن 
فراس األبيــض يف حضور 
مســؤويل ورؤساء الدوائر 
الوزارة.  واملصالح وموظفي 
سبق ذلك اجتامع بني حسن 
وزير  مكتب  يف  واألبيــض 

الصحة.
كلمته  يف  حســن  أوجز 
أبرز مــا تحقق خالل توليه 
»أن  الصحــة، مؤكدا  وزارة 
تقدم  أن  استطاعت  الوزارة 
وذجا أساسه ثقة املواطن 
تقدمه  أن  تســتطيع  مبــا 
الدولة عندمــا يكون العمل 
وشــفافا  ومنهجيا  هادفا 

وطنيا«.
وتابع »أن مكافحة الجائحة إحتلــت العنوان األول. وقد 
نالت الوزارة واملستشــفيات ال سيام املستشفيات الحكومية 
ويف مقدمها مستشــفى الحريري بإدارة األبيض ثناء دوليا 
ومحليا. ولفت اىل اننا أرســينا يف املقام الثاين منصة لقا 
وذجية وفعالة. وأبدى ارتياحه للنسبة  حضارية بامتياز و
املحققة من التمنيع املجتمعي والتي تبلغ حواىل سبعني يف 

املائة.«
وتناول حسن ملف الدواء واملستلزمات املغروسات الطبية، 
مشــريا »إىل اتخاذه قرارا تاريخيا وجريئــا وعادال لتحديد 
. وشــدد عىل أن البطاقــة الدوائية إنجاز  ســقوف األربا

تاريخي لوزارة الصحة، آمال امل قدما يف تحقيقها«.
بدوره، توجه األبيض، اىل العاملــني يف القطاع الصحي 
ســواء يف وزارة الصحة، أو املستشفيات واملراكز الصحية، 
واعــدا إياهم بـــ »بــذل كل الجهود لدعــم صمودهم يف 
وطنهم، ومؤسســاتهم«. ودعا الرشكاء يف القطاع الصحي 

من مستوردي االدوية واملســتلزمات الطبية واملستشفيات 
الخاصة والجهات الضامنة وغريهم، إىل »التعاون مع جهود 
الوزارة، من اجل ضامن اســتمرار تقديم الخدمات الصحية 
للمواطنني بكلفة مقبولة، مع الحرص عىل أال تكون الحلول 

املطروحة عىل حساب استمراريتهم«.
كام توجه أيضا للرشكاء الدوليــني من منظامت وجهات 
داعمة، »الذين وقفوا ويقفــون بجانب لبنان«، طالبا منهم 
»املزيد من الدعم«، واعــدا إياهم بأن »تتعامل الوزارة مع أي 

مساعدة مبا يلزم من شفافية وحسن استعامل«.
ووعد أيضاً الشــعب اللبناين بأن »الهم االول للوزارة هو 
خدمتــه ومصلحته، ولــن يكل أي جهد يف ســبيل تحقيق 
ذلك«، شاكراً حسن وفريقه، عىل »كل ما بذلوه من جهد يف 
خالل ازمات شــديدة ومتعاقبة، ال سيام الدعم الذي قدموه 
للمستشــفيات الحكومية، وعىل رأســها مستشفى بريوت 

الجامعي«.

تم يف مقــر وزارة البيئة 
اء حفــل  القاعــة الخــ
الوزير  بني  والتسلم  التسليم 
الســابق دميانــوس قطار 
ياسني،  نارص  الجديد  الوزير 
بني  مطّولة  خلوة  بعد  وذلك 

الوزيرين.
بكلمة  اللقــاء  إســتهل 
ترحيبيــة من قطــار، جاء 
فيهــا: »لقــد قدمنــا لكم 
التي سعينا  النقاط  الســبع 
للعمل عليهــا وجنبنا البيئة 
يف لبنــان محطات صعبة. 
تم  بعضها  معقــدة  ملفات 
الحــل وبعضهــا يف إتجاه 
كام  معقد  وبعضهــا  الحل 
من  استقالتي  منذ  الحظت. 
آب 2020   9 الحكومــة يف 
بعــد انفجار مرفــأ بريوت 

واظبت عىل ترصيف األعامل والتزمت باملوجب الدســتوري. 
اآلن بعض االشــخاص عىل مواقع التواصل االجتامعي ويف 
بعض االعالم كان يســأل أين وزير البيئة غائب عن السمع 
أحدهم قال هاجــر، فيام مل يتصل أحد بالوزارة لريى أن وزير 
البيئة ومديرها العــام واملوظفني كنا موجودين يوميا!! كلها 
أمور نتخطاها ألننا التزمنــا يف فرتة ترصيف االعامل وهي 
األطول سنة وشــهر تعب املوظفون واملواطنون من االنتظار 
ألننــا يف ترصيف االعامل ال نســتطيع االنجاز كام يف فرتة 
الحكومة، وقدمنا امللفات التي ميكن إنجازها بشكل سليم يف 

ظل حكومة«.
املجتمع  بالتعاون مع  الوطنيــة  وختم »أخريا، املصلحة 
الــدويل ومصلحة البيئــة بالرشاكة مــع املجتمع املدين 
وتوازن السياســات بالتعــاون مــع االدارات والوزارات 

تتجســد بوزير البيئــة، وهذا رشف لنا ألن نســلمك هذه 
الوزارة«.

ثم كانت كلمة لياسني قال فيها: »سأقوم كوزير )وكفريق 
للتنمية  بالعمل ضمن اســرتاتيجية شــاملة  الوزارة(  عمل 
املستدامة كإطار عام لعملنا القادم من خالل وضع توجهات 
اســرتاتيجية واضحة األهداف والنتائج لــكل القضايا التي 
سنعطيها أولوياتنا. بالطبع هناك قضايا طارئة للخروج من 
األزمة الراهنة، لكننا سننفذ هذه الخطط الطارئة واإلجراءات 
امللحــة من ضمن رؤية اســرتاتيجية متكاملة. لدي ســبع 

أولويات تنبع من صلب عمل الوزارة وبرامجها«.
وختم ياسني »ليس لدينا ترف الوقت ورفاهية البريوقراطية، 
يجب أن نعمل بال كلل لتحقيق الكثري من النتائج خالل األشهر 
القادمة. لبنان بحاجة لتحقيق الكثري، كل األمل أن نحقق معا 

الكثري«.

العــدل  وزارة  شــهدت 
والتسلم  التســليم  مراسم 
الســابقة  الوزيــرة  بني 
ماري كلــود نجم والوزير 
ي  ه القــايض  الجديــد 

الخوري.
لنجم  كلمــة  وكانــت 
عينت  »لقد  فيهــا:  قالت 
سياســية  لحظــة  يف 
الشــعب  معينة كان فيها 
الشــارع فرض واقعا  يف 
معينــا ويطالــب بوزراء 
مســتقلني، وإال مل يكــن 
اعتقدت  ايل.  ليــأيت  أحد 
أضع  أن  أســتطيع  بأنني 
كوزيرة  العلميــة  خربيت 
مســتقلة  أكادمييــة 
حيوي  بقطــاع  للنهوض 
ميكنني  وأنه  القضاء،  هو 

املســاهمة بوقف  التنفيذية  بالســلطة  املشــاركة  من 
اإلنهيــار املايل ووضــع البلد عىل الســكة الصحيحة، 
واعتربت أن دينامية الحراك الشــعبي ستكون أداة دعم 
لفرض  الداخل  أكون صوتكــم يف  لــ  بيدي  وضغط 
املايل  اإلنهيار  أن  اعتــربت  كام  اإلصالحيــة،  رشوطنا 
ســيفرض اإلصالحات لســبب بســيط ألن ليس هناك 
خيار آخــر وهذا االمر ســيكون أول خطــوة واملدخل 
للخروج مــن الدويالت الطائفيــة والعبور اىل الدولة، 
بناء  »الحل معروف وهو  القصيد«، مضيفــة  وهنا بيت 
أو  الدينية  العســكرية وال  الدولة  ليس  بالتأكيد  الدولة، 
ا الدولة املدنيــة، الدولة التي  املرتهنــة اىل الخارج، إ
تعطي الحقوق ال املســاعدات، والتــي تعطي الكرامة ال 
السبب ويف كل خطوة قمت  »الشحادة« واإلذالل، ولهذا 
بهــا كان هديف الوحيد تقوية الدولــة وتعزيز مدنيتها 

.« الطائفية  املحاصصة  وتفكيك  وعلامنيتها 

ي الخوري، أنه  بــدوره، أكد وزير العدل القايض هــ
داهمة  اســتحقاقات  العديل هناك  القضاء  ان  »ال شــك 
منهــا اكامل عقد مجلس القضــاء االعىل الذي كنت انت 
قد بارشت فيه ولســوء الح مل ينتــه، امتنى ان امتكن 
من القيام بهــذه املهمة، اضافة اىل تثبيت التشــكيالت 
القضاة،  وانتداب  التمييــز  فيهــا محاكم  واملناقالت مبا 
كلها مهــامت امتنى ان تتحقق كلها خــالل فرتة قريبة 
يك تســتعيد العدلية نشــاطها كام يجب وهذا ما يتمناه 

الجميع«.
وتابع »انا عىل اســتعداد كامل للتعاون مع الجميع يف 
الوزارة والبلد  الوزارة وتسهيل امور الجميع مبا فيه خري 
والوطــن، وآمل أن نســتطيع القيــام باملهمة كام يجب 
املرحلة  والعدالة يف هذه  والعدل  والوطن  الشعب  لخدمة 
التي ســتكون قصرية دســتوريا آملني أن نستطيع امتام 

االمور«. هذه 

تم التســليم والتسلم يف 
وزارة االعــالم بني الوزيرة 
الســابقة منال عبد الصمد 
جورج  الجديــد  والوزيــر 
قالت  بدايــة،  قرداحــي، 
أشــهر   6« الصمد:  عبــد 
و20 يومــا، عمر حكومتنا 
الفعيل، 13 شــهرا بالتامم 
الــذي  العمــر  والكــامل 
ترصيــف  يف  أمضينــاه 
مجلس  يجتمع  مل  األعامل، 
الوزراء يف مرحلة ترصيف 
االعــامل وكانــت األعامل 
كل  مســتوى  عىل  ترصف 
شهرا   19 حدة.  عىل  وزارة 
و20 يومــا، أنجزنا خاللها 
41 مرشوعــا فضــال عن 
مشــاريع قيــد التنفيــذ. 
بنفس  بالعمل  اســتمرينا 

الزخم منذ أول يوم واىل آخر يوم. كنا نبارش باملشــاريع 
وكأننا باقون يف الحكم لفرتة طويلة، كنا نتابع املشــاريع 
ونرسع يف إنجازها كأننا مغــادرون غدا، وهذا هو الرس 
وراء العديد من األعامل التي قمنا بها يف الوزارة. سأسلم 
قرداحي مشــاريع قيد اإلنجاز وامللخصة يف 15 صفحة«، 
مضيفة »وأوضحت ان الـ41 عمال توزعت عىل 3 محاور: 
مشــاريع لالعالم العام والخاص، مشاريع لوزارة اإلعالم 

ولتلفزيون لبنان، ومشــاريع تخدم املجتمع واملواطن«.
وعددت عبد الصمد االنجازات التي متت خالل تســلمها 
مهامها يف وزارة االعالم، وقالت: »نحن فخورون بكل ما 
أنجزنــاه. أمتنى لك التوفيق من كل قلبي ملا فيه رفعة بلدنا 
ء  الحبيــب وازدهاره وليبقى اإلعــالم اللبناين منارة ت

الظلامت«. اشتدت  مهام  سامءه 

أثنى عىل  الــذي  وكانت كلمــة مختــرصة لقرداحي، 

»االنجازات التــي حققتها عبد الصمــد يف هذه املرحلة 

الصعبــة، مضيفا »جئت اىل الوزارة مــن رحم االعالم، 

وأشعر مبعاناة االعالم بشــكل عام وزماليئ االعالميني 

ومعانــاة املؤسســات االعالمية الخاصــة، وأمتنى ان 

إنجاز مشاريع جديدة«.  الوزارة  تويل مهام  أمتكن خالل 

التي  واملشــاريع  القوانني  انه ســيطلع عىل  اىل  واشار 

تحدثــت عنها الوزيرة عبد الصمد وسيدرســها ويتابعها 

التي تصب يف مصلحة  انجازها، »ال ســيام  ويعمل عىل 

لبنــان واالعالم يف لبنان بشــكل خاص، فاملســؤولية 

استمرارية«.

ويف الختام، ســلمت عبــد الصمد قرداحــي ملفا عن 

الوزارة. واملشاريع يف  االنجازات 

ب ن وا م ب ح م وت ت

اس م ب قطا و م وت ت

و م وال م ب ن م وت ت

داح م ب عب ال وق م وت ت
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تعوي عن اشغال غير شرعي

املحامي نارض كسبار

اعترب القــايض املنفرد املدين يف بــريوت الناظر يف 
قضايــا االيجارات واالشــغال الرئيــس داين رشابيه ان 
اشغال املدعى عليه للقسم موضوع الدعوى بدون موافقة 
ا يعكس رضباً من رضوب التعدي عىل حقوق  مالكيه، ا

امللكية مام يربر مبدأ التعويض.
كام اعترب الرئيس رشابيه ان وكيل املدعى عليه قد اودع 
بتاري 199٧/6/21 مفتا القســم ورص بأنه شاغر 
من اي موجودات تعود ملوكله. وبالتايل فان عدم متابعة 
اجراءات التنفيذ حتى النهاية ال يعني بأن اشــغال املدعى 

جور ما زال مستمراً. عليه لل
وق بالزام املدعى عليه بدفع بــدالت املثل عن مدة 

االشغال حتى 6/21/199٧.
ومام جاء يف الحكم الصادر بتاري 2001/12/20.

بناء عليه،
حيث ان الجهة املدعيــة تطلب الزام املدعى عليه بدفع 
التعويض الذي يوازي خســارتها الناتجة عن االشــغال 
غري الرشعي للقســم موضوع هذه الدعوى واحتســاب 
التعويض املطالب به عىل اساس بدل املثل وذلك من بداية 

العام 1984 وحتى االخالء الفعيل.
وحيث ان املدعى عليه يعرض بأن القســم املشار اليه 
هو عبارة عن ملجــأ وانه اضطر للدخول اليه بغية اجراء 
التصليحــات الالزمة للتجهيزات الصحيــة والكهربائية 

الكائنة فيه.
وحيث ان اقوال املدعى عليه الرامية اىل تربيراشــغاله 
ا تصطدم بواقعة متلك  للقســم موضوع هذه الدعوى ا
الجهة املدعية للقسم املذكور مبوجب سند متل صادر 
اصوالً عن امانة الســجل العقاري مع ما تعكســه هذه 
املســألة من قوة ثبوتية مطلقة ال ميكن املساس بها عن 
طريق التشكيك بطبيعة القسم املذكور الذي اضحى حقاً 
مختلفاً يحمل رقامً خاصاً به وبالتايل فان اشغال القسم 
ا يعكس يف الواقع رضباً  املذكور بدون معاقبة مالكيه ا

من رضوب التعدي عىل حقوق امللكية.
وحيث مــن الواضح ان املدعى عليــه كان عىل اطالع 
بواقع الحال منــذ بداية املنازعات القضائية العالقة امام 
القضاء املســتعجل بحيث ان انرصافه اىل التشكيك يف 
ملكية الجهة املدعية قد احتلت حيزاً كبرياً من املناقشات 
الجارية امام القضاء املذكور، االمر الذي يثبت سوء النية 

لديه ويربر بالتايل مبدأ التعويض.
وحيث ان الجهة املدعية تعترب بأن الخبري املعني من قبل 
هذه املحكمة قد اخطأ عندما اعترب ان املدعى عليه قد عمد 
اىل تسليم القســم موضوع النزاع منذ 9٧/6/21 بحيث 
ان ابواب القسم املذكور ما زالت مفتوحة وان املوجودات 
ا تعود للمدعى عليه الذي مل يســتكمل  الكائنة فيــه ا

اجراءات تنفيذ القرار االستئنايف الذي الزمه باالخالء.
التنفيــذ املتعلق باملعاملة  وحيث بالعودة اىل مح 
التنفيذية ذات الرقم 9٧/٧02 يتضح ان وكيل املدعى عليه 
قد اودع بتاري 9٧/6/21 مفتا القسم موضوع الحكم 
الجاري تنفيذه ورص بأنه شاغر من اية موجودات تعود 

للمنفذ املدعى عليه يف الدعوى الحارضة.
وحيث ان عدم متابعة اجراءات التنفيذ حتى النهاية ال 
يعني بأن اشغال املدعى عليه للقسم موضوع النزاع ما زال 
مستمراً حتى االن بحيث كان بامكان الجهة املدعية وهي 
صاحبة الحق يف النهاية متابعة السري باجراءات التنفيذ 
خاصة ان املدعى عليــه قد اودع املفتا واعرتف رصاحة 

بشغور القسم من اي مجموعات تعود له.
وحيث يقت تأسيســاً عىل ما تقدم القول ان اشغال 
املدعى عليه للقســم موضوع هذه الدعوى قد انتهى منذ 
9٧/6/21، ويقت تبعاً لذلك احتساب التعويض املرتتب 
يف ذمة االخري عن الفرتة الزمنية املمتدة منذ بداية العام 

84 ولغاية 6/21/9٧.
وحيث ان املحكمة وبعد اطالعها عىل تقرير الخبري ف. 
م. ترى نفسها مقتنعة بالنتيجة التي توصل اليها الخبري 
املذكور لجهة تحديد بدالت املثل املرتتبة منذ بداية العامة 

1984 وحتى نهاية العام 96.
وحيــث يقت نتيجة ملا تقدم احتســاب بدالت املثل 
املرتتبــة يف ذمة املدعــى عليه عن مدة االشــغال غري 

الرشعي للقسم موضوع هذه الدعوى عىل النحو االيت:
ـ منذ بداية العام 84 وحتى نهاية العام 89: 15000 د.ا.

ـ عن العام 90: 3000 د.ا.
ـ منذ بداية العام 91 وحتى نهاية العام 96: 34000 د.ا.

ـ منذ 9٧/1/1 ولغاية 9٧/6/21: 1900 د.ا.
ـ املجموع: )34900( د.ا.

وحيث يقت تأسيسا عىل ما تقدم الزام املدعى عليه 
بان يدفع للجهة املدعية تعويضاً 

قدره 43900 د.ا. )ثالثة واربعون الفا وتسعامئة دوالر 
امرييك( او ما يعادلها بالعملــة الوطنية بتاري صدور 
هذا الحكم مع الفائدة القانونية املرتتبة حتى تاري الدفع 

الفعيل.
وحيث انه مل يعد من حاجة لبحث كل ما زاد وخالف مبا 
ر عن املحاكمة غري املتوافرة  يف ذلك طلب العطــل وال

رشوطه.

توقي شخ لنقل لحوم الدجا
بطريقة ال تراعي السالمة الصحّية

أعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل  شــعبة 
العالقات العامة يف بال لها انه: »الساعة 13:00 من تاري 
2021، ويف محلة األوزاعي، أوقف أحد عنارص مفرزة  9 13
ســري الضاحية يف وحدة الدرك اإلقليمي، ســيارة من نوع 
نيسان لون أبيض، تنبعث منها رائحة كريهة، يقودها املدعو: 
ع. ك. )مــن مواليد عام 1996، ســوري(، وقد تبني أنه ينقل 
عىل متنها كمية من لحوم الدجاج، تفوق الـ 150 كلغ، وذلك 

بطريقة ال تراعي السالمة الصحية والغذائية.
باســتامعه من قبل فصيلة األوزاعــي، تم توقيفه وحجز 
الســيارة، كام أتلفت كمية الدجاج، بالطريقة املناسبة، بعد 
حضور مندوب من قبل وزارة الصحة العامة وأحيل املوقوف 
إىل مفرزة الضاحيــة الجنوبية القضائية يف وحدة الرشطة 
القضائية، للتوســع يف التحقيق، بناء عىل إشــارة القضاء 

.» املخت

وليكية مثّل رئيس الجمهوريّة في افتتا مؤتمر املدارس الكا
ــدراســــي ــ ــام ال ــ ــع ــ ــا ال ــ ــق ــ ــدف إن ــهـ ــاً بـ ــع ــي ــم الـــحـــلـــبـــي: لـــنـــتـــعـــاون ج
ــهــوض بلبنان ــن ال الــحــكــومــة مـــن  تــتــمــكــن  لــكــي  ــي  ــصــّل ن الـــراعـــي: 

ون  افتتا ا ا ا

املاروين  البطريرك  افتتح 
الكاردينــال مــار بشــارة 
بطــرس الراعــي، رئيــس 
مجلس البطاركة واألساقفة 
مؤمتر  لبنان،  يف  الكاثوليك 
املدارس الكاثوليكية السنوي 
»نحو  والعرشين:  الســابع 
بدعوة  جديــدة«،  إمكانات 
اللجنــة األســقفية  مــن 
للمدارس  العامــة  واألمانة 

الكاثوليكية.
يومه  يف  املؤمتر  وانعقد 
األول يف مدرســة ســيدة 
مصبــح،  ذوق  اللويــزة  
رئيــس  ممثــل  ه  وحــ
الجمهورية العامد ميشــال 
والتعليم  الرتبية  وزير  عون 

العايل القايض عباس الحلبي، وشخصيات سياسية وروحية 
وتربوية.

بعد النشيد الوطني، وكلمة لرئيس املدرسة األب حنا الطيار، 
قال األمني العام للمدارس الكاثوليكية االب يوسف نرص: »إن 
الضبابية الحاصلة بســبب األزمات املتالحقة وآخرها األزمة 
االقتصاديــة التي تعيــق إمكانية التخطيط املســبق وتحتم 
التكيف مــع املتغريات اليومية، إال أن الرؤية االســرتاتيجية 
ة عىل الحفاظ عىل رسالة الرتبية الكاثوليكية،  الجديدة القا
وضامنة إتاحة التعليم لكل مواطن، وصون حقوق املعلم يف 
مؤسســاتنا، واالرتكاز عىل نهج جديــد يف اإلدارة واعتامد 
ميثاق تربوي حديث، تشكل املرجع الذي سنعتمده مجتمعني 
يف املرحلة القادمة. وسيبقى اتكالنا عىل الله مصدرا لكل أمل 

مبستقبل أفضل ورجاء جديد للبنان«.
بدوره، قال الحلبي: »صحيح ان القطاع الخاص مهم، ولكن 
الرسمي هو مهم. ال يجوز اطالقا أن يبقى تالمذة لبنان خارج 
املدارس، علينا ان نعيدهم إىل صفوف الدراسة حضوريا. وأنا 
أعرف مقدار الصعوبات التي تواجه املدارس ومطالب املعلمني 
ومعاناة األهل، ولكن علينا جميعا أن نتعاون يف سبيل تحقيق 
غايــة من أرشف الغايات، إذ تهــدف إىل انقاذ العام الدرايس 

وإنقاذ الرتبية«.
أما رئيس اللجنة األســقفية للمدارس الكاثوليكية املطران 
حنا رحمه فقال: »باســمي وباســم كل ثائر عىل الظلم وكل 
مطالب بإحقاق الحق وأنسنة اإلنسانية، أنا متعاطف مع كل 
أب وأم خائفني عىل مصري أوالدهم. ولكني لســت خائفا، بل 

كيل رجاء بأننا سنعرب هذه األزمة معا«.
من جهته، أشار السفري البابوي يف لبنان املطران جوزيف 
سبيتريي إىل« دعوة املدرســة الكاثوليكية النطالقة جديدة 

نحو األطراف والتقرب من املؤمنني. 
ثم قال الراعي: »وسط إشكالية هذه األزمات، يأيت موضوع 
املؤمتر »نحو إمكانيات جديدة«، ليشــكل تحديا يؤمن ببزو 
فجر جديد. من بني هذه اإلمكانيــات ثالث: األرسة الرتبوية، 

ومفهوم املدرسة الكاثوليكية، والتنسيق بني مدارسنا.
 أوال: األرسة الرتبوية 

الرتبويــة وتفعيلها،  إحياء األرسة  الراعي: »يجــب  وقال 
فالعائلة هي املدرســة الطبيعية واألساسية األوىل، وخلية 
البيتية، وتأيت بعدها املدرسة والرعية  املجتمع، والكنيســة 
واملجتمع. لكل واحدة منها وسائلها الخاصة. ويبقى الواجب 
يقت مــن املرجعيات الكنســية وإدارات املــدارس إتخاذ 
القرارات الجريئة التي تريض املعلمني، وال ترهق األهل، سعيا 

إىل تسهيل العودة الحضورية إىل املدارس.« 
 ثانيا: كاثوليكية املدرسة الكاثوليكية

وتابع الراعي »لبنان اليوم، بعــد أن فرقته األحزاب وجزأه 
ت فيه الوالءات لدول أخــرى وللطوائف،  السياســيون، وك
أضحى بأمس الحاجة إىل تربية جديــدة عىل محبة الوطن 
والوالء له وعىل األخوة يف اإلنســانية واملواطنة التي شددت 
عليهــا »وثيقة األخوة اإلنســانية من أجل الســالم العاملي 

والعيش املشرتك«.
 ثالثا: التنسيق بني املدارس الكاثوليكية 

ودعــا الراعي: »للعمل عىل املحافظــة يف آن عىل الطالب 
واملعلمني واملوظفني، ريثام يبيد اللــه وباء كورونا، ويخرج 
شــعبنا من نفق األزمة اإلقتصادية واملعيشية واإلجتامعية 
بهمة الجكومــة الجديــدة، وتعلمون ان الشــعب اللبناين 
واالرستــني العربية والدولية ينظرون كلهــم اىل الحكومة. 
ونحن نصــيل ل تتمكن من النهوض الصعب بلبنان من كل 

النواحي. بهذا الرجاء نصيل ».

ــاملــمــنــوعــات... وفـــي الــنــيــابــة قــريــبــاً ــاجــر ب ــت وجــيــ صــقــر يــهــّرب أســلــحــة وي
حاورته: جويل عرموين

ينشــغل املمثل وجيه صقر يف الفرتة األخرية يف 
تصوير مسلســالت عّدة، حيث أعلــن يف حديث لـ 
»الديار« أن مسلسله الجديد سيبرص النور يوم السبت 
املقبل عــىل قناة »الجديد« بعنــوان »حكايتي«، من 
كتابة فيفيان أنطونيوس وإخراج جورج روكز وانتاج 
»مروى غروب«. وتابع: يضم العمل نخبة من النجوم 
اللبنانيني مثل أســعد رشــدان، فيفيان أنطونيوس، 
محمــود ماجد، ماريتا الحــالين، محمد قيس، نغم 
أبو شــديد، جو صادر، مرياي بانوســيان وغريهم، 
سيســتمتع املشــاهد بالقصة والتصوير واإلخراج 
املميز، حيث ألعب دور مهرّب أسلحة وتاجر ممنوعات 
أغرم بـ نورا )نغم ابو شديد(، وتتابعون التفاصيل منذ 
انطالق الحلقة األوىل للمسلسل، كام هنالك مسلسل 
ثاٍن سيبرص النور قريباً بعنوان »السجني«، من إخراج 
محمد لطفي وانتاج جيوميديا، حيث سيعرض بداية 

يف دول عربية عّدة.

 »برنامجك أوالً« 
وباالنتقال للميدان الســيايس واالعالمي ومع خوضه لهذا 
املعرتك، أكد وجيه صقر أنه ومع »اعالن ترشيحي لالنتخابات 
النيابية يف قضاء جبيل، ســينطلق برنامجي السيايس عىل 
قنــاة »Seventeen« بعنوان »برنامجك أوالً«، حيث تم تصوير 
الحلقة األوىل معي، عىل أن يتــم البدء بتصوير الحلقات مع 
املرشحني لالنتخابات ال ســيام »الثوار«، مع زيارات ملنازلهم 

ومرافقتهم عن قرب يف حياتهم اليومية والدخول اىل البيئة 
واملحيط الذي يعيشون فيه، عىل أمل أن يبدأ العرض يف نهاية 

الشهر الحايل«.
وعن البدء بالتحضري لالنتخابات النيابية املقبلة يف 8 أيار 
2022 التي كان ســبق لصقر أن أعلن ترشحه لخوضها، شّدد 
أنه ســيخوض هذه التجربة، »انطالقاً من مجموعة سول و 
« اللتني أنتمي إليهام، حيث ننســق مع املجتمع اللبناين  «

واألسرتايل والكندي واألمرييك املغرتب«.
يف ســياق آخر، تحّدث وجيه عن نشاط »Painting« الذي 

أقيم يف وســط بريوت، حيث«مثلت أنا ومنى سكر 
مجموعة ســول يف لجنة الحكم. كام أح لنفس 
النشــاط يف منطقة جبيل يكون موجهاً للمصورين 

الفوتوغرافيني والفنانني التشكيليني يف جبيل«.
أضاف: »نحن اآلن بصدد افتتا مكتبني لسول يف 
جبيل والتباريس، وهنا أود أن أشكر رئيس مجموعة 
ســول بيار مارون ابن بلديت بجة«، وقال: »كام يتم 
املقبلة للتحضــري الجتامع عايل  العمل يف األيــام 
املســتوى نأمل أن تنبثق عنه قيــادة موحدة للثورة، 
تنظم عملها وطريقة تعاطيها مع االنتخابات النيابية 

القادمة«.

 »الحكومة الجديدة..
هرطقة وساقطة«! 

وعن رأيه يف الحكومــة الجديدة رأى صقر أنها 
»هرطقة وامتداد للحكومات الســابقة، إن املكتوب 
يقرأ مــن عنوانه، ورأينا كيف أن وزراءها يحدثوننا 
بالحفاضات والضفادع وقمع اإلعالم، هذه حكومة 
ســاقطة لن تعّمر طويالً وستشــبه حكومة حسان دياب 
وســقوطها محتم. لذلك أطلب من املواطنني عدم التصويت 
للطقم الســيايس الحايل، فإن مل نفعل كذلك فلبنان يسري 
نحو املزيد من اإلنحدار والفشــل. انتبهوا أيهــا اللبنانيون 
فرمبا قد تكون هذه الفرصة األخرية إلنقاذ البلد، مسؤولية 
أنتم، وبأصواتكم  الحقيقية هي  والثورة  التغيري تقع عليكم 
متكنون الثورة من اقتحــام مجلس النواب وتحقيق التغيري 

املنشود«.

: الـــخـــاصـــة ــي  ــقــيــ املــعــلــمــيــن فـ ن
مستحيلة شب  ــدارس  املـ الــى  الــعــودة 

لفت نقيب املعلمني يف املدارس الخاصة رودولف عبود، اىل 
»أن وزير الرتبية الجديد عباس الحلبي تحدث عن اســتعداده 
إليجاد الحلول التــي ميكن العمل عليها وأمتنى عليه املبارشة 

بتطبيقها وإيجاد األجوبة رسيعاً عن كل التساؤالت«.
واعترب يف حديث اذاعي  »ان العودة ليســت سهلة وميكن 
القول إنها شبه مســتحيلة وهناك مدارس فتحت أبوابها وال 
ســيام التي تتبع الربنامج الفرنيس أما املــدارس التي تتبع 
الربنامج اللبناين والتي فتحت أبوابها فال تزال قليلة«، مضيفا 
»هدفنا أن يكون األساتذة مرتاحني وحيث يكون هناك اتفاق 
سف  عىل تأمني مطالب األســاتذة نكون متعاونني ولكن ل

ية غري متعاونة«.  هناك أك

طرابلسي: البطاقة التربويّة هي الحّل
غرد النائــب ادكار طرابليس عرب حســابه عىل »تويرت«: 
»البطاقة الرتبوية هي الحل. ما دامت املدارس الرسمية غري 
قــادرة عىل تعليم جميع تالمذة لبنــان، يكون واجب الدولة 
ائب يف تعليم أوالدهم. هذا الدعم  ان تســاهم مع دافعي ال
يساند االساتذة واملدارس يف رسالتهم. نطالب الربملان باقرار 

الرتبوية«. البطاقة الرتبوية  الهوية اقرتاحنا: 

ــوة ــن قـ ــ ــة مـ ــبـ ــم هـ ــّلـ ــسـ ــ تـ ــيـ ــجـ الـ
األمـــم املــتــحــدة املــؤقــتــة فــي الــنــاقــورة

أعلن الجيــش، يف ترصيح عرب  مواقع التواصل اإلجتامعي 

، عن تســلمه »هبة مقدمة من قوة  األمم املتحدة املؤقتة يف  

لبنان عبارة عن عدد من اآلليات واملعدات، وذلك يف مقر قيادة 

قوة األمم املتحدة يف  الناقورة «.

ــات ــزم ــل ــت ــس ــة امل ــل ــّل مــشــك ــحـ هــــــــارون: لـ
ــة ــاوي ــه ال ــى  ــ ال فـــذاهـــبـــون  وإالّ  ــيــة  ــطــب ال

أشــار نقيب اصحاب املستشــفيات الخاصة، سليامن هارون، يف 
حديث إذاعي أن »هناك فو بسوق املســتلزمات الطبية واالدوية 
واالوكســجني وعىل وزير الصحة الجديد حل هذه املشــكلة ونحن 

مستعدون للتعاون معه وإالّ نحن ذاهبون اىل الهاوية«.

« قــّدمــا املــــــرد ــراطــي و ــوق ــم ــدي ــاء ال ــق ــل ال
ــة ــال ــط ــب ــيـــن ضـــــّد ال ـــام تـــأمـ ــون نـــ ــ ــان ــ ق

تقدم النائبان بالل عبدالله عن كتلة »اللقاء الدميوقراطي« وطوين 
فرنجيه عن »تيار املرده«، عرب رئاســة مجلس النواب، باقرتا قانون 
»تعديــل أحكام قانون الضامن اإلجتامعي وإنشــاء نظام تأمني ضد 
البطالة كانت قد أعدته وزيرة العمل مليا ميني، قبل استقالة الحكومة. 
واالقرتا يضيف فرعا جديدا إىل فروع الضامن االجتامعي، هو نظام 

تأمني ضد البطالة، مرتبط بالصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي«.

ــة ــ ــوريّـ ــ ــم صـــــــــورة مــــســــّنــــة سـ ــيـ ــمـ ــعـ تـ
ــد ــعـ ــا ولــــــــــم تـ ــ ــهـ ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ غـــــــــــــــادرت مـ

األمن  لقــوى  العامة  املديريــة  اعلنت 
الداخيل ـ شــعبة العالقــات العامة يف 
بال لها انه: »تعمم املديرية العامة لقوى 
القضاء  إشــارة  عىل  بناء  الداخيل،  األمن 
صالح  دالل  املفقــودة  صــورة   ، املخت
التي  الفال )مواليد عام 193٧، سورية(، 
2021، منزلها الكائن  1 غادرت بتاري 25
لغاية تاريخه. ، ومل تعد  الجنا  يف محلة 
لذلك، يرجى من الذين شــاهدوها أو لديهم 
أي معلومات عنها أو عن مكانها، االتصال 

مبفرزة الضاحية الجنوبيــة القضائية يف وحدة الرشطة القضائية، 
01، لالدالء مبا لديهم من معلومات«. عىل الرقم: 451162

ضب سيارة بعد أن قام 
صاحبها بتركي خزان 
لتعبئة الوقود داخل الصندوق

أعلنــت  املديريــة العامة 
من العام ، يف ترصيح عرب   ل
اإلجتامعي  صل  توا ال مواقع 

»مفرزة ســري  جونية  أن   ،
ضبطت ســيارة بعد أن قام 
خزان  ب  ـ برتكيـ صاحبهــا 
الوقود داخل  لتعبئة  اضايف 
يف   عها  بي يــة  بغ الصندوق 

السوق السوداء «.

سلسلة أحكام غيابية
لـ »جنايات البقاع«

جنايات  ال ة  محكم أصدرت 
أحكام  ة  ل ـ سلسـ البقاع  يف 
ــني  متهم عــىل  غيابيــة 
 ، الســال بقوة  بالخطــف 
اطيها  ع وت باملخدرات  االتّجار 
والرتويــج لعملــة مزورة. 
وترواحت االحكام بني السجن 
واالشغال الشاقة لسنوات او 

املؤبدة ودفع غرامة.

حري بمحطة محروقات 
في صيدا 

داخل  اندلع حريــق كبري 
واعتصم  محروقات،  محطة 
يف محلة شارع الجيش يف 
سحب  وارتفعت  صيدا  حارة 
الســوداء، وهرع  الدخــان 
الدفاع املدين إلهامد الحريق.

هــذا ومل تعرف أســباب 
اندالع الحريق.

رابطة األساتذة املتقاعدين في »اللبنانية« استقاال من 
ــالـــبـــا ــا طـ ــ ــن ــ نـــســـيـــم الــــــخــــــوري وبــــــشــــــارة ح
ــدة ــ ــدي ــ ــة ج ــئـ ــيـ ســـــــراع فـــــي انــــتــــخــــاب هـ بـــــــا

قدم أمني اإلعــالم يف الهيئة االدارية 
لرابطة األساتذة املتقاعدين يف الجامعة 
وأمني  الخوري  نســيم  الدكتور  اللبنانية 
األبحاث والدراســات الدكتور بشارة حنا 
استقالتيهام من الهيئة االدارية للرابطة.

وقاال يف بيــان: »عطفا عىل ما نرش 
الصحف واملواقع والشاشات  وينرش يف 
إىل   ،PCRال بقضية  أخريا  ســمي  عام 
العديــد من القضايا املزرية ســواء يف 
التي باتــت ال تتجاوز  التقاعد  رواتــب 
مدخول مســاعد محظي مــن العاملني 
يف ور اللقا يف املطار بني الجامعة 
اللبنانيــة ووزارة الصحة وادارة املطار، 
املخربية  املعامالت  اىل كوارث تغطيــة 
واالستشــفاء  املستشــفيات  وتدهور 
ســتاذة املتقاعديــن، وعطفــا عىل  ل
اإلهامل والرتك، ألك من ســبب تعتوره 
الشــكوك، بحيث اننا مل نلق حامســة، 
ال يف موقعنــا االداري وال يف املواقــع 
اال بعدما  باملتقاعدين  الخاصــة  الثالثة 
االدارية وبإلحا  الهيئــة  طالبنا رئيس 
واإلجتامعات  الالزمــة  بالتوضيحــات 
املتقاعدين  الدكاتــرة  لــكل  ورية  ال
الذين افنوا حياتهم يف ســبيل شــابات 
لبنان وشــبانه يف جامعة الوطن التي 
والطوائف  األحــزاب  معاهد  امام  تنهار 
وجامعاتهم املســتوردة، وهم يعيشون، 
يف معظمهم عــىل األرجح، أرذل العمر 
واأليــام واالهامل غــري املنتظرة، وكأن 
اداريــة أو من يناضل  ليس هناك هيئة 

ويتابع شــؤونهم وخصوصــا ومجددا 
  19  Covid ل  املذكــورة  التطعيم  قضية 
ال  األجواء،  يف  روائحهــا  تفيض  والتي 
التي  الوحيدة  الكــربى  القضية  بكونها 
العايل،  الجامعــة والتعليم  تقصم ظهر 
وال بكونها مســألة كان من املفرتض ان 
يعالجها الوزير الســابق طارق املجذوب 
وينتظر أن يتلقفهــا اليوم قطعا الوزير 
عباس الحلبي والــوزارة الجديدة ال عرب 
وســائل االعالم، مبا يــدل وكأننا غري 
الدنيا  هــذه  عن  غائبني  أو  مســؤولني 
األكادمييــة أو قابلني بحيث ال كلمة وال 

تحرك جدي من الرابطة«.
أضاف البيان: »اكــ من ذلك، عندما 
يرشح من أهل الرابطة ان هناك ضغوطا 
مل نفهم مصدرها وال نقرها مهام كانت، 
متنع نرش اي اســئلة أو نقــد للجامعة 
او لرئيســها الدكتور فــؤآد ايوب الذي 
شارفت واليته اإلنتهاء، عىل رغم كل ما 
نســمعه ونقرأه، والسباب كثرية أخرى 
باستقالتينا مذكرين  نتقدم  لها،  ال مقام 
الجميع، اســاتذة جامعيني ومتقاعدين، 
بــأن واليتنــا كرابطة انتهت أساســا 
منذ فــرتة وال داعي بعــد اىل املزيد من 
املامطلة والجمود والســكوت. ونطالب 
بــاالرساع بالدعوة اىل انتخــاب هيئة 
ادارية جديدة من األســاتذة الجامعيني 
انتخبنا،  من  كل  شــاكرين  املتقاعدين، 
معتذرين من اي اســتاذ لــه علينا اي 

. خذ او مالحظات م

الجي اعلن عن تخري
الدورة  في القانون الدولي االنساني

اعلنت قيادة الجيش عرب حسابها عىل »تويرت« عن تخريج الدورة 
التاسعة يف القانون الدويل االنساين التي نظمتها مديرية القانون 
الدويل اإلنســاين وحقوق اإلنسان يف الجيش، لطالب الحقوق 

والعلوم السياسية يف الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.



إقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد
الخميس 16 أيلول 2021

ــ »االتــــــصــــــاالت« ــ ــواجـ ــ ــات الــــتــــي تـ ــ ــدي ــ ــح ــ ــت ــ ــرم ال ــ ــقـ ــ ـــ الـ ــ حــــــــواط حــــــــّدد لـ

م من حوا ت ال 

تم امس التســليم والتسلم يف وزارة االتصاالت 
بني الوزير الســابق املهندس طالل حواط والوزير 
الجديــد املهندس جوين القرم، يف حضور املديرين 
العامــني يف الــوزارة، وهيئة اوجــريو والهيئة 
ادارة  مجلــيس  ورئييس  لالتصــاالت  الناظمــة 
واملوظفني. غوسطا  بلدية  ورئيس  الخلوي  رشكتي 

بعد خلــوة بــني الوزيرين، كانــت جولة عىل 
الكلمة  الوزير حــواط  القى  ثــم  الوزارة،  مكاتب 
قطاع  فشــل  عىل  الكثــريون  »راهــن  اآلتيــة: 
االتصــاالت وانهياره، ولكن رغــم كل الصعوبات 
والتحديــات، ما زلنــا يف لبنان نســتطيع القيام 
البث  بتغطيات  ونقــوم  ودوليا  داخليــا  باالتصال 
بعد بصعوبة  ونتواصل عن  وندرس  ونعمل  املبارش 
احيانــا، وكل هذه األمــور ال تحصل عرب »الحامم 
ا اكيد وبكل فخر، عرب شــبكة  الزاجــل« طبعا، ا
األنرتنــت التي متلكهــا وزارة االتصــاالت وتهتم 
 ، كل  ورغم  اوجريو.  هيئة  وصيانتها  بتشغيلها 
اســتطعنا الســري قدما بهذا القطاع يف حقل من 
األلغام، واليوم أســلمه اىل خلفــي الوزير جوين 
قــرم، بأفضل حالــه نســبة إىل كل االزمات التي 

والقطاع«. بلدنا  تواجه 
ثم أختــرص حواط مراحل العمــل الذي قام فيه 
االتصاالت. يومذاك  منذ تســلمه مهامه يف وزارة 
عقود  انتهــاء  من  عديدة،  مشــاكل  اســتقبلتني 
رشكتي الخلــوي تاتش والفــا، و«هيئة اوجريو« 
و«ليبان بوســت«، اضافة اىل مشاكل أخرى. كان 
هديف األول هو تأمني استمرارية العمل يف املرافق 
العامة مع الســعي اىل الحفاظ عــىل املال العام 

األد متشــيا مع  الحد  اىل  املصاريف  وتقليــ 
عمل  ورشة  فأطلقت  نعيشــها.  التي  االزمة  حجم 
وأنهيتهــا، اذ قمت بتســوية الجوانــب القانونية 
لكل من: ليبان بوســت، واوجريو، وتم اســرتداد 
ادارة رشكتي الخلوي اىل كنف الدولة، مع تشــكيل 
مجلــيس ادارة للرشكتــني ونقل عقــود املوظفني 

العمل«. استمرارية  لضامن 
الذي  االكرب  التحدي  ان  الوزيــر،  »معايل  وقال: 
الوطنية  العملة  انهيار ســعر  زال هو  واجهنا وما 
ا  وموازنــة بقيمــة 48 مليار لهيئــة اوجريو، ا
لالنهيار  املحتملــة  للتوقعــات  ترقبنــا  بفضــل 
االقتصادي، اتخذنا مســبقا سلسلة من اإلجراءات 
املاليــة واالقتصاديــة لضــامن اســتمرار العمل 

القطاع«. يف  والنجا 
للدولة  العائــدات  صعيد  »عىل  انه  اىل  وأشــار 

االيــرادات من رشكتي  اللبنانية، ســجلت 
الخلــوي حــواىل 69 يف العــام 2020 
٧4  يف  تقريبــا، لتصبح هذه االيرادات 1
األشــهر الســتة االوىل من العام الحايل، 
وتكون النســبة األعــىل يف تاري وزارة 
االتصــاالت. كام وبلغت عائدات الشــبكة 
ونحو   2020 العام  يف   ٧0 نحــو  الثابتة 
العام  االوىل من  الســتة  األشهر  ٧2 يف 
الحــايل وهي ايضــا النســبة األعىل يف 

الوزارة«. تاري 
وتوجــه اىل الوزير القــرم بالقول: »من 
األمــور امللحــة التــي يعاين منهــا قطاع 
للتيار  املســتمر  االنقطاع  هــو  االتصاالت، 
الكهربايئ وعدم توافر مادة املازوت وتسعري 
قطع الصيانة )بالــدوالر(، ولكن رغم كل الصعوبات 
التي يواجهها هــذا القطاع أمتنى عليكم ان تحافظوا 
ايراداته  الذهــب« لتكــون  عام يقال عنــه »منجم 
وخدماته ملصلحة الشــعب اللبنــاين اوال، بعيدا من 
كل املحاصصات السياســية، وان يساهم هذا القطاع 
يف دعم صمود املواطنني والرشكات يف هذه املرحلة 
الصعبة جدا من تاري لبنان، والذين مل يبق لهم حاليا 

ذرة هواء يتنفسونها سوى عرب هذا القطاع«.
القرم: »انه ارسل اىل مجلس  الوزير  بدوره، قال 
االتصاالت  قطــاع  لتنمية  نقــاط  ثــالث  الوزراء 
واعادتــه اىل مــا كان عليه قبــل االزمة، آمال ان 
»اننا يف  الوزاري، وشــدد عىل  البيــان  يتضمنها 
ا عىل الســمع لشــكاوى  الــوزارة ســنكون دا

واقرتاحاتهم«. املواطنني 

الحا حسن : اي خطة طوار زراعية تحتا لجهود الجميع
جرى يف وزارة الزراعة حفل تســليم وتســلم بني 
الوزيرين السابق عباس مرت والجديد عباس الحاج 
حسن، يف حضور الوزيرة الســابقة وفاء الضيقة، 
املديــر العام للزراعــة لويس لحود، املديــرة العامة 
للتعاونيــات غلوريا ابو زيد، رئيس مجلس ادارة املدير 
العام ملصلحة االبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، 
عضوي اللجنة االداريــة يف املرشوع االخ محمد 

مو وفادي علوان ومستشاري الوزير السابق.
بدايــة، عرض مرتــ النجازات الــوزارة وعدد 
املشــاريع والربامج املبذولة خالل فرتة توليه مهامه 
يف جميع املناطق اللبنانية، وحيا املجتمع واملنظامت 
الدولية عىل تعاونهم، وشكر املديرين العامني وفريق 
العمــل وموظفي الوزارة عــىل جهودهم وتعاونهم، 
ورحب بالوزير الحاج حســن ومتنــى له النجا يف 

مهامه.
ثم القى الوزير الحاج حسن كلمة، فقال: »حقيقة 
املرحلة واللحظة التي يعيشها الوطن دقيقة، ومعاناة 

الصعد.  كل  ضاغطة عــىل  واالزمات  الناس 
لذلك ومنذ اليوم األول ســتنطلق ورشة عمل 
داخل الوزارة لتتحول اىل خلية نحل فاعلة«، 
ولفت إىل أن »الجهود سترتكز عىل اك من 
سنتواصل  خارجيا،  وداخيل.  خارجي  صعيد 
مع املنظامت والهيئات الدولية واملانحني يف 
ســبيل دعم هذا القطاع ومزارعيه، وسنعمل 
عىل تعزيز افضل العالقات مع األشقاء العرب 
وكل الدول الصديقة والدول االوروبية وغريها 

مــن دول العامل ملا فيــه مصلحة الزراعــة اللبنانية 
وصادراتها«، وأكد ان »حامية اإلنتاج الزراعي الوطني 
الصــادرات والواردات  وتســويقه وخلق توازن بني 
الزراعية مبا يضمن تعزيز القطاع عىل مســاحة هذا 

الوطن امر ملح ورضوري«.
وختم: »إن الواقــع املعا صعب جــدا واملعاناة 
كبرية، لكن أيضا االرادة كبرية والهمة عالية. نحن أيها 
السادة محكومون باألمل لتغيري هذا الواقع. وزراعة 

األمل وهي جرس عبورنا نحو األفضل«.
ثــم القى لحــود كلمة باســم املديريــن العامني 
واملديرين ورؤســاء املصالح والدوائر واملوظفني يف 
الوزارة وفريق العمل، شكر فيها الوزير السابق عباس 
مرت عىل »جهوده املبذولة خالل ســنة ومثانية 
اشــهر يف خدمة القطاع الزراعي وعىل التضحيات 
التــي بذلها عىل الرغم مــن كل الظروف االقتصادية 
واالجتامعيــة والصحية الصعبــة«، متمنيا ملرت 

التوفيق.
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الصعوبات  رغم  وعملنا  الشفافية  اعتمدنا  واحـــداًيمين:  عمل  فــريــ  سنكون  فين:  للمو بــيــرم 
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 التقى وزير السياحة وليد 
نصار يف مكتبه يف الوزارة، 
الحريري  رفيق  مطار  رئيس 
الطريان  عام  ومدير  الدويل 
املهندس  بالتكليــف  املدين 
هنأه  الذي  الحســن،  فادي 
بتوليه مهامــه الجديدة يف 
الوزارة، وتطرقا إىل مواضيع 

عديدة، أبرزها:
تنظيم  خطــة  تطبيــق 
بالتنســيق  املطار  تاكيس 
الســياحية  الرشطة  مــع 

يف املطار، وإعادة تفعيل مكتب الســياحة 
للوافدين اىل لبنان يف مطار بريوت الدويل 
واالتفاق عىل انشــاء كونتوار عند املغادرة 
ملواكبة املســافرين، وزيــادة عدد موظفي 
وزارة السياحة يف مكتب الوزارة يف املطار 
لتفعيل وتحســني عملية استقبال الوافدين 
والعمل  للبلد،  االيجابية  الصورة  يعكس  مام 

للحصول عىل اتفاقيات مع الرشكة املشغلة 
و  املطار، مام يســاهم يف  للمطاعم يف 
التابعة  البرشية  للموارد  التشغيلية  العملية 

لوزارة السياحة يف املطار. 
الحســن وذلك  الوزيــر نصار مع  واتفق 
املذكورة،  للنقاط  إيجاد حلــول  بالتزامن مع 
عىل القيام بزيــارة ميدانية إىل مطار رفيق 

الحريري الدويل ملتابعة تطبيق ما ذكر.

عمليــة  متــت 
والتسلم  التســليم 
بني  العمل  وزارة  يف 
الســابقة  الوزيرة 
والوزير  ميــني  مليا 
مصطفى  الحــايل 
وحــ  بــريم. 
عام  مدير  الحفلــة 
الوطني  الصنــدوق 
االجتامعي  للضامن 
كــريك،  محمــد 
إدارة  مجلس  رئيس 
بالوكالة  الضــامن 

غازي يحيــى ومديرة املكتــب االقليمي 
يف منظمة العمــل الدولية ر جردات 
وعدد كبري من املوظفني يف وزارة العمل 

واملؤسسة الوطنية لالستخدام.
فقالت:  ميني  الوزيــرة  تحدثت  بدايًة، 
اليوم األمانة  الوزير، نســلُمكم  »معايل 
راكمنــاُه عىل مدى  تاركني لكم جهــداً 
عن  نتحّدث  لن  الســنة.  ونصف  ســنة 
إنجازاٍت بــل عن عمٍل يومٍي دؤوب كانت 
الجدي لإلصال  والسعُي  العامة  املنفعُة 
العامة  باإلدارة  الناس  ثقة  واســرتجاُع 
من أهدافه األساسية. اعتمدنا الشفافية 
املطلقة وعملنــا بكل اإلمكانات املتوافرة 
التي واجهتنا  رغم الصعوبات والتحديات 

وهي كثرية.
ونفذنا خالل هذه الفرتة مجموعًة من 

املشاريع اإلصالحية.
ويف ظــل تقاعس الدولــة عن تأمني 
الحامية اإلجتامعية، أطلقنا نظام التأمني 
ضد البطالة وأطلقنا بالّتعاون مع منظّمة 
املجاّنية  اإلســكوا دورات »كورســريا« 
للتعلم عــن بُعد، كذلك، أنجــزت اللجنُة 
العمل  التي تألفت من خرباء من منظمة 
الدوليــة وممثلني عــن االتحاد العاميل 
وموظفني  االقتصادية  والهيئــات  العام 
قانون  لتحديث  العمل، مسّودًة  يف وزارة 

العمل اللبناين.
ويف مــا يتعلّق بالصنــدوق الوطني 
للضامن اإلجتامعي، ويف حدود ســلطة 
الوصاية لوزارة العمل نســلُمكُم تقييامً 
شــامالً لوضــع الصندوق ومشــاكله 
اإلدارية واملاليــة والهيكلية حيُث دعونا 
إىل تعيــني مجلــس إدارٍة جديٍد له وإىل 
الصيدليات  مع  إلكرتونياً  مكننته وربطه 
الصندوق  تعزيز  مرشوع  استكامل  وإىل 

املمول من االتحاد األورويب وأخرياً تعينُي 
مدّقٍق مايٍل لحساباته.

ويف هــذا الّصدد توصلنا بالتعاون مع 
إىل  العام  ومدير  الصندوق  إدارة  مجلس 
عروٍض  إلســتدراج  رشوط  دفرت  وضع 
بهذا الّشان بعد تأخريٍ دام أك من عرش 
ســنوات. كام حصلنا حواىل 300 مليار 
لــرية ملصلحة الضامن ســددتها الدولة 
بعد تخلّفها عن ذلك منــذ العام 2016 ، 
بهّمة وزير املالية. علامً بأنها غري كافية 
واملطلوب تسديد ما تبّقى من مستحقات 
يف املرحلة املقبلة، ضامناً لحســن سري 
هذا املرفق الحيوي لحياة اللبنانيني. كذلك 
نشري إىل متابعتنا الحثيثة لدراسة نظام 
التقاعد والحامية اإلجتامعية الذي وصل 
إىل خواتيمه والذي نأمُل إقرار يف أرسع 

وقت.
ثم تحــدث الوزير بــريم فرحب بداية 
بالحضور واالعالميني، وجاء يف كلمته: 
»سنبني عىل املدماك الذي وضعته مينّي، 
ســنتعاون  جديدة  أفــكارا  هناك  ولكن 
لرتجمتها وعلينا يف هذه املرحلة أن نفكر 
الصندوق  خــارج  الضيقة،  األطر  خارج 

املقفل، خارج املسائل التي تكرر ذاتها. 
الوزارة ستكون  سأكون للجميع وهذه 
القريب  يف  وســأعقد  اللبنانيني  لجميع 
العاجــل مؤمتــرا صحافيــا أرش فيه 
التي سنتعاون حولها  العمل  اسرتاتيجية 
مع الجميــع. نحن يف مرحلة األفق فيها 
مســدود وهناك حالة مــن اليأس لدى 
الناس، هذا اليأس الــذي يلغي الهدفية، 
واملعنى، واملســتقبل، لكن أن تحدث كوة 
يف هذا الجدار فهذه مســألة مهمة جدا 
ألنه ال ميكن االســتمرار يف الحياة ما مل 

نعد األمل.

أكد النائب حســن فضل الله يف ترصيح، 
أن« تحويل وحدات حقوق الســحب الخاصة 
من صندوق النقــد الدويل بقيمة مليار ومئة 
وخمســة وثالثني مليون دوالر إىل حســاب 
خاص يف مرصف لبنان تحت اســم الخزينة 
اللبنانيــة حقوق الســحب الخاصة، وفق ما 
حددته املراســالت الرســمية بني وزير املال 
واملرصف  الــدويل  النقد  وصندوق  الســابق 
املركزي، يفرض مسارا قانونيا ألي إنفاق من 
هذا املبلغ، فهو يجب أن يكون خاضعا ملا تقرره 
القوانني  الحكومة وفق الضوابط املحددة يف 
املرعية، وخالف ذلك يحتاج إىل تغطية قانونية 
من املجلس النيايب وهو ما ســبق وطالبنا به 

يف املجلس عند إبالغنا بقرار الصندوق«.

ورأى أن »طلب الحكومة من صندوق النقد 
الدويل سحب هذه الوحدات الخاصة وتحويل 
قيمتها بالدوالر إىل حساب الخزينة، يضع يف 
عهدتها مبلغا ماليا كبريا ميكنها توظيفه يف 
مشــاريع بنيوية حيوية كالكهرباء والصحة 
والنقل وغريها من األولويات من ضمن خطة 

حكومية إنقاذية مقررة وفق األصول«.
وطالب الحكومة بـ »االرساع يف وضع هذه 
الخطة واعتبارها أولويتها، مستفيدة من توافر 
هذا املبلغ لتوظيفه يف مكانه الصحيح، وعدم 
التفريط به يف مشــاريع آنية رسيعة تذهب 
فوائدها يف غري محلها. وهو ما سيكون محل 
ة وخصوصا يف إطار الرقابة  مالحقتنا الدا

النيابية عىل عمل الحكومة«.

االشغال  وزير  اســتقبل 
عيل  الدكتور  والنقل  العامة 
»لبنان  تكتــل  عضو  حمية 
ايب  سيمون  النائب  القوي« 

رميا.
رميا:  ايب  قال  اللقاء،  اثر 
»اجرينا جولة أفق عامة عن 
الراهنة وخصوصا  االوضاع 
ان وزارة االشغال لها عالقة 
بحياة املواطــن عىل صعيد 
وتناولنا  التحتيــة،  البنــى 
امللفــات الوطنيــة الكبرية 

العام  النقل  بــريوت،  إعــامر مرفأ  كإعادة 
واالمالك البحريــة واملرافق وغريها، اضافة 
ائية العائــدة اىل قضاء  اىل الشــؤون اال
جبيل وامللفات التي تعنى بالسالمة العامة«.

واثنــى عىل »رؤيــة الوزيــر الواضحة 
االساسية  املداميك  وضع  وطريقة  وتصوره 
ضمــن الفــرتة املتبقية قبل االســتحقاق 
االنتخايب«، متمنيا »للوزير الصديق التوفيق 

يف مهامته«.

جــمــعــيــة املـــصـــارف ــيـــس  الـــعـــّمـــالـــي ورئـ ــد  ــ ــقــى وف ــت ال
ــل ــ ــأم ــ ــن الـــــهـــــاويـــــة ون ــ ــ ــرو م ــ ــ ـــخـ ــ ــ ــة ال ــ ــرك ــ ــع ــ ــوض م ــ ــخـ ــ عـــــــــون: نـ
ــي ــ ــ ــدول ــ ــ ال ــد  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ ــع  ــ ــ مـ ــات  ــ ــ ـ ــاد ــ ــ ــحـ ــ ــ املـ ــ  ــ ــل ــ ــط ــ ــن ــ ت ان  قـــــريـــــبـــــاً 

»اننا  العامد ميشال عون  الجمهورية  أكد رئيس 
لســنا خائفني من االنهيار، بــل نحن نخوض اآلن 
معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل 
التوفيق. وســنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، 
وليس لنا اال هــذا الهم الكبري الذي يفوق كل حالة 

طبيعية«.
أضاف: »نأمل قريبا جدا، وبعد تشكيل الحكومة، 
ان ننطلــق باملحادثات مع صنــدوق النقد الدويل 
والبنك الدويل من اجــل التمويل، حيث هناك ارادة 
دولية ملســاعدتنا«. وقال: »عــىل كل مواطن ان 
يساعد الدولة يف هذا الظرف الدقيق. وانا اعاين كل 
ما يعاين منه عامل لبنان. فأنا مثلكم يف رصختكم 
ومبختلف  املصــارف  مــن  بحقوقكم  املطالبــة 
الحاجات، ولو كنــت يف هذا القرص اال انني اعاين 

مثلكم«.
كالم رئيس الجمهورية جاء يف خالل استقباله، 
قبل ظهر أمس يف قرص بعبــدا، وفداً من االتحاد 
العاميل العام برئاســة رئيسه بشارة األسمر، جاء 
لتهنئته بتشــكيل الحكومة الجديدة والبحث معه 
يف األوضــاع االقتصادية الصعبة التي يعيشــها 

لبنان وسبل الخروج منها.

 األسمر 
يف مستهل االجتامع رأى األسمر انه »كان ال بد 
بعد تأليف الحكومة ان تكــون اول زيارة لالتحاد 
العاميل العــام اىل فخامتكم، لوضعكم يف أجواء 
الحركة العاملية بصورة عامة والشــعب اللبناين 
الــذي يعاين األمرين من ازمــة املحروقات واملواد 
واملؤسســات  واملستشــفيات  واألدوية  الغذائية 
الضامنة واملؤسســات العامة اىل اإلدارة العامة. 
لذلك من الواجب تحرك الحكومة بالرسعة القصوى 
لبلسمة جرا الشــعب اللبناين، والتوصل اىل حد 
اد من االستقرار االقتصادي يساعدنا عىل البدء 

بالنهوض«.
وقــال: »ان لبنان اليوم بحاجة اىل نهضة، واىل 
تعاون جميع أبنائه لذلــك ان التعاون مع الوزراء 
واجــب، اىل جانب منح الحكومــة الوقت لتبارش 

عملها، حامية للمؤسســات التــي تنهار الواحدة 
تلو األخرى، وبعض املؤسســات تلجأ اىل الرصف 
العشوايئ من عاملها، ملجرد ان يطالبوا بحقوقهم«.

وتطرق اىل البطاقة التمويلية، فطالب بأال يكون 
املشرتك، »فنحن  النقل  متويلها عىل حساب خطة 
نرص عىل تطبيق هذه الخطة التي توفر نحو 40 
من مداخيل الفرد، كام نتمنى ان يكون عالج مشكلة 
الدواء رسيعا، وحل مشــكلة الكهرباء، ووضع حد 
لنزيف الهجرة... كل ذلك نتيجة سياســات مالية 
واقتصاديــة خاطئة اتبعت منذ عرشات الســنني. 
ونحن كاتحاد عاميل عام نرص عىل دولة القانون 
والقضــاء، ومكافحة الفســاد والتدقيق الجنايئ 
ء من املرصف املركزي  الذي يجب ان يشمل كل 
وصوال اىل املصارف والبلديات، ملحاسبة املسؤولني 
عن هذه الحالة. ونتمنى عىل الحكومة ان تتعاون 
مع االتحاد العاميل العام فنحن معنيون بكل وزارة 

من الوزارات«.
توقيعه  الجمهورية  لرئيس  األســمر  وشــكر 
العام  القطاعني  يف  بالنقل  املتعلقني  املرســومني 
والخــاص، »متمنني ان يتم تعديل هذه املراســيم، 
بالنظر اىل ارتفاع الدعم املتوقع. ونرص عىل حوار 
ترعاه الدولة عرب وزارة العمل للوصول اىل حد اد 
جديد ورفع األجــور يف القطاعني العام والخاص 

بشكل مدروس وعلمي«.

 الرئيس عون 
ورّد رئيــس الجمهورية مرّحبــاً بالوفد، وقال: 
ا اشــدد عىل وجــوب احداث تغيري يف  »كنت دا
طبيعة االقتصاد اللبناين من ريعي اىل انتاجي، اىل 
ان وصلنا اىل االزمة الحالية. وهذا املوقف بالنسبة 
ايل ليس بجديد بل كنت اول من نادى به من خالل 
مقابلة تلفزيونية يف العامل 1998، وحذرت حينها 
من اننا ســنصل اىل مرحلة صعبة سيدفع مثنها 
املودعون. اليوم وصلنــا اىل هذا الوضع، والتذكري 
مبا ســبق وحذرنا منه مل يعد ينفــع. ان التدقيق 
التي اوصلتنا  الجنايئ مهم، وهو سيحدد األسباب 

اىل ما نحن عليه اليوم، إضافة اىل املسؤوليات«.

أضــاف: »ان الحاجات املطلوبــة غري محدودة 
وهي كثرية ويف شتى القطاعات، لذلك من أولويات 
الخطة التي عرضتها عــىل املراجع الدولية املعنية 
مبساعدتنا تقوم أوال عىل محاربة الفقر ما يرتافق 
مع اســتقرار العملة الوطنية، التــي من الواجب 
تثبيت سعر رصفها، بصورة طبيعية. ومن ثم سنبدأ 
باملشــاريع الكربى ويف اولويتها الطاقة التي هي 
حاجة لكل منزل، ال ســيام لجهة انشاء محطات 
انتــاج للكهرباء وصــوال اىل بناء دولــة حديثة، 

بالتعاون بني القطاعني العام والخاص«.
واعترب الرئيس عــون »ان برنامج إعادة االعامر 
ــاء املتوازن كبري ويخلق فــرص عمل، وهو  واال
يتضمن مشــاريع تســري معا، من بينها الكهرباء 
وإعــادة اعامر املرفأ الذي هــو بوابتنا اىل العامل، 
ويغذي الخزينــة واملوازنة، وصــوال اىل القطاع 
االستشــفايئ وغريه، حيث مــن الواجب معالجة 
املســتوى«،  لرفع  بالتتابع  كافــة  الضعف  نقاط 
مشــددا عــىل »ان الوضع االقتصادي ســيكون 

اولويتنا األساسية«.
وقال: »نحن، بعد تشكيل الحكومة، امام ورشة 
اقتصادية هي بالنســبة الينا الهم األول، ألننا نريد 
ألبنائنا ان يبقوا هنــا يف ارضنا، فنحد من الهجرة 
التي باتت تطــاول فئات الشــعب اللبناين كافة. 

ونحن سنعالج الوضع ل يعود من هاجر«.

 رئيس جمعية املصارف 
إىل ذلك، اســتقبل الرئيس عــون رئيس جمعية 
املصــارف يف لبنان الدكتور ســليم صفري يرافقه 
مستشاره السيد أنطوان حبيب، ومحامي الجمعية 
صخر الهاشم. وتم يف اللقاء عرض الواقع املرصيف 
يف لبنــان ودور املصارف يف مرحلــة إعادة بناء 

االقتصاد اللبناين.
وأكد صفري بعد اللقاء »ان الجمعية أبدت ارتياحها 
لتشكيل الحكومة الجديدة، واملصارف عىل استعداد 
للمشــاركة يف الخطوات التي من شأنها النهوض 
باقتصاد لبنان من جديد، بعد االزمة التي شــهدها 

لبنان«.

ا دا ونه وم وف العام                                        ا عون م وف ا

الـــــــــــــزراعـــــــــــــة و و»الـــــــــعـــــــــمـــــــــل«  االتـــــــــــــــصـــــــــــــــاالت  فـــــــــي  ــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ تـ و  تــــــســــــّلــــــم 
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ــل  ــق ــد ون ــديـ ــشـ ــكــيــل الـ ــن ــت ــل ــّرض ل ــ ــع ــ ــدي ت ــ ــي ــ ــزب ــ ال
ســـرائـــيـــلـــيـــة ا ــد املـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــ ــى أح ــ ــ ال

« تطلـــــ العفـــــو مـــــن حكومـــــة بريطانيـــــا »عـــــروس داعـــــ

ــي بـــــديـــــالً لـــعـــراقـــتـــشـــي ــ ــن ــ ــي بـــــاقـــــري ك ــ ــل ــ ع

أفــادت هيئــة شــؤون 
امس،  واملحرريــن،  األرسى 
أن املحامي أفيغدور فيلدمان 
متكن أمس من زيارة األسري 
مبعتقل  الزبيــدي  زكريــا 
الجلمــة، وتبــني أن األخري 
والتنكيل  ب  للــ »تعرض 
مع  اعتقاله  عمليــة  خالل 
األســري محمد العارضة، ما 
أّدى إىل إصابتــه بكرس يف 
الفك وكرسين يف األضالع«.

الزبيــدي »تم نقله اىل  أن  الهيئة،  وبّينت 
أحد املشــايف اإلرسائيلية وأعطي املسكنات 
فقط بعد االعتقال«، كام يعاين »من كدمات 
وخــدو يف مختلف أنحاء جســده بفعل 

ب والتنكيل«. ال
وقال فلدمان إن »زكريا الزبيدي مل يشارك 
يف أعامل الحفــر، وانضم إىل غرفة األرسى 
الـ6 قبل يــوم واحد من خروجهم من النفق، 

الذي استغرق حفره قرابة العام«.
خالل  فيلدمان  للمحامي  الزبيدي  وأوضح 
الزيارة أن »األرسى وعىل مدار األيام األربعة 
التي تحرروا فيها مل يطلبوا املساعدة من أحد، 
حرصاً عىل أهلنا بالداخل املحتل من أي تبعات 

أو عقوبات إرسائيلية بحقهم«.
كام أشــار إىل أنهم »مل يتناولوا املاء طوال 
فرتة تحررهــم، وكانوا يأكلون ما يجدون من 

مثار يف البساتني كالصرب والتني وغريه«.
وحّذرت الهيئة مــن »مغّبة مواصلة عزل 

األرسى الـــ4 بظروف صعبــة ويف زنازين 
اآلدمية  الحيــاة  مقومــات  ألد  تفتقــر 
وبعيداً عن املؤسســات الحقوقية والطواقم 
القانونية التابعة لها، ومن تعرضهم للتعذيب 
واملعاملة السيئة والتنكيلية من قبل املحققني 

والسجانني«.
ويف وقت سابق، أكدت هيئة شؤون األرسى 
اعتقالهم  املعاد  الـــ4  األرسى  أّن  واملحررين 
. وأعلن جربيل زبيدي،  ب املربّ تعرضوا لل
تدهور الحالة الصحية لشقيقه األسري زكريا 
زبيدي ودخوله اإلنعا جراء تدهور وضعه 

الصحي خالل اعتقاله.
كام أوضح يحيى الزبيدي، شــقيق األسري 
زكريــا، للميادين، أن »هناك تدهوراً يف حالة 
القدمية  اإلصابــة  الصحية، بســبب  زكريا 
بقذيفــة هاون يف وجهــه، ولديه كرس يف 
قدمه، ورضوض يف جسده«، مضيفاً أنه »ال 
نعلم مدى خطورة اإلصابة بوجهه يف الفك«.

بريطانية  ســيدة  طلبت 
هربت من منزلها يف ســن 
تنظيم  إىل  لالنضامم  الـ15 
يف  اإلرهــايب  »داعــش« 
ســوريا، العفو مــن رئيس 
الــوزراء الربيطاين بوريس 
جونســون وتوســلت إليه 
ليســمح لها بالعــودة إىل 

بالدها.
واحدة  بيغوم  وشــميمة 
من ثالث فتيــات من رشق 

لندن ســافرن إىل ســوريا يف عام 2015. 
عضو  من  تزوجت  بأنها  شــميمة  ورصحت 
يف تنظيم »داعش« من هولندا وأنجبت ثالثة 

أطفال ماتوا جميعا.
وسبق أن طلبت بيغوم العودة إىل وطنها، 
غري أن الحكومة الربيطانية أســقطت عنها 
الجنســية ألســباب تتعلق باألمن القومي. 
وخاضت بيغوم معركة قانونية فاشــلة يف 
املحاكم الربيطانية من أجل اســتعادة جواز 

سفرها الربيطاين.
ورصحت بيغوم البالغة حاليا 22 عاما من 
العمر، لقنــاة ITV الربيطانية امس متحدثة 
من مخيم الروج للالجئني يف سوريا: »أعرف 
أن بعــض الناس لن يصدقــوا مهام قلت أو 

فعلت أين قد تغريت وأريد تقديم املساعدة.«
»وتابعت: »لكني أعــرتف من أعامق قلبي 
لكل من يحمل شــيئا من الرحمة والشفقة 
والتعاطف يف قلبه، أين نادمة عىل كل قرار 
اتخذته منذ أن دخلت إىل ســوريا وســأظل 

نادمة حتى آخر العمر.«
كام اعتذرت عن تعليقات ســابقة لها عام 

2019 دافعــت فيها عن تفجري »مانشســرت 
أرينا«، الذي قتل فيه 22 شخصا بينهم أطفال 
وأصيب أك من 1000 آخرين، وقالت: »ليس 
هنــاك ما يربر قتل األبرياء باســم الدين. أنا 

فقط أريد أن أعتذر. أنا آسف.«
وأضافت موجهة حديثها إىل جونســون: 
»أعتقد أنه ميكنني تقديم الكثري من املساعدة 
يف حربك ضد اإلرهاب ألنه من الواضح أنك ال 

تعرف ماذا تفعل.«
وقالت بيغوم إنها مســتعدة ملواجهة تهم 
اإلرهاب يف بريطانيا وســتثبت براءتها يف 

املحكمة.
من جهته، اعترب وزيــر الصحة الريطاين 
بيغوم  جنسية  أســقط  الذي  جاويد،  ساجد 
عندمــا كان وزيرا للداخليــة، أن قراره كان 

قانونيا و«صحيحا من الناحية األخالقية«.
وقال يف حوار مع ITV إن قراره استند إىل 
االســتخباراتية،  فيها  مبا  وافية،  معلومات 
وأضــاف: »أنتم بالتأكيد مل تروا ما رأيته، ولو 
علمتم ما أعلمه لكنتــم اتخذتم نفس القرار 

بالضبط«.

أصــدر وزيــر الخارجية 
عبد  أمري  حســني  اإليراين، 
عني  قــرارات   3 اللهيــان، 
مبوجبها 3 مســاعدين جدد 
له يف الشــؤون السياسية 
والدبلوماســية االقتصادية 

والشؤون اإلدارية واملالية.
القرارات  هــذه  ومبوجب 
تّم تعيني عــيل باقري كني، 
السياسية  للشؤون  مساعداً 
 ، لـ عبــاس عراقت خلفاً 
ومهــدي صفري مســاعداً 

لشــؤون الدبلوماســية االقتصاديــة خلفاً 
لـــرسول مهاجر، ومحمد فتحعيل مساعداً 
للشــؤون اإلدارية واملالية خلفاً لـ«عيل أبو 

الحسني«.
وأعرب أمري عبد اللهيان عن أمله يف تحقيق 
سياسات واسرتاتيجيات الجهاز الدبلومايس، 

والفاعلة  املتوازنــة  السياســة  وخاصــة 
والنشــطة والذكية والتنسيق والتعاطي مع 
املســاعدين واملدراء والخرباء لتحقيق النجا 

يف أداء املهام املوكلة إليهم«.
ويف قرارات أخرى عــنّي أمري عبد اللهيان 
وعيل  عراقت  عباس  السابقني  املساعدين 
أبو الحســني ورســول مهاجر مستشارين 
لوزير الخارجية، معرباً عن تقديره لجهودهم.

رهـــــــــــــــاب تــــــــدريــــــــبــــــــات ملـــــــحـــــــاربـــــــة ا
ـــ األفـــغـــانـــيـــة ــ ــدود الــطــاجــيــكــيــة ـ ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ عـ

ــاً بــمــجــلــس األمــــن ــتـ ــويـ ــصـ ــل تـ ــرقـ ــعـ ــو تـ ــكـ ــوسـ مـ
ــي لــيــبــيــا ــ ــة فـ ــ ــي ــ ــم ــ  لـــلـــتـــجـــديـــد لــلــبــعــثــة األم

املنهوبة ــعــراق  ال ــوال  أمـ يــالحــ  الحكومة  رئــيــس 

ــس الــــــشــــــورى إســـــــالمـــــــي يــــــــقــــــــّدم ملــــجــــلــ
ــي ــروسـ ــراً حـــــول زيــــــــارة غـ ــ ــري ــ ــق ــ يـــــرانـــــي ت ا

قال مجلس األمــن الرويس، عقب اجتامع 
يف دوشنبة، امس، إن »دول منظمة معاهدة 
األمــن الجامعي ســتعزز حدودها، وتجري 
مشرتك  بشكل  وتحارب  عســكرية  تدريبات 
اإلرهاب، مبا يف ذلك الفضاء السيرباين، وذلك 

عىل خلفية الوضع يف أفغانستان«.
وقال الســكرتري الصحفــي ملجلس األمن 
الرويس يفغيني أنوشني، إنه »نويل اهتامماً 
خاصاً للوضع يف أفغانســتان«، مضيفاً أنه 
ة من اإلجراءات للرّد  »متت املوافقة عىل قا
عىل التحديات األمنية لدول آســيا الوسطى 
الناجمة عن تفاقم محتمل للتهديد اإلرهايب«.

اتخاذ  املقرر  أنه »من  أنوشــني إىل  ولفت 
إجراءات لتعزيز الحدود الطاجيكية األفغانية، 
عــىل وجه الخصــوص، وإجــراء تدريبات 

عسكرية خاصة للقيادة واألركان«.
ووافقــت دول منظمــة معاهــدة األمن 

الجامعي عىل تعزيز تفاعل أجهزة املخابرات 
واإلرهابية،  املتطرفة  الخاليا  وتحييد  لتحديد 
وكذلــك التعــاون يف مكافحــة الدعايــة 
التخريبية لإلرهاب يف الفضاء الســيرباين، 

عىل حّد تعبري السكرتري الصحفي للمجلس.
بوتني،  فالدميري  الــرويس  الرئيس  وكان 
بحث يف الـ2٧ من شــهر آب املايض، خالل 
يف  ني  الدا األعضــاء  مــع  دوري  اجتامع 
مجلس األمن الرويس، يف الوضع املســتجّد 

يف أفغانستان.
إنه  اللقــاء  مســتهل  يف  بوتــني،  وقال 
»ســنواصل معكــم مناقشــة األحداث يف 
مع  املشــاورات  وســنواصل  أفغانســتان، 
رشكائنا، وسنتبادل املعلومات بشأن اتصاالتنا 
هذه. وسنتحّدث عن إجاميّل املسائل املتعلقة 
بهذا الوضــع، مبا يف ذلك العمل يف املجاالت 

الديبلوماسية والعسكرية واإلنسانية«.

أّجل مجلس األمن الــدويل التصويت عىل 
مرشوع قرار بريطاين بشــأن التمديد لبعثة 
ليبيا، وذلــك بعدما هددت  املتحدة يف  األمم 

روسيا باستخدام حق النقض ضد القرار.
اعرتاض  أن  دبلوماســية  مصادر  وأفادت 
موســكو مل يكن عىل التجديد للبعثة بعينه 
بل عىل اللغة التي استخدمها مرشوع القرار 
القوات  للمطالبة بانسحاب  لندن  أعدته  الذي 
األجنبيــة واملرتزقة من ليبيــا، وتحديد دور 

املبعوث األممي إىل هذا البلد.
كام أوضحــت مصادر أممية أن روســيا 
والصني تريدان إدخــال تعديالت عىل فقرات 
انســحاب  القــرار تتحدث عن  يف مرشوع 
القوات األجنبيــة واملرتزقة من ليبيا، إضافة 
إىل حذف فقرات خاصة مبلف حقوق اإلنسان 

يف هذا البلد العريب.
وتنتهي واليــة البعثة األمميــة، ويعتزم 
مجلس األمن أن يصوت صبا اليوم نفســه 

عىل »متديد فني« بســيط حتى نهاية الشهر 
عىل أمل أن »تُحل املشاكل« بحلول ذلك الوقت، 
بحسب ما قال ديبلومايس طالبا عدم الكشف 

عن هويته.
وردا عىل ســؤال بشــأن هذه املعلومات، 
لدى  الروسية  الدبلوماســية  البعثة  رفضت 
األمم املتحــدة اإلدالء بأي تعليــق، مكتفية 

بالقول إن املفاوضات ال تزال جارية.
وخالل آخر جلســة عقدها مجلس األمن 
بشــأن ليبيا، أرصت موســكو عــىل أن أي 
البلد يجب  انسحاب للقوات األجنبية من هذا 
أن يتم بطريقة متوازنة حتى ال يتسبب بخلل 

يف توازن القوى الراهن.
اللواء  قوات  عســكريا  موســكو  وتدعم 
ال القوي رشق  املتقاعد خليفة حفــرت، الج
البالد، يف حني أرسلت أنقرة قوات عسكرية 
لدعــم الحكومة، املناوئة لــه واملعرتف بها 

دوليا، ومقرها طرابلس.

مصطفى  العراقية،  الحكومة  رئيس  طر 
املنهوبة  العــراق  أمــوال  الكاظمــي، ملف 
واملهربة إىل خــارج البالد، عرب مؤمتر دويل 
يعقد يف العاصمة بغداد، وسط آمال بتحقيق 
تقدم يف هذا امللف، واستعادة مئات املليارات 

من الدوالرات العراقية.
ويأيت املؤمتر الدويل، ضمن خطة أطلقها 
محاربة  أدوات  لتوســيع  مؤخرا،  الكاظمي، 
الفساد، لتشــمل جهات خارجية، وذلك بعد 
التقــدم امللموس الذي تحقــق خالل الفرتة 
املاضيــة، مثــل اعتقال زعامات سياســية 
متورطة مبلفات فساد، وتفعيل دور األجهزة 

الرقابة املختصة، يف هذا الشأن.
وخالل افتتا املؤمتر الدويل يف بغداد، أكد 
الكاظمي، أن الفساد واإلرهاب وجهان لعملة 
واحدة، فيام شدد عىل استعادة أموال العراق 

املنهوبة. 
وقال الكاظمــي يف كلمته: » الطريق إىل 
الدولة الرشيدة يبدأ من املصارحة مع شعبنا 
حول األمراض التي قادت إىل تراجع بلد عظيم 

مثل العراق«.

 الطريق إىل الدولة الرشيدة 

وذكر الكاظمي أن »هدفنا األســايس هو 
محاربة الفســاد، حيث شكلنا لجنة خاصة 
ملكافحة الفســاد قامــت بواجبها مع هيئة 
النزاهــة والجهات القضائيــة ووزارة العدل 
والرقابة املالية«. مؤكدا أنها »كشــفت خالل 
عاٍم واحد ملفات فســاد مل تُكشف طوال 1٧ 

عاماً واسرتدت أمواالً منهوبًة من الخارج«.
ويُعقد املؤمتر برعاية الكاظمي ومبشاركة 
رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعدد 
مــن وزراء العدل، ورؤســاء مجالس قضاء 
وأجهزة رقابية، فضالً عــن عدد من ُممثيل 
قانونية  وشــخصيات  ومنظامت،  جمعيات 
وأكادمييــة وإعالميــة عربيــة ذات صلة 

مبوضوعة ُمكافحة الفساد.
العراق من خــالل املؤمتر معالجة  ويأمل 
مواضيــع مهمــة تتعلق بقضايا اســرتداد 
وإيجاد  املُهربة،  واألصــول  املنهوبة  األموال 
السبل الكفيلة بتيســري عمليات اسرتدادها، 

ومنع توفري البيئات واملالذات اآلمنة لها.

الذرية اإليرانية  الطاقة  أكد رئيس منظمة 
محمد إســالمي أنه قدم للنواب يف مجلس 
اإليراين »تقريراً حول زيارة مدير  الشــورى 
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذريــة رافائيل 
غرويس إىل طهــران، والتوضيحات له حول 

سلمية األنشطة النووية اإليرانية«.
وأضاف إسالمي بعد اجتامع له امس، مع 
الخارجية،  القومي والسياســة  األمن  لجنة 
يف مجلس الشــورى اإليراين، أن »الربنامج 
النووي اإليراين شــفاف وملتزمون بقانون 
ولن  العقوبات  لرفع  االسرتاتيجية  اإلجراءات 

نسمح ألن يتهمنا أحد باألنشطة املخفية«.
وتابــع: »أعداء إيران يعارضــون تطورنا، 
والغرب كان عليه أن يقدم مســاعدات إليران 

وفق االتفاق النووي لكنه مل يلتزم بذلك«.
إسالمي شدد عىل أن »كل ما حققته إيران 
يف مجال األنشطة النووية قائم عىل البحث 
والتطوير الداخيل، وال ميكن ألحد أن يوقفه«.

ويف حني أكد أن »األنشطة النووية ملتزمة 
بقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاق 
املوجودة يف  الوكالة  الضامنات وكامــريات 
ت تأيت يف إطار استمرار اإلطالع عىل  املنش
األنشطة كام يف مختلف أنحاء العامل«، أشار 
إســالمي إىل أن الكامريات التي تّم وضعها 
بناًء عىل االتفاق النووي »غري موجودة حالياً 
ألن األطراف األخرى غــري ملتزمة بتعهداتها 

تجاه االتفاق«.
وأوضــح أن »بعض الكامــريات تعرضت 
للتخريب ضمن العمليات التخريبية اإلرهابية 
األخرية، ما تســبب بنرش تقريرين صارمني 
للغاية ضــد إيران«، الفتــاً إىل أنه »من أجل 
بشــفافية عقدنا  والعمل  الغموض  توضيح 
الربنامج  لتثبيت ســلمية  مع غرويس  لقاًء 

النووي اإليراين«.
وأوضح إســالمي أن طهــران »لن تلتزم 
بتعهداتها يف االتفاق النووي املخالفة لقانون 
العقوبات  لرفــع  االســرتاتيجية  اإلجراءات 

الصادر عن مجلس الشورى«.
الخارجية  وزارة  باســم  املتحــدث  وكان 
اإليرانيــة ســعيد خطيــب زاده، أكــد قبل 
يومني أن غرويس، ســيعود إىل طهران بعد 
اجتامع مســؤويل الوكالة«، مشــرياً إىل أن 
زيارته إىل طهــران كانت ناجحة، وقد تقرر 
فيها  »اســتمرار التعاون بني إيران والوكالة 
عــىل الصعيدين الفنــي والتقني دون تدخل 

اآلخرين«.
من  جوالت  الســابقة  األشــهر  وشهدت 
املفاوضات يف العاصمة النمســاوية فيينا، 
بني إيران ومجموعة )5+1(، ســادتها أجواء 
النووي،  العــودة إىل االتفاق  تفاؤلية بقرب 
الذي تــّم التوقيــع عليه يف عهــد الرئيس 

األمرييك األسبق باراك أوباما.

ال« ـــ ــ ــا صـــّوتـــوا ب ــي ــورن ــف ــي ــو كــال ــاخــب ن
 ضــــــــّد عــــــــزل حـــــاكـــــم الـــــواليـــــة

أفــادت وســائل إعالم أمريكيــة أّن الناخبــني يف والية 
كاليفورنيا صّوتوا بأغلبية واســعة يف استفتاء جرى، ضّد 
عزل حاكــم الوالية الدميوقراطي غافني نيوســوم، عىل ما 
وصفته بأنه »انتكاســة للمعارضة الجمهورية« التي سعت 

لتنظيم هذا االقرتاع.
وقالت شبكتا »يس إن إن« و »إن يب يس« إنّه بعد فرز أك 
من 60 من األصوات تبنّي أّن حــواىل ثلثي الناخبني صّوتوا 

بـ«ال« يف االستفتاء.
ومبــا أّن الفارق شاســع يف هذه النتيجــة، فقد خلصت 
الشبكتان إىل أّن الحاكم نيوســوم سيظّل حتى نهاية عهده 
حاكامً لكاليفورنيا أكرب والية أمريكية من حيث عدد السكّان.

من جهته، قال نيوسوم يف سكرامنتو إن »التصويت بـ ال، 
ليس األمر الوحيد الذي تّم التعبري عنه الليلة«، مضيفاً: »أريد 
أن أركز عىل ما قلنا بنعم عليــه كوالية. قلنا نعم للعلم وقلنا 

نعم للقاحات. قلنا نعم لوضع حد لهذا الوباء«.

ــي فــرنــســا ــ ــبـــي ف ـ ــو ــي عـــهـــد أبـ ــ ولـ
وصل الشي محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة، أمس، إىل مدينة فونتني بلو 
الفرنسية، حيث كان يف اســتقباله عدد من املسؤولني، عىل 

رأسهم الرئيس إميانويل ماكرون.
وقالت وكالة أنباء اإلمارات إن محمد بن زايد ســيبحث مع 
ماكرون، عالقات الصداقة والتعاون اإلسرتاتيجي بني البلدين 

وعددا من القضايا واملستجدات يف املنطقة.
ويف آب املــايض، بحــث ويل عهد أبوظبي مــع الرئيس 
الثنائية ومجمل  العالقــات  اتصــال هاتفي،  الفرنيس، يف 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.
النظر بشــأن التطورات  وتبادال خالل االتصــال وجهات 
اإلقليمية، مؤكدين يف هذا السياق أهمية دفع الجهود باتجاه 
ترســي األمن والسالم واالســتقرار يف املنطقة، من خالل 
الحلول الدبلوماســية والحوار الفاعل، مبــا يحقق تطلعات 

الشعوب إىل البناء و التنمية والعيش بسالم واستقرار.

ــة ــ ــالـ ــ قـ ــ ــ أصـــــــــــــــوات تــــــــنــــــــادي بـ
ــركـــــي قــــــائــــــد الـــــجـــــيـــــ األمـــــيـــ

طالب عضو مجلس الشــيوخ األمــرييك، ماركو روبيو، 
الرئيــس جو بايــدن، بإقالة رئيس هيئة األركان املشــرتكة 

ال مارك مييل فورا. الج
واعترب روبيو أن مييل يشــكل خطرا عــىل األمن القومي 
األمرييك، وعىل قدرة الواليات املتحدة يف قيادة العامل خالل 

املخاطر.
وجاءت مطالبة روبيو الالفتة وغري املســبوقة من قبله، 
بعيد تقارير صحفية كشــفت مقتطفات من كتاب سيطر 
ال مييل باالتصال بنظريه الصيني مرات  قريبا، حول قيام الج
نته بأن الواليات املتحــدة تحت قيادة الرئيس  متتاليــة، لط

السابق دونالد ترامب، لن تشن عمال عسكريا ضد الصني.
والكتــاب من تأليــف الصحفي األمــرييك املعروف بوب 
وودورد، ويدور حول األيام األخرية من حكم ترامب يف البيت 
األبيض، التي كانت شديدة االضطراب، كام ساهم يف تأليفه 

الصحفي روبرت كوستا.
وقال الكاتــب إن مييل ذهــب إىل حد التعهــد لنظريه 
الصيني، بأنه إن كانت أمريكا ســتنفذ عمال عســكريا ضد 
الصني، فإنه ســيتصل به قبل القيــام بذلك، وبأن األمر لن 

. مفاج بشكل  يحدث 
ال مارك مييل اتخذ إجراء رسيا  وبحسب الكتاب، فإن الج
بات ضاروخية أو  للحد من من احتامل أن يأمــر ترامب ب

استخدام أسلحة نووية.
وأقدم قائد الجيش األمرييك عىل هذه الخطوة غري املسبوقة 
يف تاري املؤسسة العسكرية، بعد اقتحام الكابيتول يف 6 كانون 

الثاين املايض، أي قبل أيام من مغادرة ترامب البيت األبيض.

ــم رســــالــــة ــ ــّل ــ ــس ــ ــت ــ ــــمــــي ي الــــكــــا
خــــــطــــــيــــــة مـــــــــــن مـــــــــاكـــــــــرون

تسلم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، امس، 
رســالة خطية من الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون نقلها 

سفري باريس الجديد لدى بغداد إيريك شوفاليه.
وذكر بيان للحكومة العراقية، أن »الكاظمي استقبل شوفاليه 

الذي سلمه يف مستهل اللقاء رسالة خطية من ماكرون«.
وأضاف، أن »اللقاء بحث العالقات الثنائية، وسبل تطويرها 
يف مختلف املجاالت، والســيام االقتصادية واالســتثامرية 

والثقافية واألمنية ومحاربة اإلرهاب«.
وأشــار إىل أن »الكاظمي وشــوفاليه بحثا أيضا متابعة 
مقــررات مؤمتر بغــداد للتعاون والرشاكــة، واالجتامعات 

الالحقة التي أو املؤمتر بعقدها«.
وأكد الكاظمي بحسب البيان، أهمية تنمية التعاون املشرتك 
بني بغداد وباريس، كام أثنى عىل إعادة افتتا املركز الثقايف 

الفرنيس يف العاصمة بغداد.

ــل ــواصـ ــتـ ــتـ الفــــــــــــروف: روســـــيـــــا سـ
لذلك املستعدة  األوروبــيــة  ــدول  الـ مــع 

قال وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف، إن »روسيا 
لن تنتظر حتى تقوم بروكسل بتغيري ذوقها، بل ستتواصل مع 

دول االتحاد األورويب املستعدة لذلك«.
الدبلوماســية  وأضاف الفروف، معلقا عىل كلامت رئيس 
األوروبية جوزيف بوريل: » ألقى رئيس الســلك الدبلومايس 
يف االتحــاد األورويب جوزيب بوريل، كلمــة وفيها دعا إىل 

التحدث مع روسيا بصوت واحد«.
وذكــر الفروف، للصحفيني، أن بوريل زعم »بأن روســيا ال 
تريد التحدث مــع االتحاد األورويب، بل تريد التحدث مع الدول 
األعضاء منفــردة، ويجب علينا التحقق مــن أن جميع الدول 
األعضاء تطلب من روسيا التحدث مع االتحاد األورويب فقط«.
وتابع الفروف القول: »هــذا منطق مذهل للغاية. ألنه من 
املعــروف أن االتحاد األورويب بالذات وليــس نحن، من قام 
ة بيننا وبني  بتخريب البنية الكاملة للعالقات التي كانت قا
ء. بالطبع، يف مثل  بروكســل. االتحاد األورويب هدم كل 
هــذه الحالة، عندما ال يرغب هذا االتحاد يف إعادة األمور إىل 
مجراها، نحن لن نجلس وننتظر حتى تقوم بروكســل بتغيري 

ذوقها. بل سنتواصل مع املستعدين لذلك«.

» ـــ  ـ »الــغــرب  مـــنـــاورات  انــتــهــاء 

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم انتهاء مناورات »الغرب 
2021« االسرتاتيجية للجيشني الرويس والبيالرويس، وأقيم 
حفل الختام الرسمي يف ميدان »مولينو« يف مقاطعة نيجني 

نوفغورود.
ونقلت الوزارة، كلامت نائب وزير الدفاع الرويس الفريق يونس 
 ،2021 بك يفكوروف يف حفل الختام: »أظهرت مناورات الغرب
قدرتنا عىل تكوين وإنشاء مجموعات مشرتكة قوية برسعة، 
عامل القتالية يف أي اتجاه كان، وقمع أي عدوان،  والتخطيط ل

وتوجيه رضبة حاسمة تعيد الرشد لكل من فقده من األعداء«.
وشــاركت يف املنــاورات، وحدات عســكرية من الجيش 
الرويس وبيالروس، وكذلك عسكريون من أرمينيا وبيالروس 
ها ممثل  والهند، وكازاخستان وقرغيزستان ومنغوليا. وح

الوفد العسكري لرسيالنكا.
ويف الختام، تم تكريم املتفوقني الذين متيزوا خالل تنفيد 
فعاليات املناورات، ومنحهم جوائز من وزارة الدفاع الروسية.

وفــــــــــــيــــــــــــات

املحاســبة  خــرباء  نقابة 
املجازين يف لبنان

األ  مــن  مبزيد  تنعــى 
الخبري الزميل

األستاذ

عبده أنطون رزق
أن  وجل  عــز  الله  ســائلة 
وتتقدم  رحمته  بواسع  يتغمده 

من أهل الفقيد بأحر التعازي

أشقاؤه دانيال )مختار جبيل 
ســابقاً( وزوجته ماري الياس 
وعائالتهم  وأوالدهام  الشامي 

03/925406
ســيلفانا  وزوجته  أنطوان 
عامنوئيل وأوالدهام وعائالتهم 

03/2٧3609
ابنة شقيقه املرحوم جورج

أدال ارملة املرحوم  شقيقتاه 
الفغــايل وأوالدها  كميل عبدو 

وعائالتهم
الخوري  ســليامن  يوسف 
زوج املرحومــة ايزابيل وأوالده 

وعائالتهم
كريم،  ســالمة،  وعائالت: 
الفغايل،  الزغبــي،  الشــامي، 
جبيل  عائالت  وعموم  الخوري 
وأنســباؤهم ينعــون إليكــم 

فقيدهم الغايل املرحوم

ميشال

نعمة الله سالمه
سفري لبنان سابقاً

يحتفل بالصالة لراحة نفسه 
من  والنصف  الخامسة  الساعة 
 16 الخميس  اليــوم  ظهر  بعد 
أيلول يف كاتدرائية مار بطرس، 

جبيل.
تتقبل العائلــة التعازي يوم 
الدفن ابتداء من الساعة الثانية 
بعد الظهر يف صالون كاتدرائية 

مار بطرس، جبيل.
وتشــكر كل من يشــاركها 
الصــالة مــن منزلــه أو عرب 

االتصال هاتفياً.



سباق الخيل ــ اعالنات مبوبة
الخميس 16 أيلول 2021

ــــــــوز  ــــــــس  تم ــــــــروت الخمي ــــــــدان بي ــــــــن مي ــــــــل م ــــــــ ســــــــباق الخي نتائ
الشوط االول  املسافة 1400 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1000مرت

حفلة السباق

القادمة نهار االحد بدل

الخميس ان شاء الله

تابعونا صبا الخميس
مع نتائج السبق

تبدأ الحفلة
متام الساعة الثانية

الشوط الثاين  املسافة 1400مرت

الشوط الثالث  املسافة 1400

الشوط الرابع ـ املسافة 1000مرت

اعداد : لوران ناكوزي

1 ن م 25 51

خفيف 28ن م

خفيف خ

26 1 الف ن م  22

خفيف 31 ن م

24 1باب ن م  11

25 خفيف 

1 باب ن م خ 16

مسحوب

خفيف خ

خفيف 25

خفيف خ

1 باب ن م 29 ن م 8

خفيف 30 ن م

خفيف 30 ن م

1 باب ن م 26 10

1 باب ن م خ 13

1 الف ن م 28 ن م 28

1 باب ن م خ 13

مسحوب

خفيف خ

خفيف 29 ن م

خفيف خ

خفيف 25

خفيف خ

1 باب نم 25 10

جائزة سحمر للبواين التي مل تربح وعمرها 3 سنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض لالفراس

جائزة كفرفيال للخيل التي مل تربح بعد وعمرها 3 سنوات الوزن 52 كيلو مع بناليتيه وتخفيض 
للبواين واالفراس

جائزة ارنون للبواين التي ربحت 3 سباقات واك مسنة الوزن 52 كيلو مع بناليتيه وتخفيض لالفراس
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...
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نديم

فارس

م. عيل

م. عيل

بدر

نديم

وديع

عصام

مسحوب

فارس

وديع

نديم

عدنان

رشيف

محبوب سارة

دنانري

ابو نرصة

جرس القمر

زلفا

ملكة

حلف القمر

النعامة

مجد لبنان

نفس

ابن السعد

صقر العرب

اوليشكا

رجوى

نجمة زحلة

ارز

االسطورة

جبل

فيلسوف

نيزك

حبيبة مروان

االصهل

حبيب الغايل

حديدان

اسمهان

اس600

الياس زهرة

ميشال فرعون

انطوان نرص

ميشال فرعون

الياس زهرة

ج.صحناوي

الياس زهرة

ا.رزق الله

انطوان نرص

الياس زهرة

مفيد دبغي

انطوان نرص

طوين الفرن

ميشال فرعون

ميشال فرعون

ميشال فرعون

انطوان نرص

ميشال فرعون

ا.دي فريج

ميشال فرعون

طوين الفرن

ميشال فرعون

انطوان نرص

مفيد دبغي

طوين الفرن

مفيد دبغي
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1
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1

4

5

2

4

1
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5
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جائزة انصار للبواين التي ربحت 2ـ3 سباقات وعمرها 4 سنوات الوزن 54 كيلو مع بناليتيه 
وتخفيض لالفراس

اقدر: محبوب ساره ـ جرس القمر ـ ابو نرصة
املضامر: جرس القمر ـ محبوب سارة ـ دنانري ـ ابو نرصة

اقدر: صقر العرب ـ اوليشكا ـ نجمة زحلة ـ فلتة: رجوى
املضامر: اوليشكا ـ صقر العرب ـ رجوى ـ نجمة زحلة

اقدر: جبل ـ ارز ـ حبيبة مروان
املضامر: االسطورة ـ فيلسوف ـ حبيبة مروان ـ جبل

اقدر: حبيب الغايل ـ االصهل ـ اس 600
املضامر: األصهل  اس 600 ـ حبيب الغال

جائزة يحمر للخيل التي ربحت 1ـ4 ســباقات وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو مع بناليتيه 
وتخفيض لالفراس والبواين

اقدر: حلف القمر ـ ملكة ـ النعامة
املضامر: حلف القمر ـ ملكة ـ النعامة

الدفرت يقدم:
1ـ محبوب ســارة ـ جرس القمر ـ دنانري
2ـ صقــر العــرب ـ اوليشــكا ـ رجوى
3ـ حبيبــة مــروانـ  جبلـ  االســطورة
4ـ األصهــل ـ حبيب الغــايل ـ اس 600
5ـ حلــف القمــر ـ ملكــة ـ النعامــة

التامرين تقدم:
محبوب ســارةـ  جــرس القمرـ 

ـ  ـ  اوليشــكا  2ـ 
ـ  ـ  ـ  3ـ 
ـ  ـ  ـ  4ـ 
ـ ـ  ـ  القمــر  حلــف  5ـ 

ــــــــاك... ــــــــ ترع ــــــــن الل ــــــــير فعي ــــــــاروق... س ــــــــس ف الري
23 جوادا )اســم الله( بينهم عدد من الجياد الجديدة داخل اســطبل الهاوي 
انطوان نرص، انضموا كلهم المرة املضمر الريس فاروق آدم، فبعد ان اخضعهم 
لراحة شــهر، ليعودوا اليوم بنشاط واندفاع كيل للمنافسة وللفوز والوصول 
مني الذي عايش امليدان منذ  للهــدف... والريس فاروق من املضمريــن املخ
طفولته وخرب فيه الخري من الرش،  والشــد من املد ماضيه مرشف عدة مرات 
ة الفرســان وكان من الخيالة االوائل يحســب لهم حساب وها هو  ترأس قا
اليــوم مجدداً يخوض غامر الضامر بخربة واقدام رو ريس فاروق ومربوك، 

وسري فعني الله ترعاك...

محبوب سارة ـ جرس 
القمر ـ ابو نرصة

رصاع يف امليدان يف الشــوط 
االول بني محبوب سارة ـ بقيادة 
القمر  وجــرس  عدنان  الخيــال 
بقيادة الخيال بدر الجوادان بحالة 
للمنافســة،  حــارضة وجاهزة 
البعــض قال بأن ابو نرصة بحالة 
ملفتــة وحضــور وجهوزيــة 

لتشليحهم النرص...

حلــــــــ القمر
الجــواد حلف القمر انتصاراتــو ماليا حياتو  3 
انتصارات وباســتطاعته اليوم حســب جهوزيته 
ان يربعهــا: ولكن الخوف عليــه من املضمر محمد 
منــذر و»نعامته« واملعروف عن محمد منذر بأنه ال 
يقيد جواد اال ويكون النرص بجانبه، مثل الشــوط 
االول ســيكون الشــوط االخري منافســة حامية 
بينهــام وميكن قايض الوصول الشــي بدري عبد 
امللك اللجــوء اىل الصورة الدقيقة للفصل بينهام... 

ميكن...!

ذكريات عربت...
نجــل الوزيــر ميشــال 
فرعون بيار، يســلم الجائزة 
للهاوي الكبــري مفيد دبغي 
فرعون  بجائزة  جواده  لفوز 
املرحومة  ومعهــم  الكربى 
والهواة  فرعون  ناديا  الست 
وكرميته  فرعون  ميشــال 

ونبيل فريج وابراهيم حيدر
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املهرجـــــان الرياضـــــي ملجمـــــع البورتميليـــــو ــــــس ــــــكأس ديفيــــ ــــــل بــــ ــــــان والبرازيــــ ـــاء لبنــــ ـــ ــــــن لقــــ ــــــمياً عــــ ــــــالن رســــ االعــــ
ــــــل ــــــة ونتمّســــــــــك باألمــــ ــــــزون لخــــــــــوض املواجهــــ ــــــل: جاهــــ ــــــر فيصــــ أوليفــــ

أعلــن رئيــس االتحــاد 
اللبنــاين للتنــس أوليفــر 
لبنان  جهوزية  عــن  فيصل 
ضمن  الربازيــل  ملواجهــة 
نهــايئ املجموعــة العاملية 
األوىل ملسابقة كأس ديفيس 
للرجــال الذي ســيقام عىل 
للنادي  التابع  األول  امللعــب 
اللبناين للسيارات والسياحة 
يف الكسليك والسبت واألحد 
املقبلني .وجــاء كالم فيصل 
خالل املؤمتر الصحايف الذي 
ُعقــد ظهر امس األربعاء يف 
ه  مقر النادي املضيف وح
اىل فيصــل، نائباه ســريج 
الداعوق  وحســان  زويــن 
واألمــني العام رميون كتورة 
ديزيريه  الصنــدوق  وامينة 
ابو  مرينا  واملحاسبة  خليفة 
اللجنة  ورئيسة  خوري  مراد 
الفنيــة ناهيــا ابــو خليل، 
املندوب االسباين املنتدب من 
االتحاد الدويل للتنس غونزالو 
ســينودا،الحكم العام أرشف 
الصحافــة  حّمودة،رجــال 
واالعــالم ومــدرب الفريق 
اللبناين فادي يوسف ومدرب 
الفريــق الربازيــيل جاميي 

اوليفيريا.

 فيصل 
افتتاحاً  الوطني  النشــيد 
فكلمــة فيصــل  رحّب فيها 
وقال«اشــكر  بالحضــور 
حضوركــم عــىل الرغم من 
الظروف الصعبة التي مير بها 
لبنــان .لبنان يواجه الربازيل 
للمرة األوىل يف كأس ديفيس 
الربازييل   أبدى االتحاد  .ولقد 
اللقاء  خوض  عىل  اعرتاضه 

يف لبنان لكــن الرد اللبناين كان 
واضحاً واشــكر األمني العام رميون كتورة ولويس 
بــاز عىل جهدهام البقــاء اللقاء يف لبنان وهذا ما 
حصل... لدينا اميان ان لبنان ال ميوت واألمل بقيامته 
من الكبوة املوجود فيها كبري والرياضة هي »نافذة«  
للعبــور اىل األمــل ولبنان ال يــزال ينبض بالحياة 
.واود توجيه الشــكر اىل النادي اللبناين للسيارات 
ته بترصّف االتحاد مرة  والســياحة عىل وضع منش
جديدة والشــكر اىل نائب رئيــس االتحاد وعضو 
مجلس ادارة النادي سريج زوين واىل اعضاء االتحاد 
فرداً فرداً واىل رجال الصحافة واالعالم ومحطة »أو. 
يت. يف«  كام الشكر اىل مدرب فريق كأس ديفيس 
فادي يوســف عىل التعاون املثمر  منذ ثالث سنوات 
واىل املــدرب الســابق نرصي األشــقر الذي يقوم 
مشكوراً مبهمة مدرب اللياقة البدنية لالعبني وهم: 
بنجامن حسن  وهادي حبيب وحسن ابراهيم وروي 
تابت وميشــال سعادة وتابت سيصل الخميس اىل 
ء صعباً. الربازيل تحتل املركز26 ولبنان  لبنان.ال 
املركز 36 لن نفقد األمل  واللقاء مع الربازيل سيكون 
صعباً  واطلب من الالعبني ان يبذلوا املجهود الكبري 
وان يلعبوا دون ضغط. الشــعب اللبناين مع فريق 
وطن األرز والقلب مع الفريق«.وختم قائالً« عملية 
سحب القرعة ستجري ظهر الجمعة 1٧ الجاري يف 

النادي املضيف عىل ان يقام حفل االفتتا الرسمي 
السبت عند الساعة الحادية عرشة والدقيقة 45 يف 

النادي املضيف ايضاً«.

 زوين 
بدوره قال زوين »باســم رئيس واعضاء مجلس 
ادارة  نــادي الـ ATCL  برّحب فيكن  مبقر النادي 
مرة جديدة هيدا النادي يليل بيســتضيف املواجهة 
الهامــة بني لبنــان والربازيل ضمــن املجموعة 
العامليــة لكأس ديفيس.بحب قول انو النادي بقّدم 
كل الدعم التحاد التنس وانا عضو بلجنتو االدارية 
والدعم لفريق لبنان لكاس ديفيس  وبدعي اعضاء 
النادي لحضور املباريات يليل بتبلش ظهر الســبت 
وتشــجيع العبي وطن األرز خصوصاً انو أعضاء 
النادي معروفني بشــغفن وعشقن للتنس .بحب 
وّجه تحيــة لرئيس االتحاد الصديق أوليفر فيصل 
وزماليئ اعضــاء  االدارية لالتحــاد عىل العمل 
الجبــار يليل عم بقوموا يف لتطوير ورعاية لعبة 

التنس.
ومرة جديدة بيحتضــن ال ATCL حدث ريايض 
دويل جديــد بعد رايل لبنان يليل صار ببداية  ايلول. 
نادينا يشهد حركة رياضية ما بتهدا عىل مدار السنة.

كل التوفيــق لفريق لبنــان مبواجهتو الربازيل 
الســبت واالحد وبكّرر دعوة اعضاء النادي لحضور 

املباريات. بشكركن فرداً فرداً 
وّفق الله فريــق لبنان لكأس ديفيس وكل الدعم 

لتحقيق الفوز«.

 كتورة ويوسف 
ثم تحدث كتورة فقال »عامل االرض والجمهور 
ســيكون حكامً ملصلحــة لبنان وأدعو عشــاق 
اللعبة والرياضة اىل الحضور ومواكبة وتشــجيع 
الالعبني اللبنانيني ونحــن مؤمنون بأن الالعبني 
املباريات بــرو قتالية  اللبنانيني ســيخوضون 
عالية واستبســال .لدينا فريق متجانس يلعب مع 
بعضه مــن العام 201٧ .ويف حال الخســارة ال 
سمح الله ســنبقى يف املجموعة العاملية األوىل 
وحلمنــا التأهل اىل مجموعة النخبة يف العامل«. 
ثم تحدث املدرب فادي يوسف فقال ان الالعبني يف 
جهوزيــة تامة والتدريبات يومية بصورة مكثفة 
ومعنويــات الفريق مرتفعة جداً ولياقتهم البدنية 
يف احســن ما يرام واللقاء ليس سهالً خاصة ان 
تصنيف الالعبني الربازيليني هم أفضل من الالعبني 
اللبنانيــني ولكن يف التنــس  جميع االحتامالت 
واردة ».وتطرق يوســف اىل الالعبــني اللبنانيني 
وتصنيفهم وقال« بنجامن حسن تصنيفه 420 يف 
فئة الفردي  بالعامل وهادي حبيب)٧٧2( وحســن 
ابراهيم)2114( وروي تابت وميشــال ســعادة 
غري مصنفني«. وختم قائالً »اود ان اشــكر الدعم 
الال محدود من الرئيس أوليفر فيصل ومن ســائر 

االعضاء«.
بــدوره تحدث مدرب الفريــق الربازييل جاميي 
اوليفيريا فقال«ســمعت كثرياً عن التنس اللبناين 
وســبق لالعب اللبناين بنجامن حسن ان واجه أحد 
الالعبني الربازيليني ضمــن الفريق يف دورة فيينا 
النمساوية منذ فرتة وجيزة. والالعبون الربازيليون 
هــم »فيليبــي الفيس )مصنــف 201 يف العامل( 
واورالنــدو لــوز )2٧5( وماتيوس دي امليدا )334( 
ورافاييل ماتوس )609( ومارسيللو دميوليني )غري 
مصّنــف(. ونحن مرسورون جداً لوجودنا يف لبنان 

وهو بلد جميل«.

ط ناطو م ب الع

انطلق مهرجان املجمع الريايض السياحي 
»البورمتيليــو« يف جميــع األلعاب بارشاف 
اللجنــة الرياضيــة برئاســة املحامي جاك 
شكرالله وخاصة يف كرة السلة ودورة التنس 
الداخلية املفتوحة برعاية األكادميية البحرية 

الدولية.
وقد جاءت النتائج عىل الشكل اآليت:

فردي شباب:
فاز رالف طعمة عىل الن رزق 3/9
فاز بالل العمر عىل أحمد العز 2/9

ويف الدورة الداخلية:

ناشئني:

فاز ربيع نقور عىل راي صالح 2/9

فاز كريم نقور عىل جاد سعد 3/9

فاز ماركو صفري عىل ميكا جاهل 9/٧ 

فردي رجال:

فاز هاين برشا عىل جوزف باسييل 3/9

فاز وديع سامحة عىل مجدي كبي 4/9

فاز فؤاد نعمة عىل منري حتي 3/9

وتســتكمل املباريات كل يوم من الساعة 

الواحدة عىل مالعب البورمتيليو.

دورة نـــــــــــــــادي هوليـــــــــــــــدي بيتـــــــــــــــ
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إختتم نــادي هوليدي بيتش 
الســنوية  دورته  الريــايض 
الداخليــة يف الكــرة الطائرة 
عىل  نظمها  التي  الشــاطئية 
ملعبــه الرميّل داخــل املجّمع 
الســياحّي ملــدة ثالثــة أيام 
املجّمع  متتالية، بحضور مدير 
ســابا مخلوف وجمهور غفري 
مــن أهايل الالعبــني ومحّبي 
اللعبة، وجاءت النتائج النهائية 

كاآليت:  
فئة الرجــال:  إحتّل الفريق 
املؤلــف من الثنــايئ رودولف 

زينــون ورميون جبــور املركز 
األول، فيام حّل الثنايئ ماريو صايف وسعاده 
سعاده ثانياً، والثنايئ ألبري وإييل كفوري ثالثاً، 
والثنايئ جو رومانوس وأنطوين عضم رابعاً.  

فئة 18 ســنة وما دون: حّل الفريق املؤلف 
من الثنايئ رافاييل رايس ورالف ساســني يف 
املركــز األول، والثنايئ رميون جبور وجوزف 
زينون ثانيــاً، ورايان أيب حيدر وجوي رايس 
ثالثاً، وفادي أبو فيصل وآالن أيب حيدر رابعاً. 

وكان نادي هوليــدي بيتش أقام أكادميية 

تدريبية للكرة الطائرة الشاطئية طوال فصل 

الصيــف شــارك فيها أك مــن 60 العباً من 

مختلف الفئات واألعامر، كام أقام أكادمييتني 

مامثلتني لكرة الســلة وامليني فوتبول، إضافة 

اىل تدريبات يف رياضة الســباحة خضع لها 

جميع الالعبني يف النادي، وهو اآلن يف صدد 

التحضري لبطولته السنوية املفتوحة يف لعبة 

التنس.   

أقيمت مســابقة » كأس زوق 
االيقاعي  الجمبــاز  يف  مكايل« 
ينظمها  السنوية  البطولة  وهذه 
»مجّمــع نهاد نوفــل للرياضة 
« تحــت ارشاف االتحاد  واملرس
االندية  للجمباز وتجمع  اللبناين 
التــي متارس هذه  االكادمييات 
واالبداعية  املميــزة  الرياضــة 

والجميلة.
هذا العام وكــام جرت العادة 
الظروف  الرغــم مــن  وعــىل 
االســتثنائية التي مير بها البلد، 
نظمت لجنة الجمباز االيقاعي يف 
املحرتفة   املدربة  برئاسة  املجمع 
اولغــا باســيل هــذه البطولة 
مبشاركة اربعة اندية هي: نادي 
بريوت،  ترايومف  بريوت،  جمبو 
هارموين طرابلس و مجمع نهاد 

. نوفل للرياضة و املرس
اللقــاء كان مميــزا و ممتعا 
للجمهور حيــث فاجأ املنظمون 
هدايــا  و  بجوائــز  الالعبــات 
تشــجيعية كام حصة ترفيهية 
للجمهور عبارة  عن اســتعراض 
مميز من  تحضري املدربة باسيل 

و مبعاونة ف ناتاليا ايب سعد. 
و جاءت  نتائج العبات مجمع 
نهاد نوفــل للرياضة و املرس 

مميزة عىل الشكل التايل:
 املركــز األول: 2013: نايــا 

صليبا
 املركــز األول: 2015 : ماريا 

طقيل
ـ املركز الثاين: 2015 : ماريتا 

خوري
 املركز األول: 2013 »املجموعة 

املفتوحة«: نور املري
 2013 الثالــث:  املركــز   
»املجموعة املفتوحة« : ســريينا 

أيب شعار
املركز األول: 2014 الفئة »ب«  

: ماريا حداد
»ب« املركــز الثالث  : 2013:  

كلوي أبو رافايل
 : 2010«أ«   : الرابــع  املركــز 

كارين أبو رافايل
 :2009 : الخامس  املركــز  »أ« 

كريستيل حبيب
»أ« املركز الثاين:  جويا عواد

»أ« املركز الرابع:  تيا أبو رافايل
املركــز الخامــس:  أنجيلينا 

زينون
»أ« املركز السابع:  ماريتا ديب

 العبيــــن مــــن »بيــــروت فوتبول 
ــــكا ــــك الرن ــــى أي ــــي« ال اكاديم

ا حــد فــي برشــلونة اجتمــاع الـــ ســاعات... مــا
ميونيــ بايــرن  أمــام  القاســية  الهزيمــة  بعــد 

 )BFA( »قفــزة نوعية الفتة لـ »بريوت فوتبول اكادميي
بعــد اختيار 6 العبــني من فريق الناشــئني لديها )مواليد 
2006( لالنضامم اىل نادي أيك الرنكا القرب يف املوسم 
املقبل، وذلك اثر املعســكر الذي اقامته األكادميية اللبنانية 

املتوسطية. الجزيرة  يف 
وكان فريق »بريوت فوتبول اكادميي« الذي حقق انجازاً 
اســتثنائياً هذه الســنة بتتويجه بلقب محافظة جبل لبنان 
النديــة الدرجة الرابعة، قــد خاض عدداً من املباريات عىل 
 ،0 هامش معســكره القرب حيث تعادل مع أيك الرنكا 0
 ،0 0، وعىل أســيل بنتيجة كبرية 10 وفاز عىل أبولون 1
مــا لفت األنظار اىل 6 من نجومــه ليتّم اختيارهم من قبل 
الفنيــني يف نــادي أيك الذي كان قد وّقــع اتفاقية تعاون 
مــع االكادميية التي اعتادت عىل تخريج املواهب يف الكرة 

نية. للبنا ا
ويعــّد فريق مواليد 2006 الذي ترأس بعثته اىل قربص 
فابيو ســعادة وضّمت االداري سامي طعمة واملدرب رامي 
الالدقــي، من ابرز الفــرق اللبنانية يف فئتــه، اذ بعيداً 
مــن خوضــه بطولة الدرجة الرابعة بإســم نادي الهدى 
ومواجهته فرقاً من فئة الرجال وتفّوقه عليها، اســُتدعي 
12 العباً من تشــكيلته اىل منتخب لبنان للناشــئني، وذلك 
بعدمــا أر الالدقــي طريقة لعــب منظّمة ترتكز عىل 
تناقــل الكرات بطريقة عرصيــة ورسيعة وعىل التناغم 
بني خطوط الفريق، مســتفيداً مــن الكيميائية املوجودة 
بــني العبيــه بحكم لعبهم مــع بعضهم بعضا منذ ســن 

صغرية.
هــذا وكان فريق  »بريوت فوتبول اكادميي« قد اســتهل 
مشــاركته يف بطولة لبنان للناشئني بطريقٍة مثالية بفوزه 
0، وعىل »أدفانســد  0، وعىل األنصار 3 عــىل النجمة 1

.0 2 أكادميي«  سوكر 

ســيطرت حالــة من الحزن عــىل جميع 
منتسبي برشــلونة اإلسباين، ليس فقط من 
قبل الجامهري ولكن من قبل اإلدارة أيضا، بعد 
3( يف  الهزمية أمام بايرن ميوني األملاين )0
الجولة األوىل مــن دور املجموعات ببطولة 
دوري أبطال أوروبا، لتكون املباراة الثالثة عىل 
التوايل التي يخرسها عىل ملعبه يف البطولة.

صحيفة »ســبورت« الكاتالونية كشــفت 
عن عقد خوان البورتا، رئيس نادي برشلونة، 
اجتامعا طارئا مع نائبه رافا يوســتي، ومدير 
الكرة ماتيو أليامين، يف ملعب كامب نو عقب 

املباراة.
وأوضحــت الصحيفة أن املباراة انتهت قبل 
دقائق من حلول الســاعة 11 مساء بتوقيت 
إســبانيا )12 بتوقيت مكة املكرمة(، غري أن 
البورتا ورفيقيه مل يغــادروا ملعب كامب نو 
ســوى يف الثانية صباحــا )3 بتوقيت مكة 

املكرمة(.
الصحيفــة أكدت أن إدارة برشــلونة تبدو 
مســتاءة للغاية من الشــكل الذي ظهر عليه 
الفريق خالل املباراة، ال ســيام وأنه مل يسدد 
، ألول مرة يف  أي كرة عىل مرمى بايرن ميون

تاريخه بالبطولة.
ما زاد من اســتياء إدارة برشــلونة عودة 
الهولندي رونالد كومان، املدير الفني للفريق، 
2، عــىل عكس رغبة  5 للعب بطريقــة 3
اإلدارة التي طالبت املدرب الهولندي يف الصيف 

.3 3 باالعتامد عىل طريقة 4
الصحيفة أشــارت إىل أنه مل يتضح ما إذا 
كانت هناك أي قرارات خالل االجتامع، ال سيام 
فيام يتعلق مبستقبل كومان، موضحة أنه قد 

يكون ملجرد تحليل املوقف بعد تلك الهزمية.
وأوضحت الصحيفــة أن هناك أمرا آخر بدا 
غريبا، وهو أن املدافع اإلسباين جريارد بيكيه 
مل يغادر ملعب كامب نو سوى بعد ساعتني من 
نهاية املبــاراة، لكنها مل تؤكد إذا كان حارضا 

االجتامع.
يُذكر أن برشــلونة يعــاين من تذبذب يف 
املســتوى منذ بداية املوسم الحايل، ال سيام 
بعد رحيل العديد من الالعبني، مثل األرجنتيني 

ليونيل مييس والفرنيس أنطوان جريزمان.
كومان يتحىل بالواقعية بعد صدمة الثالثية

وبعد املباراة، قال كومان إن هذا هو املوجود 
حاليا.

وأضاف كومــان يف ترصيحــات نقلتها 
صحيفــة مــاركا »الفريق لعب بشــكل جيد 
يف الشــوط األول، لكن يجــب معرفة أحوال 

الالعبني«.
وتابع »جوردي ألبــا كان مريضا. لوك دي 
يونغ لعب أول مباراة له مع البارسا، يجب رؤية 
التغيريات التي أجريناها والتي أجراها بايرن. 

يجب أن نكون واقعيني يف الحياة«.
ونوه »هناك فرق يف جودة الفريقني. بايرن 
ميونيــ فريق لديه هؤالء الالعبني منذ وقت 

طويل«.
وأردف »لدينا العديد من الالعبني الشــباب، 
الذين سيصبحون أفضل يف غضون عامني أو 
ثالثة، من الصعب قبول ما حدث، ولكن هناك 

تحسن يف األمور«.
وأبدى كومان، تفاؤله بشــأن املســتقبل 
القريب قائال »ســوف نســتعيد العبني مثل 
دميبيل وفايت وأغويــرو وكوتينيو، لوك دي 
يونغ ســيكون يف أفضــل حاالته. اليوم كان 

متاحا لدينا 3 مهاجمني فقط«.
ورغم الصورة السيئة التي ظهر بها برشلونة، 
لكن املدرب اعترب أن فريقه بدأ املباراة بشــكل 
جيد، وأشار إىل أنه اضطر لتبديل جوردي ألبا 

بسبب اإلرهاق والتعب الذي نال منه.
وقال كومان »نعلم أن سريغي روبريتو ليس 
جناحا، واللعب عىل ديفيز أمر مستحيل، أعتقد 

أن الجمهور يتفهم وضعنا«.
املرشــحني  مــن  »بايــرن  واســتكمل 
للتتويج، واجهنا املشاكل تدريجيا، لسوء الح 
اســتقبلنا الهدف األول، ويف الشــوط الثاين 

أثبتوا أنهم األفضل«.
وأوضــح »ال أريد البحث عــن أعذار، لكن 
، من الصعب اللعب  الجميع يعرف ما هو متا
ضــد فريق مثل بايرن الــذي لديه الكثري من 

الرسعة«.
وواصل »بال تســديدات يجب أن تدرك قوة 
الخصم، وإليذاء فريق مثل بايرن يجب أن تكون 
ء نفسه، يف  جيًدا، سئمت من الحديث عن ال
غضون 3 أو 4 أسابيع، سيكون الفريق مختلفا 

بعد عودة املصابني«.
وأتم »ســريغي روبريتو ال أحب أن تطلق 
الجامهري الصافرات عىل الالعبني، فهم بذلوا 
أق ما لديهم، وهو نوع مختلف من الالعبني 

يف هذا املركز«.

اد وت فوتبو  عبو ف ب
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

  دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ادولف فينداوس 

اخترب معلوماتك

1ـ داخل وأعامق الكتب.

2ـ جهاز حّساس. 

3ـ استقراري يف املكان. 

4ـ منطقــة يف متنّز 

يلوستون الوطني.

5ـ ثبتنا ورســخنا يف 

املكان. 

1ـ مــن يك الكالم بال 
منفعة. 

2ـ مدينة فلسطينية. 
يحمل  أورويب  مغن  3ـ 

عدة جنسيات. 
4ـ يجيئون إىل. 

يابانيــة  مدينــة  5ـ 
مشهورة بالخزف امللّون. 

شاعر ورسام إنكليزي راحل، ورسام يف الصحف. يف 

رســومه جعل الوجوه تعرّب عن ألغاز الحياة وغموضها، 

ويُعترب أول شاعر رومانطيقي يف إنكلرتا. 

إسمه مؤلف من مثانية حروف، إذا جمعت: 

4+1+5+٧+2 رشكة برتولية.

4+٧+6+1 جزيرة يونانية. 

6+4+5+8 جزيرة اندونيسية. 

2+٧+8+1 مدينة إيطالية. 

6+3+2 فريق كرة فرنيس. 

5+1+6 ملك يوناين راحل. 

4+6 سئم وضجر. 

1ـ مــن هو األديب والشــاعر اللبناين الذي هاجر اىل 

الربازيل ســنة 1919، أحد مؤسيس العصبة االندلسية، 

ومنشــ جمعية رواق أيب العالء املعري األدبية يف ساو 

باولو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ  إذا كان األمري الهندي يدعى مهراجا، .. فامذا تُدعى 

زوجة املهراجا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اســم أول لحن وطني للموســيقار محمد عبد 

الوهاب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم الحرشة التي تأكل 86 ألف مرة أك من وزنها 

خالل 48 ساعة من حياتها األوىل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو املمثل السيناميئ والتلفزيوين املرصي الذي 

إسم عائلته األصلية شميس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية ســنة أنشــ مرصد غرينتــش الذي يحدد 

املقياس العاملي للوقت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧ـ ما إســم اللغة الثانية الرئيسية يف كوبا بعد اللغة 

االسبنيولية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو البطريرك الذي ولد يف غوسطا سنة 1٧66، 

وأســس مدرســة عني ورقة التي هي أوىل املدارس يف 

لبنان 

من هو
من هي

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

تفكّر بطريقة تريض بهــا حبيبك. قّدم له 
وردة فهي أجمل هدية للتعبري عن حبك الكبري 
واحساسك تجاهه. مفاجأة مالية يف انتظارك.

لن تجد أية صعوبة يف تفّهم وارضاء مطالب 
رؤسائك يف عملك الحايل. تشعر بالسعادة من 

جراء عالقة لطيفة بأحد أفراد الجنس اآلخر.

ستكتشف انك وقعت يف ف أحد األشخاص 
الخبثــاء، وتحت تأثري واهــم، ولكن ال بأس 
فالح سيكون اىل جانبك، ويُنبئك بأيام خري 

وسعد.

ال تعظم األمور يف رأســك وتابع ما هممت 
القيام به ألن الح حليفك. األشــياء الجميلة 
يف حبيبــك قد تقربك منــه أك من اي وقت 

. م

عليك تنظيم وقتك وأمورك العملية أك من 
. عاطفيا، الحب  املــايض، وابتعد عن الفو

ا، فال تتعلق باألوهام.  الحقيقي ال يأيت دا

مســاعدة قيمة يقدمها لــك أحد األصدقاء 
األوفياء. حالتك بشكل عام تسري نحو التحسن. 
حاول أن تعيد اليك االبتسامة والثقة بالنفس.

متيــل هذه الفرتة اىل املبالغة يف تفســري 
األمور وتحليلها مام يسبب لك بعض الصعوبات 
مع املحيطني بك. تحتاج اىل الوحدة والهدوء. 

تسعى اىل تحسني وضعك املادي واالجتامعي، 
وهناك مــرشوع زواج يف األفق. عالقات مع 

أنسباء قد تؤدي اىل رحلة قصرية خرّية.

اعمــل بانتظام وارادة قويــة يك تضمن 
لنفســك النجا واملستقبل الزاهر. تفاُهم جيد 
مع الرشيك وأحالم مشــرتكة ستكون رائعة 

وبّناءة.

موعــدك قريب مع الحــب الكبري، لكن يف 
هــذه الفرتة الصعبة تُوّجــه كل طاقتك نحو 
العمــل واالنتاج، فتغرق خلف األوراق وتن 

نداء القلب.

ال فائدة من االنغالق عىل نفســك يف هذه 
املرحلة املحرّية. قد تغرّي من جهودك عىل نحو 

يرضيك، وستنتهي أغلب ترصفاتك لصالحك. 

تتدبر أمورك كأن الح منحك عصا سحرية 
قــادرة عىل ازالة كل مــا يزعجك. عاطفيا، ال 
تترسع يف الحب وتظهر هيامك لشخ معنّي.

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

(24 متوز  23 آب(

امليزان

(24 أيلول  22 ت1)

القوس

(22ت2  21 ك1)

الدلو

(21 ك2  19 شباط(

الحل السابق

الحل السابق

كولومبيا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 
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ــــــــي ــــــــك حســــــــابات ميقات ــــــــي و »لغــــــــم« دياب يرب ــــــــون الحال ــــــــى القان ــــــــات عل ــــــــات واالنتخاب ال تعيين

ــــــــكار ــــــــكار هــــــــو األداة األساســــــــية للفوضــــــــى املتفشــــــــية فــــــــي لبنــــــــان... والحــــــــل بضــــــــرب هــــــــذا االحت االحت

ــتان ــ ــ ــ ــــي أفغانس ــ ــ ــــرب ف ــ ــ ــال الغ ــ ــ ــ ــــن أفع ــ ــــة عــ ــ ــ ــرة الناجم ــ ــ ــؤولية الهجــ ــ ــ ــ ــــل مس ــ ــ ــــن نتحم ــ ــ ــــروف: ل ــ ــ الف

تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

ودياب، وهذا ما اوردته »الديار« يف عددها صبا األحد.
وحتى انقشــاع مســار التحقيق القضايئ »وفكفكة« هذا 
اللغــم عىل الطريقة اللبنانية  حســب مصــادر عليمة ، فإن 
حكومة ميقايت  تشكل الفرصة األخرية لخروج لبنان من املوت 
الحتمي، وهذا يفرض اعطاءها  الفرصة  للعمل مع فرتة سام 
بالحد االد  ل3 أشهر  كام تؤكد مصادر مؤيدة للحكومة التي 
تســأل : ما البديل عن حكومــة ميقايت اال  الخراب والفو 
ورمبا الدماء والدموع او« الكرباج »  الخارجي وفرض وصاية 
جديدة  فالحكومة لن تحقق املعجزات، لكن السؤال األسايس 
إىل فريق »نعيق ألبوم« ما املطلوب وملاذا تجاهل كل املؤرشات 
االيجابية األخرية مع إعالن مســؤول السياسة الخارجية يف 
االتحــاد األورويب جورج بروديل عن تعليــق العقوبات عىل 
لبنان بعد  تشكيل الحكومة ووصول ممثل عن منظمة الصحة 
العاملية اليوم إىل بريوت  ، باإلضافة إىل  وصول الفيول العراقي 
وجــر الغاز املرصي والكهرباء من االردن ومليار و135 مليون 
دوالر من البنك الدويل، مع معلومات مؤكدة عن اجتامع للبنك 
الدويل يف شــهر ترشين األول لبحث  تحريك بعض القروض 
املجمدة للبنان  واقرار تقديم مســاعدات عاجلة لوزارة الرتبية 
الطالق العام الدرايس بشــكل طبيعي بالتزامن مع وعود من 
االتحاد األورويب وتدخل مبــارش من ماكرون مع اإلماراتيني 
للمساعدة والتواصل مع السعوديني الذين ابلغوا مراجع لبنانية 
بأن ال مســاعدات سعودية للبنان وال تغيريات يف التعاطي مع 
امللف اللبناين واالكتفاء باملراقبة والصمت وهذا النهج لن يتغري 
ومعمول به حاليا، لكن ماكرون يحاول تليني املوقف السعودي ، 
هذا مع العلم ان الدعم السعودي مل يتوقف عن حلفاء الرياض 
بتاتا وتحديدا القوات اللبنانية وحزب الكتائب وشخصيات من 
14 آذار ومن املجتمع املدين وكل من يعادي حزب الله. باملقابل، 
فإن املســاعدات للدولة ماليا وغذائيا محجوبة كليا ولن تعود، 
يف ظل قناعة سعودية ان البلد يديره حزب الله وكل الدعم يذهب 
للحزب، وبالتايل ال أموال سعودية للدولة ولكل من يتعاون مع 
حزب الله من الحريري إىل ميقايت وجنبالط وغريهم. والقرار 
الســعودي واضح وعنوانه »كل من يغطي ويتعامل مع حزب 

الله ليس منا وليس حليفنا، وهذا ينطبق عىل ســعد الحريري 
الذي فقد كل اوراقه يف الرياض مع تهمة جديدة بأنه غطى كل 
مشاريع حزب الله« وهذا الدور ستامرسه حكومة ميقايت ، ويف 
ظل هذه القناعة الســعودية األموال فقط للحلفاء الحقيقيني 
وليس للدولة مطلقا الخاضعة للحزب وللنفط اإليراين » كام ان 

الرياض ستدعم حلفاءها يف االنتخابات النيابية«.
من جهتها، تنظر املصادر بارتيا  إىل وصول النفط اإليراين 
الذي ســيحل  ما بني 30 إىل 40  من حاجات السوق اللبناين 
دون أي كلفــة عــىل الدولة ومن دون اي عقوبات أمريكية او 
غريها وســتصل طالئع شــاحنات املازوت إىل البقاع اليوم 
وســتوزع عىل كل املناطق اللبنانية وقد اتخذت كل الرتتيبات 
النجــا هــذه الخطوة، وبالتــايل ملاذا  يتجاهــل » الفريق 
الســوداوي«   »  كل هذه اإليجابيات البسيطة  واالرصار عىل 
التشكيك وبث  السموم والترسببات عن توقف الدعم وانقطاع 
البنزين واملازوت والخبز، تبني انها غري صحيحة، والدعم قائم 
آلخر الشــهر كام أعلن حاكم مرصف لبنان بعد اجتامعه مع   
ميقــايت وقرار رفع الدعم أواخر أيلــول اتخذ وال رجوع عنه 
يف ظل معلومات عن توافق بني ميقايت وســالمة عىل العمل 
الســتقرار سعر رصف الدوالر. وتشري املعلومات اىل ان السعر 
سيستقر ما بني 14 إىل 15 الف لرية ، مع العلم ان الدعم  ضيع 
290 مليــون دوالر حتــى نهاية أيلول و890 مليون دوالر  بني 
نيســان ومتوز، وهذه األمــوال للمودعني وذهبت وطارت من 
دون أي مردود ومل توقف طوابري الذل، وبالتايل فإن الســؤال 
 ، : أيهام أفضــل للبلد  الحكومــة او الالحكومة املطــرو
فمرحلة الفرا التي امتدت لســنة و31 شهرا فاقمت  املشاكل 
االجتامعية إىل مســتويات مل يشهدها لبنان منذ االستقالل 
وتســببت باملوت البطيء لكل اللبنانيني مع وصول البطالة إىل 
مستويات رهيبة تجاوزت ال 65  وإقفال 90  من املؤسسات 
الصناعية والزراعية املتوســطة وفقدان آالف العائالت مورد 
الــرزق الوحيد ووصول خط الفقر إىل ٧0 مع احتجاز أموال 
95  مــن املودعني  يف املصــارف، حتى أن عدد العائالت التي 
تقدمت بطلبات للحصول عــىل البطاقة التمويلية تجاوز الـ 
٧50 الــف عائلة و90  منهم يســتحقون هذه البطاقة بينام 
األمــوال تكفــي ل 525 الف عائلة و حرمــان 200 الف عائلة 
مــن البطاقة وهذه أزمة بحد ذاتها، كام ان ٧0: من العائالت 

واكــ تخىل عن مواد غذائية متنوعة،   فيام املديرية العامة 
لالمن العام أنجزت 260 الف جواز ســفر ما بني كانون الثاين 
ومنتصــف اب عام 2021 بينام مل يصــل العدد ايل 140 الف 
جواز عام 2020،  امتدت طوابري الذل إىل أمام السفارات بحثا 
عن لقمة عيش كرمية يف بالد الله الواســعة، هذا باإلضافة 
إىل أزمــة العام الدرايس والتكاليف الباهظة والدفع للمدارس 
« ، »وهذا ما ســيؤدي إىل هجرة من  الخاصة بالدوالر »كا
التعليم الخاص إىل الرســمي،  إضافة  إىل معاناة الناس مع 
املستشــفيات واالمصال »واألمراض املزمنــة« والبنج » إىل 
فقــدان الرواتب 90 من قيمتها، ويف املعلومات التي ترسبت 
من خرباء اقتصاديني أن النقاشــات بني وزارة املالية واملرصف 
املركزي توصل إىل قرار باستحالة  زيادة الرواتب  الن   التضخم 
سيصل إىل  مستويات قياسية،  وتم  درس اقرتا  اعطاء بدل 
مايل   بحدود املليون لري ة او النصف راتب شهريا مع إجراءات 
جدية لخفض األسعار  ســيفرضها   انخفاض  سعر الدوالر 
بالتزامــن مع   رقابة صارمة عىل محالت بيع املواد الغذائية، 
وبالتايل فإن كل هذه امللفات تســتدعي  وجود حكومة فاعلة 
قادرة عىل العمل ومواجهة  أملشاكل االجتامعية املتعددة التي 
طوقــت الحكومة منذ اليــوم األول، ومل تواجه حكومة منذ 
االســتقالل هذا الكم من املشاكل  كام واجهته هذه الحكومة.

 عون وميقايت 
وتضيــف مصــادر متابعة لالجواء التي رافقت التشــكيل 
أن الرئيســني عون وميقايت اتفقــا عىل التعاون واالبتعاد عن 
امللفــات الخالفية والرتكيز عىل األمور الحياتية، خصوصا ان  
عمر الحكومة لن يتجاوز 8 أشــهر، وهذا لن يســمح  باجراء 
تعيينات جديدة يف السنة األخرية من العهد يف حاكمية مرصف 
لبنان واالجهزة العســكرية واملجالس وادارات الدولة  قد تفجر 
خالفات كبرية، واالفضل ترك هذا امللف الشــامل للعهد الجديد 
عىل ان تقترص التعيينات عىل بعض املراكز الشاغرة، فالرئيس 
عون يســعى أن  تكون السنة األخرية من عهده هادئة ومنع   
االنفجار االجتامعي وترتيب  اوراقه عىل هذا األســاس وحرص 
جهوده بتخفيف معاناة الناس وإنجاز االســتحقاقات النيابية 
والرئاســية وحتى البلدية اذا امكن. اما الرئيس ميقايت فيعرف 
جيدا أن تع الحكومة سيشــكل انتكاسة سياسية كربى قد 

يدفــع مثنها يف االنتخابات النيابية بينام نجا الحكومة ولو 
يف الحد االدين سيعيده إىل الرساي الحكومي يف اول حكومة 
تؤلــف يف العهــد الجديد. ولذلك  فإن«  راس »  الرئيس ميقايت 
الســيايس« بالدق«  وال بديل عنده  اال نجا حكومته واملدخل  
التعاون مع عون واالبتعاد عن الحالفات، كام ان نجا ميقايت 
سيشــكل  حامية للنادي الســيايس اللبناين قبل االنتخابات 

النيابية.

 االنتخابات النيابية 
ويف موازاة املشــاكل الكربى، بدأت كل القوى السياســية 
تقريبا نشــاطها االنتخايب وتحضرياتها عىل اساس القانون 
الحايل وجوهره الصوت التفضييل. وهذا ما يؤكد ان االنتخابات 
ستجري وفق هذا القانون رغم كل ما يصدر عن مجلس النواب 
ومحــاوالت اللجان النيابية اقرار قانون جديد، وهذا األمر بات 
مستحيال جدا ألن التوافق عىل اي  قانون جديد يحتاج لسنوات 
هذا باإلضافة إىل أن القانون الحايل مدعوم من قوى اساسية، 
وبالتايل فإن املاكينات انطلقت لتصحيح لوائح الشــطب اوال 
وإجراء االحصــاءات الدقيقة وتشــكيل املاكينات االنتخابية 
وتوزيع مساعدات مالية وتقديم الخدمات الرتبوية والغذائية 
حتى أن بعض االحزاب الكربى حسمت األسامء وظهر ان اسامء 
بارزة ســتخرج من املجلس النيايب ملصلحــة األبناء والوجوه 
الشــابة مراعاة ملتطلبات الشــارع والتغيري وحقوق الشباب 
، وهــذه االنتخابات ســتكون األهم يف تاريــ لبنان يف ظل 
متابعــة دولية وعربية وإرصار عىل دعم املجتمع املدين للفوز 
بكتلة نيابية تضم 20 نائبا وقادرة عىل تعطيل قوانني الطبقة 
السياســية وفســادها وبالتايل فإن املجتمع الدويل سيدعم 
لوائــح املجتمع املدين يف كل املناطق  اللبنانية مع تأمني  كل  
الدعم لها ويراهن عىل أحداث التغيري النســبي رغم ان  املجلس 
لــن يخرج عن نفوذ نبيه بري وحزب الله ووليد جنبالط درزيا 
وشــيعيا واملعارك ستنحرص  يف الساحة السنية وسيخوض  
سعد الحريري معركة الحفاظ عىل نفوذه  وحجم كتلته، فيام 
الساحة املسيحية ستشهد معارك كرس عظم بني  التيار الوطني 
والقوات اللبنانية يف ظل معادلة أساسها، من يربح االنتخابات 
النيابية ســيقطع ٧5  من الطريق إىل بعبدا والجلوس عىل« 

الكريس«  يف 23 ترشين الثاين 2022.

عيشــه ويف املواد األساســية التي يستهلكها مثل املحروقات 
والكهرباء وغريها.

تاريخيا، االحتكار هو السمة األساسية التي ميكن إعطاؤها 
للسوق اللبناين الذي هو سوق حّر بحسب الدستور اللبناين. وإذا 
كان هذا االحتكار عدو النظام االقتصادي الحر، فإن الحكومات 
املتعاقبــة مل تقم بأي إجراءات ملكافحة هذا االحتكار. وبالنظر 
إىل هيكلية األسعار يُظهر أن مؤرش األسعار عىل االستهالك مل 
ينخفض بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن وزارة االقتصاد 
والتجارة. فحتى يف ظل االنخفاض التاريخي يف ســعر النفط 
يف العام 2014 حيث فقد سعر برميل النفط أك من ٧0 من 
قيمته ووصل إىل أقل من 30 دوالًرا، نرى أن مؤرش األســعار 
عىل االستهالك انخفض بنسبة 10 فقط! وهو ما يؤكّد وجود 
االحتكار يف لبنان بشــكل مقونن حيث يعتمد التجار عىل مبدأ 
الكلفة الذي مُيكّنهم من الحفاظ عىل أسعار عالية يف ظل عدم 

قدرة وزارة اإلقتصاد والتجارة عىل التأكد من صحة هذه الكلفة.
اليوم يُقّدر الفارق بني ســعر الدوالر املســتخدم يف التجارة 
وبني سعر الدوالر يف السوق السوداء بحدود العرشة االالف لرية 
لبنانية! وهذا ما يجب عىل حكومة الرئيس ميقايت العمل عىل 
مكافحته بهــدف تحقيق األمن الغذايئ واالجتامعي للمواطن 
اللبناين. وباعتقادنا، تتمتع حكومة الرئيس ميقايت اليوم بدعم 
ب االحتكار وسوق املخالفني أمام القضاء.  ســيايس كاٍف ل
وبالتايل ميكن القول ان عدم محاربة االحتكار هو جرمية يف 
حق املواطن اللبناين، فالفو التي يعيشــها لبنان اليوم هي 
الرتجمــة الفعلية لهذا اإلحتكار الذي يعيش خارج القانون من 

دون رقيب أو حسيب!
يف هذا الوقت، ســيحتل الشق املايل للدولة اللبنانية حيًزا 
كبــريًا يف عملية التفاوض مع صنــدوق النقد الدويل حيث 
أصبــح موعد اســتئناف التفاوض هو مســألة وقت إذ من 
املتوقــع أن يبدأ التفاوض خالل أســبوعني،  أي بعد حصول 
حكومــة الرئيــس ميقايت عىل ثقة املجلــس النيايب والتي 

املراقبني أصبحت مضمونة. بحسب 
الديــن العام الذي قامــت حكومة الرئيس حســان دياب 
بتحميله للقطاع املــرصيف واملودعني الكبار، ُمتنّصلة من أي 
مسؤولية عن 92 مليار دوالر دين منها 5٧ مليار دوالر أمرييك 
ر الكبري الذي لحق  بالعملة الصعبة يعود إىل الواجهة مع ال
باملودعني، فقســم كبري من هــذا الدين هو من أموال املودعني 
الذيــن امتنعت حكومة ديــاب عن التفاوض معهم. لذا نرى أن 
البيــان الوزاري لحكومة ميقايت تعهد التفاوض مع املقرضني 
بهدف إعــادة هيكلة الدين العام وهو أمر يبرّش بحل قد يكون 

مقبوال من الطرفني.
يبقــى القول إن حــّل أزمة القطاع املــرصيف الذي قامت 
الحكومة السابقة بطر تصفري رأسامله، ميّر إلزامًيا بحامية 
هــذا القطاع الذي إذا أفلس يعفيه من التزاماته تجاه املودعني، 
وهو ما يُشكّل رضبة كبرية لهم. وبالتايل الحّل األمثل هو إعادة 
الحيــاة لهذا القطاع مع محاســبة كل مرتكب إذا ما وجد، من 
دون املــّس بالهيكلية املؤسســاتية. إعادة الحياة لهذا القطاع 

متر عرب تحويل االقتصاد النقدي إىل اقتصاد رسمي، وذلك من 
خالل إلزام الالعبني االقتصاديني اســتخدام القطاع املرصيف 
واستخدام وسائل الدفع غري النقد مع تحديد سقف لكل عملية 
تجارية بالكا وإلزام استخدام البطاقات املرصفية والشيكات 
ّ دوالرات يف هذا القطاع من  املرصفيــة، باإلضافة إىل ضــ

مصادر خارجية.
يبقــى التحــّدي األكرب لحكومة الرئيس ميقــايت واملتمّثل 
بتوحيد ســعر رصف الدوالر،  ميّر إلزامًيا مبحاربة التطبيقات 
اإللكرتونية واالنتباه إىل الطبقة الفقرية التي ســتعاين جراء 
توحيد سعر الرصف. والشق األهم هو: أي سعر رصف ستعتمد 
الحكومة يف موازنة العام 2022 والذي ســُيحّدد سعر الرصف 
الرســمي مع ما يواكب هذا الرقم من قيود إن من ناحية العجز 
ائب بشــكٍل كبري، وبني  أو نســبة الفقر التي تنمع فرض ال
الضغوطات الصندوقية وغريها وهو ما يفرض عىل حكومة 
الرئيس ميقايت اســتعادة العالقات الطيبة مع الدول الخليجية 

بهدف فتح السوق اللبناين لالستثامرات الخليجية.

االنسحاب من أفغانستان تم بالتنسيق مع الحلفاء والرشكاء.
وأشار إىل أن الواليات املتحدة نقلت دبلوماسيتها بخصوص 
أفغانســتان إىل العاصمة القطرية الدوحة، كام فعلت العديد 

من الدول الرشيكة.
ويف املقابل، تعهدت رئيســة املفوضية األوروبية أورسوال 
فــون دير اليــن، األربعاء، بزيادة املســاعدات اإلنســانية 
ألفغانســتان ووعــدت بأن تقف الكتلــة التي تضم 2٧ دولة 

»بجانب الشعب األفغاين«.
وقالت يف خطاب »حالة االتحاد« الســنوي »يجب أن نبذل 

كل ما بوسعنا لتجنب الخطر الحقيقي هناك واملتمثل مبجاعة 
كبرية وكارثة إنســانية. وســنفعل ما بوسعنا وسنزيد مرة 
أخرى املســاعدات اإلنسانية ألفغانستان مبقدار 100 مليون 

يورو«.

 النساء والغرب والجيش 
إىل ذلــك، دعا وزير الخارجية يف حكومة ترصيف األعامل 
األفغانية إىل عدم الربط بني السياسة واملساعدات اإلنسانية.
ويف أول مؤمتر صحفــي له، أكد أمري خان متقي االلتزام 
بعدم اســتخدام أرايض أفغانســتان ضــد أي دولة، ورفض 
التدخل الخارجي يف شــؤون بالده. وأكد أن أفغانستان تريد 

بنــاء عالقات طيبة وودية مع دول العامل.

وقــال »أمريكا دولة كبرية، وال بد لها أن تتحىل بالصرب، ال 
ينبغي أن تُجمد أمواُل الشعب األفغاين ويُعامل بهذه الطريقة 
القاســية، نريد روابط وعالقات ثنائية جيدة مع دول العامل 
كــام نطالب الدول أال تتدخل يف شــؤوننا، وأال تكون هناك 
ضغــوط، فسياســة الضغط مل تنفع طيلة 20 ســنة، ولن 
تنفــع بعد ذلك أيضــا. والطريق األمثل لبنــاء العالقات هو 

الدبلوماســية، واستقرار أفغانستان يف مصلحة الجميع«.
ولفــت وزير الخارجية األفغاين إىل أن الواليات املتحدة مل 
تف بوعدها بخصوص شــطب أسامء قادة طالبان املدرجني 

تها الســوداء، واعترب ذلك خرقا التفاق الدوحة. عىل قا
ويف شــأن آخر، قــال متقي إن مخاوف الــدول األجنبية 

بشــأن حقوق اإلنسان يف أفغانستان غري منطقية، وأكد أن 
الحقوق. بتلك  الحكومة ملتزمة 

وأضــاف متقي أن الحركة ستســمح للمرأة بالعمل يف كل 
املجاالت وفقا »للرشيعة اإلسالمية«، مشريا إىل أن الوصول 

إىل ذلك يف أنحاء البالد قد يســتغرق بعض الوقت.
بــدوره، قال قائد الجيش األفغــاين بالوكالة إن الحكومة 
الجديــدة لن تســمح ألحــد بزعزعة االســتقرار يف البالد 

و«سنقف بوجه كل من يخل باألمن«.
وكشــف أن املشاورات جارية لتشــكيل جيش جديد قوي 
مهمتــه حامية أفغانســتان فقط. وتعهد بالقول »ســنبدأ 

مشاورات مع مسؤولني سابقني«.
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»تعقب  مجموعة  وذكرت 
العمل املناخي« أمس األربعاء 
يف تقريــر لها أن هناك دولة 
واحــدة فقط  وهي غامبيا 
يف إفريقيــا  تســري عىل 
لخفض  الصحيح  الطريــق 
االنبعاثات، أما بقية الدول فال 
تنفذ االجراءات ملنع العامل من 
تجاوز هدف اتفاقية باريس 
املتمثل يف الحد من االحرتار 

1 درجة مئوية. إىل 5
وحسب التقرير، فإن دولة 
صناعية واحدة فقط  وهي 
اململكــة املتحــدة  اقرتبت 
من القيــام مبا ينبغي عليها 
من خفض انبعاثات الغازات 

املســببة لالحتباس الحراري، ومتويل الطاقة النظيفة للدول 
الفقرية.

ووعــدت مجموعــة كبرية من الدول يف أيــار املايض بعد 
قمة املنــاخ التي عقدها الرئيس األمرييك جو بايدن، بخفض 
االنبعاثات بشــكل كبري، حيــث قالت مجموعة »تعقب العمل 
املناخي« إن فجوة االنبعاثات وهي الفرق بني توقعات االنبعاثات 

والتعهدات  انخفضت بنسبة 11 يف املائة.
وقال املؤلف املشارك للتقرير، بيل هري، وهو الرئيس التنفيذي 
ملنظمة تحليالت املناخ: »هذا الزخم مل يســتمر، وال يزال هناك 

عجز يف عدد البلدان التي تفي بالتزامات التحكم يف االنبعاثات 
لسد الفجوة.«

وخالفا للتقارير السابقة، والتي كانت تقيم الوعود بخفض 
التلوث الكربوين وتغيريات السياســة، شــملت التصنيفات 

الجديدة »قضايا مالية.«
وقال هري إن التمويل قضية بالغة األهمية ملفاوضات املناخ 
يف خريف هذا العام بإســكتلندا، لذلك ســلط التقرير الضوء 
عىل التزامات الدول الغنية للمساعدة يف دفع تكاليف الطاقة 

النظيفة للدول الفقرية.
وأرض ذلك بتصنيف الواليات املتحدة واالتحاد األورويب.

املتحدة ودول أوروبا وروســيا وكذلــك الصني يف حال انهيار 
التفاوض، مشريا إىل رضورة أن يكون لدى بكني دور مهم يف 

هذه الخطة.
وقــال: »يجب أن تتخــوف إيران مــن أن الواليات املتحدة 

ورشكاءها جادون«.
كام أشــار غانتس إىل »خطة ث« خاصة بإرسائيل تق 

باتخاذ إجراءات عســكرية ضد طهــران إذا اقرتبت إيران من 

الحصول عىل ترســانة نووية، قائال: »لسنا أمريكا لكن لدينا 

قدرات خاصة بنا«.

وحذر وزير الدفاع اإلرسائييل من أن انسحاب قوات الواليات 

املتحدة ودول الناتو من أفغانســتان قد يصبح تطورا مشجعا 

عىل مدى طويل بالنســبة إليران ووكالئها يف املنطقة، داعيا 

إىل رضورة عدم الســام بأن تخل طهران إىل استنتاج بأن 

الحزم والقوة يكفيان إلجبار الغرب عىل االستسالم.

غانتــس من االجتامع مع عباس مؤخرا »ألنه ألح عليه واعترب 

ذلك رضورة أمنية«.

وقال بينيت إن لديه 3 مهام يف قطاع غزة، األوىل منع إطالق 

الصواري والبالونات الحارقة، والثانية وقف تعاظم قوة حركة 

املقاومة اإلسالمية )حامس( مقابل هدوء مؤقت، أما الثالثة 

فتتمثل يف إعادة 4 إرسائيليني معتقلني لدى حامس.

ولدى ســؤاله ما إن كان مستعدا إلبرام صفقة تبادل أرسى، 

قال إن ذلك يعتمد عىل الظروف، »بالتأكيد يف ظل ظروف معينة 

نعم، ويف ظروف معينة ال، عارضُت وأعارض عىل الدوام إطالق 

رسا من قتلوا إرسائيليني«.وردا عىل سؤال عام إن كان يسعى 

إىل تســوية مع حركة حامس، قــال بينيت »حامس منظمة 

نقشــت عىل رايتها قتالنا حتى النهاية. مســؤوليتي هي أمن 

مواطني إرسائيل وسكان الجنوب بشكل خاص«.

وأوضح أنه يتبع نهجا جديدا وهو قصف أهداف يف القطاع 

ليس فقط مقابل كل صاروخ، بل أيضا مقابل كل بالون حارق 

يتم إطالقه من غزة.

أغلبية الدول مقصرة كثيرا في الحد من االحتباس الحراري ــرجــــح إمـــكـــانـــيـــة دعــــــم »إســــرائــــيــــل«  غـــانـــتـــس يــ
الســــتــــئــــنــــاف االتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي مــــــع إيــــــــران

لـــلـــقـــاء  وال  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  لـــــدولـــــة  ال  بـــيـــنـــيـــت: 
ــروط ــشــ ــ مـــــع عــــبــــاس ونــــعــــم لــــتــــبــــادل أســــــــرى ب




