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ــــة« ــ ــ ــــد »اللعب ــ ــــر قواعــ ــ ــ ي ــــه ي ــ ــ ــــزب الل ــ ــــــي : حــ ــ ــــرالحصار االميرك ــ ــ ــــــي يكس ــ ــازوت االيران ــ ــ ــ امل
ــــاً« ــ ــ ــــا »ملتبس ــ ــ ــــا وزاري ــ ــ ــــ بيان ــ ــ ــــــويات تنت ... وتســ ــــــ ــ ــــــة« للصهاري ــ ــــــمية »صامت ــــــة رســ ــ طي ت
ــــــــا الحكومــــــــة  ــــــــة«: ان ــــــــدء رفــــــــع الدعــــــــم عــــــــن املحروقــــــــات... ميقاتــــــــي يــــــــدر حــــــــدود »اللعب ب
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»كورونـــــــــــا«:   حـــــــــــاالت  وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة صابـــــــــــة  و 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 47 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

.« 1 صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 179 ل
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 27 إصابة بني 
املقيمــني و20 حالة من بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه 
»تّم تســجيل   حاالت  وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 8387».

ســـــــــــح قرعـــــــــــة لقـــــــــــاء 

ــي  ــ ــ ــ ــ ــل فـ ــ ــ ــ ــ ــان والبرازيـ ــ ــ ــ ــ لبنـ

اليـــــــــــوم ديفيـــــــــــ  كأس 

ص 10ص 10

و االيراين و ا لبنان ام هاري املا

م العقد  اليا  يها اس عم بالدفع النووي ستحص ع ية  ا امري وا

ان لد املنظ الدولية  فيينا مندوبا روسيا وايران الدا

ي ا ة بح اال  سجون العدو اال ة السي تجا عىل املعام اعتصا ا

وستا صحفي بو وودورد وروبر  ل بريي تا 

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين
 

تزامنا مع اقرار بيان وزاري »ملتبس« وحامل »اوجه«، ومع 
دخول رفع الدعم عن املحروقات حيذ التنفيذ، ووسط تطورات 
قضائية متســارعة يف ملف جرمية املرفأ، دخلت اوىل قوافل 
صهاريج املازوت االيراين اىل االرا اللبنانية، هذا الحدث ليس 
ا تحول اسرتاتيجي، يعكس حقيقة وواقع  تفصيال صغريا، وا
موازين القوى عىل الساحة اللبنانية، فكر الحصار االمرييك 
يف وضح النهار من قبل حزب الله »رســالة« بالغة الداللة اىل 
الداخل والخارج، الرشاكة مع ســوريا وايران املحارصتني يف 
فرض معادالت جديدة يشري بوضوح اىل استحالة تحويل لبنان 
اىل منصة الســتعداء محيطه الطبيعي والجغرايف او سلخه 
عن محور املقاومة الذي يشــكل احد اعمدته وليس »اذرعه«..

وبحســب اوســاط سياســية بارزة، فان التفاصيل اللبنانية 
االخرى تبقى مجرد تفاصيل ثانوية يف »لعبة« بحجم يتجاوز 
االداوات الصغرية التي يجري تكليفها مبهامت معينة محدودة 
يف املــكان والزمان، ولهذا ميكن تجاوز »الرتكيبة« الهشــة 
للحكومــة املؤلفة مبعظمها من وزراء ال »يدرون ما يفعلون« 
لكــن ينفذون ما يطلب منهم، وهذا هو املطلوب منهم، ال اكرث 

وال اقل. 

 { ميقايت: انا الحكومة؟ {
 هــذا االمر يدركه جيدا رئيس الحكومة »الربغاميت« نجيب 
ميقايت الذي يحســن اســتغالل الفرص لتبــوء اعىل منصب 
للطائفة الســنية يف لبنان، ويدرك جيــدا التوازنات الداخلية 

والخارجية، ويدرك ايضا محدودية املهمة املطلوبة منه، انقاذ 
مــا ميكن انقاذه يف الفرتة الفاصلــة عن االنتخابات النيابية 
بعدما تامــن املنا الدويل واالقليمي للتهدئة عىل الســاحة 
اللبنانية، ولهذا تجاهل وجود وزراء ضعفاء عىل ميينه ويساره، 
« لصالــح رئيس الجمهورية  وتجاهــل ايضا »الوزن الطاب
وصهره جربان باســيل، وكذلك »هالة« حزب الله املهيمنة عىل 
الحكومة، وارت باملهمة النه لن يخر شــيئا، بل يستثمر 
وجــوده يف الراي الحكومي انتخابيا، وهو طبعا غري معني 
مبصالح اقرانه يف نادي رؤســاء الحكومة الســابقني، فهو 
يرث ســاحة سنية ضعيفة ال قدرة لها عىل مواجهة الساحات 
االخــرى بعدما خرت الدعم الســعودي، وانهكها رئيس تيار 
املستقبل سعد الحريري باخطائه ورهاناته »القاتلة«، ولهذا ال 
يبدو اليوم مهتام بكل ما يثار حوله من »غبار« يدرك ان ارضاء 
اللبنانيني ليس صعبا بعدما تحولوا اىل »شحادين«، اي تحسن 
يف ســعر العملة يعترب انجازا، واي تخفيض يف اسعار املواد 
الغذائية سيكون نجاحا، انتهاء الطوابري عىل املحطات سيسجل 
يف سجله »الذهبي« حتى لو كان الثمن رفع الدعم، مل يعد احد 
مهتام مبحاسبة كل الطبقة السياسية التي ميثلها اليوم عىل 
راس السلطة التنفيذية بالتسبب برقة »العرص«، ولهذا يعترب 
نفســه منقذا، ويقول لزواره انه غري معني بضعف الكثري من 
وزرائه، »فانا« واجهة الحكومة وهي »انا« يقول ميقايت، وال 
داعي للتوقف امام تفاصيل صغرية غري مهمة طاملا ان »الشغل 

واصــــات الفرنســــية باالميركيــــة والبريطانيــــة... ــــد ال اســــتراليا تســــتبدل عق
ــــنطن هنيــــة الحرب الباردة لوا فرنســــا: »انهــــا طعنــــة بالظهــــر« والصيــــن تنــــدد ب

ــران يـ ــع  ــعــدم تسيي الــتــعــامــل م ريـــة ب ــة الـــ ــال ــوك ــا تــطــالــ ال ــي روس
النووي االنتشار  من  الحد  ملعاهدة  »اسرائيل«  انضمام  لعدم  تشدد  طهران 

ر مـــن املــــ بــحــيــاة األســــــر واالحـــتـــالل  ــ ــحـ ـــهـــاد تـ الـــ
ـــفـــران ــبـــة عـــيـــد الـــ ــنـــاسـ ــق الـــضـــفـــة وغــــــــزة بـــمـ ــلـ ـ ــ يـ

وصفت فرنســا قيام أســرتاليا بفسخ  عقد رشاء غواصات 
201  لتستبدلها بعقد مع الواليات املتحدة وبريطانيا  أبرم عام 
لرشاء غواصات تعمل بالدفع النووي من هاتني الدولتني » طعنة 
يف الظهر«. وقد جاء هذا الكالم عىل لســان وزير الخارجية 
الفرنســية جان ايف لودريان بعد الغاء اسرتاليا الرشاكة مع 
مجموعة »نافال غروب« الفرنسية للصناعات الدفاعية لرشاء 
غواصــات تقليدية. وتابــع لودريان ان الرئيس االمرييك  جو 
بايــدن اتخذ قراراً مفاجئاً عىل طريقــة ترامب قائال:« أقمنا 
عالقــة مبنية عىل الثقة مع أســرتاليا، وهذه الثقة تعرضت 

للخيانة«.
وجــاء يف بيان وزارة الخارجية الفرنســية : » أّن »الخيار 
األمرييك الذي يــؤّدي إىل إقصاء حليف ورشيك أورويب مثل 
فرنســا من رشاكة مزمنة مع أســرتاليا، يف وقت نواجه فيه 
تحّديات غري مســبوقة يف منطقة املحيطني الهندي والهاد 
يشري إىل عدم ثبات ال ميكن لفرنسا إال أن ترصده وتأسف له«.

واعتــربت الوزارة أّن »القرار املؤســف الــذي  أعلنت عنه 

دعا مندوب روســيا الدائم لدى املنظامت الدولية يف فيينا، 
ميخائيل أوليانــوف، رشكاء بالده يف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إىل »عدم تســييس التعامل مع إيران النه يعرقل ســري 
العمل الطبيعــي وتعزيز التعاون الفنــي الهاد مع الجانب 
اإليراين« مبا يف ذلك مســألة الجســيامت النووية املكتشفة 
مشددا عىل  الرتكيز بشكل أكرب عىل الشؤون واملهام الحالية.

وقــال أوليانــوف، يف كلمة له أمام مجلــس إدارة الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية، إن »األســئلة املتبقية إليران، يف ما 
يتعلق بالجزيئات املكتشــفة من املواد النووية، ال تستحق مثل 
هذا االهتامم الوثيق من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
واوضح أوليانوف ذلك بـ«طبيعتها التاريخية أو حتى ميكن 
أن نقول، ما قبل التاريخية، وكذلك نظراً إىل غياب املخاطر من 

وجهة نظر حظر االنتشار النووي يف الوقت الحارض«.
من جانبه، قال مندوب إيران لدى املنظامت الدولية يف فيينا، 
كاظم غريب آبادي:« منشــأ التلوث النووي يف إحدى منشآتنا 

حذرت »الجهاد اإلســالمي« »إرسائيل« من املس بحياة 

األرسى، يف حــني فــرض االحتــالل إغالقــا كامال عىل 

الضــــفة الغربية وغزة مبناســبة حلــول عيد الغفران 

اليهودي.

وقد شــددت الحركة الفلســطينية عىل وقوفها بجانب 

األرسى، وســط تقاريــر عن تعــرض بعضهــم للتعذيب 

والتنكيــل، محذرة من املس بحياة األرسى.

ويف مؤمتــر صحفي أمــام مقر الصليــب األحمر يف 

غــزة، قال القيادي بالحركة داود شــهاب إن كل الخيارات 

مفتوحــة للدفاع عن األرسى وحاميتهم .

وقد اشــت أرسى فلســطينيون، كانــت »إرسائيل« 

أعــادت اعتــــقالهم بعــد فرارهم من أحد ســــجونها، 

من تعرضــــهم للتعذيب والتنكيل، بحســب ما أفادت به 

هيئــة شــؤون األرسى واملحررين يف منظمــة التحرير 

. لفلسطينية ا

وكان  أرسى فلســطينيني متكنوا من الفرار من سجن 

جلبوع اإلرسائييل فجر الســادس من الشهر الجاري، عرب 

نفــق حفروه قبل أن تعتقل تــل أبيب 4 منهم عىل دفعتني 

يومي الجمعة والســبت املاضيني.

يف ســياق آخر، فرض جيــ االحتالل إغالقا تاما عىل 

الضفــة الغربية وقطــاع غزة، بدءا من مســاء األربعاء 

وحتى مســاء أمس، مبناسبة حلول يوم الغفران.

وتعزل »إرسائيل« نفســها عن العامل بشــكل كامل يف 

هذه املناســبة التي يحتفل بها اليهود ســنويا، حيث تُغلق 

أبوابهــا، وتتوقف الحركة  العامة والخاصة  املؤسســات 

كامل. بشكل 

كام أعلنت ســلطات االحتــالل تعزيز قواتها يف مناطق 

الغربية. بالضفة  التامس 

ويعترب يوم الغفران، أو ما يُعرف بـ »يوم كيبور«حســب 

تســميته العربية، مقدسا لدى اليهود.

كتـــــــــــاب جديـــــــــــد يكشـــــــــــف تفاصيـــــــــــل 
يـــــــــــرة بالحكـــــــــــم أيـــــــــــام ترامـــــــــــ األ

سلط كتاب »برييل« )خطر( للصحفيني بوب 
وودورد وروبرت كوستا، الضوء عىل الضغوط 
التــي تعرض لها نائب الرئيس الســابق مايك 
بنس لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاســية، 
واقتحام أنصار الرئيس األسبق دونالد ترامب 
مبنى الكابيتول اعرتاضا عىل نتائج االنتخابات 
التي أفضت لفوز املرشــح الدميقراطي، جو 

بايدن.
يذكر الكتاب أن مايك بنس تعرض لضغوط 
شديدة من ترامب يف 5 كانون الثاين املا 
حتى يقلب نتائج االنتخابات، يف الوقت الذي 
كانا يسمعان فيه هتافات األنصار خارج البيت 

األبيض.
وسأل ترامب، بنس: »إذا قال هؤالء إنه لديك 

الســلطة )لقلب النتيجــة(، أال تريد أن تفعل 
ذلك؟«.

ورد عليــه بنس قائــال: »ال أريد ألي أحد أن 
ميتلك هذه السلطة«.

لكــن، ترامب عاد وســأل: »لكن ألن يكون 
من الرائع أن متتلك هذه الســلطة؟«، فأجابه 
ء باســتطاعتي..  بنس: »ال، لقد قمت بكل 

ببساطة هذا أمر مستحيل«.
ويشــري الكاتبان إىل أن ترامب عندما سمع 
هــذا الكالم مــن نائبه الســابق، بدأ يرص 
يف وجهــه قائال: »إنك ال تفهــم، مايك. أنت 
باســتطاعتك أن تفعل ذلك. أنا ال أريد أن أكون 

ســقطت قيمة الدوالر خالل أســبوع 
عــرشة آالف لــرية بعد تأليــف الحكومة 
وحصول شــبه وفاق ســيايس وهذا يدل 
كم أن الطبقة السياســية قامت بتعذيب 
الشــعب اللبناين طوال سنة وأربعة أشهر 
وأنانيتها  الشخصية  عرب وضع مصالحها 
قبل املصلحة الوطنية اللبنانية. انها طبقة 
سياســية فاســدة ولو تألفت الحكومة، 
واملتحــدث األورويب الذي قال يف ترصيح 
له أمس أن الدول األوروبية ســتعمل عىل 

اعادة االموال املنهوبة من لبنان، يدل عىل 
ان الطبقة السياســية نهبت اموال الشعب 
اللبناين واودعتهــا يف مصارف اوروبية 

وامريكية.
اذا حصــل امر اعادة االموال املهربة من 
لبنان من قبل الطبقة السياســية ستظهر 
فضائح كبرية جداً وسيظهر حجم الرقات 
التي قامت بها هذه الطبقة، وعندها يكون 

الحساب امام الشعب اللبناين.

عىل طريق الديار

»الديار«
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»أوركسترا« الفضائح
نبيه الربجي

وصلني رشيط  مسجل 
وهو  كويتي  وزير  لكالم 
لبناين  وزير  قصة  يروي 
للطاقــة مــع الصندوق 
للتنميــة.  الكويتــي 
الرشيــط  بــات أيضــاً 
كبار  بعــض  أيــدي  بني 
املســؤولني. هؤالء الذين 
مع  بافتتان،  يتعاملون،   
الفضيحــة، متامــاً كام 

يتعاملــون مع هيفاء وهبي حني يكون فســتانها أقل 
... دجاجة!  أو ترتديه  الذي ترتديه قطة  الفستان  من 

هنا،  يف هذا البلد،  »أوركسرتا« الفضائح . الصندوق 
عــرض عىل صاحــب املعايل انشــاء معامــل لتوليد 
الكهرباء عــىل امتــداد األرض اللبنانية،   يف غضون 
عامني، وبقــرض لعرشين عاماً، بفائدة متدنية، وحتى 
بصفــر فائدة . مديــر عام الصندوق فوجــئ بالوزير 
يسأل، بوجه خشــبي،  »ونحنا شــو رح يطلعلنا من 

؟  هاالشغلة« 
لو كنا يف دولة ومل نكن يف تورا بورا لعلّقنا الوزير، 

املشنقة. حبل  عىل  العارية،  الفضيحة  كام  عارياً، 
األبواب كلها مرشعــة، ومن بوابة القرص اىل بوابة 
الــراي )ورمبا بوابــة الجنة( أمام ذلــك النوع من 
البرش. ال بأس أن يتحول البلد، من أجل عيون، وجيوب، 

. املقامات، اىل جهنم  املعايل، واصحاب  أصحاب 
الرئيس نجيــب ميقايت الذي نأمــل أن يتخلص من 
الظالل الرمادية التي تحيط به كشــخصية سياســية 
)وما أدراك ما يعني الســيايس يف هــذه املتاهة التي 
كام لو أنها صناعة ســلفادور دايل،   ال صناعة هرني 

غورو(،  يراهن عىل أن تفتح السعودية ذراعيها له .
الخلفية،  األبــواب  فيها  مبا  الياممــة،  قرص  أبواب 
مقفلة يف وجه ســعد الحريري، وهــو ربيب اململكة، 
وقد اختــاره امللك عبداللــه بن عبد العزيــز، بالذات، 
كخليفــة ألبيه ملكاً عىل الطائفــة  وصدراً أعظم يف 
الــراي . ما الذي حدث يك تفتــح أبواب القرص أمام 
من توّجــه الحريري بديالً منه يف الرئاســة الثالثة ؟ 

السنيورة ! انتبهوا اىل أصابع فؤاد 
شــخصية مينية مقيمة يف القاهرة قالت لنا »أنتم 
مثلنا ضحايا حرب ال ناقة لنا فيها وال جمل«.   نعلم مدى 
التقاطع  اليمن، وقد تحــّول، بفعل  اململكة يف  معاناة 
اىل  األمرباطورية،  والسياسات  القبلية  السياسات  بني 
أبلغونا  قد  ايرانيون  ديبلوماسيون  القرن. وكان  غرنيكا 
بأن طهران أشــعلت رؤوس الحوثيــني، تكتيكياً، للحد 

من الضغط السعودي عىل األرض السورية .
اللعب بكل األوراق.  الوقت قد يكون منطقياً  يف ذلك 
ولكن حني نكون أمــام مقربة، وحني ال يعود هناك من 
دور للسعوديني يف األزمة الســورية، ومع انتفاء أي 
مردود جيوســيايس،   أو جيوســرتاتيجي، للحرب. ما 

الجدوى من استمرار الرصاع هناك ؟
يف نهاية املطاف، كل مــا يجري ملصلحة األمريكيني 
سياســياً  وااليرانيني  الســعوديني  يســتنزفون  الذين 
ومالياً، وحتى أخالقياً . املشــكلة أن البالط السعودي 
يتهم حــزب الله بــادارة عبد امللك الحويث عســكرياً 
لبنان ميوت ما دام يف قبضة حزب  وسياسياً، و«لندع 

الجبري. الله«،  بحسب نظرية عادل 
هذا مع اقتناعنا بأن الحزب ليس موجوداً يف اليمن، 
وبأنه ال ميسك بالزمام يف لبنان، واال هل كان بامكان 
الجــرنال كينيث ماكنــزي أن يتجّول بني السياســيني 

اللبنانيــني كمن يتجّول بني راقصات البيفريل هيلز ؟
كل ذلــك الحصار املربمــج أمريكياً، وعــىل االيقاع 
اللــه  أرىس معادلة توازن  »االرسائييل«، لكون حزب 
رمبا  االرسائيلية«.  العســكرية  »األرمــادا  مع  الرعب 
التاريخية،  بالتضاريس  درايــة  األكرث  كلبنانيني،  كنا، 
والتضاريس االيديولوجيــة، للعقل التورايت حني دخل 
اىل بــريوت،   ودّمر املنازل فــوق أهلها، وذبح اآلالف 

... البنادق  بحراب 
وهــا أن نفتــايل بينيــت يقــول لألمريكيني، كام 
يقــول للعامل، بكل فظاظة، وبــكل فظاعة : »ال دولة 
فلســطينية«. يف هذه الحال،  يفرتض أن يبقى ماليني 
الفلســطينني، واىل األبد، داخل األســالك الشائكة أو 
داخل قبورهم . هل مثة من بربرية أشــد هوالً من تلك 

؟  الرببرية 
املجتمع الدويل، كخدعــة،  أو كبدعة، أمرباطورية، 
العرب  . ماذا عن  بني اآلذان الصامء والعيون الصــامء 
يدركون،  ليتهم  ؟  األبواب يف وجوهنــا  يقفلون  الذين 
أن يدركوا من  يوماً ما، من هم »االرسائيليــون. األهم 

اللبنانيون.  ... هم 
بــــعد كل الــذي جرى ويجــري، هل حقــاً هناك 

؟ لبنانيون 

ابتسام شديد

مل يتضــح بعــد موقف رســمي ورصيح 
لـ »كتلة املســتقبل« من مســألة منح الثقة 
لحكومــة الرئيــس نجيب ميقــايت، ولو ان 
كل املــؤرشات تدّل عىل عــدم انتقاله الطالق 
معارضة ضد الحكومة بعد تســليمه مبشيئة 
صدور الحكومــة امليقايت التــي مل تعجبه،  
ومل يهضمهــا ســعد الحريري لجهــة الثلث 
املعطل لبعبدا فيهــا،  لكنه رضخ اىل الظروف 
واملتغريات التي دفعت يف اتجاه اعطاء ميقايت 

ما مل يحصل عليه. 
يرتدد يف الكواليس السياسية ان »املستقبل« 
قد يعطي الثقــة مع عملية توزيع أصوات يف 
سياق لعبة األدوار التي سينتهجها والذي صار 
واضحا انه سيذهب اىل املعارضة املوّجهة اىل 
العهد والتيــار الوطني الحر أكرث من معارضة 

الحكومة لشد العصب الجامهريي قبل االنتخابات النيابية.
بعد ســتة عرش عاما من العمل السيايس، ميكن اعتبار ان 
»الحريرية السياسية« شهدت ضمورا قويا للمرة االوىل، مام 

يحتم العمل عىل االنتخابات العادة تعويم الحريري. 
بالنسبة اىل كثريين، فان ســعد الحريري الذي فاوض يف 
الحديقــة الخلفية اىل جانب ميقايت خر سياســيا، ووقع 
ضحية ســوء ادارة فريقه السيايس واألحداث، يف حني نجح 
نجيب ميقايت وصار رئيســا للمرة الثالثة، مسّجال رقام يف 
تشــكيل حكومة يف مهلة مل تتجاوز األسابيع ، مع العلم ان 
مهمة ميقايت تأّمنت لها  العوامــل اإلقليمية، ومل تكن لتولد  

لوال توافق ميقايت ورئيس الجمهورية العامد ميشال عون.
وفق مصادر سياســية، فان رئيس »تيار املســتقبل« أخطا 

يف رهاناتــه، أوال ألنه وثــق مبعادلة ان مــا مل يعط له لن 
يعطــى مليقــايت، وألنه أيضــا وقع تحت تأثــري ترصيحات 
ميقايت وايحاءاته باالعتذار كلام توترت املفاوضات بني بعبدا 

وبالتينوم. 
استطاع ميقايت ان يعرب اختبار التشكيل يف مرحلة  شديدة 
الخطورة عىل حافة جهنم اقتصادية، فوضعت الحكومة بيانها 
الوزاري الــذي يحايك التحقيق يف انفجــار  املرفأ  والتدقيق 
الجنايئ وصوال اىل االنتخابات النيابية،  مام يطرح تساؤالت 
عن موقع الحريري يف املســتقبل و مسار العالقة مع رئيس 
الحكومة، الــذي زار دار الطائفة حاصال عىل بركة حكومته، 
ومع ذلك ال تزال الشــكوك قامئة حول مسار العالقة بني بيت 
الوسط والراي، وسط ما يرتدد عن ابتعاد  مؤقت مليقايت عن 
»نادي رؤساء الحكومة السابقني« بسبب عدم موافقة زمالئه 

ادارته  مفاوضات  يف »النادي« عىل طريقــة 
التأليف والثلث املعطل املموه  لبعبدا يف الوزارة .

مع ذلك يؤكد نواب يف »تيار املســتقبل« ان 
ليس هناك من حرد سيايس او عدم رىض تجاه 
ميقايت لكن بعــض املالحظات فقط، مؤكدين 
ان أولوية  »التيار« التوجه اىل القواعد الشعبية 
الحادة ضمن  األزمات  ملساعدتها عىل مواجهة 

االمكانات املتاحة.
لـ  املقبلة يشــكل تحديا  االنتخابــات  ملف 
رسا  وليس  قواعده،  مللمة  العادة  »املســتقبل« 
ان بيت الوســط خارج التسوية الجديدة،  ولن 
يكون سهال عىل الحريري تقّبل هزمية اخراجه 

وعودة التيار الوطني الحر اىل الحكومة.
من الطبيعي ان يكون »املستقبل« رأس حربة 
الفريق املعارض يف املرحلة املقبلة، حيث يركز 
السني  الشارع  نبض  اســتعادة  الحريري عىل 
بعد ان برز له صديق وحليف سيايس لدود هو 
ميقايت الذي يتطلع اىل ان ينــــجح يف االصــالحات ليحوذ 
عىل الثقة الدولية التي ســتفتح له باب الزعامة السياسية، 
وعــىل األرجح فان ميقــايت لن يكون جاهزا فقط لســامع 
توجيهــات »نادي رؤســاء الحكومة« مع حرصــه أال تتوتر 

عالقته بهم .
بني ميقايت والحريري »سباق حبي« ليس هدفه التصفية، 
او ان يخرج أحدهام اآلخر، فرئيس الحكومة يسعى الستثامر 
التأييــد الدويل لحكومتــه من أجل تثبيــت حيثيته الخاصة 
واستقالليته،  فيام ســيحافظ الحريري عىل عالقته مع عني 
التينة وحزب اللــه عىل ان تكون املعركــة مفتوحة عىل كل 
األشكال مع العهد الذي سقط، فيام حكومة ميقايت ُمحاطة 

باأللغام.

»التيــــــار األزرق« ســــــّلم بمشــــــيئة حكومة ميقاتــــــي... ومنح الثقة ُمرتبط بشــــــروط
»سباق حبي« بين بيت الوسط وبالتينوم...معارضة »املستقبل« ُموّجهة الى العهد وفريقه فقط 

كامل ذبيان

االنتخابــات النيابية التي جرت يف ايــار عام 2018، افرزت 
نتائجها نوابا ســنة من خارج »تيار املستقبل«، ومنهم 7 نواب 
من اصل 29 يصنفون سياســيا يف خــط املقاومة، او ما كان 
يعرف بقوى 8 آذار، التي تفرقت منــذ »التحالف الرباعي« بني 
حركة »أمل« و«حزب الله« من جهة و«تيار املستقبل« والحزب 
التقدمي االشــرتايك يف االنتخابات النيابية عام 2005، كام 

فرط عقد قوى 14 آذار.
وتكّون من النواب الســنة داخل الطائفة الســنية، »اللقاء 
التشــاوري« الذي بقي خارجه النائب اسامة سعد، وضم كل 
من النــواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، عدنان طرابليس، 
جهاد الصمد، قاســم هاشم، ووليد ســكرية، حيث متكن هذا 
اللقاء من ان يقدم نفسه حالة سياسية، يف الساحة السنية، 
اعطته الفرصة يك يكون رشيــكا يف القرار داخل الحكومة، 
بعد ان ســادت اآلحادية السياسية التي مثلها »تيار املستقبل« 
بعد خروج القوات السورية من لبنان والتفرد بالقرار، واكتساح 
املقاعد الســنية يف العديد من املحافظات واالقضية، وساعد 
يف ذلك قانون انتخاب يعتمد النظام االكرثي، لكن ومع تعديل 
القانون واعتامد النســبية فيه، تبدلت النتائج لصالح مكونات 

سياسية وحزبية، كان مينعها االكرثي من التمثيل النيايب.

ويف اول حكومة تشــكلت بعد االنتخابــات قبل نحو اربع 
ســنوات، متثل »اللقاء التشــاوري« بوزير منه وسمي حسن 
مراد، نجــل النائب مراد، ومل يقبل به الرئيس ســعد الحريري 
الذي ترأس الحكومة اال ان ارصار رئيس الجمهورية ميشــال 
عون ومعه »التيار الوطني الحر« عىل توزير احد اعضاء اللقاء 
او من يســميه ودعم »حزب الله« له، مام اضطر الحريري، اىل 
ان يسلم بالواقع،وهذا كان خرقا سياسيا يف الطائفة السنية، 
التي حاولت »الحريرية السياسية« احتكار متثيلها وفق مصدر 
مقرب من اللقاء الذي شارك ايضا يف حكومة حسان دياب عرب 
الوزير طالل حواط، القريب من النائب فيصل كرامي واملسمى 

منه، وموافقة اعضاء اللقاء.
اما يف الحكومة الحالية، فان »اللقاء التشــاوري« مل يتمثل 
فيها، بالرغم من ان اثنني من اعضائه ســميا الرئيس ميقايت 
وهام مراد وطرابليس، حيث يُكشــف مصدر يف اللقاء، اىل ان 
ميقــايت مل يتواصل مع اللقاء او اعضاء منه، للمشــاركة يف 
الحكومة، كام ان اللقاء مل يكن متحمسا ليتمثل فيها، او تتدخل 
اطراف حليفة وصديقة، وتطرح ان يكون له وزير يف الحكومة 
كام يف الحكومتني الســابقتني، حيــث ان الحريري مل يطرح 
يف تشــكيلته التي قدمها لرئيس الجمهورية ال سيام االخرية، 
اي اسم من »اللقاء التشــاوري«، او يطلب تسمية منهم، كام 
فعل مع قوى سياســية وحزبية وكتل نيابية، النه كان يصف 

حكومته بانها مكونة من مستقلني واصحاب اختصاص وهذا 
مل يكن متوفرا بالكامل يف صيغ التشكيالت التي قدمها.

فالتمثيل السني محصور بالرئيس ميقايت و«تيار املستقبل«. 
وان وزراء منهم سبق واقرتحهم الحريري كوزير الصحة فراس 
االبيض ووزير البيئة نارص ياسني، وابقاهام ميقايت كام وزراء 

آخرين ممثلني لقوى سياسية.
ومع خروج »اللقاء التشاوري« من الحكومة واملستمر بثالثة 
اعضاء، ويتوسع عند الرضورة، فهل سيمنح الثقة للحكومة، 

أم ميتنع؟
ينتظر اللقاء، توزيــع البيان الوزاري للحكومة، ليطلع عليه 
اعضاؤه، وهو ســيجتمع قبل دعوة مجلــس النواب لالنعقاد 
ملناقشــة البيان، ومنح الثقــة، اذ ان املوقف مرتبط، مبقاربة 
البيان لحاجات الناس امللحة، ال ســيام يف املســائل الحياتية 
والخدماتية والوضع املايل والنقــدي، والحلول املقرتحة، وما 
اذا كانــت تلتقي مع ما يفكر فيه اعضاء اللقاء الذي ميثل نحو 
30% من املواطنني الذين منحوا اصواتهم العضائه، وال ميكن اال 
ان يتم التفكــري بهؤالء الذين اكتووا بنار الفقر وفقدوا قدرتهم 

الرشائية، وخروا ودائعهم املالية يف املصارف.
واالتجاه يف »اللقاء التشاوري« قد يكون يف منح الحكومة 
الثقة، واعطاء فرصة لها لوقف االنهيار والعمل لالصالح، يف 

الوقت القصري املتاح لها.

الحكومة فــي  املــشــاركــة  ــعــرض عليه  يُ ــم  ل ُســنــة  ــواب  ــن ل ــشــاوري«  ــت ال »الــلــقــاء 
ــالح ــالصــ ــ ــار والــــعــــمــــل ل ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــح فــــرصــــة لــــوقــــف االنـ ــ ــن ــ ــة هـــــي مل ــ ــق ــ ــث ــ ال

ــادة لـــبـــنـــان :  ــ ــق ــ االتــــحــــاد األوروبـــــــــي ل
2022 االنـــتـــخـــابـــات  ــل  ــيـ ــأجـ تـ لـــعـــدم 

اكد الربملان االورويب يف جلســة عقدها،«عىل مسؤولية 
حزب الله يف أزمة لبنان االقتصادية واالجتامعية«. 

ودعا دوله اىل »وضع قامئة مؤسســات وأشــخاص يف 
لبنان ينطبق عليهم نظام العقوبات«. واعترب يف قرار اصدره 

»كارثة لبنان سببها حفنة من املسؤولني«. 
كام دعــا »قادة لبنان لعدم تأجيــل االنتخابات عام 2022 

تحت أي سبب«.

ــاون  ــعـ ــتـ ــل الـ ــ ــب ــ ــم عــــــرض ُس ــ ــي ــ ــراه ــ اب
ــي  ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ مــــــــع الـــــســـــفـــــيـــــر الـ

إســتقبل املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم يف 
مكتبه ظهر امس، الســفري الربيطاين يف لبنان إيان كوالرد، 
وعرض معه األوضاع العامة يف لبنان واملنطقة وسبل تعزيز 

التعاون بني السفارة واألمن العام.

ابراهيم مستقبالً السفري الربيطاين

اســـتـــقـــبـــل الـــســـفـــيـــر الـــســـوري
قــــــــــاســــــــــم: ضــــــــــــــــــــرورة عــــــــــودة
 العالقات اللبنانّية - السوريّة لسابق عهدها

أشار اســتقبل نائب االمني العام لحزب الله  الشيخ نعيم 
قاســم، اىل أنه »من الرضوري أن تعود العالقات األخوية 
بني  لبنان وســوريا  إىل سابق عهدها، وما حصل  من كر 
للحصــار االمرييك عىل ســوريا من خالل خــرق  قانون 
قيرص العدواين هو بداية مرحلة  جديدة من املواجهة التي 
البلدين  انتصارات سياســية واقتصادية ملصلحة  ستحقق 

سوريا ولبنان«.
أضاف خالل استقباله  الســفري السوري  يف لبنان عيل 
عبــد  الكريم عيل: »حــزب الله تصــدى ملقاومة  ارسائيل  
لتحرير  األرض  واإلنســان، ويتصدى يف مواجهة  الحصار 
العزة وتدعيم اســتقالل  االقتصادي واالجتامعي لتحقيق 
لبنان وحامية املواطنني اجتامعياً  وسياســياً. وسيتصدى 
يف كل املجــاالت التي تعنــي االســتقالل والكرامة يف 

مواجهة العدوان  االمرييك واالرسائييل«. 
أما الســفري الســوري فاعترب أنه »أصغيــت إليه وإىل 
قراءته  املتفائلة الحذرة تجاه الوضع يف لبنان واستبشاره 
بإمكانية النجاح يف تفعيل العالقة االخوية بني  ســوريا 
ولبنان، وأيضاً عرب ســوريا مع أشّقاء ودول يف املنطقة، 
تفــاَءل بإمكانية إنجاز نجاحات  بــدأت مقّدماتها وميكن 
البنــاء عليها يف اســتجرار الطّاقة، الغــاز املرصي عرب 
ســوريا والكهرباء   االردين عرب ســوريا، وأيضاً التواصل 
مع  العــراق  واالردن والرّشق بعاّمة عرب ســوريا وتفعيل 
البلدين«،  املعنيــة يف  لــوزارات  ا  العالقة األخويــة بني 
مضيفا »وتم التطّرق ايضاً يف اســتثامر انتصار ســوريا 
 واملقاومــة يف مواجهة إرهاب كان قد شــكل خطراً عىل 
املنطقة وعىل العامل، وهذا الّصمود  واالنتصار الذي كانت 
فيه ســوريا ولبنان يف جبهة واحدة، يجب تثمري النجاح 
فيه وخاّصــة أّن  القوى التي اســتثمرت يف هذا  االرهاب  
اضطُّرت إلعادة النظر وهي تخرج من املنطقة بشــكل أو 
 بآخر، والعدّو اإلرسائيــيل مرتبك واإلرهاب التكفريي صار 
ينقل االســتثامر من جهة اىل أخرى،  ولكن كلها عالمات 

االستثامر فيها«. قّوة يجب 

قاسم مستقبالً السفري السوري

أكــد رئيــس الجمهوريــة 
العامد ميشــال عــون »تقدير 
لبنان للمساعدات التي تقدمها 
منظمــة الصحــة العامليــة 
ل  خال وخصوصا  للبنانيــني، 
األزمات والكوارث التي أصابتهم 
ة  أزمــة جائح وعىل رأســها 
كورونا، وكارثتــا انفجار مرفأ 
بريوت وانفجــار خزان الوقود 
يف بلدة التليل العكارية، والتي 
رضبت لبنــان خالل مواجهته 
ألزمة ماليــة واقتصادية غري 

مسبوقة«. 
العالقة  »تطويــر  وأمل يف 

والتعاون بني لبنان واملنظمــة، ويف أن تدفع زيارة مديرها العام 
ا تيدروس ادهانوم غيربيســوس للبنان، األمــور بهذا االتجاه، 
نظــرا للتحديات الكبرية التي يواجهها لبنــان وتداعيات األزمات 
املالية واالقتصادية والصحية واإلنسانية التي أرخت بثقلها عىل 

مؤسسات الدولة والشعب اللبناين«. 
مواقف الرئيس عون جاءت خالل استقباله املدير العام للمنظمة 
عىل رأس وفد ضم مديرها االقليمي لرشق املتوسط أحمد بن سامل 
املنظري، ونائبة املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان واملنسقة 
املقيمة لألمم املتحدة ومنسقة الشؤون اإلنسانية نجاة رشدي، 
ممثلة منظمة الصحة العاملية يف لبنان اميان الشنقيطي ومديرة 
الربنامج يف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط 
رنا حجة، وتم البحث يف التعاون القائم بني لبنان واملنظمة، وكيفية 

متتني الرشاكة وخصوصا بعد تشكيل الحكومة الجديدة. 
اثر اللقاء، قال غيربيسوس: »نحن سعداء بوجودنا هنا بعد تشكيل 
الحكومة، وقد هنأت رئيس الجمهورية عىل تشكيلها، وأكدت له 
ولوزير الصحة فراس األبيض، أننا ســنعمل معها للمساعدة يف 
تقديم حلول رسيعة وحلول طويلة األمد«، مضيفا »هناك تحديات 
خطرية يف لبنان وابرزها نقص املواد الطبية واملحروقات ومشاكل 
املصارف وتأمني املياه والكهرباء، والتي تؤثر عىل الرشوط الصحية 
للشــعب اللبناين، واتفقنا عىل ما ميكننا القيام به عىل املديني 
القصري والطويل، وانطالقا من رؤية الحكومة ســنكون سعداء 

بتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة«. 
وختم »كام ناقشنا أيضا وضع جائحة كوفيد 19، ويف الواقع 
األمور جيدة عىل هذا املستوى يف لبنان والحالة اليوم هي افضل 
مام كانت عليه خالل املوجة األخرية، ونسبة التلقيح بلغت حتى 
اآلن 30 %، وهو امر جيد مقارنة بالهدف الذي وضعناه عىل مستوى 
العامل. وهناك أمور أخرى ايضا باإلمكان تحسينها، وسنعمل عىل 

تقديم الدعم من اجل ذلك بأي طريقة ممكنة««

{ يف عني التينة {
والتقى الوفد األممــي رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، وتم البحث يف أهمية دعم النظام 

الصحي يف لبنان يف سياق التداعيات الناجمة عن تفيش جائحة 
كورونا وتأثرياتها السلبية عىل النظام الصحي، فضال عن البحث 
يف كيفية تحديد االولويات الصحية مبا يتامىش مع أهداف التنمية 

املستدامة.

{ يف الراي الحكومي {
ثم انتقل الوفد اىل الراي الحكومي حيث التقى رئيس مجلس 
الوزراء نجيب ميقايت، يف حضور وزير الصحة. وأكد ميقايت »ان 
القطاع الصحي يعاين هذه الفرتة بسبب جائحة كورونا والوضع 
االقتصادي املايل الصعب وتداعيات انفجار مرفأ بريوت، مام تسبب 
بهجــرة العديد من االطباء واملمرضني وبنقــص حاد يف األدوية 
والخدمات االستشفائية«، متمنيا عىل املنظمة »العمل عىل تعزيز 
القطاع االستشفايئ اللبناين ال سيام املستشفيات الحكومية عىل 

قاعدة الرشاكة الفعلية«.  
وخالل اللقاء، شدد غيربيسوس عىل وضع املنظمة إمكاناتها 
لدعم لبنان. وشدد عىل أنه سيجري االتصاالت الالزمة مع الجهات 

الدولية املعنية لتعزيز التقدميات التي يحتاج إليها لبنان«.

{ يف الخارجية {
كام زار وفد منظمة الصحة العاملية وزارة الخارجية حيث كان 
يف اســتقباله وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بو حبيب، وأكد 
غيربيسوس »استمرار تقديم املنظمة الدعم للبنان، وال سيام يف 
مواجهة تفيش كوفيد 19، مشــريا »اىل انه جرى عرض مسار 

عملية التلقيح التي بلغت نسبة 30 يف املئة«.
كام شدد الوفد الدويل عىل »االستعداد لتقديم الدعم للحكومة 
الجديدة يف املجاالت كافة التي تقع ضمن اختصاص املنظمة«، 
مثمنا استضافة لبنان للنازحني الســوريني، واعدا بـ«التواصل 
مع املانحني وحــث االرسة الدولية عىل أخذ هذه االســتضافة 
 بعني االعتبار لدى املســاعدة يف عملية النهــوض االقتصادي«.
وأعلن »وضع الخربات العاليــة املوجودة يف املنظمة يف ترصف 
لبنان والجهوزية إلرسال فريق ملساعدة وزارة الصحة، بناء عىل 
طلبها، من اجل وضع الخطوات العملية، يف اطار التصور الشامل 

حول حاجيات لبنان الصحية«.

املسؤولين على  جــال  الــعــاملــّيــة«  »الــصــحــة  عــام  مــديــر 
عون  : لتطوير التعاون نظراً للتحّديات } ميقاتي : لتعزيز القطاع االستشفائي
غيبريسوس : سنعمل مع الحكومة على تقديم حلول سريعة وطويلة األمد

عون مجتمعاً مع مدير منظمة الصحة العاملية عىل رأس وفد           )دااليت ونهرا(



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ـــــــــــــــة ســـــــــــــــتحقاقات املقبل ـــــــــــــــى ا ـــــــــــــــي وعل ـــــــــــــــة ميقات ـــــــــــــــى أداء حكوم ـــــــــــــــركا عل ـــــــــــــــي وامي ـــــــــــــــاد األوروب تح ـــــــــــــــن ا عي
ـــــــــــــــة فـــــــــــــــي نيويـــــــــــــــور معيـــــــــــــــة العاّم ـــــــــــــــات أوروبيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد... والدعـــــــــــــــم الدولـــــــــــــــي ســـــــــــــــتحصل عليـــــــــــــــه فـــــــــــــــي ال ال عقوب

دوليل بشعالين

بعد أن تنال حكومة الرئيس نجيب ميقايت الثقة يف مجلس 
النّواب األسبوع املقبل، عىل ما هو متوّقع، سيكون أداؤها تحت 
مجهر دول اإلتحاد األورويب والواليات املتحدة املتحدة التي قّدمت 
الدعم الكايف لرئيسها ما جعله يتمكّن من تشكيل الحكومة بعد 
شــهر ونصف عىل التكليف. كام أّن تفاقم األزمات السياسية 
واإلقتصادية واإلجتامعية يف البالد، وما واجهه الشعب اللبناين 
وال يــزال من نقص حاد يف الكهرباء والوقود والدواء، قد فرض 
عىل املسؤولني اللبنانيني عقد التسوية بهدف تنفيذ اإلصالحات 
الرضورية التي تحتاجها البالد ملعالجة مختلف األزمات من خالل 
استكامل التفاوض مع صندوق النقد الدويل وإبرام اإلتفاق الذي 
يُخّول الحكومة الحالية، وضع البالد عىل الســكّة الصحيحة 

للتعايف، ولو أ بعد سنوات.
أوساط ديبلوماسية مطّلعة رأت بأّن دول الخارج التي دعمت 
ميقايت، األمر الذي رّسع يف تشكيل الحكومة، رغم عدم الرىض 
السعودي الكايف لشخصه، تود مساعدة لبنان عن طريق حكومة 
فاعلة ومنتجة، سيام وأنّه مع الحكومة املستقيلة، أي حكومة 
الرئيس حّســان دياب مل يكن بإمكانها مساعدته يف تحقيق 
اإلصالحات املطلوبة. ولهذا فهي منــذ اآلن، وبعد نيل حكومة 
ميقايت الثقة، ستكون عينها عىل أدائها، كام أنّها ستبقى عىل 
تواصل معها يف كّل خطوة تُقدم عليها من أجل معالجة املشاكل 
اإلقتصادية والحياتية القامئــة. وتركّز هذه الدول عىل رضورة 
أن تكون هذه الحكومة مدعومة بشكل كبري من الكتل النيابية 
التي ستمنحها الثقة ل ال تجري محاوالت عرقلة عملها، عىل 
غرار ما حصل مع حكومة دياب. علامً بأّن تفيّش وباء »كورونا« 
هو الذي حال بالدرجة األوىل دون متكّن حكومته من إنجاز ما 

وعدت به، أي من تنفيذ الخطّة التي وضعتها. 
غري أّن الواليات املتحدة األمريكية، ودول اإلتحاد األورويب التي 
تُراقب الحكومة تعترب بأّن التريع يف إقرار البيان الوزاري من 
دون أي تأخري أو إبطاء، والذي تضّمن يف جزء كبري منه خطّة 
الحكومة السابقة، مُيكن أن يتحّقق إذا ما بدأت الحكومة باعتامد 
اإلجراءات الرضورية من دون أي إضاعة للوقت، مبا يضمن توفري 

اإلحتياجات الرضورية للمواطنني، ووضع املشاريع املستقبلية 
إلخراج لبنان من الهوة التي سقط فيها. ولكن عليها أوالً أن تنال 
الثقة يف مجلس النّواب، وأال ينقل وزراؤها الخالفات السياسية 
السائدة بني األحزاب اىل جلسات مجلس الوزراء، ل تتمكّن دول 

الخارج من دعم خطّة التعايف.
وبالطبع، فــإّن املجتمع الدويل ســيكون عندها اىل جانب 
حكومة ميقايت، عىل ما أضافت االوســاط، وهذا ما سيجري 
التأكيد عليه خالل الدورة السادسة والسبعني للجمعية العاّمة 
لألمم املتحدة يف نيويــورك التي افتتحت يف 14 أيلول الجاري، 
وتُعقد املناقشــة العامة من 21 اىل 27 منــه. هذه الدورة التي 
سُيشــارك فيها رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ورئيس 
الحكومة نجيب ميقايت بعد نيــل حكومته الثقة يف مجلس 
النّواب اىل جانب عدد كبريمن رؤساء وزعامء الدول والحكومات 
شــخصياً، خالفاً ملا كان عليه الحال يف العام املا إذ ُعقدت 

الدورة الـ 75 إفرتاضياً بسبب »كورونا«. كام أّن الرئيس األمرييك 
جو بايدن سُيلقي خطابه األول أمام الجمعية العاّمة منذ تولّيه 
منصبه الثالثاء املقبل، وسيتطرّق خالله اىل الوضع يف منطقة 
الرشق األوسط ولبنان، وإن كان سيويل األولوية فيه اىل جائحة 
»كورونا« التي ال تزال تُشكّل تحّدياً رئيسياً للعامل أجمع، فضالً 

عن الوضع يف أفغانستان.
يف الوقت نفســه، يُطالب اإلتحاد األورويب حكومة ميقايت 
نتخابات البلدية واإلختيارية  أن تبدأ بشكل جّدي بالتحضريات ل
والنيابية، وكذلك الرئاسية التي ستجري يف العام املقبل، مع ضامن 
أن تكون إنتخابات حرّة وعادلة وشّفافة، ولهذا سيبحث يف نرش 
بعثة ملراقبــة اإلنتخابات النيابية املقبلــة لضامن مصداقيتها 
ونزاهتها، عىل غرار ما حصل يف الدورات األخرية السابقة. وعليه، 
فإّن اإلتحاد سيقف خالل الفرتة املقبلة اىل جانب الشعب اللبناين 

لتجاوز التحديّات التي يواجهها لبنان يف الوقت الراهن.

وفيــام يتعلّق بالعقوبــات التي كان يُفرتض أن يُناقشــها 
الربملان األورويب خالل شــهر أيلول الجاري، فذكرت األوساط 
نفسها بأّن املجلس كان أعّد إطارها القانوين، وكان يوّد فرضها 
كونها تتعلّق أساســاً بعرقلة تشكيل الحكومة،ولكن بعد والدة 
حكومة ميقايت، فإّن الدول األعضاء لن تفرض أي عقوبات عىل 
، ألّن الهدف من  أحد،فالوقت املناسب للقيام بهذا األمر قد م
التلويح بالعقوبات كان تشكيل الحكومة، وقد ُشكّلت فعالً، ومل 

يعد من جدوى للعقوبات.
أّما أن يكــون لبعض دول اإلتحاد مأخــذاً عىل عودة الطبقة 
السياسية نفسها التي أفقرت البلد اىل الحكومة ملحاولة إنقاذه، 
تحاد اإلعرتاض عليه، عىل ما أوضحت  فإّن هذا الواقع ال مُيكن ل
االوساط، ال سيام وأنّه كان يُشّدد عىل رضورة تشكيل الحكومة 
من خالل التوافق بني املســؤولني اللبنانيني أنفسهم. ولهذا فإّن 
اإلتحاد ينظر اىل إمكانية إحداث التغيري من خالل أصوات الناخبني 
يف صناديــق اإلقرتاع، وليس من خالل أي أمــر آخر. ومنذ اآلن، 
وحتى موعد إجراء اإلنتخابات النيابية يف ربيع العام املقبل، فإّن 
اإلتحاد األورويب يُطالب الحكومة الجديدة مبواجهة املشاكل التي 
يعاين منها الشعب اللبناين وإيجاد الحلول الناجعة لها بعيداً عن 
املصالح الشخصية. فكلّام ظهرت جديّة يف حّل األزمات اليومية 
كلّام استمرّت يف الحصول عىل دعم اإلتحاد الذي لن يتوا عندها 
عن تقديم السامعدات املالية لها. علامً بأّن اإلتحاد قّدم للبنان منذ 
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لبنان عىل التكّيف مع األزمة السورية. فيام سيقوم يف مساعداته 
املقبلة بالرتكيز عىل تحسني وضع اللبنانيني الذين أصبح أكرث من 
نصفهم يعي حالة من الفقر بسبب اإلرتفاع الجنوين لألسعار 

وانخفاض القدرة الرشائية للعملة الوطنية. 
وتقول األوســاط عينها بأّن اإلتحاد الذي يعلــم بأّن لبنان 
يستضيف نحو مليون و800 ألف نازح سوري رغم ضعف إمكاناته 
ويقّدر له هذا األمر، سيعمل عىل زيادة املساعدات له، كام عىل 
تسهيل اتفاق الحكومة الجديدة مع صندوق النقد الدويل، عىل 
ما شّددت االوساط، واستمرار دعمها من خالل متابعة عملها 
وتطّوره عن كثب ملنع البالد من الســقوط ومســاعدته عىل 

النهوض من اإلنهيار ووقف النسبة املتزايدة من هجرة الشباب. 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــوان واحـــــــــــــــد: ال ُمســـــــــــــــاعدات مادي ـــــــــــــــي ... والعن ـــــــــــــــة ميقات ـــــــــــــــال حكوم ـــــــــــــــي صمتهـــــــــــــــا حي ـــــــــــــــاض ُمســـــــــــــــتمّرة ف الري
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــى اراضيه ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــن لبنانيي ـــــــــــــــة لعاملي ـــــــــــــــية ُمرتقب ـــــــــــــــة سياس ـــــــــــــــع غربل ـــــــــــــــان م ـــــــــــــــة لبن ـــــــــــــــعودية ملقاطع ـــــــــــــــة س حمل

صونيا رزق

مل يتلق رئيس الحكومة نجيب ميقــايت الكثري من الدعم 
السيايس الدويل، من خالل سامعه كلامت املديح والتشجيع 
ّ فرتة عىل تكليفه، االمر الذي  بتشــكيل حكومته، بعد م
ّ بهذه املغامرة، املعروفة النتائج  لن يشــجعه كثرياً عىل امل
سلفاً، خصوصاً يف حال مل متّد له ايادي العون، بعد ان وصل 
مطّوقاً بالتناحر من قبل الفريق االخر، املفرتض ان يشكّل معه 
ثنائية نشــيطة لتحقيق ما ميكن، عرب عملية إنقاذ رسيعة 
تنتشــل لبنان من قعر الهاوية، مع غياب الفت للدعم العريب 
املطلوب، بإستثناء مرص التي سارعت اىل الرتحيب بالحكومة 

الجديدة التي ساهمت سياسياً يف إيصالها.
 اما الدعم املطلوب اليوم، وفق مصادر سياســية متابعة، 
فهو من اململكة العربية الســعودية،  لكنــه بقي غائباً عىل 
ّ اســبوع عىل تشــكيل الحكومة امليقاتية،  الرغم من م
ومع ذلك ال يزال الصوت الســعودي خافتــاً غري مهتم، فال 
بيان تأييد او دعم او ما يشــبهه، بل سكوت يحمل يف طياته 

رسائل وصلت برعة وال تراجع عنها، فاململكة غري راضية، 
واملــؤرشات تؤكد بأّن الرياض ال تغطــي أي رئيس حكومة، 
اوصلــه حزب الله اىل التكليف ومن ثم اىل الراي، مع دفعه 
اىل عبور بنود بيان وزاري، يستعني دامئاً بالكلامت املرنة يف 
اللغة العربية، وبتدوير الزوايا ليحقق ما يريد، وهكذا كان عرب 

الحكومات املتعاقبة.
ورأت املصادر بأّن واشــنطن وباريــس مل تفلحا يف إقناع 
اململكة، بإسرتجاع لينان اىل الحضن السعودي، كام أن اللقاء 
الثاليث يف روما، وزيارة السفريتني آن غريو  ودورويث  شيا 
اىل الرياض، ودخول الوســطاء عىل الخط  منذ اشــهر، مل 
يحققوا أي اخرتاق يف موقف الرياض ، وإعتذار الرئيس سعد 
الحريري عن التكليف، مل يفلــح يف فتح الدرب املقفل، حتى 
ا ميقــايت ليّحل مكانه ، علّه ينجح بكســب الرىض ، لكن 
النتيجة مل تتقّدم  ولو ببضع خطــوات، وما مل يحصل عليه 
الحريري لن يحصل عليه ميقــايت بالتأكيد، طاملا اّن  البعض 
يتحكّم  بالرئاســة الثالثــة، والنتيجة ال مســاعدات مادية 
واقتصادية، وهذا ما اوضحته كواليس اإلجتامع األســبوعي 

ملجلس الوزراء الســعودي الذي إنعقد  يوم الثالثاء، ومل يرش 
اىل تشكيل الحكومة اللبنانية، واللبيب من اإلشارة يفهم.

والالفت اّن تشــكيل الحكومة اللبنانية، تزامن مع حملة 
يف الشارع الســعودي طالبت مبقاطعة لبنان، أيدتها بعض 
وسائل االعالم الســعودية، وتفاعلت معها وسائل التواصل 
االجتامعي، بســبب تحويل لبنان اىل مصــدر كبري لتهريب 

املخدرات اىل  اململكة.
يف غضون ذلك، تتفاقــم الءات الرياض وبالجملة، وهنالك 
همســات عن إمكانية اإلستغناء عن بعض العاملني اللبنانيني 
يف اململكة، تحت عنوان الغربلة والتدقيق مباضيهم وحارضهم 
السيايس، وســط معلومات بأّن ميقايت لن ييأس، وسيطلب 
موعداً لزيارة السعودية قريباً، خصوصاً أنه عرّب عن رغبته يف 
إعادة تواصل لبنان مع الــدول العربية، وهو يعّول عىل مرص 
واألردن وفرنســا والواليات املتحدة لتقريب هذا التباعد،. لذا ال 
يزال ميقايت يتأمل بإستجابة الرياض لطلب باريس بإستقباله، 
لكن من جهة اخرى قد ال تتقّبل العاصمة الســعودية الطلب 
الباريــيس، من الرئيس ماكرون الذي انتــج اتصاله بالرئيس 

االيراين رئييس، تشكيلة لحكومة ميقايت قبل اسبوع، والتي 
تطلق عليها اململكة تســمية حكومة حزب الله، مام يعني ان 
فرنسا ستجهد لتحقيق هذا الطلب، ولن تظهر األمور اال بعد أن 
تعطي السعودية الضوء األخرض، لزيارة ميقايت  اىل الرياض، 

واجتامعه مع ويّل العهد األمري محمد بن سلامن.
ومن جهة االمارات، فتشري املصادر املذكورة  اىل اّن الوضع 
هناك ليس افضل من السعودية، الّن ترؤس ميقايت للحكومة 
اللبنانيــة، لن يغــرّي يف موقف دول الخليــج حياله، بحيث 
تصفها بحكومة املحاصصة التي لن تســتمر طويالً، عىل ان 
ُتعطى فرصة لثالثة اشهر او اكرث بقليل، اي مئة يوم ملعرفة 
ماذا انتجت يف ظل هذه الظروف الصعبة، مع تشديد مراقبتها 

وخصوصاً رئيسها اذا كان اداة بيد اي دولة.
ولفتت املصــادر اىل اّن لبنان مل يعــد يف اولويات الدول 
الخليجية، التي ترى بأّن الرياض هي عاصمة القرار العريب، 
مام يعني اّن العواصم الخليجية ليســت يف وارد اســتقبال 
ميقايت يف الوقت الراهن، الن الضوء االخرض الســعودي  مل 

يطلق بعد.

أقر مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر امس يف قرص بعبدا 
برئاســة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، البيان الوزاري 
للحكومة بعد إجراء تعديالت طفيفة عليه، والتي ستطلب من 
مجلس النواب الثقة عىل أساســه. كام قرر املجلس ان يكون 

شعار الحكومة »معا لالنقاذ«.
ونوه رئيس الجمهورية ب«عمل اللجنة الوزارية التي أنجزت 
مهمتها برعة«، ومتنى عىل »جميع الوزراء االســتمرار يف 
العمل واإلنتاجية والتعاون، الن ذلك من ابرز أســباب نجاح 
الحكومة«. وشــدد عىل »رضورة اإلرساع يف إيجاد الحلول 
لقضايا الناس املعيشية وايالء هذا املوضوع األفضلية املطلقة 
واق درجات االهتامم، لرفع املعاناة عن املواطنني من دون 

تأخري«.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت الذي شدد عىل 
»الحاجة الدامئــة اىل التضامن لتحقيــق اإلنتاجية املطلوبة 
للحكومة، وشــكر أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا، عىل 
التعاون الذي ابدوه ومتنى ان تســود هذه الروح دامئا من اجل 

مصلحة لبنان«.
وبعد انتهاء الجلسة، تال وزير االعالم جورج قرداحي البيان 
التايل: »عقد مجلس الوزراء جلســته الثانية املخصصة القرار 
البيان الوزاري للحكومة الجديدة، برئاســة رئيس الجمهورية 

وحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء.
يف مستهل الجلســة، نوه رئيس الجمهورية بعمل اللجنة 
الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي أنجزت مهمتها 
برعة بعد مناقشــات مســؤولة وهادفة، شــاكرا أعضاء 
اللجنة عىل عملهم الدؤوب النجاز مســودة البيان، ما يعكس 

الجدية واملثابرة لتنفيذ املهام 
املطلوبة.

الرئيس عون »عىل  ومتنى 
يف  االستمرار  الوزراء  جميع 
والتعاون،  واإلنتاجية  العمل 
ابرز أســباب  ذلــك من  الن 
نجاح الحكومة«، مضيفا »ان 
والوقت  ضاغطــة  األوضاع 
مثني، وكل دقيقة لها قيمتها«.

رضورة  »عــىل  وشــدد 
اإلرساع يف إيجــاد الحلــول 
املعيشــية  الناس  لقضايــا 
وايالء هذا املوضوع األفضلية 
درجات  واقــ  املطلقــة 
االهتامم، لرفــع املعاناة عن 

املواطنني من دون تأخري«.
ثم تحــدث ميقايت »مركزا 
عىل جو التعاون الذي ساد بني 

أعضاء اللجنة الوزارية التي تولت صو مسودة البيان الوزاري، 
مؤكدا الحاجة الدامئة اىل التضامن لتحقيق اإلنتاجية املطلوبة 
للحكومة. وشــكر أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا، عىل 
التعاون الذي ابدوه ومتنى ان تســود هذه الروح دامئا من اجل 

مصلحة لبنان«.
عىل األثر، تيل نص مرشوع البيان الــوزاري، وابدى الوزراء 
مالحظاتهــم وتعديالتهم، ثم اقر البيــان باالجامع بعد ادخال 

تعديالت طفيفة عليه، وتقرر بناء عىل اقرتاح الرئيس ميقايت ان 

يكون شعار الحكومة: »معا لالنقاذ«.

{ حوار مع الصحافيني {
م دار ب قردا والصحافي الحوار التا

 ئل: ما هي التعديالت التي طالت البيان؟

أجاب: »هي تعديالت طفيفة ومل تكن بالعمق عىل مســودة 

البيان الوزاري، بل متعلقة بالنص والقواعد، النها جاءت متفقا 

عليها من قبل كل الوزراء«.
 ســئل: بينام كنتم مجتمعني، كان هناك نوع من الفوىض 

بسبب رفع الدعم عن البنزين من دون أي قرار.
أجــاب: »من قال هــذا الكالم؟ مل يطرح هــذا املوضوع يف 
الجلسة، ومل يتم الحديث فيه ابدا، وال علم يل برفع الدعم، فهل 

يتم ذلك من دون قرار؟«.
سئل: حصل تطور دخول النفط اإليراين اىل لبنان، هل تطرقتم 

اىل املوضوع وما هو موقف الحكومة؟
أجــاب: »مل نتطرق اىل هــذا املوضوع الن الجلســة كانت 
مخصصة لبحث وإقرار مسودة البيان الوزاري الذي سيتلوه دولة 
الرئيس امام مجلس النواب األسبوع املقبل. وانا كوزير اعالم ال 
ميكن ان أقول موقف الحكومة من املوضوع النه مل تتم مناقشته 

يف الجلسة«.
 ســئل: امل يرد يف هذه الجلسة معاناة املواطن من طوابري 

االنتظار؟
أجــاب:«ان هذا املوضــوع وارد يف البيان الــوزاري، فعلينا 
التخفيــف اوال من معاناة الناس، وعــىل الحكومة ان تتنطح 
ملحاولــة حل املآيس الحاليــة وهذا أولوية، اما بالنســبة اىل 
االسرتاتيجيات، فستأيت يف وقت الحق، اما اآلن فاالولوية هي 

للحاجات األساسية امللحة«.
 سئل: هل متت املالءمة بني طرحي اصالح القطاع املرصيف 

وإعادة هيكلته؟
أجاب: »حصــل نقا يف هذا املوضــوع، وتم االتفاق عىل 
االمرين معا«.  وســبق الجلســة اجتامع بني الرئيسني عون 

وميقايت بحث يف خالله باملستجدات.

سة                )دااليت ونهرا( أس الج عون ي

جــــــراء تعديالت طفيفة... وال لرفــــــع الدعم على املحروقات جماع بعد  « أقّرت  البيــــــان الوزاري با نقا حكومــــــة »معاً ل
نتاجّية ــــــاد الحلــــــول للقضايــــــا املعيشــــــية } ميقاتي : الحاجــــــة للتضامــــــن لتحقيــــــق ا ي ســــــراع في  عــــــون : ا

سليم عون : الحكومة ستنال الثقة 
مع »لبنان القوي« أو من دونها 

أكد النائب ســليم عون يف حديث إذاعي، أن 
هناك »منحى ايجابيا يف هذه املرحلة«، معتربا 
أن »يف نجــاح الحكومة مصلحــة للجميع«. 
الرئيس نجيب ميقايت  وأشار اىل ان »حكومة 
لبنان  الثقة مع اصوات تكتل  ســتحصل عىل 
القوي أو من دونها، لكن االهم هو كيفية العمل 

والتعاون للنجاح ما بعد نيل الثقة«.
باسيل خصوصا  النائب جربان  وعن مواقف 
تجــاه الرئيس نبيه بري، نفى عون »تســجيل 
اي انتكاسة سياســية«، وشدد عىل أن »كالم 
باســيل فيه توصيف للواقع من دون مواربة، 
الحقيقة وعىل  الحاجة إىل قول  بأمس  ونحن 

اآلخرين تقبلها«. 
العر يجو عىل فو املجوق

وقل في غوسطا  تفّقد الفو امل
ــ  ــان ــ ب ــى  ــق ــب ــت ــ س ــيـ ـ ــ الـ : قــــيــــادة  الــــعــــرم 
مـــكـــانـــات ــن  ــ ــت م ــ ــي ــ ــا أوت ــ ــّل م ــكـ ــهــا بـ ــي ــري عــســك

تفقد رئيس األركان اللواء الركن أمني العرم، قبل 
ظهر امس، الفوج املجوقل يف غوسطا، وجال يف 
أقسامه واستمع إىل إيجاز عن املهامت والتدريبات 
ينفذهــا يف قطاع مســؤوليته وحاجاته  التي 
املختلفة، واجتمع بالضباط والعســكريني ونقل 
إليهم توجيهات قائد الجي العامد جوزاف عون. 

ونوه ب«أداء الفوج الذي شــكل منذ إنشــائه 
قبضة الجي وذراعــه الصلبة، وخاض أرشس 
املعارك عىل امتداد الوطن، وقدم الشــهداء، دفاعا 

عن ســيادة لبنان ووحدة أبنائه. كام أكد رضورة 
الظروف  واملســؤولية يف هذه  باليقظة  التحيل 
االســتثنائية، ومتابعة التدريب لرفع مســتوى 
الكفاءة القتالية، وعدم االنجرار وراء الشــائعات 
واألخبار غــري الدقيقة والتقيد مبــا يصدر عن 

القيادة«.
وشــدد العرم عىل أن »قيادة الجي ســتبقى 
بجانب عســكرييها بكل ما أوتيــت من إمكانات 

خالل هذه املرحلة الصعبة«.



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
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يـــرانـــي وصــلــت لبنان قــافــلــة صــهــاريــ املــــازوت ا
نتصار جديد للمقاومة ُمباركات بكسر الحصار األميركي: 

ميقاتـــــــــــــــي ينطلـــــــــــــــق وفـــــــــــــــق هـــــــــــــــ األولويـــــــــــــــات... 
فاعلـــــــــــــــة تحـــــــــــــــّركات  الثقـــــــــــــــة  وبعـــــــــــــــد 

فادي عيد

ال زالت التســوية الفرنســية ـ اإليرانية، وبدعم أمرييك 
ودويل تســلك طريقها اىل التنفيذ، بعدما أُقّر البيان الوزاري 
برعــة الفتة، مام يؤكد وفق املعلومــات، بأن مفاعيل هذه 
التســوية ستســري وفق اآلليات التي تــم التوافق عليها بني 
املعنيني، ما يطرح الســؤال، ماذا بعد إنجــاز البيان الوزاري 
للحكومة وجلســات الثقة، والتي باتت مضمونة، خصوصاً 
أن كتلة »لبنان القوي« وبعــد لقائها برئيس الحكومة نجيب 
ميقايت، وبعد ما تّرب عن هذا اللقاء، ستمنحه الثقة، ما يدّل 
عىل أن هناك آليات مّتفق عليها من ضمن هذه التسوية، عىل 
أن يكون، وفق املطلعني عىل بواطن األمور من داخل الحكومة 
امليقاتية، تم تحديد ســلّم أولويــات ينطلق من وقف اإلنهيار 
اإلقتصادي واملعييش عرب سلســلة خطوات وإجراءات للحّد 
من هذا اإلنحدار املريب، وصــوالً اىل الرتكيز عىل القطاعات 
الصحيــة والرتبوية، ومن ثم العمل عــىل وضع حّد الرتفاع 
أســعار املحروقات من خالل إيجاد صيغة باتت يف ملساتها 
األخــرية، وفق املطّلعــني واملواكبني لهذه املســألة الحيوية 
واألساسية، والتي بدأت تشكّل قلقاً من حصول أي انفجار أو 
ستقرار، عىل خلفية ما يحصل أمام املحطات، ويف  زعزعة ل

سوق املحروقات بشكل عام.
وتضيف املعلومات، مشــرية اىل أمر آخــر توليه الحكومة 
اهتاممها، وذلك يندرج يف إطار إعادة تســوية العالقات بني 
لبنان والدول الشــقيقة والصديقة، ال سيام أن هناك مؤمترا 
للدول املانحة، وتعويال عىل دعم هذه الدول للحكومة الجديدة، 

لوقف مسلسل انهيار القطاعات واملؤّسسات كافة يف لبنان.
وبالعــودة اىل هذه التســوية، تلفت املعلومــات، اىل أن 
التسوية الفرنسية ـ اإليرانية، جاءت ضمن مباركة دولية مع 
بعض الرشوط والتمنيات، والتي تتمحور حول إنتاج ســلطة 
جديدة يف لبنان من خالل إجراء اإلستحقاق اإلنتخايب النيايب 
يف موعده املحّدد، وصوالً اىل انتخابات رئاســية وتشــكيل 
حكومة إصالحية قوامها وزراء أخصائيني، وبالتايل، ترّقب ما 

ستفرزه أو ستؤول إليه اإلنتخابات النيابية املقبلة، بحيث يركّز 
املجتمع الدويل، ومبا يف ذلك فرنسا، عىل دعم املجتمع املدين، 
وال يُخفــى أنهم عىل تواصل دائم معهــم، إضافة إىل بعض 
النواب املستقلني وشخصيات مستقلّة، وبالتايل، فإن ميقايت 
وعد الفرنســيني بحصول هذه اإلنتخابات وإيالئها اإلهتامم 
املطلوب، والتي ســتحصل بإرشاف دويل مــن األمم املتحدة 
ومنظّامت حقوقية ودستورية بدأت من اليوم، من خالل فرق 
عملها، باستطالع الوضع الســيايس والشعبي وأمور كثرية 

تجري متابعتها مع قوى من املجتمع املدين.
من هذا املنطلق، يتوّقع وفــق املعلومات، بأن يكون للرئيس 
نجيب ميقايت تحرّك فاعل بعد نيل حكومته الثقة، ال ســيام 
مع صندوق النقد الدويل والصناديق الضامنة، وعدد من الدول 
املانحــة، باعتبار أنه يدرك أنه يف حال مل تســّجل أي خطوات 
إيجابية عىل الصعيديــن املعييش والحيايت، وتحديداً بعد رفع 
الدعم عن املحروقــات، فعندئذ ســتواجه حكومته مصاعب 
ومطّبات كثرية، وتحديداً يف الشــارع بعدما وصلت األمور اىل 
، وعىل هذه الخلفية،  تفليســة كاملة وحاالت فقر ال تح

ســتكون تحرّكاتــه بغيــة 
تسجيل إيجابيات رسيعة عىل 
أي  وهو،  املعييش  املســتوى 
ميقايت، سبق له وغداة تكليفه 
ضامنات  تلقــى  بأنه  أكد  أن 
عديدة، واملقّربني منه يؤكدون 
بأنه يف حال مل يحصل عليها، 
وعىل وجــه الخصوص، عىل 
الدعم اإلنســاين واإلجتامعي 
والطبابة  الرتبية  حقول  ويف 
من قبــل الفرنســيين أوالً، 
اللبناين  بامللــف  واملعنيــني 
بشــكل عام، ملا ارت بهذه 
أن  وخصوصاً  الشاقة  املهمة 
البلد يعــاين أزمات مرتاكمة 

وخطرية يف آن.

ــــم ــ ــ ــم قائ ــ ــ ــ الدعــ ــ ــ ــ ــات وح ــ ــ ــ ــح بالعقوب ــ ــ ــ ــار التلوي ــ ــ ــ ي

ــف الـــــــى جـــانـــبـــه ــ ــق ــ ــة: ن ــ ــي ــ ــ ــ ــرن ــ ــق فــــنــــيــــانــــوس.. ف ــ ــح ــ ــف غـــيـــابـــيـــة ب ــ ــي ــ ــوق ــ كــــــرة ت ــار أصــــــــدر ُمــــــ ــ ــط ــ ــي ــ ب
ــخــوري ــال ــو االطـــفـــاء ب ــ ــداء ف ــهـ ـ ــالـــي  ــن أهـ ــام الـــعـــدلـــيـــة.. واتـــصـــال مـ ــ ــوا أمـ ــصــم ــأ اعــت ــرفـ ــداء املـ ــهـ ـ ــالـــي  أهـ

هيام عيد 

يبدو حجم اآلمال املعلّقة عــىل الحكومة الجديدة أكرب من 
قدرتها عىل التحّمــل وعىل التنفيذ، يف ظــل تراكم األزمات  
واإلســتحقاقات والتوّقعات والرشوط الدولية، بحيث تتوّقع 
أوساط سياسية واســعة اإلطالع، أن تواجه الحكومة، وبعد 
فوزها بثقة املجلس النيايب، تحديات داخلية وخارجية تبدأ من 
اإلنقسامات عىل طاولة مجلس الوزراء إزاء املقاربات املختلفة 
للحلول من جهة، وال تنتهي بالوفاء بالعديد من اإللتزامات التي 
ســبق وقطعها رئيس الحكومة نجيب ميقايت للبنانيني، كام 
للمجتمع الدويل، الذي لن يقّدم أي مســاعدات للحكومة من 

دون أي كلفة أو مثن من جهة أخرى.
وتحّدد األوساط هذا »الثمن« باإلصالحات يف كل املجاالت، 
وتبدأ من القطــاع املايل واملرصيف، وصــوالً اىل إقرار خطة 
إقتصاديــة إنقاذية تحظى مبوافقة صنــدوق النقد الدويل، 
وتحمل يف بنودها، تحرير سعر الرصف ورفع الدعم وهيكلة 
الدين وتطبيق إجراءات إصالحيــة جّدية يف مجاالت الطاقة 
ووقف الهدر يف املؤّسســات واإلدارات، وذلك، متهيداً إلعادة 
انتظام واقع هذه املؤّسســات التي شارفت عىل السقوط يف 

اآلونة األخرية.

وتكشــف هذه األوســاط، عن أن خيار التلويح بالعقوبات 
وبحجب أي دعم مــايل، ما زال قامئاً، خصوصاً فيام لو بدا أن 
األولويات لدى الحكومة الجديدة، وبعد نيلها الثقة، ال تتطابق 
مع أولويــات اللبنانيني، والتي تتدّرج مــن وضع حد لطوابري 
السيارات أمام محطات املحروقات، اىل تأمني الدواء، ومواجهة 
الغالء الفاح ومراقبــة عمليات اإلحتكار، وهي كلها أزمات 
تتطلّب إجراءات رسيعة وغري كالســيكية، ل تأيت نتائجها 
واضحة وخــالل فرتة زمنيــة قصرية ال تتجاوز األســابيع 

املعدودة.
وبرصف النظر عــن الواقع الصعب والرتكــة الثقيلة التي 
تتحملها الحكومة، فإن األوساط نفسها، تلفت إىل أن حقوق 
السحب الخاصة بلبنان، والتي ســيحّولها صندوق النقد اىل 
مرصف لبنان وتتجاوز قيمتها املليار دوالر، سوف تكون ركيزة 
نطالق يف تطبيق خطتها اإلنقاذية،  أساســية للحكومة ل
ولكن رشط أن يتّم استخدام هذه األموال، إلعادة تحريك عجلة 
اإلقتصاد وتنفيذ مشاريع هادفة، وليس اإلستمرار يف عملية 
الدعم التي أثبتت فشلها، باعرتاف وزراء يف الحكومة السابقة.

ومن هنا، تُضيف األوســاط السياسية نفسها، أن الخطوة 
األوىل يف مســرية اإلصــالح، تنطلق من قطــاع الكهرباء، 
وبالتــايل، فإن تأمني اإلتفاق داخل الحكومة، كام يف املجلس 
النيايب، عىل الخطــط الخاصة عرب تعيــني الهيئة الناظمة 
ومجلــس إدارة جديد، كفيل بأن تكــون الحكومة قد قطعت 
شوطاً مهامً يف اإلســتجابة لكل التوّقعات واآلمال املعقودة 
مــن الداخل قبل الخارج. ومن خــالل اإلنجازات املوعودة يف 
مجال مقاربة األزمات، ومن بينها أزمة املحروقات والكهرباء، 
ستوّجه حكومة ميقايت، رســالة أولية اىل املجتمع الدويل 
كام اىل اللبنانيــني، علامً أن الوقت ال يســمح بأي تأخري أو 
ستحقاق اإلنتخايب  تأجيل بسبب اقرتاب موعد اإلستعدادات ل

النيايب املقبل.
وعليــه، فإن هذه األوســاط، مل تُهمل اإلشــارة إىل بروز 
اختالفات بني الوزراء إزاء مقاربة بعض امللفات خالل جلسات 
مناقشة البيان الوزاري، وقد بقيت خارج التداول، ما يؤرّش عىل 
توّجه واضح لدى كل املكّونات الحكومية، وبشكل خاص لدى 
رئيســها، عىل أن تعمل الحكومة ضمن فريق عمل متجانس 

بعيداً عن أية اعتبارات أو إصطفافات سياسية أو حزبية.

القا طارق بيطار مذكرة توقيف  اصدر املحقق العديل 
غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس، بعد تغّيبه عن 

حضور جلسة امس أمامه. 
وكان القا بيطار رد يف مستهل الجلسة التي عقدها، 
يف حضور وكييل فنيانوس املحاميني نزيه الخوري وطوين 
، الدفوع الشكلية املقدمة  فرنجية وممثيل االدعاء الشخ
من فنيانوس، واعترب أنه مبلغ اصوال موعد الجلسة، وامتنع 

عن املثول الستجوابه.
بدوره، علّــق وكيل فنيانــوس القانــوين املحامي نزيه 
الخــوري يف حديث تلفزيــوين، عىل القرار قائــالً: »بعد 
املخالفــات القانونية التي رصدناها يف  قرار املحقق العديل 

ندرس الخيارات القانونية املتاحة التي ميكننا اتخاذها«.

{ فرنجية {
وتعقيبا، قال رئيــس تيار املردة ســليامن فرنجية، عرب 
»تويرت«: مع صدور خرب مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق 
يوســف فنيانوس نؤكد وقوفنا اىل جانبه مدافعاً عن نفسه 

وبحق ضمن القوانني املرعية اإلجراء.

{ تحرك ألهايل الشهداء أمام العدلية {
عىل االثر، نفذ أهايل شــهداء انفجار مرفأ بريوت وقفة 
أمام قــرص العدل يف بــريوت، مواكبــة للتحقيقات التي 
يجريهــا القا طارق بيطار واحتجاجــا عىل عدم مثول 

الوزير يوسف فنيانوس أمامه اليوم.

ابراهيــم  تحــدث 
حطيط باسم املعتصمني 
اليوم  »أتينــا  وقــال: 
التحقيق  جلسة  ملواكبة 
مع فنيانــوس وللتنديد 
املشــبوهة  بالترصفات 
العامــة  للنيابــة 

التمييزية«.
»هنــاك  أن  ورأى 
للنيابة  مريبة  ترصفات 
منذ  التمييزية  العامــة 
أشهر عدة بدأت بتريب 
التحقيق  عن  املعلومات 
اىل جانــب عدم قيامها 
بدورها االسايس كجهة 
»عدم  مستغربا  ادعاء«، 

وقوفها يف صف اهايل الشــهداء وداعمة لهم، كونها جهة 
ادعــاء وبأنها قامت بعكس دورهــا متاما من خالل إطالق 
أشــخاص متهمني وتقدميها طلبات اطالق آخرين وهو أمر 

ليس من عملها«.
العامة والتســويف يف مســألة  النيابة  ودان »مامطلة 
الدفوع الشــكلية لتأخري حضور املتهمني مــن اجل ايجاد 
امللف  التنحي عن  الذرائع«. ودعا »القــا عويــدات إىل 
وكذلك القا غســان خوري، الذراع اليمنى لعويدات وهو 

عىل ارتباط بأحد املتهمني«.

وقال: »وجعنا كبري جدا، ومل نعد نستطيع التحمل وسنلجأ 

اليومية،  اىل خطوات غري سلمية بســبب دموعنا ووجعنا 

فنحن ال نفهم بتناقضاتكم السياســية بل نفهم انكم قتلتم 

ابناءنا االبريــاء، الن ما حصل يف املرفأ ليــس انفجارا بل 

تفجري ومثة من يجب ان يتحمل املسؤولية«.

املعتصمون اىل رمي طــالء أحمر عىل  بعد ذلك، عمــد 

جدران قرص العدل ونوافــذه، تعبريا عن دماء ابنائهم التي 

سقطت يف 4 آب.
كام نفذ أهــايل ضحايا انفجار املرفأ، تحــركًا أمام منزل 

النائب العام التمييزي القا غسان عويدات.

{ أهايل شهداء فوج االطفاء {
ويف ســياق متصل، أكد أهايل شهداء فوج إطفاء بريوت 
يف بيــان، ان »اتصاال تــم بني وليم نــون، ممثال االهايل، 
واملحامي العام التمييزي القا غسان خوري قبيل جلسة 
التحقيق مع وزير األشــغال السابق يوسف فنيانوس، حيث 
سأل نون خوري عن أســباب تأخره يف بت الدفوع الشكلية 
املقدمــة من فنيانوس. وأ الجواب: ما تعلموين شــغيل، 
إيل ســنوات بالجنايــات. حقوقكم الشــخصية بتاخدوها 
بالقانــون ملا بيخلص امللــف. فكان رد نــون: نحن ال نريد 
أمــواال، بل نريد معرفة حقيقة من قتــل أهلنا وفجر املرفأ. 
أنت كقاض حفظت ملــف التحقيقات التــي أجراها جهاز 
أمــن الدولة قبل وقوع انفجــار 4 آب، وأنت طرف يف امللف 
 ولســت حكام. ســنتكلم بشــفافية لالعالم عام يجري«.

وأشــار البيان اىل ان »االهــايل أكدوا رفضهــم املامطلة 
املســتمرة، ويطالبون باالرساع يف ببت االجراءات الشكلية 
والتوسع يف التحقيقات لتشــمل جميع املتورطني، لبنانيني 
أكانوا أم أجانب مدنيني، قضاة وأمنيني ام سياســيني، فدماء 
الشــهداء أغىل مــن املناصب كافة«، وطالبــوا بـ »توقيف 
املشــتبه فيهم«، مؤكدين »اســتمرار التحركات الشــعبية 

التحقيقات«. ملواكبة 

وصلــت صباح أمس الدفعة االوىل مــن صهاريج الوقود 
اإليــراين اىل األرا اللبنانية، عرب طريق خاص يف حو 
الســيد عيل يف الهرمل، وســلكت الطريق من جهة البقاع 
الشاميل من جهة القرص الشواغري سالكة الطريق الدولّية 

بعلبك. حمص
وتتألــف القافلــة مــن 80 صهريجا، قســمت إىل أربع 
مجموعات، تسري تباعا مع فاصل زمني يقدر بقرابة الساعة 
بني القافلة واألخرى، لتخفيف االزدحام، ولتأمني الســالمة 

عىل الطرقات العامة.
وتضم كل مجموعة 20 صهريجا، أي أن الحمولة اإلجاملية 
التي ســتصل إىل بعلبك تبلغ 4 ماليني ليرت، عىل أمل وصول 

كامل حمولة الباخرة تباعا إىل املنطقة خالل األيام املقبلة.
ومنذ اجتياز القافلة نقطة الحدود اللبنانية الســورية، 
واكبها ميدانيا مســؤول منطقة البقاع يف حزب الله حسني 
النمر، وأعضاء قيادة املنطقة، كام رافقتها ســيارات إسعاف 

الهيئة الصحية اإلسالمية والدفاع املدين التابع لها.
وعىل الرغم من إعالن قيادة الحزب يف البقاع إلغاء جميع 
االحتفاالت واالستقباالت التي كانت قد استكملت تحضرياتها 
أمس االول، التزاما بالبيان الصــادر عن االمني العام للحزب 
حســن نرصالله، إال أن األهايل تقاطروا إىل الطرق العامة، 
وأطلوا من رشفات منازلهم ملشــاهدة الحدث، يحدوهم األمل 
بأن تســاهم حموالت الباخرة وأخواتهــا يف تخفيف أزمة 

املحروقات يف البلد.
كام رفعت عىل امتداد الطرق الرئيســية والســاحات التي 
ســلكتها قافلة الصهاريــج، اليافطات واألعــالم اللبنانية 
وصور السيد نرصالله وبيارق وشعارات حزب الله، وصدحت 
عرب مكربات الصوت أناشــيد املقاومة وحزب الله واألهازيج 
الوطنية والحامسية، ووزعت الحلوى واملياه، ونرثت النسوة 
الورود واألرز عىل الصهاريــج يف أكرث من مكان. يف حني 
فــر أمــام القافلة عــىل األرض علام الواليــات املتحدة 
األمريكية وإرسائيل لتدوسها بإطاراتها، وعند مفارق البلدات 

والقرى أطلق الرصاص واملفرقعات النارية ابتهاجا.
وتابعت قافلة الصهاريــج املحملة مبادة املازوت اإليراين 
حــط رحالها يف مدينة بعلبك والجوار، قاطعة مســافة ما 
يزيد عن 230 كيلومرتا لتخزين حمولتها، يف مســتودعات 
خزانات أعدتها رشكة محطات األمانــة، كخطوة أوىل قبل 
توزيعها عىل املؤسسات املستهدفة من حمولة الباخرة التي 
كانت قد رست قبل أربعة أيام يف مرفأ بانياس السوري، وقد 

وصل أول صهريج قرابة الســاعة االوىل والنصف ظهرا إىل 
مدخل مدينة بعلبك الجنويب لجهة دوار دورس.

{ مباركات بالقافلة {
توالت مع دخول قوافل الصهاريج املواقف املهنئة، واكدت 

الكلامت ان هذا االنجاز كر الحصار االمرييك.
ويف الســياق، أكد وزير العمــل  مصطفى بريم يف حديث 
تلفزيوين، »أن لبنان كر بقوافل الصهاريج حصاًرا تاريًخا 
ظاملًا مل تقدر عىل كره الدول«، معتربا »أن دخول الصهاريج 

إىل لبنان هو عمل اسرتاتيجي يكرس معادلة االقتدار«. 

{ حمّية: الحصار كُر وبات خلفنا {
قال وزير األشغال عيل حمية يف حديث تلفزيوين: »الحصار 
االمرييك عىل لبنان كر وبات وراءنا«، مضيفا »قرار استرياد 
املازوت سيادي مبنّي عىل الحرص عىل املواطن وعىل كل لبنان«.

{ الحاج حسن: يوم تاريخي مجيد {
توجه رئيــس تكتل »نواب بعلبك الهرمل« النائب حســني 
الحاج حسن يف حديث تلفزيوين، بالشكر إىل »الجمهورية 
اإلســالمية بقيادة اإلمام القائد الخامنئي، والرئيس بشــار 
األسد والقيادة الســورية عىل دعمهم ووقوفهم إىل جانب 
لبنان وشعبه. ونتوجه بالشــكر الجزيل للمقاومة وسيدها 
األمني العام السيد حســن نرص الله وأهل املقاومة ومحبيها 

عىل هذا اإلنجاز العظيم يف هذا اليوم التاريخي املجيد«. 
1 أيلول 2021 يوم تاريخي يف سجل انتصارات  ورأى أن »
لبنان«، مضيفــا »بدخول قوافل كــر الحصار االمرييك، 
تســجل املقاومة يف لبنــان انتصارا جديدا ضــد الهيمنة 

األمريكية واإلرسائيلية عىل لبنان وشعبه«.

{ املوسوي: مملؤة بالعزة والكرامة {
رد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب إبراهيم املوسوي 
عرب »تويرت«: »هي صهاريج مملؤة باملازوت اليوم وبالبنزين 
غــداً، ولكن هي يف العمق مملؤة بالعــزة والكرامة واالرادة 

وأريج إباء وتحد، فوحه وسع األرض ويف كل مدى!«

{ سكرية: بداية معركة التحرير الثالث {
وجه النائب العميد الوليد ســكرية، يف بيان، »التحية إىل 
ســيد املقاومة األمني العام لحزب الله الســيد حسن نرص 
الله، وللقيادتني يف ســوريا وإيران لرعة نرصتهم للشعب 
اللبناين يف أزمته املعيشــية وخصوصا املتعلق منها بنقص 

املحروقات وتأمينهم هذه املادة الحيوية«.
ووصف سكرية قرار نرص الله بأنه »بداية معركة التحرير 
الثالث، لتصويب نظام االقتصاد اللبناين القائم عىل امتيازات 
أنها »بداية  الغرب«، مؤكدا  االحتكار، واالرتهان لسياســات 
إيجاد البدائل التي تؤمن للشــعب اللبنــاين برشائحه كافة 

العدالة االجتامعية«.

{ وهاب: شكرا سيد لكرك الحصار { 
غرد رئيس حزب »التوحيد العريب« وئام وهاب عرب حسابه 
عىل »تويرت«: »شــكرا سامحة الســيد لكرك الحصار عن 
شعبنا . وشــكرا لكرك الحواجز بني لبنان وسوريا. حتام 
لبنان املستفيد األول من عودة العالقات اللبنانية  السورية 

إىل طبيعتها«. 

{ لحود: ساهمت يف والدة الحكومة 
وانخفاض الدوالر {

شكر النائب الســابق اميل لحود يف بيان »إيران عىل هذه 
املساهمة التي كان لبنان بأمس الحاجة إليها، وسوريا التي، 
مــن دون أي مراجعة، وقفت اىل جانب لبنــان كام عادتها، 
من دون متنني«، مضيفا  »الشــكر األكرب لحــزب الله الذي 
كان واضحا من خالل كالم نرصالله بأن املحروقات ســتكون 
لجميع اللبنانيني، فالحزب الذي مل يبخل بتقديم شبابه دفاعا 

عن األرض، لن يبخل عىل سكان األرض باملازوت«.
ورأى أن »هذه الخطوة ســهلت أمور النــاس، واألهم أنها 
دفعت الواليات املتحدة األمريكيــة اىل إعادة النظر بتعاملها 
مع لبنــان، ال بل هي قامت بردة فعل رسيعة عرب الســامح 

باســتجرار الغاز، كام ســاهمت يف حلحلة األمور ووالدة 
الحكومة، وتراجع سعر الدوالر«. 

{ قبالن: الشجاعة يف زمن االنهزام {
قــال املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمــد قبالن، يف 
ترصيح: »شــكرا طهران، ألنك الشــجاعة يف زمن االنهزام، 
والغوث يف زمن الحصار، والوفاء يف زمن الخيانة، والعطاء 
يف زمن املنع، شكرا للمقاومة التي تخوض غامر أكرب معارك 
التحرير االقتصادي، والعني عىل إغاثة كل لبنان بكل طوائفه 
ومحافظاته، بعيــدا من البازار الســيايس، كام هو تاريخ 
املقاومــة وإغاثتها، ألن لبنان برشاكتــه الوطنية ومرشوع 
دولته الجامع درة هذا الرشق، ويجب أن نحمي هذه الدرة من 

ذئاب العامل«. 

{ ذبيان: تحرير جديد

ضد الحصار القيرصي { 
أكد رئيس »تيار رصخة وطن« جهــاد ذبيان يف بيان، ان 
»محور املقاومة هو محــور االمداد وكر الحصار القري 
للقيادة  والداعم  الجــريء  وأشــاد ب«املوقف  والقيرصي«، 
الســورية، والذي يشــكل تكامال مع لبنــان وايران، فكام 
اختلطــت الدماء عــىل ارا االنتصارات، ســيكون هناك 

اقتصاد مشرتك يعزز من حضور هذا املحور ومناعته«.

ونوه ب«خطوة املقاومة بتوزيع املازوت بشكل مجاين ملدة 
شهر عىل املؤسسات الصحية ودور االيتام والعجزة، وكذلك 
تخصيص كميات بسعر الكلفة لالفران واصحاب املولدات«. 

هدا املرف اما ق العد  بريو اعتصا الها 

و االيراين و املا تفا بو ن االر ا نسو ين
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1 أحب من العواصف والرياح تلك التي تعري الشجر من ذبول 
ويباس، متهيدا لدورة حياة جديدة. احب منها تلك التي تأخذ بعيدا 
بعيدا كل ما حويل من يابس للتال او للنار، وكل ما حويل من 
غبار. لكنني ال احب من العواصف القواصف التي تقتلع االشجار 
من جذورها. النني، اذ ذاك، أشــعر انها تقتلع من أعامقي الفة 
بيني وبني الشجر. الفة هيهات يدركها من ال يسمع الشجر يتكلم 
ويرقص يبوح بفرحه، أو ينوح. بل هو يعزف، احيانا، الحانا لطاملا 
اخذ كبار املوســيقيني عنها الحانهم. وصاغوها انغاما تخاطب 

الحق والخري والجامل، فتستحرض الله نشوة يف الروح.
2 أشد خطرا من احتالل االرض احتالل ارادة القيمني عىل ادارة 
االرض. لبنان تحــت االحتالل. وليس حاكم احتالله هو الحاكم 
العسكري وال الحاكم بامر الله. حاكمه بربرية سافرة ووحشية 

بال قناع. انه الحاكم بأمر اله املال ومن خلف املال.
***

3 الرحمة وجه من وجوه الجهاد يف سبيل ما يريده الله من 
مؤمنيه. وهي، كالجهاد، باب من ابواب الجنة. لكنها ليست بحال 
من االحوال خطبة انتخابيــة خادعة وال هي عظة دينية تزدان 
مبستند من آيات انجيلية او قرآنية. ماهي ببالغة يتباهى بها من 
يلقيهــا، عىل منرب من ينأى عن العمل مبا يقول للناس. الرحمة 
فعل يخفف القهر عن املقهورين. انجاز يعيد امال لفاقدي الرجاء 
واالمل. اال ان افضل العبادة خدمة تؤدونها لعباد الله املحتاجني. » 

طو للرحامء النهم يرحمون » للمجهول«.    
***

4 اىل رافعي الشــعارات، أيا كانوا وحيثام يكونوا. احرصوا، 
احرتاما لنفوسكم، وحفاظا عىل مصداقية، وعىل حكم التاريخ 
لكم او عليكم، احرصوا عىل ان ال تكون شعاراتكم صدى خادعا 
لحقيقتكم فتصح بكم اآلية القائلة: »كرب مقتا عند الله ان تقولوا 

ما ال تفعلون«.

ــعــمــل ـــاز وال ــم الـــحـــكـــومـــة: االولــــويــــة لـــالنـــ ــدعـ »الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي« يـ
»امــل« مــع  »عــرضــي«  ال  بس واالنتخابّية  الرئاسّية  املعركة  يفتتح  باسيل 

عيل ضاحي

كل االطراف املشــاركة يف الحكومة، ال 
املرحلة  يتهّيبون  الســبعة  االقطاب  سيام 
ويريدون للحكومــة ان تنجز، وال يريدون 
للعمل  جعجعة من دون طحــني، فالوقت 

وليس للكالم.
وتؤكد اوســاط بارزة يف تحالف حركة 
امل وحــزب اللــه ان التوجه هــو لدعم 
للوصول  ممكنة  طريقة  بأق  الحكومة 
بالبلــد اىل بر االمان واجــراء االصالحات 
والخطــوات الالزمــة يف امللــف املــايل 
واالقتصــادي واالجتامعــي، وليس انتهاء 
بإجراء االستحقاقات الدستورية يف وقتها 
ال سيام االنتخابات النيابية والبلدية ، وتقول 
االوساط ان »الثنايئ« سارع ومنذ اللحظة 
االوىل اىل دعــم تكليــف الرئيــس نجيب 
الحريري  الرئيس سعد  إعتذار  بعد  ميقايت، 
، والذهاب نحو  واحتواء اي احتــامل للفرا
نهاية العهد بال حكومة والذي من شأنه ان 

يزيد من تعقيدات املشهد اللبناين املأزوم.
وخالل تعــرث املفاوضات بني الرئيســني ميشــال عون 
وميقايت، تضيف االوســاط ، تدخل »الثنايئ« اكرث من مرة 
عرب »الخليلني« من جهة، وعرب اللواء عباس ابراهيم من جهة 
ثانية، وعرب دعم تحركه بني الرئيس عون وميقايت للوصول 
اىل الخواتيم املرجوة، وخالل التشــكيل ايضاً كان »الثنايئ« 
مرناً وغري متشدد يف الحقائب واالسامء ، وصوالً اىل البيان 
الوزاري والذي كان متعاوناً فيــه اىل اق الحدود. وبهذه 

الروحية االنفتاحية وعدم الرغبة بخوض اي ســجال ومن 
ضمن اسرتاتيجية »صفر مشــاكل«، تعاطى رئيس مجلس 
النواب نبيه بري كام تعاطت »كتلــة التنمية والتحرير« مع 
تناول رئيــس »التيار الوطني الحر« وتكتــل »لبنان القوي« 
النائب جربان باسيل للرئيس بري متهامً إياه بـ«تعطيل عهد 

عون القوي« وانه »متحكم بزمام األمور«. 
وتقول اوساط نيابية يف كتلة بري ان الرد عىل باسيل ا 
رسيعاً ومقتضباً وعىل طريقة »وحــدة بوحدة«، واذا عدتم 
عدنا! وتشري اىل ان ليس لدى بري او »الحركة« اي توجه لفتح 

سجال مع اي كان، والســجال مع باسيل 
عــر وليس له اي خلفيــات من جانب 
»امل«، وتقول ان من يريد الحلول، وســّهل 
كل االمور لن ينجّر اىل لعبة الشارع او شد 
العصب او الســجاالت مع اي كان ، الن من 
شأن ذلك ان يصّعب االمور عىل الحكومة. 
يف املقابل تؤكد اوســاط يف 8 آذار انه مل 
يحصل اي تواصل مبارش بني باسيل وبري 
للتوضيح، بعد تنــاول االول لالخري، ولكن 
عىل ما يبدو كان هناك رسائل من »التيار« 
غري مبارشة اىل »امل«، عرب صديق ان ال نية 
بالتصعيد، وان االمــر كان ابن لحظته يف 

املقابلة ومل يكن مخططاً له او مقصوداً!
ورغم ذلك تبدو االوســاط غري مقتنعة 
باسيل،  ان  تقول  باســيل، وهي  بتربيرات 
وعرب اداركه ان كل التوجه الدويل والداخيل 
حكامً يدفع اىل انتخابــات نيابية وبلدية 
البادىء  ومن ثم رئاســية، يريد ان يكون 
يف رسم مســار االنتخابات اقله مسيحياً، 
وهذا املسار لن يتحقق مسيحياً او ان يُشّد 
العصب املســيحي اال بـ«اخرتاع« عدو وهمي او حقيقي او 
، ال سيام بعد خروج الحريري  خصم ســيايس بالحد االد
من دائرة االستهداف العوين والربتقايل بعد اعتذاره، وايضاً 
وبعد نجــاح التفاهم بني الرئيس عون وميقايت وباســيل 
ضمناً عىل الحكومــة، اصبح ميقايت ايضاً خارج التصويب 
الربتقايل ايضاً، وبالتايل »القنص« عىل بري »متوفر«، ومبا 
ان االرضية جاهزة وهناك »نقار ونقري« بني الطرفني، فاالمر 

قابل وجاهز!       

لتطبيــــــــق  ببــــــــري:  اتصــــــــل  دريــــــــان 
ــــــــاً علــــــــى الوحــــــــدة الوطنيــــــــة  الدســــــــتور حفا
تلقى رئيــس مجلس النواب نبيه بــري إتصاال هاتفيا من 
مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبــد اللطيف دريان، تم 
خالله التأكيد عىل رضورة تطبيق القانون والدستور حفاظا 

عىل الوحدة الوطنية. 

يونــــــــ  مــــــــن  اطلــــــــع  مولــــــــوي 
ــــات  ــ ــ ــراء االنتخاب ــ ــ جــ ــــرات  ــ ــ ــــى التحضي ــ ــ عل
عقد وزير الداخلية والبلديات القا بســام مولوي، قبل 
ظهر امس يف مكتبه، اجتامعا مع املديرة العامة للشــؤون 
السياسية والالجئني فاتن يونس، يف حضور املستشار العميد 

. محمد الشيخ ومدير مكتب الوزير املقدم أمين مشمو
وجرى االطــالع عىل ما تم انجــازه يف إطار التحضريات 
إلجراء االنتخابات النيابية املقبلة، وأعطى مولوي التوجيهات 

الالزمة الستكامل العمل.

سعد حّمل املنظومة الحاكمة 
ري أمام املحطات مسؤولّية ما ي

رأى النائب أســامة سعد »أن املشــاهد التي نراها أمام 
محطات البنزين باتت خطرة وهــي تثري القلق، كام وتثري 
الغضب واالســتنكار. وهي ال تدل إال عىل ســيادة رشيعة 
الغــاب وحكم املافيــات يف ظل غياب غري بــريء للدولة 

وأجهزتها«.
الدولة والناس،  أمــوال  أي  الدعم،  وقال ســعد: »أموال 
تذهب إىل جيوب الشــبيحة وتجار الســوق السوداء، فهل 
هــذا ما تريــده املنظومــة الحاكمة؟ أما الغيــاب املريب 
لألجهزة األمنية عن املحطات فيدفع إىل التساؤل: هل تريد 
الســلطة دفع الناس للتقاتل واالشتباك يف ما بينهم؟... أم 
هي تريد توجيههم لتســول البونات من أحزاب السلطة؟... 
أم تخطط للدفع يف اتجاه قيام ســلطات أمن ذايت تكرس 
الطوائف؟... ومام يؤكد  املناطق بني أحزاب  واقع تقاســم 
االرتياب بالدوافــع الحقيقية لغيــاب األجهزة األمنية هو 
امتالكها القدرة عىل الحد من املامرســات الشاذة يف حال 

وجود قرار من السلطة بذلك!«
التي  الحاكمة  املنظومة  أن  وختم ســعد ب«التأكيد عىل 
أوصلت لبنان إىل األزمات واالنهيارات الكربى هي نفســها 
التي تغض النظر، أو ترعى، كل أشكال الفوىض والتجاوزات 

السوداء«. والسوق 

ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعدة لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتمّرون بمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي: ُمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكا زارت ميقاتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فرونتسـ
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــى الحكوم ـــــــــــــــم عل ـــــــــــــــال لنحك ـــــــــــــــر األفع ـــــــــــــــة«: ننتظ ـــــــــــــــة القوي مهوري »ال

الوزراء نجيب ميقايت املنســقة  إســتقبل رئيس مجلس 
الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا صباح امس 

يف مكتبه يف الراي الحكومية.
بعد اللقــاء، قال فرونتســكا: »عرضنا خــالل االجتامع 
اولويات التعاون بني األمم املتحدة ولبنان، واكدت أهمية إجراء 
االنتخابــات النيابية، والقيام بــكل االصالحات االقتصادية 
واملالية. كام اطلعت عىل رؤية ميقايت املستقبلية، وما يهمنا 
هو ان يكون لبنان ناجحا ومزدهرا، ولكن نحن بحاجة إلجراء 
اللبنانيني،  خطوات مهمة وجدية لتلبية حاجــات املواطنني 
ويجب ان تكون هذه االصالحــات يف قطاع الكهرباء، كذلك 
يجب اســتئناف املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل ألنها 
ستشــكل خطوة افضل ملســتقبل لبنان«، مضيفة »اطلعني 
ميقايت عــىل اولويات عمل الحكومة، واؤكد أن االمم املتحدة 
مســتمرة مبســاعدة لبنان يف املجاالت كافة ال ســيام يف 

موضوع اجراء االنتخابات النيابية«. 
والتقى ميقايت وفد من تكتــل »الجمهورية القوية« ضم 
النواب: زياد الحواط، وشوقي الدكا وجوزيف اسحق، الذين 
متنوا له »التوفيق يف مهامه الجديدة والصعبة جدا وســط 

هذه الظروف االستثنائية«.
ووفق بيان صادر عــن مكتب حزب »القوات« تطرق اللقاء 

إىل موضوع التفــاح و«كيفية إيجاد آلية محددة ملســاعدة 
املزارع اللبناين يف مواجهة العقبات التي تعرتضه إن كان من 

ناحية التصدير أو من ناحية التخزين والتربيد«. 
ووعد ميقايت الوفد ب«تكليف لجنة يف أرسع وقت ممكن 

لالتصال بعدد من البلدان وتأمني تصدير التفاح وتخزينه«.
من جهة أخرى، تناول اللقاء موضوع إعطاء الثقة للحكومة 
يف مجلس النواب، حيث أكد الوفد أنه »بانتظار البيان الوزاري 

وأن التكتل سيجتمع ويتخذ القرار يف هذا الشأن«.

ا ميقايت مستقبال فرونتس

الشـــــــــــــــؤون« و »الثقافـــــــــــــــة«  فـــــــــــــــي  وتســـــــــــــــليم  تســـــــــــــــّلم 

األمــان  بكة  أســ  لوضع  جهدي  لــُت  بــ مشرفية: 
التمويلّية  البطاقة  مــشــروع  لتنفي  سنعمل  ــار:  حــ

ّل التعافي مرتضى: نأمل أن تشهد مرحلة ممّيزة في 
املرتضى: ُمصّر على أن يستعيد لبنان مكانته الثقافّية

جار فية و يم ب م س م و س يم ب مر واملر س م و س

شــهدت وزارة الشــؤون االجتامعيــة 
الوزير  بني  والتســلم  التســليم  مراســم 
الســابق رمزي مرشفية وخلفــه هيكتور 
حجار،وســبق ذلــك اجتامع بــني حجار 

واملرشفية.
الثاين  كانــون  »منذ  املرشفيــة:  وقال 
19 شــهرا ونصف  اليوم،  2020 ولغايــة 
شــهر مرت علينا وعليكم وكأنها دهر. منذ 
تســلمي مهام هذه الوزارة، عشت وإياكم 
لكن  كبريا،  كان  الطموح  ضخمة.  تحديات 
اإلمكانيــات متواضعة، يف ظــل موازنة 
. يف املائة  لوزارة الشــؤون ال تتعدى 
يف  للدولة،  العامــة  املوازنة  مجمــل  من 
وقت تجاوز عدد مــن يعانون الفقر املدقع 
اللبنانيات واللبنانيني.  املائة من  الـ  يف 
لك قاعــدة بيانات موحدة ميكن  مل نكن 
وال  للدخل،  مــؤرشات  وال  عليها،  االعتامد 
قاعدة بيانات للرضائب لتحديد األرس االكرث 
فقرا وفق مدخولهــا. ورغم كل التحديات، 
إطالق  وحاولت  االيــدي،  مكتوف  أقف  مل 
شبكة أمان اجتامعي دامئة وليس موقتة، 
من  ضعفا  االكرث  العائالت  تخرج  شــبكة 
دوامة الفقــر. بذلت أق جهدي، لوضع 
االسس لشــبكة امان اجتامعي، توفر لكم 

صمودكم«. وتعزز  بكرامة،  العي 
وتوجــه اىل حجار بالقــول: »كلنا ثقة 

الله ترتجم خطة  بإنســانيتك، وان شــاء 
عملــك اىل مشــاريع تكــون عــىل قدر 
طموحات اللبنانيات واللبنانيني. وللشــعب 

حاولت«. اين  اشهد  أخرية:  كلمة  اللبناين 
»الجهود  عىل  سلفه  حجار  شكر  بدوره، 
الوزارة  التي قام بهــا خالل فرتة توليــه 
يف الظروف االســتثنائية التــي مرت بها 
اليوم  منذ  جاهدا  عمل  »لقد  وقال:  البالد«، 
االول مــن تعيني هذه الحكومــة الجديدة 
رشح  مع  والتسلم  التسليم  عملية  لتحضري 
لغاية  عليه  العمــل  تم  لكل مــا  وتوضيح 
الحديث كثريا،  أطيــل  »لن  اليوم«، مضيفا 
ســأكتفي بإعالمكم بأننا سنسعى لتأمني، 
شبكة  القصرية،  الزمنية  الفرتة  هذه  خالل 
أمــان اقتصادي اجتامعي صحي يســمح 
للمواطنــني العيــ بكرامــة. إن الناس 
التمويلية  البطاقة  تطبيق مرشوع  بانتظار 
جهدنا  قصارى  ســنبذل  ونحن  بشفافية، 

التنفيذ«. حيز  لوضعه 
وتابع »سأدعم برامج الرعاية االجتامعية 
للمسنني واالطفال ذوي االحتياجات االضافية 
واملدمنــني وغريهــم، وللوصــول اىل هذه 
االهداف سيتم التنسيق بني فريق عمل وزارة 
الشؤون واملؤسســات والوزارات الحكومية 
الدولية واملؤسســات  املعنية واملؤسســات 
االجتامعية غري الحكومية واملجتمع املدين«.

التســليم  امس  الثقافة  وزارة  يف  تــم 
السابق عباس مرت  الوزير  والتسلم بني 
وســام  محمد  القا  الجديد  والوزيــر 
املرتــ يف حضــور املديريــن العامني 
ورؤســاء  للوزارة  التابعــة  للمديريــات 
التابعة  العامة  للمؤسسات  اإلدارة  مجالس 
الوزيرين  بني  اجتامع  ذلك  ســبق  للوزارة. 

املكتب. يف 
تســليم  »إن   : مرتــ عبــاس  وقال 
املرتــ يف الحكومة الحالية رشف كبري 
يل وال ســيام أن له باعا طويال يف تاريخ 
القضــاء والنزاهة والشــفافية وهو عىل 
أن تشــهد مرحلة مميزة  نأمل  رأس وزارة 
البلد مام يســهل  يف ظل ظــروف تعايف 
تأمني فرص أفضل، وخــالل تويل مهامي 
جائحة  ظل  ويف  الســابقة  الحكومة  يف 
كورونــا وتعرث املشــاركة او القيام بعدد 
من النشــاطات يف القطاع الثقايف، اال ان 
العمل تواصل ضمن اإلمكانات املتوافرة من 
الحضارية  لبنان  واجهة  عىل  الحفا  اجل 
والنشاطات  املؤمترات  عرب  ولو  والثقافية، 
اطار  االفرتاضية، الن رســالتنا تصب يف 

ككل«. الثقايف  القطاع  تعزيز 
: »نحن يف بلد غارق  بدوره، قال املرت
يف القهر والفقر، وجميعنا قلبه مســكون 
بالهــم، ومعظمنــا يعي أســوأ تجارب 

البــؤس، فكيف تجعــل للثقافــة حقيبة 
فيــام نحن نعــاين من ظروف مأســوية 
اللبنانيني؟  ومبســتقبل  بلبنان  تطيح  تكاد 
رأســامل  أن  الســؤال،  هذا  عىل  وجوايب 
يحتم جعلها  مــا  الثقافة،  األول هو  لبنان 
نجاته  اىل  سعينا  بعرض  جهادنا  صلب  يف 
ونهوضه واســتعادته ريادتــه، فالثقافة 
هي التي تبث فينا الوعي تجاه ما يحاك لنا 
وتحملنا حمال عــىل أن ننطلق من ظلامت 
االنغــالق والتعصب اىل رحــاب االنفتاح 
والتالقــي«، مضيفــا »كيل إرصار عــىل 
لبنان مكانته منــارة ثقافية  أن يســتعيد 
وأتعهد  الحضارات.  وحوار  للتالقي  ومركزا 
مرحليــا ببــذل كل ما يف وســعي لدعم 
وتثمــني جهود اللبنانيني الثقافية ســواء 

يف الوطن أم يف املهجر ».
وتابع: »حملت أمانة وزارة الثقافة العامة 
ومهمة أن أكون فردا فاعال يف عمل الحكومة، 
وانا ممن إذا حمل يحمل، سوف انربي اىل أداء 
هذين الدورين عىل أتم وجه. هذا عهدي أمام 
أوالدي،  اللبناين، وامام  الشــعب  الله، وامام 
وأمام القضاة، وســائر مــن وضع ثقته يب، 
كام أتعهد بأن أحفظ ضمريي، وبأن اســتمع 
بإصغاء وأحمل الهم وأسعى بكل ما أوتيت من 
أجل إحداث الفرق اإليجايب يف كل مفصل من 

املفاصل التي ستعمل عليها هذه الحكومة«.

: نّرحـــــــــــــ بتشـــــــــــــكيل الحكومـــــــــــــة  بوغدانـــــــــــــو
الســـــــــــــريع  التعافـــــــــــــي  ونأمـــــــــــــل 

دانو ور بو يد ي ابو 

زار مستشــار رئيس الجمهورية العامد ميشال عون أمل 
أبو زيد امس، املمثل الخاص للرئيــس الرويس إىل منطقة 
الرشق األوســط وأفريقيا نائب وزيــر الخارجية الرويس 
ميخائيل بوغدانوف، وناق الطرفان، بحســب بيان لوزارة 
الخارجية الروسية، »تطورات األوضاع يف الرشق األوسط، 
وال ســيام يف لبنان وســوريا، حيث رحب الجانب الرويس 
بتشــكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقايت، آمال أن 
يكون التعايف االقتصادي االجتامعي رسيعا. كام جدد دعمه 
لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقاللها ووحدتها وسالمة 
أراضيها وحــق اللبنانيني يف اتخاذ القرارات يف كل القضايا 
الوطنية من دون أي تدخل خارجي. وبحث الطرفان يف سبل 
تعزيز التعاون الــرويس اللبناين مبا يخدم املصالح املتبادلة 

للبلدين«.

املطـــــران رحمـــــة: الوضـــــع ليـــــ ُمريحـــــاً 
وبكركـــــي ال تخطـــــ  بـــــل هـــــي »أّم الصبـــــي«

تلفزيوين، إىل  املطران  حنا رحمة ، يف حديــث  أشــار 
أن »اتفــاق الطائف كان تفاهام للســلطة عىل الشــعب، 
وتقاســم الحصص الذي حصل بعد انتهــاء الحرب، ذبح 
لبنــان«، الفًتا إىل أنه »كان من املفرتض ان يتم تأســيس 
أحزاب دميقراطيــة بعد الطائف، ولكــن الذي حدث كان 

للجبنة«. تقاساًم 
واوضح أنــه »عىل االحزاب ان يكــون لديها طموحات 
مرشوعــة وان ال تكون غــري لبنانية«، وســأل »ملاذا ال 
نبني دولة حقيقية وملــاذا ال تقوم األحزاب مبصالحة مع 
الــذات؟«، معتربًا أنه »نحن ال نديــن األحزاب ألنها وقفت 

يتوب«. أن  الجميع  عىل  لكن  املتاريس  خلف 
الشــعب مقهور  »اليوم  أن  إىل  املطران رحمة  وأشــار 
وانســانيته غري موجودة«، مستغربًا ان »االمم املتحدة مل 

لبنان«. يف  اإلنسان  لحقوق  بخرق  بعد  تعرتف 
ولفــت إىل أن »رئيــس الجمهورية يتحمــل جزءاً من 
إليــه لكنه ليس مســؤوالً عن كل  مســؤولية ما وصلنا 
الفســاد و«ترويكا« بري  الحريــري  جنبالط هي من 
كانت تحكــم البالد«. واعتــرب أن »الوضع ليــس مريحاً 
ولبنان ليس لقمة ســائغة وبكــريك ال تخطئ بل هي »أّم 

الصبي« ونحــن لن نرتك لبنان والحياد هو ما ينفع«.



» ــو ــســب ــاي ــى »ف ــشــر عــل ــن ال
تصا املطبوعات يخر عن ا

مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات
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اســتنكرت »الجمعيــة اللبنانية ألولياء 
الجامعــات األجنبيــة« يف  الطــالب يف 
بيان، »مناورة النــأي بالنفس التي حصلت 
الرتبية  وزارة  يف  والتســلم   التسليم  إبان 
والتعليم العايل، فلم يأت من انتدب نفســه 
املقبلة  للمرحلــة  املســؤولية   موقع  اىل 
أكرث  منذ  املســتمرة  املأساة  ذكر  حتى عىل 
الطالب  آالف  تركــت  والتــي  من ســنتني 
األجنبية وأهلهم  الجامعــات  اللبنانيني يف 
مثيل  ال  ولسادية  املرصيف  للوح  فريسة 
عملية  فكانــت  الحديث  التاريــخ  يف  لها 
ملستقبل  و  األهايل  ألموال  املــزدوج  النهب 

األبناء«.
إقرار  الرغــم من  البيــان: »عىل  أضاف 
القانــون 193 الــذي أ نتيجــة لنضال 
اللبنانية  للجمعية  الدؤوب  والعمل  األهايل 
ألولياء الطــالب يف الجامعات األجنبية ال 
تزال املأساة تتفاقم فعاد مئات الطالب اىل 
لبنان وفصلت الجامعات أعدادا كبرية منهم 
ووجد البعض نفســه محتجزا يف مطارات 
من  إقاماتهم  إلغاء  بســبب  املضيفة  الدول 
قبل املؤسســات التعليميــة حتى من دون 
التي  واألقســاط  الديون  بســبب  علمهم، 
من  فتحولوا  الطــالب  هؤالء  عىل  تراكمت 
ضحايا ملنظومة الرقة والفساد واإلفساد 
يف لبنــان اىل لصوص امــام القانون يف 
الدراســة  امنت لهم امكان  التي  الدول  تلك 
ونفســيا  ماديا  ملجأ  وكانــت  والتحصيل 
الطامحني اىل مســتقبل افضل  لكرث منهم 

واملحاصصة«. االستزالم  وطن  عن  بعيدا 
وطالبــت الجمعيــة، »الــوزارة التــي 

يجــب ان تكون هــذه القضية يف ســلم 
مامرســة  بعدم  املقبلة  للمرحلة  أولوياتها 
األخالقية  املســؤولية  من  التهرب  سياسة 
واعدادهم  الطالب  هــؤالء  عن  والقانونية 
بــاآلالف وهم من اللبنانيــني منذ أكرث من 
عرش ســنوات«، وطالبت املســؤولني فيها 
بإيجــاد الحلــول العملية لهــذه القضية 
التي أضحت جرمية منظمة مســتمرة منذ 
واهاليهم«.  الطــالب  آالف  حق  يف  عامني 
القوانني  كل  خرقت   التي  »املصارف  ودعت 
وداســت كل القيــم واملعايــري األخالقية 
والقانونيــة ورشعــت لنفســها مخالفة 
النقد  قانون  اللبنانية ال ســيام  القوانــني 
وبات رئيس   193 والقانــون  والتســليف 
ما يســمى جمعية املصــارف ال يتورع عن 
واالستعراض  الحكومة  بتشــكيل  الرتحيب 
النهوض  عمليــة  احتضــان  باســتعداده 
االقتصادي كــام احتضن رمبا ودائع مئات 
بالدعم  طمعا  ومدخراتهــم  اللبنانيني  آالف 
املصارف  به  اســهمت  ما  متناسيا  الدويل، 
الناس واالزمة  العام وودائع  املال  يف نهب 
والطالب  املودعني  املصــارف  اوصلت  التي 
اليها بعد رسقــة حقوقهم بأموال ذويهم، 
الطالبي  الــدوالر  قانون  تطبيــق  ورفض 
امللزم تحويل عرشة آالف دوالر أمرييك عىل 
وإجبار  للدوالر  ل.ل   1500 الرصف  ســعر 
املصارف عىل فتح حســابات ملن ال ميتلكها 

الطالب«. أهايل  من 
ودعــت الجمعية األهايل إىل أن »يكونوا 
كل  يف  للتحــرك  االســتعداد  اهبــة  عىل 

ابنائنا«.  ملستقبل  انقاذا  املناطق 

نــســتــنــكــر   : الـــــخـــــار  فــــي  الــــطــــالب  أولـــــيـــــاء 
ــة« ــي ــرب ــت ــي »ال ــا فـ ــن ــأســات ــن م ــفــ عـ ــن ــال ــأي ب ــنـ الـ

زار وفد من حركة »املقاومة 
اإلســالمية حامس« برئاسة 
السياســية  القيــادة  عضو 
السيايس  ومسؤولها  للحركة 
يف منطقة صــور عبد املجيد 
التنظيمي  املســؤول  العوض، 
إلقليم جبل عامــل يف حركة 

»أمل« املهندس عيل اسامعيل.
وأشــار بيان لحركة »أمل« 
اىل أن »الجانبني ناقشــا آخر 
الفلسطينية  القضية  تطورات 
واإلنســاين  املعييش  والواقع 

للمخيامت الفلســطينية يف منطقة صور ال 
ســيام يف ظل الوضع االقتصــادي الصعب، 
وأشادا بنضاالت األرسى األبطال داخل سجون 
االحتالل، ال ســيام األحرار الستة الذين نفذوا 
عملية التحرر من ســجن جلبــوع، حيث أكد 
العوض أن قضيــة األرسى عىل رأس أولويات 

حامس، واملقاومة وفيــة لوعودها، وأنها لن 
إسامعيل  وأشار  الســجون.  أرسانا يف  ترتك 
إىل أن قضية فلســطني هــي يف قلب حركة 
أمل، والكيان الغاصب هو رش مطلق، والسبيل 
الوحيد للتخلص منه هو التمســك باملقاومة 
ومواجهــة االحتالل حتى دحــره عن كامل 

فلسطني«.

ــور  ــ ص ــي  ــ ــ ف »أمـــــــــــل«  زار  ــاس«  ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ وفـــــــد 
ــة  ــ ــاوم ــ ــق ــ ــامل ــ ــد عــــلــــى الــــتــــمــــّســــ ب ــ ــديـ ــ ــشـ ــ وتـ

عي ور ع اس س ي وفد 

أشارت قيادة القوة االمنية الفلسطينية يف 
مخيم الرشــيدية يف بيان، إىل ما ينرش »من 
تحريض ممنهج وغري مربر ضد حركة »فتح« 
وقوات االمن الوطني الفلسطيني والقوة األمنية 
يف مخيم الرشيدية وتحميلها مسؤولية أي حدث 
أمني يقوم به مشبوهون لتوتري الوضع داخل 
املخيم«. وطلبت من »أبناء املخيم عدم االنجرار 
وراء أصحاب األقالم املسمومة التى ال يهمها أمن 

املخيم واستقراره، والوقوف إىل جانبها امام هذه 
املمنهجة والتحريض ضدها«، مؤكدة  الهجمة 
أن »الحفا عىل األمن واالمان واالستقرار يف 
املخيم، مسؤولية كل مناضل وكل رشيف وأبناء 
مخيمنا الصامد«. وختمت معاهدة أهايل املخيم 
االستمرار يف عملها »من أجل حاميتهم مهام 
كلف االمر«، وانها سوف تتخذ اإلجراءات الالزمة 

يف حق كل مطلق رصاص«. 

ـــرار  نـــ ــدم ا ــعـ ــة : لـ ــديّـ ــيـ ـ ــر »أمــــــن« مــخــّيــم الـ
ــم  ــخــي امل ــرار  ــ ــق ــ ــت ــ اس يـــهـــّمـــهـــا  ال  أقـــــــالم  وراء 

الفنــان  يفاجئنــا  كعادتــه، 
أكان  بتميزه،  حمدان  سعد  الشامل 
عىل صعيــد الدراما او عىل صعيد 
الغناء. يف مطعــم زاد الخري كان 
امللتقى مع جديد ســعد يف مشهد 
حيث  والكلمة  الفن  أهل  جمع  راق 
تــم االطــالق الرســمي لألغنية 
ما  »عمرو  الالذعــة  االنتقاديــة 
يتــاكل عمرو ما ينــرشا«، والتي 
مرياي  والفنانني:  ســعد  فيها  ثار 
صالح  طعــان(  )ام  بانوســيان  
صبح ) شكري شــكرالله( الشيف 
ريشار وجورج حران، عىل الوضع 
وسياســياً.  اقتصاديــاً  املــرتدي 
االغنيــة التي ُصوَرت عىل شــكل 
سعد  ســام  املخرج  بتوقيع  كليب 
جمعت  محمــود  عــيل  وتصوير 
الدرامــا والكوميديــا واالكشــن 
يف زمن قــل فيه هــذا النوع من 
الكليبــات نظرا ملا يتطلبه من جهد 
غري عادي فظهــر الكليب يف حلة 

الحارضين  متميزة من عىل شاشة ديجيتال كبرية ما جعل 
اكرث من مرة.  االغنية  اعادة عرض  يطلبون 

تابع الحدث الشــيف ريشار من الهند حيث كان موجوداً 
وكان فرحــا جدا بهذا العمل الراقي، حيث قال: »ليتني كنت 
معكــم لنفرح ونتشــارك هذا النجاح، ومتنــى عىل كافة 
وســائل االعالم عرض هذا الكلبب الذي يسلط الضوء عىل 
الكبري صالح صبح )شــكري  الفنان  الناس، كذلــك  وجع 
شــكرالله( الــذي كان محارصاً يف طرابلس بســبب عدم 
حصوله عىل البنزين، فقال: سعد صديق عزيز وفنان كبري 
وواجب علينا ان نقــف جميعا بجانب بعضنا البعض. وعرب 
عن ســعادته مبشــاركته هذا العمل ومتنى النجاح لسعد 

الوطني«.   العمل  وطلب من الجميع املساهمة يف نرش هذا 
عىل  حران  وجورج  بانوســيان  مرياي  الفنانة  وصعدت 
املرح، وعرّبا عن ســعادتهام بهذه املشاركة حيث اعتربا 
انهام يســاهامن يف نقل امل الناس وســخطهم من هذه 

الفاسدة.  السياسية  الطبقة 
اما ســعد حمدان فقــال: »اتوجه بالشــكر الجزيل اىل 
كل من ســاهم يف انجاز هذا العمل الــذي اصنفه وطنياً، 
فنحن ال نتاجــر بهذه االغنية التي تتنــاول الوضع العام، 
نحن نقدمها مجاناً شــعوراً منا بأننا كفنانني علينا واجب 
املساعدة يف إعالء الرصخة يف وجه الفاسدين، وما يقال 
يف الشــارع بطريقة مســيئة، ننقله هنــا بطريقة فنية 
العام وتحقــق نتيجة افضل تصب يف  راقية تخدم الهدف 

مصلحــة الجميع ومتنى عىل كافة 
العمل  هــذا  دعم  االعالم  وســائل 

الوطني«. 
سعد:  ســام  املخرج  قال  بدوره، 
»أحبيــت كالم االغنيــة املؤثر وانا 
يف االســاس احــب الطريقة التي 
الكليب  يعمل فيها سعد خاصة وان 
وهو  جميعا  نحبهــم  فنانني  يجمع 
الجمهور  ينتظرها  نادرة  فنية  فكرة 
متوترا  سعد  يكون  وعندما  بشغف، 
ء مــا خالل التصوير، اقول  من 
لــه ما تعتل هم، وبيميش الشــغل 

وهيك صار ». 
من جهته، قال الشــاعر الغنايئ 
جان ســمراين: »تعرفت عىل سعد 
صالح  ايب  اماليا  الفنانة  خالل  من 
وتعاونا معا  مرحيا وبعدها كرت 
سعد  مع  آخر  بعمل  ووعد  السبحة، 

املقبلة«.  السنة  يف 
كذلك، أبــدى نقيب املمثلني نعمة 
والكاتب  طايع  منى  والكاتبة  بدوي 
طوين شــمعون، اعاجبهم مبوهبة سعد املتميزة واملتجددة 
دامئا، وطلبوا منه االســتمرار يف هذا النهج رغم الظروف 

الصعبة التــي مير فيها الوطن، مع  دعمهم الدائم له. 
اىل ذلك، زوجة الفنان ســعد حمــدان لولو، والدة هذه 
االغنية التي راحت ترددها دامئا لســهولة نغمتها القريبة 

من القلــب ومتنت لزوجها النجاح الدائم يف كل اعامله. 
الجميع اىل املرح وعىل وقع موســيقى  بعدها، صعد 
congratulations ،  تم بالســيف قطع قالب الحلوى الذي 
الحضور  واكل  الكليب  املشــاركني يف  املمثلني  حمل صورة 
صور الفنانني وبقيــت قطعة واحدة مكتوب عليها »عمرو 

يتاكل«. ما 

ــا يـــتـــاكـــل« ــ ــرو مـ ــ ــمـ ــ ــي كـــلـــيـــ »عـ ــ ــوم فـ ــ ــ ــ ــن ــ ــا جـــمـــع هـــــــؤالء ال ــ ا مـ هــــــ
حــــــمــــــدان لـــــســـــعـــــد  جـــــــــديـــــــــدة  نـــــــتـــــــقـــــــاديـــــــة  أغــــــنــــــيــــــة   ..

مـــروجـــا ُمـــخـــدرات يــنــشــطــان فـــي املــتــن 
ــعــبــة املــعــلــومــات  ــروان بــقــبــضــة  ــ ــس ــ وك

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل شعبة العالقات 
العامة يف بال لها انه: نشــط يف اآلونة األخرية شخصان 
برتويج املخدرات يف عدة مناطق من قضاءي امل وكروان. 
متكنت  املكثفــة،  والتحريات  االســتقصاءات  بنتيجــة 
القطعــات املختصة يف شــعبة املعلومــات يف قوى األمن 
الداخيل من تحديد هويتيهــام، وهام: ع. ز. )من مواليد عام 

1995، سوري(، س. د. )من مواليد عام 1998، سوري(
بتاريخ 10-9-2021، وبعــد عملية رصد ومراقبة دقيقة، 
متكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهام، بالجرم املشهود 
يف محلة ضبية، أثناء قيامهــام برتويج املخدرات عىل م 

سيارة نوع مرسيدس، تم ضبطها. 
بتفتيشهام والسيارة ومنزل املوقوف األول يف بلدة حراجل، 
ضبط 2،25 كلغ كوكايني، 27  من حشيشة الكيف، موضبة 

يف أظرفة ومعدة للرتويج.
بالتحقيق معهام، اعرتفا مبا نســب إليهام لجهة قيامهام 
برتويج املخــدرات لصالح أحد التجار يف مناطق مختلفة من 
امل وكروان. أجري املقت القانوين بحقهام، وأودعا مع 
املضبوطات املرجع املعني، بناء عىل إشارة القضاء املختص«. 

بعمليات  لــقــيــامــهــمــا  ــخــصــيــن  تــوقــيــف 
ــي بـــلـــدة حــورتــعــال ــارات فـ ــ ــي ســـرقـــة ســ

أعلنت قيــادة الجي مديرية التوجيــه أنه »أوقفت أمس 
دوريــة من مديرية املخابــرات يف بلــدة حورتعال كالً من 
.م(، لقيامهام بعمليات رسقة ســيارات. وضبطت  )م.أ( و)
بحوزتهام كمية من املخدرات وسيارة جيب مروقة، ُسلمت 
املضبوطات، وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف القضاء 

املختص«.

طقــس  يســيطر 
متقلــب وماطــر احيانا 
عــىل الحــوض الرشقي 
يوم  للمتوسط حتى ظهر 
يتحســن  حيث  الجمعة، 
تدريجيا ويتحول مســاء 

اىل قليل الغيوم. 
األرصــاد  مصلحــة 

الجوية
توقعت دائرة التقديرات 
األرصــاد  مصلحــة  يف 
املديريــة  يف  الجويــة 
العامــة لطــريان املدين 
اليوم  ان يكــون الطقس 
غامئا جزئيــا مع هطول 
خالل  خفيفــة  أمطــار 
الصباحيــة يف  الفــرتة 
املناطق الشاملية، يستقر 
خالل  تدريجيا  الطقــس 

فرتة الظهــرية ويتحول اىل قليل الغيوم مع ارتفاع بســيط 
يف درجات الحــرارة يف املناطق الجبليــة ودون تعديل يف 
املناظق الساحلية والداخلية. كام يستمر ظهور الضباب عىل 

املرتفعات.
 الطقس املتوقع يف لبنان:

الســبت: قليل الغيوم اجامال مع ارتفاع بسيط يف درجات 
الحــرارة عىل الجبال ويف الداخــل ودون تعديل يف املناطق 

الساحلية، مع بقاء ظهور الضباب عىل املرتفعات. 
اما األحد: قليل الغيوم اجامال مع ارتفاع اضايف يف درجات 
الحــرارة عىل الجبال ويف الداخــل ودون تعديل يف املناطق 

الساحلية، مع استمرار تكون الضباب عىل املرتفعات. 

{ يف املناطق {
تسببت االمطار الفيضانية التي تساقطت بغزارة يف العديد 
من املناطق الجبلية يف محافظة عكار بفيصانات وســيول 
اجتاحت الطرقــات وخاصة يف منطقــة وادي خالد، حيث 
تشكلت الســيول عىل الطرقات وارتفاع يف منسوب االودية 

ويف مجرى النهر الكبري.

ووجهــت الدعوات اىل اهــايل البلدات والقــرى الواقعة 
عنــد مجرى النهر الكبري، اىل توخــي الحذر مخافة حصول 

فيضانات خارجة عن السيطرة.
ويف بلــدة القبيات، ادت االمطــار اىل حصول العديد من 
االتهيارات يف الجــدران عىل الطرقات يف غابة املرغان التي 
تعرضــت قبل نخو شــهر لحرائق كارثيــة مدمرة. وتخوف 
االهايل يف حال اســتمرار تســاقط االمطــار من حصول 

انجرافات للرتبة حيث ترمدت اشجارها بشكل شبه تام.
وبدأت جرافات من قبل االهــايل والبلدية مبحاوالت فتح 
الطرقات يف حــي القطلبة واملرغان التــي اقفلتها الوحول 
والصخور التــي حملتها الفيضانات املتدفقــة من الغابات 
املحروقــة، واجالء العديد من االشــخاص الذين احتجزتهم 
االمطار داخل ســياراتهم عىل هذه الطرقــات، وكذلك الذين 
تهدمت جدران الدعم بالقرب مــن منازلهم يف حي القطلبة 

بشكل خاص. 
وناشــد االهايل قوى االمن الداخيل وضع حواجز لها عند 
مداخل ومنافذ غابة املرغان لتحذير الســائقني من مخاطر 

سلوك هذه الطرقات بفعل االنهيارات الحاصلة.

أمـــــــــطـــــــــار وســـــــــيـــــــــول اجـــــــتـــــــاحـــــــت الـــــعـــــديـــــد
ــار  ــ ــكـ ــ ــة فـــــــــي عـ ــ ــ ــّي ــ ــ ــل ــ ــ ــب ــ ــ ــ ــ ــ مـــــــــن املـــــــنـــــــاطـــــــق ال

ار سيو  ع

املحامي نارض كسبار

الناظرة  بــريوت  االســتئناف يف  اعتربت محكمة 
يف دعاوى املطبوعات واملؤلفة من القضاة الرئيســة 
ناديــا جدايل واملستشــارتني هبــة عبدالله وأماين 
مرعشــيل ان ما ينرش عىل صفحة فايســبوك يخرج 
عن نطاق اختصاص محكمــة املطبوعات ويعود امر 
الدفع  العاديــة. وقضت بقبول  املحاكم  به اىل  النظر 

الجهة. لهذه 
ومام جاء يف القرار الصادر بتاريخ 2021/9/9.

ان محكمة االســتئناف يف بريوت، الغرفة العارشة 
الناظرة يف قضايا املطبوعات، لدى التدقيق واملذاكرة.

حيــث ان املدعى عليهــا الدولــة اللبنانية )وزارة 
االعالم   الوكالة الوطنيــة لالعالم( ممثلة بحرضة 
العدل وكيلها املحامي  القضايا يف وزارة  رئيسة هيئة 
عبــد املجيد عاكــوم، تقدمت يف الجلســة املنعقدة 
بتاريخ 2018/10/18 مبذكرة دفوع شــكلية طالبة 

الدعوى شكالً: رد  فيها 
 بســبب عدم صالحية هذه املحكمة للنظر بالجرم 
الوطنية لالعالم  الوكالــة  املدعى عليها  املســند اىل 
باعتبار ان الجرم املشكو منه وعىل فرض حصوله قد 
ارتكب مــن املوظفة مندوبة الوكالة لينا غانم التي مل 
يتم االدعاء بوجههــا، وان املالحقة بهذا الصدد تعود 

العديل. للقضاء  وليس  االداري  للقضاء 
 بســبب كون االفعال الجرمية املدعى بها ال تشكل 
جرائم معاقبــاً عليها يف القانون، كون نرش الخرب قد 

نية. بحسن  حصل 
 بسبب وجود ســبب يحول دون سامعها والسري 
بها وهو وجوب عدم االستحصال عىل اذن باملالحقة 
بالنظــر اىل ان الخطــأ الحاصل هو خطــأ وظيفي 

الوكالة. مندوبة  ارتكبته 
وحيث ان املدعــى عليه ر.ع.، وكيله املحامي جورج 
حداد، تقدم يف  الجلسة املنعقدة بتاريخ 2019/2/21 
مبذكرة دفوع شــكلية طالباً فيها رد الدعوى شــكالً 
لعدم اختصاص هذه املحكمة للنظر فيها كون االفعال 
الجرمية املشــكو منها مل تتم بواســطة مطبوعة بل 

فايسبوك. هي منشورات متت عىل صفحته عىل 
العامة االستئنافية والجهة  النيابة  وحيث ان ممثل 

املذكورة. الشكلية  الدفوع  رد  طلبا  املدعية 
أ يف الدفع الشــكيل املقدم من املدعى عليه ر.ع. 
املتعلــق بانتفاء صالحية محكمــة املطبوعات كون 

بواسطة مطبوعة. يتم  اليه مل  املنسوب  الفعل 
حيث انــه، وبالعودة اىل معطيات الدعوى الراهنة، 
يتبــني ان املدعيــة ص. ع.،  قــد تقدمــت بتاريخ 
املحكمة،  امام هــذه  /2018 بشــكوى مبارشة  /8
بوجــه املدعى عليــه ر.ع. واخرين، طالبــة ادانتهم 
بجرائم التهويل والقدح والذم عىل خلفية قيام املدعى 
فايســبوك  عىل  صفحته  عىل  تغريــدات  بنرش  عليه 
مبوضوع ادعــاء الهيئة االتهاميــة يف بريوت عىل 
املدعية بجرائم االفادة الكاذبة والقدح والذم وتشويه 
الســمعة، وقيامــه بتزويــد باقي وســائل االعالم 
للواقع. ومن ضمن  املدعى عليه مبعلومات مجافيــة 
اختصاص هــذه املحكمة النوعي عىل ان يتم البت يف 
مدى انعقاد اي مسؤولية جزائية يف ما خص املدعى 
بنتيجة  الذي ســيصدر  النهايئ  الحكم  عليه ر.ع. يف 

الراهنة. الدعوى 
أ  يف الدفع املتعلق مبــدى صالحية هذه املحكمة 
الوطنية  الوكالة  املدى عليها  اىل  املسند  بالجرم  للنظر 

لالعالم
حيــث ان املدعى عليهــا الدولــة اللبنانية )وزارة 
االعــالم  الوكالــة الوطنية لالعــالم( تدفع بعدم 
اختصاص هذه املحكمــة للنظر بهذه الدعوى باعتبار 
ان صالحية املالحقة والتحقيق مع الوكالة واملوظفة 

االداري. للقضاء  تعود  بالنرش  قامت  التي 
وحيث ان محكمــة املطبوعات هي غرفة من غرف 
محاكم االســتئناف التي تنظــر بالدرجة االوىل يف 
)مادة  املطبوعات  بجرائــم  املتعلقة  القضايــا  جميع 
الصادر يف   104 املرســوم االشــرتاعي رقم  28 من 
النوعي  اختصاصها  يتوافــر  /1977( وبالتايل  /30
الحرصي للنظــر بجميع جرائــم املطبوعات وتطبيق 
املتعلقة بها، يف حني ان القضاء االداري ال  النصوص 
صالحية له بتطبيق هــذا القانون، باعتبار ان الدولة 
تنزل منزلة االفراد لدى اقدامها عىل افعال قد تشــكل 
او قانون جرائم  العقوبــات  قانــون  جرائم مبفهوم 

املطبوعات.
وحيث انه يقت تأسيســاً عىل ما تقدم رد الدفع 

الجدية. وعدم  القانونية  لعدم  املذكور 
أ  يف الدفع الشــكيل املتعلق بكون الفعل املشكو 

القانون: منه ال يشكل جرماً معاقباً عليه يف 
حيث ان املدعية ص. قــد طلبت ادانة املدعى عليهم 
 1 املذكورين يف اســتحضارها ســنداً الحكام املواد 
و20 و21 مــن قانون جرائم املطبوعــات عطفاً عىل 

املواد 385 و582 و584 عقوبات.
وحيث ان مســألة التحقق مــام اذا كانت االفعال 
اللبنانية  الدولة  عليها  املدعى  اىل  ارتكابها  املنســوب 
)وزارة االعــالم( تشــكل ام ال جرماً معاقبــاً عليه، 
الجائز  االمر غري  النزاع،  التطرق اىل اساس  تستوجب 
يف املرحلة الشــكلية الراهنة ما يقت معه رد هذا 

الراهنة. املرحلة  الدفع يف 
أ  يف الدفع الشكيل املتعلق بوجود سبب يحول دون 
سامع الدعوى والســري بها وهو وجوب االستحصال 
الحاصل هو  الخطأ  ان  بالنظر اىل  اذن باملالحقة  عىل 

الوكالة.  مندوبة  ارتكبته  وظيفي  خطأ 
حيث ان الدعوى الراهنة اقيمت من املدعية ص. ع. 
بوجه املدعى عليه ر. ع. وعدد من املواقع االلكرتونية 
واملؤسسات االعالمية مبن فيها املدعى عليها الوكالة 
الوطنية لالعالم )الدولــة اللبنانية  وزارة االعالم( 
دون مندوبة الوكالة التي قامت بنرش الخرب املشــكو 

منه.
وحيث انه يف ظل عــدم مداعاة املوظفة، ال وجود 
الي مربر لالستحصال عىل اي اذن باملالحقة، ويبقى 
املدعى عليها  التحقق من مدى مســؤولية  ان مسألة 
الجزائيــة امر متعلق باالســاس ويخــرج عن اطار 
الدفوع الشــكلية، ما يقت معــه رد الدفع الراهن 

الجدية. وعدم  القانونية  لعدم 
وحيــث ان محكمة املطبوعات هــي محكمة ذات 
طابع اســتثنايئ، اناط بها املرشع اللبناين امر النظر 
يف جميــع القضايــا املتعلقة باملطبوعــات، وطبق 
بشــأنها اصوالً خاصة نص عليها املرسوم االشرتاعي 
بالنســبة  الطف  هي  االصول  وهــذه   ،77/104 رقم 
للمدعى عليــه، اذ ال يجوز التوقيــف االحتياطي يف 
املرســوم  28 من  املادة  املطبوعات )بحســب  جرائم 

املذكور(.



قـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد
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... ما مصير الدوالر األسود بعد الهبوط القياسي في ســــــعر ــنــزيــن  ــب ال لــتــعــبــئــة  املـــواطـــنـــيـــن  الل  ا فـــي  ــلـــت  ـ د الــحــكــومــة 
ــات  ــ ــروق ــحــ ــ ــات مــــن امل ــيـ ــمـ ــدم تــســلــيــم كـ ــ ــ ــي طـــلـــبـــت ع ــالـ ـ ــ شهد سعر رصف الدوالر يف الساعات األخرية تراجعاً قياسياً، فـ

13 لرية لبنانيــة رشاء، و13700 لرية مبيع. هذا  وســجل 00
التهاوي الريع يف الســعر يعود مبدئياً إىل األجواء التفاؤلية 
املنبعثة عقب تشكيل الحكومة الجديدة. فإىل ماذا يؤرش الرتاجع 
املهم يف السعر؟ وما مصري الدوالر يف األيام املقبلة؟ هل يثبت 
عىل سعر معني بعد التشــكيل وظهور طيف املساعدات؟ أم أن 

االنخفاض هدفه شار الدوالرات ملعاودة رفع السعر؟
الخبــري االقتصادي الربوفســور جاســم عجاقة رشح لـ 
»املركزية« أن »تثبيت سعر الرصف غري وارد. يجب التمييز بينه 
وبني االستقرار الذي يعني ترك السعر يتحرك ضمن هام معني 
يف ظل العوامل املختلفة املؤثرة عليه. بينام التثبيت يعني إبقائه 
عىل سعر واحد وثابت«، الفتاً إىل أن »صندوق النقد الدويل يريد 
تحرير سعر الرصف ومنصة صريفة أُنشئت للهدف نفسه، أي 

أنها ستكون السوق الرسمي حيث سيحدث التداول عربها«.
وتابع »أما يف السوق السوداء فالسعر hand made من قبل 
عصابات مسيطرة ومستفيدين يحققون أرباحاً، واألكيد أن هذا 
السعر مرتبط بالشق السيايس بنسبة كبرية جداً إىل جانب تأثره 
باالحتكار والتهريب، بالتــايل إذا تم لجم العوامل هذه لن يبقى 

السعر عىل حاله«.
وعام إذا كان من املمكن أن تكون حالة هبوط الدوالر موقتة، 
ليعود ويحلق ُمجّدداً بعد مترير موضوع رفع الدعم، اعترب عجاقة 
أن »هذا االحتــامل وارد، إذا ال ميكن الجــزم نهائياً. وما ذكرته 
آنفاً معتمد عىل املنطق، ونرتكز إىلفرضية  محاربة الحكومة 
الجديدة للسوق الســوداء ألن إن مل تفعل ستبقى هذه السوق 

متحكمة برقاب اللبنانيني، وميكن أن نتخيل تغيرياً يف ســعر 
الرصف، نزوالً أو صعوداً، مع كل ترصيح ألي من املســؤولني. 
لذلك االستقرار واجب من دون أن يعني بالرضورة تثبيت السعر 
لكن أقله أال يتغري بقفزات كبرية ترضب النشاط االقتصادي، إذ 
عندما يرتفع السعر يعجز املواطن عن رشاء السلع وعندما يهبط 
يتوقف التاجر عن البيع. من هذا املنطلق ميكن أن نرجح إمكانية 
لعب لعبة معينة، وإن كانت تديرها عصابات التطبيقات ال نتفاجأ 
كونها تسعى إىل سحب دوالرات املواطنني املوجودة يف منازلهم، 
أما إذا كان هناك ضلوع رسمي يف املوضوع فال يليق بعمل دولة 
وأستبعد ذلك. االحتامل األول وارد أكرث ويفرتض عىل الحكومة 

أن ترضب العصابات بيد من حديد«.
وأشــار عجاقة إىل أن »دخول مليار ومئة وخمسة وثالثني 
مليون دوالر لدى حسابات مرصف لبنان من صندوق النقد الدويل 
من األسباب املهمة لهبوط ســعر الرصف الدوالر. وهذا املبلغ 
ســيضغط يف اتجاه استقراره عىل مستوى معني، ألن منطقياً 
زيادة الكتلة النقدية بالدوالر تعني املزيد من االستقرار يف سعره 
مقابل اللرية«. وعن إمكانية توقع الرقم املمكن أن يستقر عليه، 
أوضح أن »سعر السوق السوداء يأخذ حيز كبري من حياة اللبناين 
ألن التجار يعتمدونه، وعندما يتم القضاء عىل السوق السوداء 
لن تبقى هناك من مشــكلة إذ حينها ميكن اللجوء إىل منصة 
Sayrafa الرســمية، بالتايل ال ميكن التنبؤ بسعر يتالعب فيه 
شخص عرب تطبيق إلكرتوين ويحدده عىل هواه. لكن، يف املطلق 
إذا ظلت األجواء الحكومية السياسية جيدة وإيجابية يتجه سعر 

الرصف إىل مزيد من االستقرار«.

دخلت  الحكومة  ان  يبدو  
عىل خــط اذالل الناس عىل 
محطــات البنزين غري ابهة 
يتكبدها  التــي  بالعذابــات 
خزاناته  لتعبئــة  املواطــن 
ســوق  وجود  مع  بالبنزين 
غالونات  وتجــار  ســوداء 
وارصت عرب قــرار اصدرته 
مدير عام وزارة النفط اورور 
فغــايل بالطلب من رشكات 
اســترياد املحروقــات عدم 
التوزيــع رغــم ان مرصف 
لبنــان وافــق مبدائيا عىل 

تفريغ سبع بواخر .
إىل  فغــايل  وطلبــت 
طرابلس  يف  النفط  منشآت 
والزهــراين وجميع رشكات 
إسترياد املحروقات يف لبنان 
عدم تسليم السوق املحيل أي 
كمية من املشتقات النفطية 
احتسابها  تم  التي  املدعومة 
عىل ســعر الـ8000، والتي 
البواخر  عــىل  اســتوردت 
التأكد من  إىل حــني  أخرياً، 

الكميات املدعومة وغري املدعومة يف السوق املحيل.
وأرســلت املديريــة العاّمة للنفــط إىل املوزعني الراغبني 
بالحصــول عىل حصص من مادة »الديزل أويل« غري املدعوم، 
تعميامً طلبت فيه إليهم إرسال كتاب خطي مسبق إىل مكاتب 
املديرية العامــة للنفط يف طرابلس والزهراين، يحددون فيه 
»الكميات االســبوعية املطلوبة، اسم املنشــأة التي سيأخذ 
منها الكمية، ليصار اىل أخذ املوافقة ومن ثم ابالغه الطالب 
بالكميات املتاحة«، مشــريًة إىل أن »العمل بهذه االلية سيبدأ 

اعتبارا من يوم غد الخميس«.
ويف هــذا االطار، اوضح عضو »نقابــة اصحاب محطات 

املحروقــات« يف إتصال مع 
لالعالم«  الوطنية  »الوكالة 
جــورج الرباكس ان »أغلبية 
مقفلة  الوقــود  محطــات 
الــرشكات  ومســتودعات 
تسلم  مل  للنفط  املســتوردة 
التزاما  للمحطــات  البنزين 
للنفط  العامة  املديرية  بقرار 
الذي صــدر باالمس وطلب 
عدم تسليم البنزين واملازوت 
للســوق للمحــيل من دون 

معرفة سبب  هذا القرار.
وقــال الرباكس: »ان عدم 
اليوم فاقم  البنزين  تســليم 
يف  جاء  انه  خاصة  االزمة، 
وقت نفدت فيــه هذه املادة 

من االسواق«.
أضاف: »حسب االتصاالت 
لهذا  بها ال عالقة  التي قمنا 
القرار برفــع الدعم النه أ 
لبنان  مــرصف  اعطاء  بعد 
موافقات مسبقة العتامدات 
 8000 اســاس  عىل  جديدة 
لرية للــدوالر الواحد، ولذلك 

حصل لغط يف االمر ومل يعرف سبب القرار«.
وقال الرباكس: ان كان سبب القرار هو عالمات االستفهام 
حول كيفيــة التعامل مع املــازوت املدعوم وغــري املدعوم 
املوجودين يف االســواق يف الوقت نفســه، اقرتح لحل هذا 
املوضوع، يف حال ال تريد الحكومة رفع الدعم قبل آخر الشهر، 
ان يعطي مرصف لبنان املوافقات املســبقة كلها ملادة البنزين 
فقط ويصبح املازوت غري مدعوم، او يرفع الدعم عن البنزين 
واملازوت يف آن واحــد. واال فنحن امام زيادة يف االزمة ولن 
يعود هناك بنزين يف الســيارات فاملفروض ان تحل املشكلة 

يف ارسع وقت ويف الساعات املقبلة القليلة«.

صـــفـــيـــر يُــــــحــــــّدد لـــــوزيـــــر املـــــــــال أولـــــــويـــــــات الــــحــــلــــول :
لــــــــــــــن نــــــــــقــــــــــف مـــــــــكـــــــــتـــــــــوفـــــــــي الـــــــــــيـــــــــــديـــــــــــن

التقى رئيــس جمعية مصارف لبنان ســليم صفري وزير 
املال يوســف خليل يف اطار جوالت يقوم بها صفري إلطالع 
املســؤولني عىل الواقع الحقيقي للقطاع املرصيف ومناقشة 
الحلول املمكنة الســتعادة الثقة وإعادة تكوين الودائع، كام 

اطالق التسليفات لتحريك العجلة االقتصادية.
وشــدد صفري عىل »رضورة البدء بإعــادة هيكلة القطاع 
العام لضامن تأمني بنية صلبــة تكون ممراً الزامياً لتصحيح 

االختالالت يف االقتصاد وقطاعاته«.
كام أكد أهمية ضامن حقوق املودعني »وهو الشــأن االهم 
لدى املصارف كــام اعادة صياغة خطــة انقاذية تجمع كل 
االطراف املعنية لتحديد الخســائر بظــل كل املتغيريات التي 
طالت االقتصاد يف السنتني املاضيتني كام وضع تصور واضح 

وشفاف ملسؤولية الدولة وحسن ادارة مواردها«.
وأعاد التأكيد عىل اهمية التوجه اىل صندوق النقد بخطة 
انقاذية تلقى اجــامع ودعم من االطــراف امعنية اللبنانية 

والدولية.
ويف محور اللقــاء، متت مناقشــة رضورة اقرار موازنة 
للعام 2022 ضمن املهل الدستورية كام اقرار قانون الكابيتال 
كونرتول تحديداً الذي يبقي النقد يف لبنان وليس قانوناً يتيح 

تفريغ البلد من ثروته.
وحّث صفــري الوزير خليــل عىل »مراجعة السياســات 
الرضيبية والتوجه نحو دعم القطاع الخاص املحرك االسايس 
للنمو وخلــق الوظائف للحفا عىل الــرثوة البرشية داخل 

لبنان والحد من الهجرة املستجدة والخطرية.«
وأكد ان »القطــاع املرصيف لن يقف مكتــوف اليدين يف 
املرحلــة املقبلة، ال بل ســيبادر اىل طرح الحلــول املمكنة 
والضغط القرار القوانني الرضورية الستعادة الثقة بالقطاع 

املرصيف ومنه الثقة باالقتصاد الوطني«.
واتفق الطرفان عىل اســتكامل املحادثات لضامن التوصل 

لقرارات انقاذية قابلة  للتنفيذ رسيعا.

ال مناقصة محطة الحاويات في مرفأ بيروت  هل يُؤّجل وزير اال
من املتوقع أن يرتيّث وزير األشغال العامة والنقل عيل حمّيه 
يف اتخاذ قرار إطالق مناقصة محطة الحاويات يف مرفأ بريوت 
وتشغيلها، بعدما أحالها َسلفه الوزير السابق ميشال نجار إىل إدارة 
املرفأ وتعيينه لجنة مؤلّفة من خمسة أشخاص برئاسة مارون 
أيب عاد ومستشــار من رشكة »خطيب وعلمي«، إلطالق هذه 

املناقصة .
ويف انتظار معرفة ما إذا كانت اللجنة املذكورة قّررت بدورها 
الرتيّــث يف املوضوع أم امل به، يُشــار إل أن عقد الرشكة 
الحالية املشــّغلة للمحطة BCTC قد انتهى السنة املاضية وتم 
التمديد لها أكرث من مرة ويف كل منها ُحددت مهلة ثالثة أشهر، 
األمر الذي انعكس عىل دميومة العمل واستمراريّته خصوصاً بعد 
انفجار املرفأ وما خلف من حاجة ملّحة إىل »قطَع غيار« وصيانة 
اآلالت املترضرة والتي تطلبت دفع مثنها بالدوالر Fresh وهو غري 

متوفر خصوصاً بعد التقلبات الحادة يف سعر الرصف .
وكاتت إدارة املرفأ أطلقت مناقصة تشغيل املحطة يف حزيران 
املا وشاركت فيها خمس رشكات عاملية، إال أن االنفجار أّدى 

إىل تجميد إعالن الفائــز، وعمدت اإلدارة إىل متديد عمل الرشكة 
التي تشّغل املحطة حالياً .

زخور: املناقصة لتحسني اإلنتاج
 رئيس غرفة املالحة الدولية إييل زخور أكد يف الســياق، أن 
»تأمني استمرارية تحّسن اإلنتاجية يف املرفأ يتطلب إجراء هذه 
املناقصة، خصوصاً أن اإلصالحات املطلوبة ستكون ُمدرجة يف 
دفرت الرشوط، يف حني ال ميكن لرشكة انتهى عقدها القيام بهذه 

العملية«.
وعامطوري: إنها رضورة..

أما مؤّسس محطة الحاويات يف املرفأ أنطوان عامطوري فشّدد 
عىل »رضورة إطالق هذه املناقصة خصوصاً أن عمل هذه املحطة 
يشكّل 90 يف املئة من النشاط املرفأي«، الفتاً إىل أن »تراجع الحركة 
من مليون حاوية إىل حوايل 00 ألف بسبب االنفجار واالنهيار، 
ال يعني عدم تفعيل املحطة، ألن العقد مع رشكة  BCTCكان ينّص 
عىل إدخال 275 ألف حاوية سنوياً، ما يُثبت أن ذلك يدّر موارد مالية 

إىل خزينة الدولة هي يف أمّس الحاجة إليها«.

ال مستمر ي بالقطار واال البن

ــ أســـــعـــــار الـــســـلـــع ــ ــف ــ ــن بـــــــدء  ــ ــل ــ ــع ــ ــاد يُ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ وزيــــــــر االقـ
املــــــراقــــــبــــــة فـــــــــي  ســــــنــــــتــــــشــــــّدد   : األســــــــاســــــــيــــــــة 

أكد وزير االقتصاد والتجارة 
أمني سالم ان »الوزارة وضعت 
موضــع التنفيذ آلية لخفض 
األساسية«،  الســلع  أسعار 
أن »نقابتي أصحاب  الفتا اىل 
ومستوردي  الســوبرماركت 
لبنان  يف  الغذائيــة  املــواد 
التزمتا بدء خفض األســعار 
هذه الســلع«، ومشريا اىل أن 
»الوزارة لــن تتهاون يف هذه 
املسألة وستتشدد يف مراقبة 

األسعار«.
كالم الوزيــر ســالم جاء 
عقده  صحايف  مؤمتر  خالل 
الوزارة،  امس  يف مكتبه يف 
يف حضــور رئيــس نقابة 
يف  الغذائية  املواد  مستوردي 

لبنان هاين بحصيل، ونقيب أصحاب الســوبرماركت نبيل فهد، 
واملدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، أعلن خالله آلية تنفيذ خفض 

أسعار السلع األساسية.

{ سالم {

بداية، تطرق الوزير ســالم اىل مواضيع عدة ابرزها االسعار 
وحامية املســتهلك وغريها. وأكد حرصه عــىل »العمل الوطيد 
مع النقابتني ملراقبة املتاجر املختلفة يف كافة املناطق اللبنانية 
التي ال تخضع للمراقبة«، معتربا أن »هناك مســؤولية وطنية 
عىل عاتقنا كوزارة ملتابعة كل النشــاطات الرقابية بالرغم من 
الصعوبات من ناحية حامية املستهلك واملندوبني والظروف التي 
تتحكم بإمكاناتهم، اذ باتت تحركاتهم صعبة ضمن نطاق الخارطة 

اللبنانية شامال وجنوبا«.
وقال: »ناشدنا املندوبني خالل اجتامعنا معهم البارحة بالتواصل 
املبارش واليومي مع الوزارة واالدارة املعنية، كام نطالب املواطن ان 
يكون عيون وآذان الوزارة بقدر االمكان«، مشريا اىل اننا »وضعنا 
 Consumer بترصف كل املواطنني بعض اآلليــات ابرزها تطبيق
Protection Lebanon وهذا التطبيق يتيح للمواطن إمكان التبليغ 
عن اي شكوى او اعرتاض. كام ان هناك خطا ضمن آلية الواتساب 
عىل رقم 70909022 والذي يتيح ألي مستهلك ان يصور ويرسل 
املعلومات للوزارة مبارشة«، مشــيدا »بدور بعض البلديات التي 
تتمتع بسلطة ودور رقايب، إذ استطاعت ان توفر نوعا من التدريب 

والتحضري لدعم ومساعدة االمور املتعلقة بالرقابة«.
واذ رأى ان »الرقابة ليســت الحل الوحيد«، اعترب أن »موضوع 
التنافسية باألسعار بني املحالت يلعب دورا مهام، فالتنافسية اذا 
استخدمت بالطرق الصحيحة تجرب التاجر عىل التحيل باملسؤولية 

التجارية لتحسني أسعاره«.
ويف الختام، أكد سالم »عدم التســاهل مبوضوع املحاسبة 
ومعاقبة اي مخالف لالصول املتبعة يف التســعري وغريها من 
االمور وســيكون لدينا دور فعال للمتابعة يف هذا املوضوع من 

خالل اتخاذ اجراءات قاســية كإغالق تلك املتاجر«، مشددا يف 
الوقت عينه عىل »أهمية التحيل باملسؤولية الوطنية والتعاون 
والتكاتف مع بعضنا البعض بدءا من املواطن اىل أعىل رأس الهرم«.

{ فهد {

من جهته، أكد فهد »أهمية التعــاون التام مع الوزارة إليصال 
السلع الغذائية واالستهالكية بأفضل االســعار«، وقال: »أكدنا 
ملعاليه ان اآللية املتبعة لخفض االســعار ستبقى مستمرة مع 
االلتزام الكامل فيها، اي عندما تأيت أسعار السلع من املوردين اىل 
السوبرماركت مخفضة ســتقوم األخرية بخفض اسعارها فورا 
لينعكس هذا االنخفــاض رسيعا عىل املواطن، وبالتايل ندحض 
االتهامات العشوائية بان االسعار ال تخفض يف املحالت التجارية 

الغذائية«.
اضاف فهد: »تم تقديم لوائح بالســلع الجديدة التي خفضت 
اسعارها خالل األيام األربعة املاضية، اىل الوزارة لالطالع عليها 
ملتابعة عملية املراقبة. ويف حال اســتمر الدوالر باالنخفاض، 
سنستمر بخفض االسعار«، معوال عىل »املواطنني ل يكونوا 
املراقبني االوائــل واملتعاونني مع الوزارة املعنية يف حال حدث أي 

خلل يف هذا املوضوع«.

{البحصيل {

بدوره، قال البحصيل: »يف موضوع االسعار، كل التقنيات التي 
تكلمنا عنها يف الوقت الحايل ال تهم املواطن، فاألخري جل ما يهمه 
هو ان يتأكد اذا االسعار ستنخفض او ال«، معتربا أن »االنخفاض 
ناتج عن عامل نفيس، وهو التفاؤل الذي حصل يف الفرتة األخرية 
عقب تشكيل الحكومة وعليه يجب االستمرار بهذا الجو من خالل 

خطوات عمالنية وجدية«.
ودعا »املحــالت التجارية للنظر بايجابية اىل املوضوع وعدم 
التأخر بخفض اســعارهم تزامنا مع انخفاض ســعر الرصف«، 
مشددا عىل أهمية »التجاوب مع دعوة الوزير للتخفيف عن عاتق 
املواطن«، متمنيا ان »تبقى االمور ايجابية لالستمرار بهذا االتجاه«.

ير االقتصاد يع مح االسعار و

االداريـــــــة  ــة  ــي ــم ــن ــت ال وزارة  ــي  ــ ف والـــتـــســـلـــيـــم  الــتــســلــم 
جرى التسليم والتسلم يف وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية 
بني الوزير السابق دميانوس قطار والوزيرة الجديدة السفرية نجال 

ريا عساكر، يف مقر الوزارة يف حضور فريق عمل الوزارة.
بدايــة، كانت كلمة للوزيــر قطار الذي نــوه بفريق العمل 
»وبالخربات املرتاكمة والــدور الطليعي الذي ميكن لهذا الفريق 
أن يقوم به عىل مســتوى تطوير اإلدارة العامة من خالل برامج 
متعددة وهادفة«، مشــريا اىل »تضحية هذا الفريق يف سبيل 
تحقيق التطوير والنهوض باإلدارة العامة اللبنانية التي هي بأمس 

الحاجة للدعم واالصالح«.
من جهتها، اشارت الوزيرة ريا اىل انها »مدركة متاما حجم 
الصعوبات والعقبات، التي يعاين منها بلدنا يف كل القطاعات، وال 
سيام يف القطاع العام« وشددت عىل »املسؤوليات الجسام التي 

تقع عىل عاتقنا جميعا لتخطي املرحلة القاسية التي نعربها«.
وقالت: »ان اختياري ملوقعي يف وزارة الدولة لشؤون التنمية 
االدارية يشكل بالنسبة يل حافزا اضافيا، ملا لالستحقاقات املقبلة 
واملصريية من ارتباط بالجهود واالنجازات االصالحية يف االدارة 
العامة اللبنانية.أضافت: »قد ســبق يل أن اطلعت، خالل عميل 
الدبلومايس مع منظمة االمم املتحدة يف جنيف، ومن خالل املوقع 
االلكرتوين للوزارة، عىل الدور الطليعي واملحوري الذي قامت به 
هذه الوزارة، يف عملية االصالح وتحديــث االدارة اللبنانية، من 
تنسيق مع الجهات املانحة وانتاج اإلسرتاتيجيات وصو الخطط 
وتنفيذ املشاريع يف اكرث من قطاع. لكنني اعرف متاما أن االصالح 
ا هــو نتيجة عمل تراكمي  ال ميكن ان يكــون عمال ظرفيا، ا

ومثرة جهود مستدامة، ينبغي علينا العمل معا لدعمها وتغذيتها 
وترجمتها عمليا، ومجابهة كل املعوقات التي قد تحول دون تحقيق 

النتائج املتوقعة واالنجازات املنتظرة«.
وقالت: »ملفات الوزارة التي اطلعت عليها مطوال صباح اليوم من 
معايل الوزير دميانوس قطار غنية ومتشعبة تخطيطا وتنفيذا، 
يف مجــاالت عديدة منها: التحول الرقمي واســاليب الحوكمة، 
اسرتاتيجية مكافحة الفساد، ادارة املوارد البرشية والقطاعات، 
اعادة تطوير الهيكليات واألداء الوظيفي، كام وملف دعم البلديات 

يف ادارة النفايات الصلبة. 

م ريا قطار يس

ــر... « ســــ ــ ــ ــري ــ ــف ــ ــى الــــــــدوالر »ال ــ ــ الـــتـــأمـــيـــن الـ ــ ــوال ــ ب
منذ عام 2019، بدأ قطاع رشكات التأمني بتلقي رضبات متتالية 
أهمها حجز أموال املودعني وانفجــار مرفأ بريوت مع ما خلفه 
من ارتفاع نسبة املترضرين نتيجة دمار املؤسسات واملمتلكات 

 . الخاصة عدا عن أعداد املو
ووســط االزمة املالية والنقدية املرفقة بالتقلبات الحادة يف 
سعر رصف الدوالر مقابل اللرية اللبنانية، عا القطاع من حالة 
ضياع حول كيفية تسعري بوالصه، واعتمدت قاعدة »كام تدفع 
تغطى«، اي سواء دفع املؤمن باللرية أو اللوالر أو الدوالر الفري 
تعتمد الرشكة أسلوب الدفع ذاته. إال أن هذه الطريقة مل تعد فعالة، 
خصوصاً ملن يدفع باللرية. فام جديد أسعار بوالص التأمني؟ وهل 

من اتجاه لرفعها؟ 
رئيس »جمعية رشكات الضامن يف لبنان ACAL« إييل نسناس 
أكد أن »يف ما يخص االستشفاء، ومع رفع الدعم عن املستلزمات 
الطبية واملحروقات ارتفعت األكالف يف املستشــفيات، بالتايل 
أقساط التأمني الصحي سرتتفع تلقائياً، واالتجاه هو دفع املؤّمن 
بالدوالر الفري ألن هذا مطلب املستشــفيات، مقابل تخفيض 
تعرفتها، ورشكات التأمني مضطــرة اىل اتباع طريقة الدفع أي 

ستصبح أسعارها أيضاً بالدوالر النقدي مع تخفيضها«. 
ولفــت إىل أن »الرشكات كانت تتفاوض مع املستشــفيات ، 
ســلمناها تصورنا وننتظر ردها. وبعد معارضة األوىل مطلب 
نقابة املستشفيات بتأمني الرشكات 30 يف املئة دوالر نقدي، و70 
يف  املئة »لوالر«، وتكتل املستشفيات الجامعية 40 يف املئة دوالر 

نقدي و0 يف املئة »لوالر«، تفهمت الرشكات وضعها ومل يتوصل 
الطرفان إىل اتفاق بعد ونحاول إيجاد طريقة تناسب الجهتني مع 
األخذ يف االعتبار قــدرة املؤمنني الرشائية ومصلحتهم وضامن 

استمرارية تأمينهم«. 
أما بالنسبة إىل السيارات، أعلن أيضاً »زيادة يف األكالف نتيجة 
التضخم وارتفاع سعر رصف الدوالر وتقا مثن قطع السيارات 
وفواتري التصليح بالدوالرات الطازجة. نسبة ربح الرشكات ستبقى 

 .» هي نفسها لكن سيتم تقا املبالغ بالفري
وعام إذا كان ذلك يعني أن خيار التغطية حسب الدفع لن يبقى 
متوافراً، أجاب نسناس »التأمني والتعويض الصحيح يكون عرب 
التعامل بالدوالر النقدي. التضخم وعدم اســتقرار سعر الرصف 
ينعكس سلباً عىل الزبائن، لذا األفضل اعتامد الدفع بالدوالر. أما 
من يؤمن باللوالر فاألكيد سيَؤمن باللوالر. قاعدة التأمني، ال سيام 
للسيارات واملمتلكات، نسبية وتنص عىل رضورة التأمني وبالقيمة 

الصحيحة للمتلكات«. 
ويف ما خّص اإلقبال عىل البوالص، اعترب أنه »سيشهد تراجعاً، 
ال سيام يف ظل الهجرة الكثيفة. إىل ذلك، قدرة املواطنني الرشائية 
متدنية ولحني تعديل الدخل الفردي ستنخفض نسبة املؤمنني«، 
مشدداً عىل أن »الرشكات ستسعى إىل الحفا عىل اإلقبال بسائر 
الطرق املمكنة لعدم ترك املواطنني من دون تأمني، عرب تخفيض 
ـ Co payment لتخفيف األقســاط  التقدميات مثالً، أو اعتامد ال

وبقاء الضامنة للمؤمن«.

بكات تصريف ميا األمطار حمّية يعقد اجتماعات عاجلة ملتعّهدي 
 ترأس وزير األشــغال العامة والنقل عيل حمّية اجتامعات 
طارئة وعاجلة مع املُختصني واملعنيني ملُعالجة موضوع أشغال 
تعزيــل وترصيف خطوط وشــبكات ترصيف ميــاه األمطار 
واملجاري الصحية قبل بدء فصل الشــتاء واإلجراءات والتدابري 

املطلوبة التي ستتخذ. 
وحرضها املدير العــام للطرق واملباين طانيوس بولس، مدير 
الطرق سعيد مرسل، واملدراء اإلقليميون املعنيون، ومدير اإلدارة 
املُشــرتكة منري صبح، واملتعهدون املعنيون وهم رشكات: الفل 
مؤسسة  أند سكيل )طوين خواجه(  الجبل )صايف جزيني(  
رشكة البنيان )حسني املوسو (  حميد كريوز   قاسم حمود 

جون مفرج.
واســتمع اىل رشح من املدراء املُختصني والرشكات املعنية 
للمشاكل والصعوبات واألسباب ايل متنع البدء بأشغال التعزيل 

والتأهيل.
وأكد حمّية:

 التزام الوزارة بكامل واجباتها وفقاً للصالحيات واملسؤوليات 
املرُتتبة عليها، داعًيا كافة اإلدارات واملؤسســات والبلديات اىل 
رضورة القيام بالواجبات واملسؤوليات املُلقاة عىل عاتقها حرصاً 
عىل تأمني كافة عوامل الســالمة العامــة وصوالً اىل تحقيق 
األهــداف املرجوة، والتواصل مع وزيــر الطاقة واملياه والطلب 
وبشكل استثنايئ تأمني الكميات من املازوت الالزمة وبالسعر 
الرســمي للرشكات املذكورة لتبدأ بأعاملها حيث سيتم ُمتابعة 

املوضوع لتحقيق ذلك«.
 اتخاذ اإلجراءات الفورية وفقاً لألصول املرعية مع ُمراعاة 
كافة الرشوط القانونية بشــأن بعض ُمســتحقات الرشكات 
العالقة والتي تُعيق بدء األشغال وال سيام منها األمور املالية حيث 
سيتم التواصل وُمخاطبة وزارة املالية لتأمني:  سداد الكشوفات 
املُدورة املعقودة عن األعوام السابقة. مصالحة إنجاز ُمستحقات 

للرشكات عن أعوام سابقة مل يتم سدادها أيضاً.
التواصل مع كُل من إدارة املُناقصات وديوان املُحاسبة بشأن 
إطالق املُناقصات العامة الجديدة لألشغال ومبا يضمن ُمشاركة 
املتعهديــن عرب تذليل العقبات والصعوبــات املالية واملرصفية 

تحديداً التي تُعيق هذه املُشاركة.
 الطلــب من الجهة املعنيــة املُختصة تأمــني فتح مكّبي 
الكوستابرافا والكرنتينا لوضع األوسا والشوائب الناتجة عن 

أعامل التعزيل والتنظيف للشبكات واملجاري الصحية فقط.
بدورها، أَكــدت الرشكات املعنية وبناًء عىل ما تقدم، التزامها 
بالبدء وبشكل فوري بأعامل التنظيف والتعزيل مبا يضمن تأمني 

كافة عوامل السالمة العامة. .
وشدد »عىل رضورة ان يكون هناك تعاون وتنسيق بني أجهزة 
االدارة واملتعهدين املســؤولني عن االشغال، لتكون االعامل عىل 
مستوى عال لتحقيق االهداف املرجوة«. وكشف أن »فرَق وزارة 
األشغال ستكون يف جهوزية تامة، وأعطى توجيهاته باملتابعة 

الحثيثة لألشغال وإفادته تباعاً«.
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بوريس  الربيطاين  الوزراء  رئيس  اســتقبل 
جونسون، الخميس يف داونينغ سرتيت، الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة لدولة اإلمارات.
وذكــرت وكالة أنباء اإلمــارات أن محمد بن 
زايــد يبحث  مع بوريس جونســون »عالقات 
الصداقــة و التعاون اإلســرتاتيجي بني دولة 
اإلمارات وبريطانيا إضافة إىل عدد من القضايا 
الرشق  منطقة  تشــهدها  التي  واملســتجدات 

األوسط«.
وكان الشيخ محمد بن زايد قد التقى، بالرئيس 

الفرنيس إميانويل ماكرون.
وبحث الزعيامن عالقات الصداقة والرشاكة 
البلدين والفرص  التي تجمــع  االســرتاتيجية 

الواعــدة لتطويرهــا وتنميتها يف مختلــف الجوانب ملا فيه 

املصالح املشــرتكة للبلديــن، إضافة إىل عدد مــن القضايا 
واملوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

دات الشرق األوسط بن زايد يبح مع جونســــــون في لندن مست

املتحدة  الواليــات  أعلنــت 
اإلمكانيات  كافــة  تدعم  أنها 
اإلنسانية  املساعدات  إليصال 
إىل ســوريا، مبا يف ذلك عرب 
الحدود  الهوى عىل  باب  منفذ 

مع تركيا.
املنــدوب  نائــب  وقــال 
األمم  لــدى  الدائم  األمري 
املتحدة جيفري دي الورينتيس 
األمن  ملجلس  جلســة  خالل 
الــدويل إن »الواليات املتحدة 
تدعم كافــة اإلمكانيات لنقل 
املساعدات إىل السوريني الذين 
يحتاجون إليها«. وتابع: »نحن 
املساعدات  بزيادة  متمسكون 
آلية نقل املساعدات  من خالل 
خطوط  وعرب  الحــدود،  عرب 

التامس أيضا«.
يذكر أن آلية نقل املســاعدات لســوريا عــرب الحدود دون 
التنســيق مع الحكومة السورية كانت محل جدل بني أعضاء 
مجلس األمن الــدويل، حيث كانت روســيا والصني تدعوان 
للتخلص من هذه اآللية ونقل املساعدات بالتنسيق مع دمشق، 

بينام أرصت الدول الغربية عىل متديدها.
وتبنى مجلس األمن الدويل يف 9 متوز املا قرارا توافقيا 
حول اإلبقاء عىل معرب باب الهوى لنقل املساعدات عرب الحدود 
ملدة سنة واحدة برشط تقديم األمني العام لألمم املتحدة تقريرا 

عن عمل اآللية بعد  أشهر.

ــات ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ ــ ــك ــ ــ م ا كـــــــافـــــــة  نـــــــدعـــــــم   : ــــــنــــــطــــــن  وا
ــا ــ ــوري ــ نــــســــانــــيــــة الـــــــى س ـــدات ا ــ ــاعـ ــ ــ ــس ــ ــ ـــال امل ــ ــصـ ــ ــ ي

اعترب بيان صــادر عن رئيس 
مجلس األمن الدويل حول النزاع 
»مجلس  أّن  النهضة،  سّد  بشأن 
األمن ليس جهة االختصاص يف 
حول  واإلدارية  الفنية  النزاعات 

مصادر املياه واألنهار«. 
لكّن املجلس دعا أطراف النزاع 
إىل  وإثيوبيا(  والسودان  )مرص 
مشدداً  املفاوضات،  اســتئناف 
عىل رضورة العــودة إىل اتفاق 
املبــاد الذي تــم توقيعه عام 

.2015
كــام دعــا املجلــس، الدول 
قدمــاً،  املــ  إىل  الثــالث، 
وبطريقة »بّناءة وتعاونية«، يف 
االتحاد  بقيادة  التفاوض  عملية 

األفريقي، مؤكّداً أّن بيانه هذا »ال يريس أي ســابقة أو مباد 
يف أي نزاعات أخرى تتعلق باملياه العابرة للحدود«.

ورّحبــت وزارة الخارجية املرصية، اليــوم األربعاء، ببيان 
مجلس األمن الدويل، معتربًة أنه ميثل دفعة للجهود املبذولة 

. من أجل إنجاح املسار األفريقي التفاو
وقالــت الــوزارة يف بيان لهــا إّن مرص ترحــب بالبيان 
الرئايس الذي »شّجع مرص وإثيوبيا والسودان عىل استئناف 
املفاوضات بشــأن ســد النهضة يف إطار املسار التفاو 
الذي يقوده رئيس االتحــاد األفريقي، بغرض االنتهاء رسيعاً 
من صياغة نص اتفاق قانوين ملزم حول ملء ســد النهضة 

وتشغيله، وذلك يف إطار زمني معقول«.
وأضافت أن بيان مجلس األمن »شّجع املراقبني الذين سبقت 
مشــاركتهم يف االجتامعات التفاوضيــة التي عقدت تحت 

رعاية االتحاد األفريقــي، وأي مراقبني آخرين تتوافق عليهم 
الدول الثالث، عىل مواصلة دعم مســار املفاوضات بشــكل 
نشط، بغرض تيسري تسوية املسائل الفنية والقانونية أو أّي 

مسائل أخرى عالقة«.
ويف وقت ســابق، قــال وزير الخارجية املرصي ســامح 
شــكري، إّن »إيجاد حّل ألزمة ســد النهضة، ميكن أن يجّنب 

املنطقة االنزالق إىل وضع أكرث تعقيداً«.
وأشار شــكري، خالل اجتامع وزراء الخارجية العرب، إىل 
أّن »موقف مرص ثابت تجاه أزمة ســد النهضة، وهو رضورة 
التوصل إىل حل واتفاق ملزمني، يحافظان عىل حقوق جميع 

األطراف«.
وشدد عىل »ثوابت املوقف التفاو ملرص والسودان بشأن 
ســد النهضة«، مؤكداً أن »الحل يكمن يف اتفاق ملزم وعادل، 

يصون حق إثيوبيا يف التنمية، الذي نحرتمه ونقّدره«.

ل األمن يحيل قضية ســــــّد النهضة الــــــى االتحاد االفريقي م

أعلن الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، 
امس، أّن »القوات الفرنسية قتلت عدنان أبو 
وليد الصحراوي زعيم تنظيم داع اإلرهايب 

يف منطقة الصحراء الكربى«.
وقال ماكرون يف تغريدة عىل تويرت: »إنه 
لنجاح كبري آخــر يف حربنا ضد الجامعات 

اإلرهابية يف املنطقة«.
وتابــع: »األمــة تفكر هذا املســاء بكل 
أبطالها الذيــن ماتوا من أجل فرنســا يف 
منطقة الساحل يف عمليتي رسفال وبرخان، 
جرحاها.  وبجميع  املكلومــة،  وبالعائالت 
تضحيتهم مل تذهب ســدى. مــع رشكائنا 
سنواصل  واألمريكيني  واألوروبيني  األفارقة 

هذه املعركة«.
وكان املتهــم الرئيــيس يف هجامت 13 
ترشين الثاين يف باريس، صالح عبد السالم، 
قد برر خــالل محاكمته، تنفيــذه ورفاقه 

الهجوم بأنه رد عــىل التدخل الفرنيس ضد 
« يف العراق وسوريا. »داع

وتابــع: »حينــام اتخذ فرانســوا أوالند 
مبهاجمة  قرارا  السابق(  الفرنيس  )الرئيس 
تنظيم داع كان يعلم أن قراره سيكون له 
مضيفاً:  سيموتون«،  فرنسيني  وأن  مخاطر 
واملدنيني،  الشعب  واستهدفنا  فرنسا  »قاتلنا 

ولكن مل يكن األمر شخصياً تجاههم«.
ثياباً  وظهر املتهم أمام املحكمــة مرتدياً 
سوداء وقناع وجه أسود، وهو واحد من 20 
رجالً متهمني بالتورط يف هجامت شــنها 
يرتدون سرتات ناسفة عىل ستة  مسلحون 
مطاعم وبــارات وقاعة حفالت »باتاكالن« 

وملعب ريا يف 13 ترشين األول 2015.
« مســؤوليته عن  وأعلــن تنظيم »داع
الهجامت التي أصيب فيها املئات أيضاً، وحّث 

أتباعه عىل مهاجمة فرنسا.

» »داعــــــــــــ زعــــــيــــــم  مــــقــــتــــل   : فـــــرنـــــســـــا 
ــة الـــــــصـــــــحـــــــراء الــــكــــبــــر ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ فـــــــي م

ــوقــيــف عــدد  ت  : ــا  ــي ــان أمل
ـــــــخـــــــا مـــــــــن األ

وم  به ــدات  ــهــدي ت بــعــد 
عــلــى »كــنــيــ يــهــودي«

إن  اعالمي  مصــدر  قــال 
أوقفت  األملانيــة  الرشطــة 
بعد  األشخاص  من  امس،عددا 
تهديدات بهجــوم عىل كنيس 

يف يوم الغفران اليهودي.
وتأيت التوقيفات بعد انتشار 
ســاعة  يف  للرشطة  كبــري 
متأخرة من يوم أمس األربعاء 
يف محيــط الكنيس اليهودي 
يف بلدة هاغن بغرب أملانيا، ما 
فعالية  إللغاء  الكنيس  اضطر 

االحتفال بسبب التهديد.
يذكر أن يوم الغفران أو »يوم 
األيام  أقدس  يعترب من  كيبور« 
يف األعياد والشــعائر الدينية 
اليهودية، ويستمر الصيام فيه 
حوايل ســت وعرشين ساعة 
والصلوات  للعبــادة  تكــرس 
من  املغفرة  وطلب  واالبتهاالت 

الله.
اليوم تعطل  هذا  ومبناسبة 
جميع املؤسســات والخدمات 
إرسائيــل،  يف  العامــة 
اإلسعاف  خدمات  باســتثناء 
واألمــن، وتوقفت  والنجــدة 
حركــة الحافــالت العامــة 
املجال  واغلــق  والقطــارات 
الجوي اإلســــرائييل، ومعرب 
طابا، عىل أن تســتأنف حركة 
املواصالت العامة، مساء اليوم 

الخميس.

وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسني، إىل السعودية 
وذلــك للمشــاركة يف اجتامع وزراء خارجيــة دول مجلس 
التعاون الخلــــيجي، بعد تلقــــيه دعوة من األمني العام 

للمجلس.
واعلنت وزارة الخارجية العراقية ان »االجتامع ســيناق 
العديــد من القضايا التــي تعنى باملنطقــة وعالقات الدول 
املحيطة فيها خارج املجلس، إضافة إىل بحث قضايا إقليمية، 
ودولية«، موضحة ان »الوزير حســني ســيلقي الضوء يف 
كلمته عىل األبعاد املستقبلّية ملُؤمتر بغداد للتعاون والرشاكة 
وإنعكاس كل ذلك عىل العالقات الخارجية والوضع السيايس 
واألمني يف العراق، مضافــا إىل االنتخابات العراقية املبكرة 

وأهميتها للعراق واملنطقة«.

ــي يــــصــــل الـــــريـــــاض ــ ــ ــراق ــ ــ ــع ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وزيــــــــــر الـ

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسني، 
البوسعيدي،  بدر  الُعامين،  امس، مع نظريه 
قضايــا األمن اإلقليمي وإنعكاســاته عىل 

املنطقة.
وذكر بيان للخارجية العراقية، أن »حسني 
التقى البوسعيدي عىل هام مشاركته يف 
اجتامع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 

الخليجي يف الرياض«.
وأضاف، أن »الوزيرين بحثا األمن اإلقليمي 
وإنعكاســاته عــىل املنطقة، كــام تطرقا 
تحقيقا  دعمها،  وســبل  الثنائية  للعالقات 

ملصالح البلدين الشقيقني«.

نعكاساته على املنطقة قليمي و داد ومســــــقط تبحثان األمن ا ب

التقــى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبــد الحميد الدبيبة 
امــس الرئيس املرصي عبــد الفتاح الســييس يف القاهرة، 
ويف حني أكد املبعوث األممي رضورة التوافق بشــأن قوانني 
االنتخابات يف ليبيا، أعلنت مؤسســة النفط انتهاء الحصار 

الذي فرضه محتجون عىل مرفأي السدرة وراس النوف.
وقد اســتقبل الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بعد يوم 
من اســتقباله اللواء املتقاعد خليفــة حفرت ورئيس مجلس 

النواب عقيلة صالح.
وتأيت هذه التطورات وســط أنباء عن لقاء يجمع الفرقاء 

الليبيني يف القاهرة برعاية مرصية.
وكان الســييس أكد عقب استقباله حفرت وصالح أن مرص 
تســعى للتنســيق بني كافة الرشكاء الليبيني مبا يساهم يف 
حفظ وحدة ليبيا ويحافظ عىل مؤسساتها الوطنية ويسمح 
بإجــراء االنتخابات املقبلة يف موعدها، وفق بيان للرئاســة 

املرصية
وبعد لقائه بالسييس، التقى الدبيبة رئيس الوزراء املرصي 
مصطفى مدبويل يف إطار عمل اللجنة العليا املرصية الليبية 

املشرتكة.
وكان رئيــس حكومة الوحدة الوطنيــة الليبية وصل إىل 
القاهرة أمس األربعاء يف زيارة رسمية، عىل رأس وفد رفيع 
املســتوى يضم عددا كبريا من الوزراء ووفدا فنيا من مختلف 

القطاعات الحكومية.
ومن املقرر أن يتم يف ختام املباحثات التوقيع عىل عدد من 

االتفاقيات ومذكرات التعاون يف مجاالت مختلفة.
من جهتها قالت املؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن حصار 
مرفأي السدرة وراس النوف النفطيني انتهى وعادت عمليات 
التصدير إىل طبيعتها. وكانت املؤسسة قد قالت إن العمليات 
عــادت إىل طبيعتها أيضا يف مرفــأ الحريقة النفطي بعد أن 

أنهى املحتجون حصارهم.

{ قوانني االنتخابات ومواعيدها {

إىل ذلك، أكد املبعوث األممي إىل ليبيا رضورة اتفاق مجليس 
الدولة والنواب بشأن قوانني االنتخابات يف ليبيا وعدم اتخاذ 

أية خطوات أحادية الجانب.
جاء ذلك خالل اتصــال هاتفي بني املبعــوث األممي يان 

كوبي ورئيس املجلس األعىل للدولة يف ليبيا خالد املرشي.
وقــال كوبي للمرشي إنه أكد لكل األطراف الدولية وكذلك 

لرئيس مجلس النواب رضورة االلتزام بهذا.
وأبلغ املرشي كوبي أن املجلس األعىل للدولة أعد مسودة 
القوانني املقرتحة إلجراء االنتخابــات القادمة لتقدميها إىل 
مجلس النواب، بُغية التشــاور واالتفاق بشــأنها كام ينص 

االتفاق السيايس واملضمن يف اإلعالن الدستوري.
وقــال املجلس األعــىل للدولة إن املــرشي وكوبي أبديا 
حرصهام األكيد والجازم عــىل إجراء االنتخابات يف موعدها 
املحدد، وبذل كل الجهود لحّل العقبات التي تحول دون إجرائها.

الـــــــقـــــــاهـــــــرة فــــــــــي  الـــــــدبـــــــيـــــــبـــــــة   : لـــــيـــــبـــــيـــــا 

اتفق املسؤولون التونسيون 
فتح  إعادة  عــىل  والليبيون، 
الحــدود الربيــة والجويــة 
بــني بلديهام خــالل يومني، 
واعتامد  تقديــر،  أق  عىل 

برتوكول صحي بني الجانبني.
األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
التنفيذي  املدير  التونسية، عن 
االقتصادي  التعــاون  ملجلس 
التونيس، صابــر  الليبــي  
بوقرة، أن الربوتوكول الصحي 
املتفق عليه ينص بالخصوص 
عــىل رضورة ان يكون الزائر، 
فــوق ســن  ســنوات، أتم 

جرعتني من التلقيح، مع االستظهار بتحليل مخربي »يب يس 
ار« سلبي، الفتا إىل أنه ســيكون عىل الزائر من كال البلدين، 
الذي مل يتلق تلقيحا، الخضــوع إىل حجر صحي إجباري يف 

نزل، وعىل نفقته.
واجتمع بجزيــرة جربة بتونس وفد ليبي يرتأســه وزيرا 
الصحة والداخلية بنظرائهام التونسيني للنظر يف إعادة فتح 

الحدود بني البلدين.
وأغلقت الحــدود بني تونس وليبيا بشــكل مفاجئ يوم 8 
متوز املا من قبل الحكومة الليبية بسبب تفيش الساللة 
الهندية لفريوس كورونا يف تونس. ويف منتصف أغسطس 
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فتح الحدود، إال أن ذلك 

مل يتم عىل أرض الواقع، بسبب الرفض التونيس.
وكان رئيس حكومة الوحــدة الوطنية الليبية، عبد الحميد 
دبيبة، أدى زيارة رســمية اىل تونس، سعيا إىل تخفيف حدة 

التوتر بني البلدين عىل خلفية اتهامات متبادلة باإلرهاب.
يشار إىل أنه يوجد بني تونس وليبيا معربان بريان أساسيان 
يف الجنوب، وهام »رأس الجدير« ب قردان، و«الذهيبة وازن« 

بوالية تطاوين.
والتونســيني  والهجرة  الخارجية  الشــؤون  وزارة  وكانت 
، يف بال لهــا أن غلق  بالخــارج أكــدت، االثنــني املــا
الحدود بصفــة مؤقتة ينــدرج يف إطار الحــد من تفيش 
جائحة كورونا، والوقايــة من تداعيات انتشــار الوباء عىل 

الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.

عـــــــادة فـــتـــح الـــحـــدود ــاق تـــونـــســـي - لــيــبــي عـــلـــى  ــ ــف ــ ات

أعلــن رئيــس »املجلــس 
االنتقايل الجنــويب« املدعوم 
عبيدروس  اليمن،  يف  إماراتياً 
الطوار  »حالــة  الزبيــدي، 
القتالية عىل  ورفع الجهوزية 
الجنوب  محافظات  كل  امتداد 

اليمني«.
ســقوط  عقب  ذلك  جــاء 
صفوف  يف  وجرحــى  قتىل 
عدن  مدينــة  يف  محتّجــني 
برصاص »االنتقايل الجنويب« 
وبرصاص  إماراتيــاً،  املدعوم 
قوات الرئيس عبد ربه منصور 
يف  اإلصالح  وحــزب  هادي، 

حرضموت وعدن، مع اســتمرار التظاهــرات احتجاجاً عىل 
تدهور األوضاع املعيشية والخدمية وارتفاع األسعار وانقطاع 

التيار الكهربايئ.
وتتواصل االحتجاجات لليوم الثالث عىل التوايل يف مدينة 
املُــكاّل، عاصمة محافظة حرضموت، ومدينــة عدن، تنديداً 
بارتفاع األسعار وانقطاع التيار الكهربايئ وانهيار سعر رصف 

الريال اليمني مقابل الدوالر. 

معلومات صحافيــة اعلنت امس عن مصادر محلية مينية 
وقــوع 3 قتىل و8 جرحــى عىل األقل مــن املحتجني بنريان 
»االنتقايل الجنويب« يف عــدن وقوات حكومة هادي وحزب 

اإلصالح يف املكال بحرضموت.
وســّجل الريال اليمني تدهوراً حاداً قياسياً يف قيمته يف 
املناطق الخاضعة لســيطرة حكومة هادي، مع تحذيرات من 
أزمة جديدة، إذ بلغ سعر الرصف يف جنوب اليمن أكرث من ألف 

ريال ميني مقابل الدوالر الواحد، بحسب مصادر مرصفية.

ء ــة الـــــطـــــوار ــ ــال ــ ــن ح ــلـ ــعـ ــــي« يُـ ــوب ــ ــن ــ ــ ــ ــي ال ــ ــال ــ ــق ــ ــت ــ »االن
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202 ــــــــول  ــــــــ  أيل ــــــــروت الخمي ــــــــدان بي ــــــــن مي ــــــــل م ــــــــ ســــــــباق الخي نتائ

الشوط االول  املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين  املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث  املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع  املسافة 1000 مرت

الشــوط الخامس  املسافة 1000 مرت

1 ابو نــرصة 50 ل.ل  4 ل.ل  نديم 53 
ك  50 ل.ل

52 ك  19 ل.ل 2 ل.ل بدر 5 2 دنانري  30
2 ل.ل 3 محبوب سارة  عدنان 54 ك 30

1 ل.ل 4 جر القمر  عصام 53 ك 40
3 ل.ل 5 زلفا  مهند 51 ك  9

فاز بعرشة اطوال وبخمســة عرش طول، 
1د وبوقت: 1/5 41

43 ل.ل  2 الفوركست: 3
1  مل تصب 2 الثالثية: 3

مالكــه: انطوان نــرص  مضمره: الريس 
فاروق آدم

 2 52 ك  20 2 ل.ل عدنان 5 1 اوليشكا 20
ل.ل

1 ل.ل نديم 54 ك   2 صقــر العــرب  10
1 ل.ل 10

52 ك  182 ل.ل 3 رجوى   بدر 5
4 ابن السعد رشيف 52 ك  94 ل.ل

9 ل.ل 51 ك   5 نجمة زحلة  وحيد 5

1 د فازت برقبة، وببعيد  وبوقت: 4/5 43
2 ل.ل 80  2 الفوركست: 3

3 ابو نرصة عىل اوليشــكا  مل  الدوبليه: 3
تصب

50 ل.ل 000  4 2 الثالثية: 3
مالكهــا: طوين الفــرن  مضمرها: فواز 

طالب

1 ل.ل بــدر 54 ك   2 ل.ل  10 1 ارز 30

2 ل.ل 30

1 ل.ل عدنان 52 ك   2 حبيبــة مروان 10

1 ل.ل 40

3 االسطورة  نديم 54 ك  50 ل.ل

4 جبل  وديع 53 ك  54 ل.ل

5 فيلسوف  عصام 54 ك  18 ل.ل

فــاز برقبة، وبثالثة اطــوال، وبوقت 1/5 

1د 45

الفوركست: 1  5ل.ل

الدوبليه: اوليشكا عىل ارز  9 ل.ل

1 ل.ل 0 000  2 الثالثية: 1

االنسحابات: نيزك

مالكه: ميشال فرعون  مضمره: محمد عيل

2 ل.ل بدر 0 ك  2 ل.ل 70 1 االصهــل 10
2 ل.ل 10 

54 ك  39  2 ل.ل فارس 5 2 اســمهان 70
ل.ل

1 ل.ل 3 اس 00 عدنان 52 ك  50
 5 5 ك  50 4 حبيــب الغايل  عرج  نديم 

ل.ل

5 حديدان   رشيف 54 ك  42 ل.ل
1 د فاز بطولني وبستة اطوال  وبوقت: 08

4  17 ل.ل الفوركست: 1
 5 4  ارز عىل االصهل   الدبوليه: 3

ل.ل
870 ل.ل 000  5 4 الثالثية: 1

مالكه: ميشال فرعون  مضمره: محمد عيل

 1 5 ك  40 1 ل.ل  عصام  1 ملكة 40
ل.ل

 9 5 ك  50 2 حلــف القــــمر عدنان 
ل.ل

 2 3 النـــــعامة شـــريف 52 ك  10
ل.ل

4 نفــس مهند 51 ك  357 ل.ل

 1 فازت برقــــبة وبانف  وبوقت: 09
ل.ل

3 ل.ل 50  2 1 الفوركست: 
الدوبليــه: االصهل عىل ملكة: 5 ل.ل

لبنان مجد  االنسحابات: 
مالكه: جــوزف صحنــاوي  مضمره: 

دبور مروان 

اعداد : لوران ناكوزي

الحفلـــــة القادمـــــة 
2 ايلـــــول  االحـــــد 
الســـــاعة الثانيـــــة م بع  ي ندي اد ال د بقي ارو  ر ف م وان ن ونج وم ع مال انط ع م و الرا د ف و ن بع اب

ان عدن ار  و س در ومحب ب ري  ا دنان ارب وا  ا

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي اللبنانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الوطنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اليانصيـ

جرى مساء امس سحب اليانصيب الوطني االصدار العادي 
الخامس والثالثون وجاءت النتيجة عىل الشــكل االيت:

 جوائز الغالفات:
194 3 ـ يربح 100000 ل.ل. كل غالف ينتهي بالرقم: 8

 الجوائز العادية:
ـ تربــح 5000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 9

ـ تربــح 10000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 12
747 37 ـ تربــح 20000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 
ـ تربــح 30000 ل.ل. كل ورقة تنتهــي بالرقم: 0558

2 38 0032
ـ تربــح 40000 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 9958

19 50 ل.ل كل ورقة تنتهــي بالرقم:  ـ تربــح 000
7 41 4815

تنتهــي  ورقــة  كل  ل.ل.   100000 تربــح  ـ 
0758 144 39 بالرقم:4

8180 ـ تربــح 500000 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 

87757 8442 594
94 ـ تربح 1000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 51

7 70 2259
02 ـ تربح 2000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 77
ـ تربح 5000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 54088

ـ تربح 75000000ل.ل. الورقــــة التــي تحمل الرقم: 
21191

150 ل. ل الورقــة التي تحمل الرقم:  000 ـ تربــح 000
488 9

اللبنانـــــــــــــــي اللوتـــــــــــــــو  نتائـــــــــــــــ 

جرى مســاء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 
193 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

33  الرقم االضايف:  31 27 15 11 االرقام الرابحة: 4
38

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثانية خمســة ارقام مع الرقم االضايف

ال شبكات رابحة
 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 72145485ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 18 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 4008083ل.ل.
 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 72145485ل.ل.
104 شبكة ـ عدد الشبكات الرابحة: 

ل.ل. ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 9039
 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 179832000ل.ل.
1498 شبكة ـ عدد الشبكات الرابحة: 

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

املقبل: 2203532801ل.ل.

نــــــــــــــــــتــــــــــــــــــائــــــــــــــــــ زيــــــــــــــــــد

193 وجاءت النتيجة  جرى مســاء امس سحب زيد رقم 

كاآليت:
الرقم الرابح: 95972

 الجائزة االوىل: 31471518ل.ل.
ـ عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 5972

الجائزة االفرادية: 450000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 972

الجائزة االفرادية: 45000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 72

الجائزة االفرادية: 4000ل.ل.
املبالغ املرتاكمة للسحب املقبل: 25000000 ل.ل.

نــــــــــــــتــــــــــــــائــــــــــــــ يـــــــــومـــــــــيـــــــــة

جرى مســاء امس ســحب »يومية« رقم 1158 وجاءت 
النتيجة كاآليت:

 يومية ثالثة: 097
428  يومية اربعة: 

 يومية خمسة: 58194

ــوصــول... ال قاضي 
الــــشــــيــــ بــــــدري 

عـــــــبـــــــد املـــــلـــــ
حفلة االمس كان فيها 
صــوار وصــول دقيقة 
قا  اعلن  بعدها  حيث 
الوصول الشيخ بدري عبد 
املالك يف الشــوط الثاين 
فوز اوليشــكا عىل صقر 
العــرب برقبة  وفاز ارز 
عىل حبيــب مروان ايضا 
برقبــة... دوخو لقا 
رقبة...  رقبة...  الوصول 
اما رقبة الشــوط االخري 
كانت  ملكــه  والفــرس 
متعبة وطويلة حيث بني 
النعامــة وحلــف القمر 
مــ انف كــام قيل يل 
منظورة  غري  شــعرة  بل 
ومؤكدة ميكن اذا انحطت 
حدا  كان  مــا  النعامــة 
اعــرتض  وهكذا بحلف 
القمر كان القرار لقا 
ودقيق  صعــب  الوصول 
العافية  يعطيــك  للغاية 
شيخ بدري... كانوا يقولو 
شيخ االوالد شنق حالو... 
شــيخ  منقول  واليــوم 

امليدان... طول بالو...

ــو... ــ ــ ــولـ ــ ــ ـ د اول 
»ابـــــــــــــــو نــــــصــــــرة« 
ــرة طـــــــــول.. ــ ــ ــش ــ ــ ع

الري فارو  م  ان است بعد 

اوي انطوان  ي اله ر 

بانتصار  االسطب  ح  ا ن 

ابو ن  ع ومهم بالجواد  را

اربا  وا  ي فا بع ا ال

ار بقياد  دنانري ومحبو س

ما  ا مح يا نديم دافعا مب ال

افة  ملس ف  م بوق  ال  ووا

/ د   م بوق 

ا فقد عر ولوال  بي ال اما 

قر  سار اما  ل ملاعر ال

ان  برقبة  ي    العر ال

باستطاعة نديم الفو ب ول 

ا هو السب عىل   السب دا

ا مربو ري فارو

مـــــــــــــــــروان دبـــــــــور
ســارة  بمحبوب  ــســر 
الصحناوي بملكة  وفاز 

ر الالمع والنا  م امل
ا  م ابدا ا روان دبور ال اع م
ي ه الت  ع ا ان  هو 
ا مروان  ي ي عب  ا ال
سار  محبو  ريحها  عب 
ري منتظر   ها  سار يد  ا
ابو ن  ا منها  عب وف
ة فا  ة وم د م را العا
ان  ىل نت  ة يعن ع برقب
ان  و لحق محبو سار  
ص م عت ولو  دو ي ب
د  حناوي مروان  و 
ها  ام ة ب ف رب  ن  ال 
م  ع ابدا س ا ي ب ال ال ي
و مربو  حناوي وق و  عىل 

ت مل

املــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــر

 ... ــ ــ ــ ــال ــ ــ فـــــــــواز ط

واولــــــيــــــشــــــمــــــكــــــا

ال  وا  مر ف ق امل

ا انتصارها  رس اولي بالف

قر  ا قوي مع  االو بعد 

ي  يا نديم  العر  بقياد ال

يا عدنان  ة مع ال فا برقب

اين  اين  ابقا   ان س و

عىل روا واليو فا بانتصار 

ال حدي مربو فوا 

ــــي ــل ــد عــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــد ــاعـ ــقـ تـ ولــــــــو   ..

ي ل  مر امل وال امل

و  ريا  ور ممي و

با بريو   دا ميدان س

قاعد و يبتعد ع  حي ان 

ا  ي ملس ر  امليدان وال

ة اليو  ف حة و انتصارا وا

فت  ي م ق السيد ع ن

ا  ير مي بالجواد ار ملال الو

ا قو مع  د  ون بع فرع

امية  ة  بيبة مروان ومنافس

در فو  يا ب ال ا  به ق 

ه بدر  ة وباال بفار رقب

يد ع  فا بطول مربو س

و العمر   ال يعطي 

وا  ي ال ا عىل  بال دا

هم بيحبو وان الفراعنة 



0
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الجمعد 17 أيلول 2021

ــأس ديــفــيــ الــيــوم ــاء لــبــنــان والـــبـــرازيـــل فــي كـ ــق ــرعــة ل ســحــ ق
تسحب عند الساعة الثانية 
12( مــن ظهر  عــرشة)00
اليــوم الجمعــة يف النادي 
اللبناين للسيارات والسياحة 
بالكســليك قرعة اللقاء بني 
نهايئ  والربازيل ضمن  لبنان 
املجموعــة العامليــة األوىل 
لكأس ديفيس بحضور رئيس 
االتحاد اللبناين للتنس أوليفر 
فيصل وأركان االتحاد ومندوب 
االتحاد الدويل للعبة غونزالو 
الجنسية(  سرينادو)اسباين 
أرشف  العــام  والحكــم 
حّمودة)مرصي الجنســية( 
والجهازيــن الفنيني والعبي 
فريقي  لبنان والربازيل ورجال 
الصحافــة واالعالم الراغبني 
بحضور عملية سحب القرعة.

 3 وسيمّثل لبنان )املصنف 
يف العامل واألول عربياً ( كل من بنجامن حســن وهادي حبيب 
وحســن ابراهيم وروي تابت وميشال ســعادة بقيادة املدرب 

الوطني فادي يوسف.
ويف التصنيف العاملي لفئتي الفردي والزوجي للفريق اللبناين 
يالحظ ان بنجامن حســن مصّنف 420 يف الفردي و735 يف 
الزوجي وهــادي حبيب)772 يف الفردي و1505 يف الزوجي( 
وحسن ابراهيم)2114 يف الفردي و1731 يف الزوجي(.اما روي 

تابت وميشال سعادة فال تصنيف دويل لهام.
يقود الفريق املدرب فادي يوســف وهو العب دويل سابق أن 

200 شارك يف كأس ديفيس بني 2002 و

2 يف العامل( ،ففيليبي  عىل صعيد الفريق الربازييل)املصنف 
ألفيــس مصنف 201 يف الفــردي و90 يف  الزوجي وأورالندو 
لوز)مصنــف 275 يف الفردي و95 يف الزوجي( وماتيوس دي 
49 يف الزوجي( ورافاييل  أمليدا)مصنــف 334 يف الفــردي و
ماتوس)مصنف 09 يف الفردي و78 يف الزوجي(.اما الالعب 
الخامس فهو مرســيللو دميوليني)غــري مصنف يف الفردي 
ومصنف 51 يف الزوجي( .ويقود الفريق املدرب جاميي اوليفيريا.

يشار اىل أن حفل االفتتاح الرسمي سيقام يف متام الساعة 
11 من ظهر السبت 18 ايلول الجاري عىل امللعب األول التابع  45
للنادي اللبناين للسيارات والسياحة عىل ان تنطلق املباراة األوىل 

يف فئة الفردي عند الساعة الثانية عرشة .

س ديفي  حاد اوليفر فيص يتوس فري لبنان ل ي اال ر

دورة نادي مار روكز بالتن
ــه ــفـ ــيـ ـــــاد كـــــركـــــي وكــــــريــــــم صـــلـــيـــبـــي وصـ الــــلــــقــــ لـــــ

نظم نــادي مار روكز 

الريــا  القليعــات 

دورة تنــس للرجال تحت 

ارشاف اإلتحــاد اللبناين 

 Modern للتنس ودعم من

 Tennis Methodology

يف الواليات املتحدة.

الــدورة  يف  شــارك 

األســامء  1  العب من 

صعيد  عــىل  املعروفــة 

عىل  وتنافــس  اللعبــة 

املركز األول الالعبان كريم 

صليبي وجاد كريك وفاز 

3 بعد   / 1 األخــري 

مباراة شــهدت سيطرته 

عىل معظم فرتاتها.

ووزعــت جوائز مالية عــىل الالعبني الثامنيــة األوائل 

بلغــت قيمتها عرشة ماليــني لرية لبنانية إضافة إىل كؤوس 

وميداليات لجميع املشاركني وبحضور املسؤول عن األنشطة 

الرياضية يف املدرسة ومدرب التنس فيليب متى ، إضافة إىل 

املهندس بول الســقيم واستاذ الرياضة يف املدرسة أنطونيو 

ســعادة واملدرب الوطني ريشار الحاج الذي ساهم يف إنجاح 

الحدث.

مع العلم بأن نادي مار روكز بصدد التحضري لدوريت تنس 

يف الربيــع والصيف املقبلني بجوائز مالية إضافية

ارية بعد التتوي  ور 

ر  اد  توي بط الدور 

الحر الوطني  التيار  فــي  املتن  قضاء  لهيئة  الــقــدم  كــرة  فــي  دورة 
يف إطار تفعيل األنشــطة 
نظّمت  الجامعّية،  الريّاضّية 
هيئة قضــاء امل يف التّيار 
الوطني الحر  لجنة الشباب 
والرياضة، دورة يف كرة القدم 
عىل مالعب«سبورتس زون«  
التي ميلكها نديم جرداق يف 
ضبّيه ومبشــاركة 35 فريقاً 
وما يقــارب 400 العب  من 
كافة الفئــات العمرية مّثلوا 

. مختلف مناطق قضاء امل
بالروح  البطولــة  متّيزت 
الرياضيــة لالعبي ومدّريب 

الفرق املشاركة.
حرض الدورة كل من النائب 
إدي معلــوف ونائبي رئيس 
التيار مارتني كتييل ومنصور 
فاضل، منّسق لجنة الرياضة 
جهاد سالمة، منّسق مكتب 

األقضية هشام كنج إضافًة إىل منّسق هيئة القضاء إييل الخوري 
وجمهور غفري من أهايل وأقارب واصدقاء الالعبني ومنارصي 
التيار.  ويف النتائج، أحرز فريق املون الســال املركز األول بعد 

2011 فوزه عىل فريق املَتني يف نهايئ الفئة العمرية 2007
200، أحرز فريق  جل الديب املركز  وللفئــة العمرية 2003

األّول فيام حّل فريق بصاليم يف املركز الّثاين.
أما يف  الفئة العمريّة ) 19 سنة وما فوق(، أي ملواليد 2002 
وما دون، فقد فاز نادي NSK  )روميه( بالبطولة فيام حلّت بلدة 

العطشانه يف املركز الّثاين.
ويف الختام تّم توزيع الكؤوس وامليدالّيات عىل الفائزين من 

قبل قيادات التّيار الحارضين.

ارية  ور 

ـــــــــــــــو الحـــــــــــــــر بعثـــــــــــــــة الـــــــــــــــى بطولـــــــــــــــة العالـــــــــــــــم فـــــــــــــــي ال
سيشــارك فريــق مؤلف مــن فتاتني 
وشــابني من لبنان ميثلون اتحاد الغوص 
الحر و«مهرجان لبنان املايئ«   يف بطولة 
العامل التي ستقام يف مدينة كا الرتكية. 
وتُعترب املسابقة  من أهم املنافسات املصنفة 
فئة أوىل بالنسبة للبطوالت العاملية وهي 
بطولة نزول اىل األعامق يتنافس خاللها 
املتبارون بأربعة أساليب مختلفة: الوزن 
الثابت مــع أو بدون زعانف أو مع زعانف 
مزدوجــة أو بطريقة شــد الحبل. يتألف 
الفريق الذي أرســله اتحاد الغوص الحر 
مــن مروان حريري )مواليد صيدا 1977 ( 
كمدرب للفريق ورئيس البعثة و مارك ابو 
منصور )مواليد بحمدون 1993 ( وهو من 

مامريس الغوص الحر منذ صغره وهاو لصيد األسامك باالضافة 
اىل هبة سكيني )من مواليد صيدا( وهي مدربة يوغا تقطن حاليا 
خارج لبنان وانضمت للفريق يف مدينة كا لخوض املسابقة 
العاملية  وباميال صغبيني وهي من مواليد زحلة وتعشق الحياة  
البحريــة ومدربة لياقة بدنية وعارضة تحت املاء. يشــار اىل 

إن كل املشــاركني حائزون عىل أعىل شهادات الغوص الحر من 

االتحاد العاملي ) CMAS( و قد اتّم االتحاد اللبناين )LWF( ممثالً  

برئيسه بطل العامل السابق يف التزلج املايئ  سيمون خوري ملف 

الطلب للمشاركة باملسابقة  بناء عىل طلبات املشاركة املقدمة 

من أعضاء الفريق. 

و  يد  وري وأم ال ر حاد سيمون  ي اال ة مع ر البع

للبورتمليو الــريــاضــي  املــهــرجــان 
تابع البورمتيليو مهرجانه السنوي عىل مالعبه يف الكسليك 
 International Maritime بإرشاف اللجنة الرياضية وبرعاية
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فاز مصطفى ناطور عىل رالف طعمة 1/9
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ويف الدورة الداخلية:
فردي رجال:

فاز جوي حرب عىل جاك حمزو 4/9
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فاز وديع سامحة عىل شارل سنيور 5/9 
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بطولة لبنان في كرة القدم :
ــــــد ـــ ـــ ـــ ـــــــــة األح ـــ ـــ م ــــــ - الن ـــ ـــ ـــ ــــــداً وطرابل ـــ ـــ ـــ ــــــار غ ـــ ـــ ـــ ـــــــــة - األنص ـــ ـــ الحكم

الجولة  منافسات  تنطلق 
الثانيــة من الدوري اللبناين 
اليوم  عــرص  القدم  لكــرة 
اإلخاء  يلتقي  حيث  الجمعة، 
مبواجهة  عاليــه  األهــيل 
غداً  وتســتكمل  سبورتينغ، 
الساحل  بلقاء شباب  السبت 
ضد  والحكمــة  والصفــاء 

األنصار.
ويــوم بعد غد األحد يلعب 
صور،  التضامن  مــع  الربج 
وتختتم الجولة بلقاء طرابلس 
والنجمة، يف حني يغيب عن 
الجولة الثانية فريقي شباب 
انشغال  بسبب  والعهد  الربج 
األخري بلقاء املحرق البحريني 
يــوم اإلثنــني املقبل ضمن 
منافسات نصف نهايئ كأس 
االتحاد اآلســيوي2021  عن 

منطقة الغرب.

{ سبورتينغ واإلخاء 
االهيل عاليه {

العهد  ملعب  يســتضيف 
لقاء الفريقني ، حيث يطمح 
ســبورتينغ ملحو آثار كبوته 
األوىل أمــام الحكمة، حيث 
سامي  مدربه  بقيادة  يطمح 

الشوم إىل ترجمة األداء املميز الذي ظهر به يف الجولة األوىل 
إىل حصد أول 3 نقاط له.

ومن جهته يأمل اإلخــاء األهيل عاليه بقيادة مدربه فادي 
الكاخي إىل حصد أول فوز له بعد تعادله مع الساحل.

ويتسلح سبورتينغ بنجومه عيل بزي وقاسم الشوم ومحمد 
باقر أيوب، يف حني يتسلح اإلخاء بنجومه عباس عطوي ونادر 

مرو وشاكر وهبي.  

{ شباب الساحل والصفاء {

يســتضيف ملعب العهد لقاء الفريقني حيث يطمح الساحل 
بقيادة مدربه محمود حمود إىل الفوز بأول 3 نقاط بالدوري، 
يف حني يأمل الصفاء بقيادة مدربه محمد الدقة إىل تســجيل 

أول فوز بالبطولة أيضا.
ويتســلح الســاحل بنجومه عباس عا وحسني جواد 
خليفــة وفضل عنرت، يف حني يتســلح الصفاء بنجومه زين 

طحان وحيدر خريس وحسن قريتم.

{ الحكمة واألنصار {

يســتضيف ملعب مجمع الرئيس فؤاد شــهاب يف جونية 

حيث  الفريقني،  مواجهــة 
يطمح الحكمة بقيادة مدربه 
وارطان غازاريان إىل مباغتة 
فوز  ثاين  وتحصيل  األنصار 
لــه يف البطولــة، يف حني 
يأمل األنصــار يف تعويض 
خســارته أمام الربج والفوز 

عىل الحكمة.
الحكمة بنجومه  ويتسلح 
حيــدر عواضة وأحمد بدران 
وأحمــد عطــوي ، يف حني 
يتسلح األنصار بقيادة مدربه 
األملــاين روبرت جاســربت 
معتوق  حســن  بنجومــه 
بالله  ومعتز  الحاج  ويوسف 

الجنيدي.

{طرابلس والنجمة{

طرابلس  ملعب  يستضيف 
البلــدي مواجهة الفريقني ، 
حيث يأمــل طرابلس بقيادة 
إىل  الصقر  أســامة  مدربه 
تســجيل نتيجة إيجابية بعد 
خسارته من العهد، يف حني 
يأمــل النجمة بقيادة مدربه 
الســوري ماهر البحري إىل 
إيجابية  نتيجــة  تســجيل 

للفريق النبيذي.
ويتســلح طرابلس بنجومه خالد جاسم وجهاد عيد وأحمد 
املغريب، يف حني يتسلح النجمة بنجومه حسن كوراين وعمر 

الكردي وعيل السعدي.
وتحوم الشكوك حول مشاركة نجم طرابلس فؤاد عيد، حيث 
صابة خالل مواجهة العهد يف الجولة األوىل، يف  تعــرض ل
حني خر النجمة حســن شــعيتو موين حتى نهاية املوسم 

بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

{ الربج والتضامن صور {

يســتضيف ملعــب أمني عبد النور يف بحمــدون مواجهة 
الفريقــني، حيث يأمل الربج بقيــادة مدربه فؤاد حجازي إىل 
اســتكامل ما بدأه من خالل فوزه األول عىل األنصار، يف حني 
يأمل التضامن صور بقيادة مدربه محمد زهري، التعويض بعد 

تعادله مع شباب الربج.
ويتســلح الربج بنجومه أبو بكر املل ويوسف عنرب وحسن 
بيطار ، يف حني يتســلح التضامن صور بنجومه رباح مذبوح 

ومحمد سنتينا وعالء البابا.
ويغيب عن الربج املهاجم أكرم مغريب بســبب تلقيه بطاقة 

حمراء.

فري النجمة 

با السا  فري 

 ) و ة ) وديع س

ـــــــــــــــف غليلـــــــــــــــي بعـــــــــــــــد الســـــــــــــــائق رودريـــــــــــــــ الراعـــــــــــــــي: لـــــــــــــــم أ
202 وتقّبلـــــــــــــــت مـــــــــــــــا حصـــــــــــــــل معـــــــــــــــي  فـــــــــــــــي رالـــــــــــــــي لبنـــــــــــــــان 

جالل بعينو 

الســائق  يُحبط خروج  مل 
 » رودريك الراعي  »الدراماتي
مــن رايل لبنــان ال43 الذي 
نظمه النادي اللبناين للسيارات 
والسياحة يف املرحلة العارشة 
واألخرية بعد عطل ميكاني 
وكان يف املركــز الثالــث يف 
الرتتيــب العام بعد حامل لقب 
الرايل روجيه فغايل والقطري 
نارص صالح العطية من عزمية 

السائق املخرضم.

مشكلة ميكانيكية
كان الراعي ،ابن بلدة حاالت 
العام  الجبيلية واملولــود يف 
1971 ، قاب قوســني أو اد 
من الصعود اىل منصة التتويج 
كام حصل معه ســابقاً لكن  
الحــظ وقف »حجــر عرثة« 
أمامه فخرج خايل الوفاض مع 
مالحه جورج نارض من رايل 
لبنان 2021.ويقول الراعي يف 
اتصال أجرته معه »الديار««لقد 
كنت ثالث الرتتيب العام ولقد 
تصّدرت املجموعة«ن«  السبت 
بصورة  انسحايب  قبل  واالحد 
دراماتيكية ووصل الفارق مع 

منافيس ألكس فغايل اىل 55 ثانية بعد انتهاء املرحلة التاسعة ما 
قبل األخرية لكنني واجهت مشكلة ميكانيكية يف املرحلة األخرية 
أخرجتني من املنافسة .ووفق الحسابات لو احرزت املركز الثالث يف 
الرتتيب العام بعد فغايل األب والقطري العطية لكنت احرزُت لقب 
بطولة لبنان  للســائقني واملالحني مع مالحي جورج نارض وبعد 
خروجي من رايل لبنان اصبحت ثالث الرتتيب العام لبطولة لبنان 

للراليات وثاين املجموعة«ن« ».
ويتابــع الراعي«أود تهنئة الفائزين الثالثة األوائل يف الرتتيب 
العام من حامل اللقب روجيه فغايل ووصيفه نارص صالح العطيه 
والثالث ألكس فغايل .كام أود تهنئة الفائزين مبختلف الفئات .أعلم 
متاماً ان خروجي من املنافســة فاجأين لكنها ارادة الله ورمبا لو 
ء يل .لقد تقّبلت ما حصل معي  وهذا  أكملت الرايل لكان حدث 
األمر يحصل يف عــامل الرياضة امليكانيكية ولو وقف الحظ اىل 

جانبي لتغرّيت الظروف والحسابات«.
اعتزال أم ال؟

أشــف  الراعي«مل  ويردف 
غلييل)رددها مرتني(  بعد من 
عامل الرياضة امليكانيكية وما 
زال لدي الكثري ألبرزه وسأفكّر 
يف  مشــاركايت  برنامج  يف 
السباقات العام املقبل واتجاهي 
اىل عــدم االعتــزال ورمبا ما 
زال الوقت باكراً.وأشــكر كل 
من وقف اىل جانبي وخاصة 
زوجتــي وأوالدي وفريقــي 
التقني واملحبني.أعشق الراليات 
والسباقات وما يحصل معي أمر 
غريب .لقد كلفني خروجي من 
العارشة  املرحلة  املنافسة يف 
العديد من األمور ومنها الصعود 
اىل منصة التتويج والقاب يف 

بطولة لبنان ».
يبدو ان رودريك الراعي »مل 
يرفع العرشة« بعــد وال يريد 
املشاركة  واعتزال  االسرتاحة 
يف عامل الرياضة امليكانيكية 
عىل الرغم من اســتيائه مام 
حصــل معه يف الوقت القاتل 
من رايل لبنان الذي شهد خروج 
العديد من السائقني  املتصدرين 
ومنهم الياس الدهني الذي كان 
يتصّدر فئة الدفع األمامي لكنه 
خــرج يف األمتار االخرية من 
الســباق هذا الخروج الذي أفاد منافسه باسل بو حمدان)»الديار 
ستنرش حديثاً مع بو حمدان األسبوع املقبل( الذي برهن عن اخالق 
رياضية عالية عندما دعا الدهني اىل الصعود اىل منصة التتويج 
معه واحتفال معاً بلقب فئة الدفع األمامي يف ظل روح رياضية 
عالية بني السائقني االثنني.كام أن ما قاله ألكس فغايل خالل املؤمتر 
الصحايف الذي عقد بعد الرايل والذي جاء فيه«هارد الك ملنافيس 
رودريك الراعي » ترك األثر الكبري لدى حارضي املؤمتر الصحايف من 

رجال صحافة واعالم ومصورين.  
يبــدو ان رودريك الراعي لن ينــ تاريخ األحد 5 ايلول 2021 
وســيظل يف ذاكرته طويالً مع ما يردّد الكثريون ان عني الراعي 
عىل منصة تتويج يف رايل لبنان العام املقبل ليعّوض خيبة  نسخة 
العام 2021 اىل جانب تصويبه نحو لقب بطولة لبنان للراليات يف 

حال توافرت الظروف.
ويقال ان رودريك الراعي »يزور الفاتيكان وال يرى البابا« وهذا ما 

يحصل معه يف السباقات.

د املرا ال ا ور نا  رودري الراع ومال 

ور نا  املقعد السا  انب   ة الراع وا  ا ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  وليم بليك 

اخترب معلوماتك

1ـ دولة آسيوية. 
2ـ ما يؤكل من أطعمة 

عىل مراحل.
يُــــعرف  مــا  3ـ 

بالقريشة.
4ـ أيقظته من نومه. 

عريــق  شــــجر  5ـ 
مشهور. 

فرنســية  مدينــة  ـ  1
مشهورة بلون ممّيز.

ـ عوَديت من .  2
ـ مادة تدخل يف صناعة  3

عيدان الثقاب.
اثنــان  للمنــادى،  ـ  4

باألجنبية. 
ـ أُخرب بيشء قد يحصل.  5

كاتــب وصحفي أمرييك راحل. يُعترب من أبرز ممثيل 

الرواية الواقعية يف أمريكا. الجزء الكبري من أعامله نرَُش 

بعد وفاته بعمر 32 سنة. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت: 

+10+3  دولة أوروبية.  +8+1

7+3+8+  مدينة يف الواليات املتحدة.

+3+8  طائر غريد.  +5

2+9+4+7  ماركة سيارات. 

5+1+8+3  بلدة يف الجنوب. 

3+10+  مدينة أملانية.

4+7+  من أسامء السيف. 

10+2  ال يُباح به.

1ـ يف أية سنة ظهرت مقاتالت ميستري الفرنسية يف 

مطار لو بورجيه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

2ـ ما إسم املمثلة املرصية التي ولدت عام 1948 ولقبت 

بدلّوعة الشاشة العربية، وقامت بدور البطولة يف األفالم 

التالية: الكّداب ـ دّقة قلب ـ و رُجل ضّد القانون؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو املغني الذي إشتهر يف العهد العبايس، عّمَر 

طويال ولّقَب باملغّني التّياه؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من كان وزير الصحة العامة يف الوزارة السادســة 

194، وأيضا يف الوزارة الثامنة سنة 1948؟  سنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم الجبل الذي يقع يف وسط اليونان، تكرّس 

ألبولون، واعتربَ مهبط االلهام للشعر والفنون؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتَفل فيه لدى مرور 17 سنة 

عىل الزواج؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الطّيار الفرنيس الذي أول من اجتاز األطليس 

بني فرنسا وأمريكا الجنوبية، وذلك العام 1930؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم الزعيم الســيايس العاملي الذي ُمنَح سنة 

1989 ميدالية مونديال ايطاليا 90 املَذهبة؟ 

من هو
من هي

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

أّجــل القرارات املهمــة إىل وقت آخر. نادرا 
ما تفكر بنتائج أية عالقة ألنك تعترب نفســك 
القائد. يجــب أن تدخل تعديالت عىل طريقة 

تعاملك مع اآلخرين.

تجنب التعرض لالنتقادات الالذعة يف هذه 
الفرتة الحرجة، فأعــداؤك باملرصاد. إذا كنت 
وحيدا فالفلك ينصحك بالخروج للقاء الحبيب 

العزيز املنتظر. 

متيل اىل الوضوح وهذا ما يفتح أمامك آفاقا 
جديدة يف التعامل مع اآلخرين. تتمتع بطاقة 
عاطفيــة مذهلة وهذا األمر يســعد ويريح 

الطرف اآلخر. 

كن مقداما وقل مــا يجول يف خاطرك من 
أفكار جديدة، وال تهتم لردة الفعل عندما يتعلق 
األمر بالحقيقــة الناصعة التي يجب أن تُعلن 

مهام كان الثمن. 

قد ترتفع عندك درجة الحظ لتوفر لك مناخا 
ايجابيا و نجاحا كبريا  باهرا، استفد منه ل 
تبارش بتنفيذ بعض املشــاريع التي تجول يف 

رأسك. 

ســامؤك اليوم متيل بشكل عام اىل الصفاء 

وحدس صائب خصوصــا يف األمور املهنية 

والعملية. فرحة كبرية ستشــهدها يف محيط 

االرسة والعائلة.

قم بالخطوات الالزمــة لزيادة أرباحك. ال 
تدع األخبار الســيئة تفقدك حامستك ملتابعة 
مــا بدأته. بني الحب واالعجاب فرق كبري، فال 

تخلط بينهام. 

عالقتك حســنة مع الجميــع تقريبا فأنت 
تترصّف بلطف. مــن الرائع أن تجد من يتربع 
لتسيري أمورك. حاول أن تستفيد من هذا باسناد 

عمل اليهم. 

آن األوان ل تفكر هذه األيام يف نفســك 
قليــال. مثة امكانية لتوثيــق عالقة جديدة. 
ســتجد بســهولة كل املــؤازرة الالزمة التي 

تتمناها وتطلبها. 

ســوف تشــعر يف هذه املرحلــة بحاجة 
للقيــام بتغيريات يف أســاليب عملك املعتاد. 
الحظ حليفك فاقدم. تستطيع أن تضع جدوال 

وتواظب عىل تنفيذه. 

تتمتع بذكاء خارق وذهن حاّد يســاعدانك 
عــىل النجــاح يف أعاملك وتســيري أمورك. 
ستشعر قريبا ان تضحياتك السابقة قد أمثرت 

ونضجت أخريا. 

ترســم لنفســك حدود العامل الجميل الذي 

تريــده لكــن املتطفلني كرث. اعــرف طريقك 

الصحيح، واحزم أمرك وســدد خطواتك بثبات 

يف الوقت املناسب. 

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(

االستقرار

األرز

أوريل

أثينا

اليونان

بول

باالم

دورير

دام دام

ديانا

دورفال

دراما

دنفر

روكز

روايس

سال

سينو

فريوز

فورنبو

فندق

فلوران

فريا

قربص

كورناي

كو

كيمبو

كنز

كراتيش

كيتو

كولور

كلامت
لوزان

مخ
مجد

مطارات

موازنة
مازوت
مرصف
نعامة
ناتايل

هيالنة
وقت

والتون
وضوح
وثائق.

الحل السابق

الحل السابق

رواندا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SU D O K U

1ـ شكرالله الجر. 

2ـ مهرانة. 

3ـ ُحّب الوطن فرض عيّل. 

4ـ العّثة. 

5ـ يوسف شعبان.

1 ـ سنة 75

7ـ اللغة االنكليزية. 

8ـ البطريرك يوسف اسطفان

1ـ ثنايا. 

2ـ رادار. 

3ـ ثبايت. 

4ـ آملُوت. 

5ـ رسونا. 

1ـ ثرثار. 

2ـ نابلس. 

3ـ آدامو 

4ـ يأتون. 

5ـ اريتا. 

1ـ شارل أيوب، وازنَت
ماليزيا النبك،  2ـ 

3ـ ربح، أحّدق، النبأ
4ـ لن، جلد، الك، أوس

رأم،  يتـــــسلّم،  5ـ 
الليطاين

ـ شــأن، هيغــل، العّي، 
يبدو

7ـ أغرّي، مدرار، فردوس

8ـ بو، الكتب، كامريا، نف
9ـ لنكــسرت، عرض، أط، 

ند
10ـ ألو، ريم، حوال، فول

11ـ الكندي، مايل، شــّم، 
أ

12ـ بن، مرينا، دم، الريسا
13ـ طبــل، أبــو العيناء، 

سعل

1ـ شاريل شابلن، بط
2ـ البنتاغون، أنَّب

3ـ رنح، سني، كال
4ـ لب، جل، راسلكم

5ـ أكامله، لتونيا
ـ حد، ميكر، درب

7ـ ومد، رغَدت، رينو
8ـ باقل الربعي، أأ

9ـ أم، رّمم

10ـ ويّاك، أركض، أدع
11ـ أزل، أل، حلمي

12ـ زين العشاموي
13ـ نابويل، يطّل، ال
14ـ آيس، فر، أشاء

15ـ طريان، مر
1ـ أبد، دف، يس
17ـ ندّون، واسع

18ـ يوسف الخال

موناكو،  أمري  شقيقة  1ـ 
أمري موناكو. 

2ـ أثقال، مدينة يف جنوب 
فرنسا، طعام. 

3ـ نــأيت بعــد، صب املاء 
بكرثة، لعبة تسلية شعبية.

4ـ دولــة عربيــة، خبث 
وخداع، سد القارورة.

5ـ وجوبا، أكتب.
ـ شّدة وقّوة، أحد امللوك. 
7ـ يكمــل العمــل، دولة 

عربية، هدَم.
8ـ ممثلة وفنانة مرصية 

راحلة، أكَل الطعام.
9ـ العطاء، تعّبد وتقّشف.

الحيوانــات،  أرسع  10ـ 
عبد، للتفسري. 

11ـ ألــح، ضمري متصل، 
فرنيس  ومفكّر  فيلســوف 

راحل.
الكرتونيات  رشكــة  12ـ 
أعـــــضاء  من  يابانيــة، 

الجسم. 
13ـ ذو بَركــة، حرف جر، 

مدينة يف أوسرتاليا. 
14ـ طائر حاّد البرص، مادة 

تعاكس أثر السم.
صغــرية،  قريــة  15ـ 

يشاهدها.
1ـ ملعان، قصَد املكاَن.

17ـ محلّــة يف مدَخــل 
مدينة صور، أظَهر.

18ـ ممثل مرصي صاحب 
الصورة.

1ـ مدينــة يف الواليــات 
املتحدة تلّقب مبدينة التالل، 
مدينــة يف أبــو ظبي تلّقب 

مبدينة الحدائق.
2ـ مدينة يف فرنسا تلّقب 
نداوي،  الزَهريــة،  باملدينة 

أصل البناء. 
3ـ يحّسنونها ويجّملونها، 

حديث بالليل.
صابــون،  ماركــة  4ـ 
يالطفون  كمبودية،  مدينة 
مــا  خــالف  ويظهــرون 

يضمرون.
5ـ وبّــَخ، أحد الشــهور، 
مدينــة مرصيــة، واليــة 

أمريكية.
ـ إنتــرَش الخرب، الصّك، 

يعلم، حرف جزم.
مدينة  آسيوية،  عملة  7ـ 

إيطالية، عاصمة افريقية. 
بلدة  8ـ مقياس غــريب، 
تلّقب  ، دولة عربية  امل يف 

بأرض الكنانة.
مدينة  ُمخلص،  رجاء،  9ـ 

فرنسية، ريّي لــ.
10ـ ماركــة بــن، نحذر 

ونتجّنب، ريق. 
11ـ أوطان، شحَذ السكني، 

ُقرتَب، قمح.
عبد  ملحمــد  فيلــم  12ـ 
من  ســاّم،  غاز  الوهــاب، 

األسامء الُحسنى.
13ـ مصــّور، مقر روحي 
يف لبنان، فريق كرة أوكراين.

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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الجمعة 17 أيلول 2021



يــــــــر قواعــــــــد »اللعبــــــــة« املــــــــازوت االيرانــــــــي يكســــــــرالحصار االميركــــــــي : حــــــــزب اللــــــــه ي

ــة... ــ ــي ــ ــان ــ ــط ــ ــري ــ ــب ــ ــة وال ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــاالم ــ ـــــواصـــــات الـــفـــرنـــســـيـــة ب ــد الـــــ ــ ــق ــ ــا تـــســـتـــبـــدل ع ــ ــي ــ ــرال ــ ــت ــ اس
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«، ومهمتي اعرفها جيدا...  ما

{ انقاذ باسيل؟  {
 يف هذا الوقت يعي رئيس الجمهورية ميشــال عون عىل 
امل انقاذ املســتقبل السيايس للوزير جربان باسيل »املنتيش« 
بعودته اىل موقعه املفضل »كصانع« للحكومات، مقدما نفسه 
للقوى الخارجية »كمفتاح« لالقفال املوصدة مســتدرجا هذا 
الخارج للحديث معه »بــرشط« رفع العقوبات، ولهذا عاد اىل 
فتــح »معاركه« الصغرية مع  الرئيســني نبيه بري والحريري 
اللذين قبال »بالتســوية« عىل مضض بعدما باغتهام ميقايت 
« واستسلام »للموجة« االيرانية الفرنسية العالية،  »بالرضو

»بغض نظر« امرييك. 

{ كر الحصار االمرييك {
فوســط »صمت« امرييك »مريب« كام يراه حلفاء واشنطن 
يف بريوت، كر حزب الله قواعد االشتباك مع الواليات املتحدة 
وارسائيل، ودشن خطاً بحرياً بني ايران ولبنان، ودخلت الصهاريج 
التــي تحمل املازوت اإليراين إىل منطقة بعلبك الهرمل آتية من 
سوريا، ووفقا ملصادر مطلعة، فان دخول هذه الشاحنات عرب 
معابر غري رســمية، تم بالتنســيق مع جهات رفيعة املستوى 
يف الدولــة، ويف مقدمتها رئيس الجمهورية ميشــال عون 
والحكومة نجيب ميقايت، وذلك لعدم »احراج«  الدولة اللبنانية، 
بانتظــار توزيعها عرب آلية أعلنها حزب الله مطلع االســبوع 
املقبــل، قطعت الصهاريج مســافة ما يزيد عن 230 كيلومرتاً 
قادمة من مرفا بانياس الســوري، قبل ان تفر حمولتها يف 
مستودعات خزانات أعدتها رشكة محطات »األمانة«، كخطوة 
أوىل قبل توزيعها عىل املؤسســات املستهدفة. وضمت قافلة 
اليوم األول 80 صهريجاً محملة ب4ماليني ونصف املليون ليرت 
من املازوت، ُقسمت إىل أربع مجموعات، سارت تباعاً مع فاصل 
زمني يّقدر بقرابة الساعة، ومنذ اجتياز القافلة نقطة الحدود 
اللبنانية الســورية، واكبها ميدانياً أعضاء قيادة حزب الله يف 
املنطقة، ورافقتها سيارات إسعاف الهيئة الصحية اإلسالمية 
والدفــاع املدين التابع لها. وعــىل الرغم من بيان األمني العام 
للحزب السيد حسن نرصالله ، إال أن األهايل تقاطروا إىل الطرق 
العامة، ورشــوا القافلة بالــورود واألرز. كام زينت الطرقات 

بيافطات شكر إليران وسوريا وحزب الله. 

 { فيول عراقي وال كهرباء؟ {
يف هذا الوقت، وصلت، امس الشحنة األوىل من الفيول أويل 
العراقي لصالح مؤسســة كهربــاء لبنان، عىل أن تبدأ الباخرة 
بتفريغ حمولتها البالغة 30 ألف طن، وذلك بعدما أعطت املديرية 
العامــة للنفط اإلذن بذلك مــع التأكد من مطابقة املواصفات، 
ووفقا ملصادر كهرباء لبنان فان  الفيول العراقي سيمنح البالد 

كهرباء لـ15 يوما مبقدار 5 اىل  ســاعات يوميا، بعدما نفد 
الفيول املوجود لدى املؤسســة التي كانت ستطفىء معاملها 
خالل خمســة ايام، ولهذا فان الحل يبدو موقتا بانتظار وضع 

خطط جدية ملعالجة هذا امللف الحيوي. 

{ بدء رفع الدعم عن املحروقات  {
يف غضون ذلك شــهد ملف املحروقات تطورات متســارعة 
مــع الرفع الكامل عــن الدعم عىل املــازوت والبدء يف الرفع 
التدريجــي للدعم عن البنزين بدءا من صباح اليوم، فبعد اقفال 
معظــم محطات الوقود باالمس، الن مســتودعات الرشكات 
املستوردة للنفط مل تُسلّم مادة البنزين للمحطات، التزاماً بقرار 
املديرية العامة للنفط الذي طلب عدم تســليم البنزين واملازوت 
للسوق املحيّل، من دون معرفة سبب هذا القرار، اكدت اوساط 
»نفطيــة« ان قراراملديرية العامة للنفط كان من أجل إحصاء 
كمية املخزون املتبقي املدعوم وفق آلية الـ8000 لدى الرشكات 
املستوردة واملوّزعة وتحويل هذه الكمية إىل غري مدعومة كلياً، 

كمقدمة لرفع الدعم عن املشتقات النفطية. 

{ هل سريتفع سعر الدوالر؟ {
ومساء، وللمرة االوىل ، وافق وزير الطاقة وليد فياض عىل  
تســعرياملديرية العامة للنفط عىل بيــع املازوت بالدوالر وتم 
تســعريالطن ب540دوالرا للبيع للمصانع والفنادق، وملن يريد 
من املواطنني، اما البنزين فســيبدء تســليمه اليوم عىل جدول 
اســعار جديد يف اطار قرار برفع تدريجي الســعار البنزين. 
ووفقا الوســاط اقتصادية مثة تساؤالت مقلقة حول تامني 
الدوالرات الســترياد املحروقات من الخارج، فاذا كان املرصف 
املركزي لن يتدخل فان الدوالرات ســتتامن من السوق السوداء، 

وهذا سيؤدي اىل ارتفاع جديد يف سعر الدوالر؟! 

 { »تسويات« البيان الوزراي {
يف هذا الوقت، إنتهت جلسة مجلس الوزراء يف قرص بعبدا 
باقــرار   البيان الوزاري  باإلجــامع، بعد إجراء تعديالت طفيفة 
»بتســويات« لفظية ملتبسة حاملة اوجه، وهو سيحال اليوم 
اىل مجلس النواب الذي يرتقب ان يعقد جلسة الثقة يوم االثنني 
املقبل. وجرى تســمية الحكومة الجديدة »معاً لالنقاذ«، وقد 
تعهدت يف بيانها باجراء االنتخابات يف مواعيدها الدستورية.
ويف تســوية ملتبسة تم التوصل اىل حل »وسطي« يف البيان 
الــوزراي باضافة »حيث يلزم«عــىل إصالح القطاع املرصيف 
وإعادة الهيكلة، وهذا يبقي االمر مبهام لجهة من ســيتحمل 
الخسائر..كام جاءت الدعوة إىل التفاوض الفوري مع صندوق 
النقد الدويل مبا تقتضيه األولويات واملصلحة الوطنية، لتضفي 
عالمات اســتفهام حول املقصود باولويات املصلحة الوطنية. 
اما يف ملف الكهرباء فتم مراعاة فريق رئاسة الجمهورية من 
خالل حذف اســامء املعامل الواجب بناؤها وذلك لعدم موافقة 
وزراء امــل عىل ادراج معمل ســلعاتا .ويف ملف انفجار مرفأ 
بريوت ورفــع الحصانات تم اعتامد نص غامض حول وجوب 

التعاون بني الحكومة ومجلس النواب بكل ما يقتضيه الوصول 
إىل الحقيقة يف قضية املرفأ. 

 وقد أكد وزير اإلعالم جورج قرداحي أنه »أثناء الجلســة مل 
يقرتح أحد موضوع رفع الدعم عن املحروقات«، متسائالً »من 
سريفع الدعم؟ هل يُرفع الدعم من دون قرار؟ ال يوجد أي قرار 
بشــأن ذلك«. وفيام »تهرب« قرداحــي من التعليق عىل دخول 
شــاحنات النفط اإليرانية بالقول انه« مل نتطرق اىل املوضوع 
ألن الجلسة كانت مخصصة إلقرار البيان الوزاري وكوزير إعالم 
ال ميكنني ان أعلن موقف الحكومة من هذا املوضوع، قال وزير 
األشــغال عيل حمية ان الحصار االمــرييك عىل لبنان كر 
وبات وراءنا. واضاف: قرار استرياد املازوت سيادي مبنّي عىل 
الحرص عىل املواطن وعىل كل لبنان!. ويف ســياق متصل دعا 
وزير املال يوسف خليل اىل البدء بهيكلة القطاع العام كمقدمة 

الصالح الخلل البنيوي يف الدولة. 

{ كيف سيتم التفاوض؟ {
وفيــام يوقع وزير املــال مذكرة التدقيــق الجنايئ مطلع 
االسبوع املقبل، فان االمتحان االول امام حكومة الرئيس نجيب 
ميقايت، بحســب اوساط سياسية، هو التفاوض مع صندوق 
النقــد الدويل، حيث ال يعرف بعــد موقف الرئيس ميقايت من 
تقريررشكــة الزارد التي وضعت خطــة التعايف االقتصادي 
وحملت املرصف املركزي واملصارف مسؤولية تسديد الخسائر، 
واذا كان الخالف الســيايس انذاك ادى اىل تجميد التفاوض مع 
الصندوق واجهضت خطة التعايف، فكيف ســيترصف ميقايت 
اذا متســك الرئيس عون ووزراؤه بخطة »التعايف«؟ مع العلم 
ان رئيس الحكومة يفضل حصول توافق بني وزير املال يوسف 
خليل وحاكم مرصف لبنان رياض سالمة عىل »خارطة طريق« 

النقاذ ما ميكن انقاذه! 
ووفقا الوســاط اقتصادية مطلعة، من غري املرجح أن تقوم 
الحكومــة بإعادة هيكلة الدين العام ، الذي يقدر بنحو ضعف 
حجم االقتصاد، ألن ذلك ســيعني إعادة هيكلة النظام املرصيف 
ومراجعة خسائر املرصف املركزي التي قدرتها الحكومة األخرية 

بنحو 50 مليار دوالر. 

{ السنيورة يحذر ميقايت؟ {
يف هــذا الوقت، تبذل جهود سياســية حثيثة للحفا عىل 
متاسك نادي رؤساء الحكومات السابقني ملنع حصول ارتدادات 
ســلبية لترصيحات الرئيس فؤاد الســنيورة الذي اشار اىل ان 
تشــكيل الحكومة هو متديد لألزمــة، وقد جرى التواصل بني 
رئيس الحكومة وكال من الرئيسني الحريري والسنيورة وجرى 
التوافق عىل اللقاء بعد عودة رئيس تيار املستقبل من االمارات. 
علام ان الســنيورة يرفض اي مهادنــة مع رئيس الجمهورية 
ميشــال عون والنائب جربان باســيل، ويرى ان التعاون يجب 
ان يكون يف حــدود الثوابت املتفق عليها، خصوصا ان االمور 
بدأت توحي بانتصار حققه فريق الرئاسة، ولهذا وانطالقاً من  

التجارب السابقة، نصح السنيورة ميقايت عدم التسليم بالكالم 
»املعســول« الن تعطيل الحكومات الســابقة من قبل العهد ال 
يبرش بالتزامه مبا تعهد به، ولهذا يبقى الحذر مطلوبا، خصوصا 

يف معالجة امللفات الشائكة. 

{ »الغام« قضائية امام الحكومة {
ويف تطور قضايئ الفت، ســيكون احد »االلغام« امام رئيس 
الحكومة، تم تحويل مذكرة احضار رئيس الحكومة الســابق 
حسان دياب من قوى االمن اىل امن الدولة، لتعذر قيام الجهة 
االوىل املناطة بحاميته باالمر.. من جهته أصدر املحقق العديل 
يف جرمية انفجار مرفأ بريوت، القا طارق البيطار، مذكّرة 
توقيف غيابية بحق وزير األشــغال السابق، يوسف فنيانوس، 
بعد تغّيبه عن حضور جلســة االســتجواب التي ُحددت امس. 
وفيام أعلن رئيس  تيار   املردة ، النائب الســابق  سليامن فرنجية 

، وقوفه إىل جانب وزير األشــغال الّســابق يوسف فنيانوس، 
اكــدت مصادر »املردة« ان هناك ثغرات محددة حصلت يف ملف 
التحقيــق خصوصا أن النيابة العامة التمييزية مل تبد رأيها يف 

الدفوعات الشكلية التي قدمها فنيانوس.  
مــن جهته اكد محامي فنيانوس، نزيه الخوري ان ما حصل 
مخالفة فاضحــة للقانون واألصول القضائية، ونحن كفريق 
دفاع بصدد دراسة الخيارات التي قد نلجأ اليها يف األيام املقبلة 
والتي يتيحها لنا القانون.ووفقا للمعلومات، ســوف يتم رفع 
دعوى ارتياب ضد القا البيطارالذي رّد يف مستهّل الجلسة 
التــي عقدها، يف حضور وكييَل فنيانوس، الدفوع الشــكلية 
املقّدمة من فنيانوس، واعترب أنه مبلّغ أصوالً موعد الجلســة 
وامتنع عن املثول الســتجوابه. من جهتهم، نّفذ أهايل شهداء 
انفجار مرفأ بريوت، وقفة أمام قرص العدل يف بريوت، انتقلوا 
الحقــاً إىل أمام منــزل مّدعي عام التمييز، القا غســان 
عويدات. ومن أمام منزل عويدات تحّدث ابراهيم حطيط باسم 
املعتصمني، معلناً اللجوء إىل خطوات غري سلمية. ودعا القا 
عويدات إىل التنحي عن امللّف، وكذلك القا غســان خوري، 
»الــذراع اليمنى لعويدات وهو عىل ارتباط بأحد املتهمني«، عىل 

حد تعبري حطيط. 

{ تصعيد اورويب لفظي  {
عــىل صعيد آخر، صعــدت اوروبا لفظيــا يف وجه لبنان 
الرســمي،فقد اصدر الربملــان االورويب قرارا غري ملزم بوضع 
قامئة مؤسســات وأشــخاص يف لبنان ينطبق عليهم نظام 
العقوبات«. واعترب يف قرار اصدره كارثة لبنان ســببها حفنة 
من املسؤولني، كام دعا »قادة لبنان لعدم تأجيل االنتخابات عام 
2022 تحت أي ســبب. وبحسب برملاين أورويب فان مكافحة 
الفســاد وإجراء إصالحات يف لبنان تشــكل أولوية الوروبا 
وســيتم معاقبة مسؤولني لبنانيني فاسدين هربوا أموالهم إىل 
الخارج واشــار اىل أن األســابيع املقبلة ستحمل تغيرياً داخل 

لبنان. 

أسرتاليا للتو يؤكّد رضورة إثارة مسألة االستقالل االسرتاتيجي 
األورويب بصوت عال وواضح«، مشرية إىل أنه »ما من طريقة 

أخرى جديرة بالثقة للدفاع عن مصالحنا وقيمنا يف العامل«.
بدورها، اعتربت وزيرة الجيو الفرنسية أن تراجع أسرتاليا 

عن عقد رشاء غواصات من فرنسا أمراً »خطرياً«.
201 »صفقة  ويذكر ان  فرنسا ابرمت  مع اسرتاليا يف شباط 
القــرن« لبيع 12 غواصة حربيــة بـ 50 مليار دوالر وقد وقع 
االختيار عىل »نافال غروب« لبناء هذه الغواصات الحربية التي 
تنتمــي إىل الجيل الجديد، يف ما اعترب يومها فوزاً للمجموعة 
الفرنسية بـ«صفقة القرن« بعد مفاوضات استمرّت سنوات. 
ومبوجب العقد تتوىّل املجموعة البحرية الفرنســية مهمة 
تصميم وبناء الغواصات الحربية الـ12 إضافة إىل حوض بناء 
الســفن الذي سيقام يف أدياليد يف جنوب أسرتاليا. وكان من 

املقّرر أن يتّم تسليم أول غواصة يف 2030.

{ الصني: »عقلية الحرب الباردة« {
 مــن جهتهــا  نددت الصني بالعقد الــذي وصفته بـ »غري 
املســؤول« بني الواليات املتحدة وأسرتاليا، بشأن غواصات ذات 
دفع نووي حيث قال املتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية 
تجــاو ليجيــان إن »التعاون بني الواليــات املتحدة وبريطانيا 
وأســرتاليا يف مجال الغواصات النووية يزعزع بشكل خطري 
السالم واالستقرار االقليميني، ويكّثف سباق التسلح ويقّوض 

الجهود الدولية نحو عدم انتشار األسلحة النووية«.
كام علقت ســفارة الصني يف واشنطن عىل االتفاق األمني 

الجديد الذي أعلنته الواليات املتحدة وبريطانيا وأسرتاليا بقولها 
إنه يتعني عىل الدول »التخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيز 

األيديولوجي«.

{ واشنطن تعلن تشكيل 
تحالف أمني اسرتاتيجي {

ويف هذا الســياق أعلنت واشنطن تشــكيل  تحالف أمني 
اســرتاتيجي يف منطقة املحيطني الهندي والهاد يضّم إليها 
كالً مــن لندن وكانبريا، الســاعية لتعزيــز تحالفاتها يف كّل 

االتجاهات للتصّدي لبكني.
وجاء اإلعالن عن املعاهدة األمنية الثالثية الجديدة التي أطلق 
عليها اسم »أوكوس« خالل قمة افرتاضية استضافها الرئيس 
األمرييك جو بايدن يف البيت األبيض، وشارك فيها عرب الفيديو 
كّل من رئييس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون واألسرتايل 

سكوت موريسون.
ويف ختام القمة، صدر بيان مشرتك تعّهدت لندن وواشنطن 
بشكل خاص بـ«مساعدة أسرتاليا يف الحصول عىل غواصات 

تعمل بالدفع النووي«.
وجــاء يف البيان »كأول مبــادرة يف إطار »أوكوس«، نلتزم 
بطموح مشرتك لدعم أسرتاليا يف الحصول عىل غواصات تعمل 
بالطاقة النووية واليوم نبدأ جهداً ثالثياً ملدة 18 شــهراً للبحث 

عن املسار األمثل لتقديم هذه القدرة«.
وســتصنع أسرتاليا مثاين غواصات تعمل بالطاقة النووية 
مبوجب رشاكة أمنية مع الواليات املتحدة وبريطانيا مبنطقة 
املحيطــني الهندي والهادي، ومّثل هــذا اإلعالن نقطة تحّول 
اســرتاتيجي، ال ســّيام وأنّها املرة األوىل التي ستشاطر فيها 

الواليــات املتحدة مثل هذه التقنية الحّساســة مع دولة أخرى 
غري بريطانيا.

{ نيوزيلندا لن تسمح للغواصات األسرتالية 
بدخول مياهها اإلقليمية {

ورّداً عىل الصفقة التي أبرمتها أسرتاليا، أعلنت رئيسة وزراء 
نيوزيلندا جاســيندا آرديرن  امس أّن الحظر الساري منذ عقود 
عــىل دخول أّي قطعة بحرية تعمل بالدفع النووي مياه بالدها 
ســيري عىل الغواصات التي تعتزم حليفتها األوثق أسرتاليا 
الحصول عليها بفضل رشاكة أبرمتها لتّوها مع الواليات املتحدة 
وبريطانيا.وقالت آرديرن يف بيان إّن »موقف نيوزيلندا املتعلّق 
مبنع القطع البحرية التي تســري بالدفــع النووي من دخول 

مياهها مل يتغرّي«.
ويف حــني قلّلت آرديرن من تداعيات معاهدة »أوكوس« عىل 
الرشاكة األمنية الخامســية التــي تجمع بني الواليات املتحدة 
وبريطانيا وأســرتاليا وكنــدا ونيوزيلندا واملســاّمة »العيون 
الخمــس«. قالت آرديــرن إّن »هذا الرتتيب ال يغرّي بأّي حال من 
األحوال عالقاتنا األمنية واالستخباراتية مع هذه الدول الثالث، 

وال مع كندا«.
وشددت عىل أّن بالدها لن تســتثني الغواصات التي تعتزم 
أســرتاليا الحصول عليها من الحظر الســاري منذ 1985 عىل 

دخول السفن العاملة بالطاقة النووية املياه النيوزيلندية.
وفرضــت نيوزيلندا هذا الحظر يف أعقــاب تجارب نووية 
. وبسبب هذا الحظر مل ترُس  أجرتها فرنســا يف املحيط الهاد
أّي سفينة حربية أمريكية يف ميناء نيوزيلندي طوال أكرث من 

30 عاماً.

{ امريكا وبريطانيا تلتزمان رشاكة امنية

 مع اسرتاليا {
وأكــد الرئيس األمري جو بايدن، عىل أّن بالده ستســاعد 
أســرتاليا يف بناء غواصات تعمل بالدفع النووي، مشرياً إىل أّن 
الرشاكة الدفاعية مع بريطانيا وأســرتاليا تساعد يف الحفا 
عىل القدرات العسكرية واســتثامر يف التحالفات وتحديثها 
ملواجهــة التهديدات.من جانبهــا، أكدت وزيــرة الخارجية 
الربيطانيــة ليز تروس، أّن الرشاكة األمنية الجديدة لربيطانيا 
مع أسرتاليا والواليات املتحدة تعرّب عن التزام الحكومة مبنطقة 
املحيطني الهندي والهادي. يف املقابل، قال مسؤولون كبار يف 
اإلدارة األمريكيــة »هذه الرشاكة الدفاعية تأيت يف ظل تنامي 

النفوذ الصيني يف املنطقة«.

} الطموح النووي السرتاليا {
بدوره، قال رئيس الوزراء األسرتايل سكوت موريسون إن بالده 
201، لرشاء غواصات  فسخت عقداً ضخامً أبرمته مع فرنسا عام 
تقليدية، ألنها تفضل أن تبني مبســاعدة مــن الواليات املتحدة 
وبريطانيا غواصات تعمل بالدفع النووي. وأضاف موريسون أن 
بالده ال تسعى المتالك أسلحة نووية أو إنشاء قدرة نووية مدنية، 
وســتواصل التزاماتها بعدم انتشار األسلحة النووية كام قال إن 
أســرتاليا ســتحصل أيضا عىل صواريخ كروز أمريكية من طراز 
توماهوك. ويف النطاق ذاته ، وجه رئيس الوزراء األسرتايل امس 
إىل الرئيس الصيني  جني بينغ »دعوة مفتوحة« للحوار مؤكدا 
، رغم أن املحادثات الرفيعة  اســتعداده إلجراء محادثات مع 

املستوى بني البلدين مجمدة، والتوتر بينهام ال ينفك يتزايد.

غري واضح بالنســبة لنا، ووضحنا ذلك للوكالة 
 ، يف إجابــة مكتوبة أرســلناها يف ايار املا
ونســتغرب من إعالن الوكالة أنهــا مل تتلق اي 

توضيح من ايران بهذا الشأن«.
وتابع املندوب قائال: »كل ما اقرتبنا من إغالق 
أحد امللفــات العالقة بيننا، تقوم الوكالة  بطرح 
موضــوع جديد لندخــل يف دوامة ال نهاية لها، 
وهذا نهج خاطــئ تتبعه الوكالة و يتعارض مع 
معايريهــا«. ولفت إىل أن املشــاركة الفاعلة و 
البناءة تحتاج أجواء إيجابية واالبتعاد عن إصدار 
األحكام املسبقة و تضخيم االمور مطالبا الوكالة 

الذرية اىل االبتعاد عن التسييس والالمهنية.
وأضاف املندوب اإليراين أن »ترصيحات إرسائيل 
عن منع االنتشار النووي تشبه ترصيحات رجال 
العصابات عن مكافحة الجرمية املنظمة... كيف 
ميكــن أن ننظر إىل كيان مل يلتزم مبعاهدة الحد 
من االنتشــار النووي، الضامنــات املتعلقة بها، 

كمنارص لعدم االنتشار النووي؟«.

{ العودة لالتفاق النووي اإليراين.. 
واشنطن تفضل الخيار الدبلومايس {

من جهتها اكدت اإلدارة األمريكية إن الرئيس جو 
بايدن ما زال يعتقد أن املسار الدبلومايس للعودة 
إىل االتفاق النووي مع إيران هو أفضل خيار حيث 
أوضحت املتحدثة باسم البيت األبيض جني سايك 
أن العــودة لالتفاق تعيد القدرة للمجتمع الدويل 

عىل مراقبة الربنامج النووي اإليراين. وذكرت أن 
العودة إىل الفرتة الزمنية التي كنا نطلع فيها عىل 
قــدرات إيران النووية، هي الخطوة املثىل، بحيث 
ميكننا العمل مع رشكائنا الدوليني ملحاســبتها، 

كام تقول.
وكان القائم بأعــامل مندوب الواليات املتحدة 
لدى الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية لوي بونو، 
قد حث إيران عىل العودة إىل املفاوضات النووية 
دون تأخــري، واالمتناع عن املزيــد من التصعيد 
بشــأن برنامجها النــووي. وقال بونو يف كلمة 
أمــام اجتامع مجلس محافظي الوكالة بفيينا إن 
واشنطن عىل استعداد لرفع جميع العقوبات غري 
املتوافقة مع االتفاق النووي، إذا اســتأنفت إيران 
االمتثــال لجميع التزاماتهــا مبوجب االتفاقية، 
وأضاف أن فرصة االمتثال الكامل املتبادل لالتفاق 

لن تدوم إىل األبد.
مــن جهته، طالب منــدوب إيران لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي الواليات 
املتحدة برفع العقوبات عن بالده بشــكل فعيل، 
وأوضــح أنه من دون تحقيق هذا الرشط ال ميكن 

مطالبة إيران بالعودة للمفاوضات.
وذكر أن املحادثات بدأت يف نيســان املا 
يف فيينــا، لكنهــا متوقفة اليــوم بني إيران 
والقوى الخمس الكــربى التي ال تزال موقعة 
عــىل االتفــاق الــدويل حول امللــف النووي 
اإليراين، يف محاولة إلفساح املجال أمام عودة 

إليه. املتحدة  الواليات 

{ إرسائيل توافق برشط {
من جهة ثانية، نقلت مجلة »فورين بولييس« 
)Foreign Policy( عــن وزير الدفاع اإلرسائييل 
بيني غانتس قوله إن إرسائيل ميكنها أن تتعاي 
مع العودة لالتفــاق النووي مع إيران، رشط أن 
تكون هنــاك خطة بديلة يف حــال عدم التزام 

طهران باالتفاق.
وأكــد غانتس أن بالده مســتعدة لقبول عودة 
القوى الغربية إىل االتفاق النووي اإليراين، لكن 
يف حال فشــلت املفاوضات مع طهران، فيجب 
عــىل الواليات املتحدة أن تقدم عىل خطوة جادة 

تجاه إيران.
وأضــاف غانتــس أن مســؤولني إرسائيليني 
يتوقعون أن تشمل خطة الواليات املتحدة البديلة 

عقوبات اقتصادية واسعة عىل إيران.
وكشــف أن جهات إرسائيلية متارس ضغوطا 
عــىل اإلدارة األمريكيــة لتجهيز خطة تشــمل 
اللجوء إىل استخدام القوة ضد إيران، كام أملح أن 
لــدى إرسائيل رمبا خطة ثالثة تنطوي عىل عمل 
عسكري. وقال: »يجب أن تخاف إيران من الواليات 

املتحدة ورشكائها وتفهم أنهم جادون«.
وقدر وزير الدفاع اإلرسائييل بأن إيران عىل بعد 
شهرين أو ثالثة أشهر من امتالك املواد والقدرات 

الالزمة إلنتاج قنبلة نووية واحدة.
ويف الوقت نفسه، قال بيني غانتس إنه مستعد 
لوقف تقــدم إيران النووي، مضيفا »إذا دفعونا ، 
سنصل إىل هناك، ومع أننا لسنا الواليات املتحدة 

لكن لدينا قدراتنا«.

صديقك بعد اآلن إن مل تفعل ذلك«.
ويف اليوم التايل أي  كانون الثاين، اســتدعى 
ترامب نائبه السابق مرة أخرى، وكرر الطلب نفسه 
قائال بغضب واضح: »إن مل تفعل ذلك، فلقد اخرتت 

)أنا( الرجل الخطأ للسنوات األربع املاضية«.
لكن وعىل الرغم من هذا الضغط، استمر بنس 
عــىل موقفه من عدم قدرته عىل التدخل يف هذا 

الجانب.
أمــا فيام يتعلق بحادثــة هجوم أنصار ترامب 
عىل مبنــى الكابيتول يف الســادس من كانون 
، فقد ذكر الكتاب أن الرئيس السابق  الثاين املا
ترامب تجاهل طلبات متكررة من مســؤولني يف 
إدارتــه ومن ابنته إيفانكا لدعوة أنصاره بالتوقف 

عن اقتحام املبنى.
ومن بني هؤالء، مستشار األمن الوطني السابق 
، الذي كان موجودا مع  لنائب الرئيس، كيث كيلو
ترامب يف البيت األبيض لحظة اقتحام الكابيتول.

وقــال للرئيس الســابق: »يجب عليك أن تكتب 
تغريدة للمســاعدة يف الســيطرة عىل الحشود 
هناك. هذا أمر خرج عن الســيطرة.. مبجرد تبدأ 

الحشود بفعل ذلك، تكون قد فقدت السيطرة«.
رد عليــه ترامب: »نعم«، لكنه مل يفعل شــيئا 
واستمر مبشــاهدة التلفاز كام جاء يف الكتاب، 
أما ابنته إيفانكا فقد حاولت مرارا التدخل وطالبته 

بأن »يدع هذا األمر ينتهي«.

{انفجر يف وجه الوزير {
ويــرد الكتاب تفاصيل أخــرى توضح حالة 
الغضب التي كان يشــعر بهــا ترامب، ومنها ما 
جــرى بينه وبني وزير العدل الســابق وليام بار 
ملجرد إشارة األخري إىل »إدارة بايدن«، فعندها صب 
ترامــب جام غضبه عــىل بار ورص يف وجهه، 
كام ذكر الكاتبان، قائلني »إن كان إلنســان القدرة 
عــىل إخراج النريان من أذنيه، فكان هذا هو«، يف 
وصف للحالة التي كان فيها ترامب. كام عرب ترمب 
عن غضبه من الجمهوريني الذين الموه عىل مترد 
أنصاره واقتحامهم مبنى الكابيتول، ومنهم زعيم 
األقليــة الجمهورية يف مجلــس النواب كيفني 
مكاريث. وقال عنه ترامب: »هذا الرجل كان يتصل 
يب كل يوم، ويدعي أنه أعز صديق يل، ولكنه غدر 

يب. إنه ليس شخصا جيدا«.

{ االنتقام {
أما خامتة الكتاب، فتستعرض توقعات حلفاء 
ترامــب بإمكانية ترشــحه النتخابــات 2024 
الرئاســية، ومن هؤالء عضو مجلس الشيو عن 
الحزب الجمهوري، لينديس غراهام، الذي أوضح 
أنه »إذا أراد العودة، فعليه أن يتعامل مع املشــاكل 
املتعلقة بشــخصيته«. الكاتبان ذكــرا أن املدير 
الســابق لحملة ترامب االنتخابية براد بارسكيل، 
نتخابات  ســأل ترامــب إذا كان سيرتشــح ل
الرئاســية الســابقة. رد عليه ترامب بأنه يفكر 
بجدية بالرتشح. وعلق بارسكيل أنه: »ال يعتقد أن 
ترامب يراها كعودة للرئاسة بقدر ما هي انتقام«.
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 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

 مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

 مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

 مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

 رئيس القسم الفني وجيه عيل

 املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار  هشام زين الدين

 مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

03/811785  05/923830 1 هاتف : 2

فاكس : 05/923773

05/92377 9237 8 9237 7 االعالنات : 923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com




