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ــــاة ــ ــ ــ ــ ــــاالت  وفـــ ــ ــ ــ ــ ــــا«: 4  حـــ ــ ــ ــ ــ »كورونـــ
و857 إصابــــــــــــــــــة جديــــــــــــــــــدة

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 857 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 617036».
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 843 إصابة بني 
املقيمــني و14 حالة من بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه 
»تّم تســجيل 4  حاالت  وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 8228».

صهاريج النفط االيراين يف الضاحية الجنوبية متهيدا لتوزيعها )تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

 نور نعمه 

نجحت خطوة حزب الله يف استرياد املازوت االيراين، 

ودخــل اىل لبنان من مرفأ بانياس يف ســوريا اكرث من 

60 صهريجاً تسلمتهم رشكة االمانة التابعة لحزب الله، 

وبدأ توزيع مادة املازوت يف البقاع الرشقي والشــاميل. 

فهنالك فئتان ستســتفيدان من املازوت بالدرجة االوىل 

كنوع من هبة للمستشــفيات، وبيــع مازوت ملولدات 

الكهربــاء التي توقفت عن العمل بســبب فقدان املادة. 

كام ان هنالك فئات اخرى ستستفيد من املازوت االيراين 

الذي اســتورده حزب الله يف كل املناطق اللبنانية وعىل 

مستوى كل الطوائف دون استثناء.

عىل صعيد آخر، ويف حديــث لرئيس مجلس الوزراء 

نجيــب ميقايت لقناة  الـــ »يس ان ان« االمريكية، قال 

تعليقاً عىل استرياد املازوت االيراين اىل لبنان انه حزين 

الن هذا االمر هو انتهاك لســيادة لبنان. لكنه اضاف ان 

الواليــات املتحدة لن تفــرض عقوبات عىل لبنان الن ال 

عالقــة للحكومة اللبنانية بصفقة اســترياد حزب الله 

املازوت االيراين.

{ »نيويورك تاميز«:

حزب الله ربح جولة ضد امريكا {

هذا وقالت صحيفة »نيويــورك تاميز« االمريكية ان 

حــزب الله بدا امس بعد نقله اكرث من مليون غالون من 
املازوت االيراين اىل لبنان عرب ســوريا انه املنقذ الوطني 
وتدّخــَل حيث فشــلت الحكومة اللبنانيــة وداعموها 
الغربيــون اثر تعرض لبنان لواحد من اســوأ االنهيارات 

االقتصادية يف التاريخ الحديث.
واضافــت الصحيفة ان عملية تســليم الوقود التي 
قال مســؤول يف حزب الله انها الدفعة االوىل من اكرث 
مــن 12 مليون غالون، ســلطت الضــوء عىل خطورة 
االزمة اللبنانية فضال عن فشــل الحكومــة اللبنانية 
يف معالجتها، ورفضت الســفارة االمريكية يف بريوت 

التعليق امس لطلب مراسيل  الصحيفة.
وقالت السفرية االمريكية دورويث شيا يف مقابلة: »ال 
اعتقد ان اي شخص سوف يشهر سيفه اذا كان شخص 
ما قادرا عىل ادخال الوقود اىل املستشفيات التي تحتاج 

اليها«.
وقالــت »نيويورك تاميز« ان ازمــة الوقود ادت اىل 
مواجهــة من نوع ما بني حــزب الله وحلفائه من جهة 

والواليات املتحدة من جهة اخرى.
وقد نجح حزب الله بشكل ارسع يف تخفيف آالم الناس 

وهي مناســبة فاز بها حزب الله يوم امس.
اما الجــو االورويب فقد ظهر عليــه التعجب نتيجة 

لــدى ســؤال الســفرية االمريكية عن 
اســترياد حزب الله للنفط االيراين، أجابت 
ان ال احد يحمل ســيفاً ضد شــخٍص يأيت 
باملــازوت اىل مستشــفيات تحتاج اليها. 
اذا ســمعنا بعض االعالم اللبناين وبعض 
الترصيحات السياسية لشخصيات حزبية 
وهي تهاجم استرياد املازوت االيراين الذي 
يحتاجه لبنان، فكيف نفّس ان الســفرية 
االمريكية تــربّر ذلك، فيام اطراف لبنانية 
تهاجم املقاومة عىل اســتريادها املازوت 
واملولدات  املستشــفيات  تحتاجــه  الذي 

وغريها... فلقد بدت الســفرية االمريكية 
ذات صفات وطنية لبنانية أكرث من اطراف 
لبنانيني يهاجمون عمل الخري الذي قام به 
حزب الله، والســؤال هو: ما هو العيب يف 
عىل  وتوزيعه  االيراين  املازوت  اســترياد 
املستشــفيات واملصانع واملولدات ودورة 

لبنان. يف  الحياة 

ال يجــوز ان يكــون الحقد والحســد 
والضغينة هي اسباب التي تحرك اللبنانيني 

الخري. ضد عمل 

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

بطولــة لبنــان فــي كــرة القــدم :
فوز ثمين لالخاء على ســبورتينغ 
الصفــاء  مــع  الســاحل  شــباب 
اليــوم األنصــار  مــع  والحكمــة 

وزارة اإلقتصــاد: أيّهــا الّلبنانيــون ستلمســون تدّنــي األســعار 
فــي املرصــاد! الــوزارة  وُمراقبــو  اإلثنيــن...  ابتــداء مــن 

ــــط ــ ــ ــــة النف ــ ــ ــــن مديري ــ ــ ــــة« م ــ ــ ــا مجاني ــ ــ ــ »هداي
الى الشركات املستوردة... انتهى زمن الدعم

مـــدارس خاصـــة تتكّتـــم علـــى الزيـــادات...
ــآت! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار املفاج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل بانتظ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واألهــ

ص2 ص6 محمد علوشص6 باميال كشكوريان السمراين مينى املقداد

أســــــتراليا ترفــــــض االنتقــــــادات الفرنســــــية بشــــــأن صفقــــــة 
ــــي ــ ــاد األوروب ــ ــتقل لالتحــ ــ ــ ــرار مس ــ ــ ــل: لق ــ ــ ــات... وبوري ــ الغواصــ

ــــص  ــ ــــى تقلي ــ ــان عل ــ ــ ــنطن تتفق ــ ــداد وواشــ ــ ــ بغ
ــراق ــ ــ ــي الع ــ ــ ــة ف ــ ــ ــوات األميركي ــ ــ ــدد الق ــ ــ ع

العقوبــــــات  مــــــن  طالبــــــان  الســــــتثناء  يدعــــــو  غوتيريــــــش 
وواشــــــنطن تطالــــــب بإعفــــــاء قادتهــــــا مــــــن حظــــــر الســــــفر

االنتقادات  أســرتاليا  رفضت 
الفرنســية املوجهة إليها بشأن 
إلغاء صفقــة غواصات أبرمتها 
عام 2016 مع رشكة فرنســية، 
واســتعاضت بأخــرى تعمــل 
النووية برشاكة مع  بالطاقــة 
التطور  واشــنطن ولندن، وهو 
الــذي أثــار اســتياء بالغا يف 

باريس وبكني.
وقال رئيس الوزراء األسرتايل 
أمــس  ســكوت موريســون، 
الجمعة، إنه أثار احتامل أن تلغي 
بــالده صفقة غواصات أبرمتها 
عام 2016 مع رشكة فرنسية يف 
محادثــات مع الرئيس الفرنيس 
إميانويــل ماكرون يف حزيران، 
رافضــا االنتقادات الفرنســية 

بشأن عدم تلقيها تحذيرات.
وكانت أســرتاليا أعلنت أمس 
األول أنها ستلغي صفقة قيمتها 
40 مليــار دوالر مع مجموعة 

نافال الفرنســية لبناء أســطول من الغواصات 
التقليدية، وأنها ستبني بدال من ذلك ما ال يقل عن 
8 غواصات تعمل بالطاقــة النووية بتكنولوجيا 
أمريكية وبريطانية بعد إبرام رشاكة أمنية ثالثية.

وأعلنــت الواليات املتحدة وأســرتاليا واململكة 
املتحــدة األربعاء أنها ســتقيم رشاكة أمنية يف 
منطقة املحيطني الهندي والهادي، من شــأنها أن 
تساعد أسرتاليا يف الحصول عىل غواصات تعمل 

بالطاقة النووية، مام ســيلغي صفقة الغواصات 
الفرنسية.

كام ستنشــئ الدولتان يف أســرتاليا »قدرات 
مشــرتكة« يف مجــال الخدمــات اللوجســتية 
والصيانــة للغواصــات التــي ســتحصل عليها 
أسرتاليا، عىل أن تُكثفا أيضا التدريبات املشرتكة، 

وفقا لوزير الدفاع األسرتايل بيرت داتون.
وأعلــن داتون أن االتفاق األمنــي الذي أبرمته 
بالده مع اململكة املتحدة والواليات املتحدة سيتيح 

لواشنطن تعزيز وجودها العسكري يف البالد.

وقــال -يف مؤمتر صحايف يف إطار املحادثات 

الثنائيــة يف واشــنطن - إن االتفاق األمني ينص 

عىل إجراءات من شــأنها أن »تعزز إىل حد كبري« 

التعــاون وقابلية العمل املشــرتك بــني القوات 

واألمريكية. األسرتالية 

غواصات اسرتاليا

جنود امريكيون يف العراق

عنارص طالبان يف كابول

قــال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش إن عىل 
مجلس األمن الدويل النظر يف مسألة تطوير خطة الستثناء 
حركة طالبان من بعض العقوبات مســتقبال، يف حني طلبت 
واشنطن من مجلس األمن الدويل متديد إعفاء من العقوبات 

لبعض قادة الحركة.
ويف ترصيحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف غوترييش 
أن عــىل األمــم املتحدة التعامل مع حركــة طالبان، وتعبئة 

املجتمع الدويل لتقديم مساعدات إنسانية فعالة.
كام أشــار إىل أن مجلس األمن الدويل أعد قامئة بالقضايا 
املهمة حاليا، من بينها أال تكون أفغانستان مالذا لإلرهابيني.

وشــدد غوترييش عىل أهمية تشكيل حكومة شاملة متثل 
مختلــف األعراق يف أفغانســتان، إىل جانب احرتام الحقوق 

األساسية للنساء والفتيات.
ويف الســياق ذاتــه، ذكر تقرير حــرصي ملجلة »فورين 

قالــت خلية اإلعــالم األمني يف العراق إن 
»اللجنة الفنية العسكرية العراقية ونظريتها 
األمريكية اتفقتا خــالل اجتامع عقد بغداد، 
عىل تقليــص الوحدات القتاليــة والقدرات 
األمريكية يف قاعديت عني األسد غرب العراق 

وحرير يف أربيل شاميل البالد«.
وأضافــت الخليــة يف بيــان نرشته عىل 
صفحتها مبوقع فيسبوك، أن الجانبني اتفقا 
عىل عقد جلسات منتِظمة الستكامل مناقشة 
الخطــوات املتبقية، لالنتقــال إىل دور غري 
قتايل لقــوات التحالف الدويل بحلول الوقت 

املقرر لها نهاية هذا العام.
ووفقا للبيان، فقد تم تخفيض مســتوى 
قيادة التحالف الدويل من مقر بقيادة ضابط 
برتبة فريق إىل مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة 
لواء، ألغراض اإلدارة والدعم والتجهيز وتبادل 

املعلومات االستخبارية واملشورة.
وشــدد البيان عىل أن الطرفني جددا التأكيد 
عــىل أن وجــود القوات األمريكيــة وقوات 
التحالف الدويل هو بدعوة من العراق، ويعتمد 
عىل توفري الحامية مــن الحكومة العراقية 
وفقا للقوانني واألعراف الدولية ومبا يتوافق 

مع السيادة العراقية.
وتشــكل التحالف الدويل بقيادة الواليات 
املتحدة من أكرث من 60 دولة يف 2014 ملحاربة 
تنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا والعراق.

وقدم التحالف إســنادا جويا لقوات حليفة 
يف البلديــن، إىل جانب تدريب وتســليح تلك 
القوات وأحياناً املشــاركة معها يف العمليات 
القتاليــة لغايــة طرد التنظيم مــن كل تلك 

األرايض عام 2019.
ويف األشــهر األخرية، يشــن مجهولون 
هجامت متكررة بالصواريخ وطائرات مسرية 
مفخخة وعبوات ناســفة تستهدف السفارة 
األمريكيــة وقوات التحالــف الدويل، بقيادة 

واشنطن، يف أرجاء العراق.
وتتهم واشــنطن فصائل عراقية مسلحة 
مرتبطة بإيــران بالوقوف وراء الهجامت؛ إذ 
هددت تلك الفصائل مراراً باســتهداف القوات 

األمريكية إذا مل تغادر البالد.
وتأيت الهجامت الجديدة رغم توصل بغداد 
وواشــنطن، يف 26 متوز املايض، إىل اتفاق 
يقيض بانســحاب القوات القتالية األمريكية 

من العراق بحلول نهاية عام 2021 الجاري.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
السبت  18  أيلول 2021

واتــــرلــــو أمـــيـــركـــيـــة تـــهـــز فــرنــســا
نبيه الربجي

األخرى  واترلو  لكأنها 
»لســنا  فرنســا.  تهز 
العشــيقة ال يف مخدع 
جو بايدن، وال يف مخدع 
جورج واشنطن«. تذكري 
النورماندي   انــزال  بأن 
كان كــرد جميل للفرقة 
بقيــادة  الفرنســية  
قاتلت  والتي  الفاييــت، 
األمريكيني  جانــب  اىل 

ضد االحتالل اإلنكليزي. ثــم »ملاذا طعنة الظهر، الواحدة 
ضد األخرى، يف ظهرنا«

ما أثار العاصفة الفرنســية االعالن عن اقامة قوس 
اســرتاتيجي بني الواليات املتحدة وبريطانيا واوسرتاليا  
، عىل وقع  يف املحيــط الهندي، كام يف املحيــط الهاد

التوقعات باندالع الرصاع مع الصني.
املشكلة ليست فقط يف أن البيت األبيض مل يبادر، عىل 
األقل، اىل وضــع االليزيه يف الصورة، وكام تقتيض ذلك 
الرشاكة يف األطليس، وكذلك الرشاكــة يف التاريخ، أو 
ا يف الغاء كانبريا صفقة الـ 40  يف بعض التاريــخ، وا
مليــار دوالر )وقد تصل قيمتها اىل نحو 50 مليار دوالر( 
مع باريس لتحويل الغواصات االوســرتالية اىل الطاقة 

النووية، ونقل الصفقة اىل واشنطن.
الفرنســيون الذين يعانون من التعــرث االقتصادي، ان 
بســبب تداعيات الكورونا عىل السوق الدولية، أو بسبب 
فو املنافسة بني األسواق، كانوا قد رأوا يف الصفقة 

فرصة القرن.
يالحظون أن هذه ليســت املرة األوىل التي ترتكب فيها 
الواليات املتحدة مثل تلك »الخيانــة الزوجية«. أكرث من 
واقعة حدثت ابان والية دونالد ترامب وحملت »اللوموند« 
ل »ما اذا كان الرئيس األمري يريدنا القردة  عىل التسا
التي تتسلق أســوار البيت األبيض«  وها هو جو بايدن 
يكرر الخيانة نفســها، »كام لو أن الخيانة نسق فلسفي 

لدى صانعي السياسات يف أمريكا« 
بطبيعــة الحال، ال تريد فرنســا تقويض عالقاتها مع 
الواليات املتحدة. حساسية املسألة كانت تستدعي موقفاً 
من اميانويل ماكرون. الرئيس الفرنيس عهد بذلك اىل وزير 
خارجيته جان ـ ايف لودريان الذي أعرب عن شعور بالده 
بـ«الخيانة  والغضب واملرارة«. وصف ما حد بـ »الطعنة 

يف الظهر« بالرغم من كونها »طعنة يف القلب« .
يت من مؤسســة روتشيلد، وحيث القراءة  ماكرون، ا
الدقيقة لالحتامالت )ولطاملا صنعت االحتامالت(، يدرك ما 

ميكن أن تفعل به واشنطن عشية االنتخابات الرئاسية ...
هي التي أزاحت شــارل ديغول، بصليــب اللورين، عن 
ت االليزيه باألسالك  العرش البونابريت، وهي التي حا
الشائكة حني أعلن فرنسوا ميرتان اعتزامه انتهاج سياسة 

مستقلة حيال الرشق األوسط .
دونالد ترامب ماز نظريه الفرنيس حني دعا اىل انشاء 
جيش أورويب منفصل عــن األطليس )وهذه هي نظرية 
ديغول أساساً(. قال »لكن ساقي بريجيت باردو مل تعودا 
صالحتني لقيادة هذا الجيــش«، تاركاً ألصدقائه يف قناة 
»فوكس نيــوز«  أن يعلّقوا بطريقــة ال تقل فظاظة«... 
نتصــور أن كوكو شــانيل ســتتوىل تصميــم رساويل 

االت«. الج
هل من تداعيــات لتلك الظــالل الرمادية عىل األرض 
اللبنانيــة، يف الرشاكــة الديبلوماســية األمريكيــة ـ 
الفرنســية، وعــىل األرض الســورية حيــث الرشاكة 

العسكرية 
التعليقات يف بعض الصحف الفرنسية وصلت اىل حد 
 .» الدعوة اىل »الثورة األوروبيــة ضد االحتالل األمري
واذ اعتربت أن الخــروج الربيطاين من االتحاد األورويب 
مربم أمريكياً لتفكيــك االتحاد، غمزت من قناة بوريس 
جونسون بالقول »مشكلتنا يف فرنسا أننا ال نستطيع أن 

. » نكون القهرمانة بني يدي السيد األمري
ال شــك أن الدفع األمري هو الذي أدى، أو ساهم، يف 
تشــكيل حكومة الرئيس نجيب ميقايت، بعد ذلك الدوران 
العبثي حول املبادرة الفرنسية التي اسقطها مايك بومبيو، 
بة القاضية حني شن هجومه  منذ األسبوع األول، بال
العاصف عىل حزب الله  يف اشــارة اعرتاضية عىل لقاء 

ماكرون بالنائب محمد رعد يف قرص الصنوبر.
يف ســوريا، فرنسا ليست ســوى ظل باهت ألمريكا. 
الحساســية الفرنسية حيال السوريني منذ ايام االنتداب، 
كام أن هناك تقليداً يف االليزيــه بتبني القضية الكردية 

التي زج بها قادتها يف أسواق الغباء .
صدمة يف فرنسا. حني يسأل أوبري فيدرين »ملاذا تريد 

أمريكا خنقنا«
ما العمل حني يكون للقارة اله آخر، االله األمري

التيار«... وباسيل يُبادل الغزل املبّطن! جنبال » يحف خط الرجعة دائماً مع العهد و
ابات«على لسان الطرفين... هل يحصل التحالف في ايار؟ عبارة »بعد بكير على االنت

صونيا رزق

حتى ولو وصل خالف رئيس الحزب التقدمي االشــرتا 
وليد جنبالط، اىل العمق مع أي فريق سيايس، يبقى محافظاً 
عىل خط الرجعة معه، أي ال يخاصم بقوة وال يتحالف بقوة، 
بإســتثناء القليل من االطراف، لذا يبقى وصف جنبالط بأكرث 
السياسيني قدرًة عىل التمّســك بشعرة معاوية خالل عالقته 
مع السياســّيني، فإذا حمل العداء للبعض، فهو يعود أدراجه 
لينتفض عىل ذلك العداء، النه لــن يدوم طويالً، النه  يرفض 
العــودة اىل زمن التقوقع الســيايس، لذا يعمــل دامئاً عىل 
، فيعود دامئاً  تأســيس مرحلة جديدة، يكون عنوانها االنفتا
اع، وهذه السياســة التي يتبعها  اىل اعتامد الحياد يف أي 
وضعها يف ذهن نجله النائب تيمور،  يسريعليها ويتخطى 

ان الباهظة. االلغام ويعربها بهدوء ومن دون دفع اال
إنطالقاً من هنا، يبــدو جنبالط اليوم هادئــاً وبعيداً عن 
التشــنجات، تؤكد مصادر متابعة ملســار عالقاته  الّن املهم 
بالنســبة اليه مصلحة الدروز اوالً، فمثال يســتمر بتحالفه 
مع رئيس مجلس النواب نبيه بــري، الصديق الدائم والحليف 
االبرز، من دون ان تشهد عالقتهام يف أي مرة خالفاً سياسياً 
، فيام يبقى بعض التوتر مع رئيس الحكومة الســابق سعد 
الحريري، فيقوى احياناً ويغيب احياناً اخرى، ثم يعود أدراجه 
ذلك الحليــف مع بعض« الطلعات والنزالت«، كام اّن  التقلبات 
السياســية تضع الزعيم االشرتا يف بعض االحيان، ضمن 
متوضع صعب، فتارة يطلق الســهام يف إتجاه العهد، فيدعو 
رئيس الجمهورية ميشــال عون اىل تقديم إســتقالته، ويف 
اليوم التايل يزوره يف قرص بعبدا متناســياً تلك الدعوة، وكأّن 
شيئاً مل يكن، كذلك االمر بالنســبة اىل رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باســيل، الذي يصفه يف معظم االحيان بكلامت 
غري مســتحبة، ثم يعود ليســتبدلها بكلامت ممّوهة تطغى 

عليها االيجابية.
ميّض  وبعــد  ذلــك،  اىل 
كل تلك االشــهر عىل الفرا 
جنبالط  دخــل  الحكومي، 
يف  الثالثــة  تجربتــه  يف 
املنفتح  الخط  أي  السياسة، 
انقطاع  الن  الجميــع،  عىل 
الحوار مع بعــض الجهات، 
اىل  ادى يف فــرتات معينة 
تشنجات سياسية كبرية، مل 
تصــل اىل أي مكان، وترافق 
ذلك مع سلســلة انفتاحات 
عىل الخارج ايضــاً، لكن ما 
وفق  االشرتا  الزعيم  يّهم 
مصــادر مقّربــة منه، هو 
سياســة الداخل، مام يعني 
اّن جنبالط اليوم ليس بصدد 
السياسية  السجاالت  إشعال 

مع احد، »الننا نتلقى املناخات االيجابية دامئاً بطرق إنفتاحية، 
وبفتح قنوات التواصل مع كل االطراف«، وفق املصادر املقّربة 
منــه، الّن البلد مل يعد يحتمل، لذا تبدو الوســاطة هي العمل 
املطلوب اليوم، بعد إستشــعار االخطــار املحدقة بلبنان، من 
خالل الكالم الذي يتكّرر عــن إمكانية حدو حرب وفو 
عارمــة وفلتان امني، أي العودة اىل ايــام الحرب التي كلّفت 
ان من دون أي نتيجة، من هنا اراد الزعيم االشرتا فتح  اال
قنوات االتصال مــع املرجعيات وخصوصاً رئيس الجمهورية، 
وال يرفــض ذلك مع التيار الوطني الحــر وباقي االفرقاء، الن 

مصلحة لبنان تقتيض ذلك وبقوة يف هذه املرحلة الدقيقة.
وعىل خط التيار الوطني الحــر، فهنالك بحث يجري حول 

كيفية مالقاة جنبالط، واســتاملته اكرث مــن ناحية العهد، 
يف ظــل مخاوف من ان يعود أدراجــه وينقلب من جديد يف 
فرتة الحقة، وســط معلومات بأّن العالقة بني التيار والحزب 
، تشهد حالياً تقارباً سياســياً، يرتافق مع صمت  االشــرتا
ايجايب مــن جنبالط تجاه سياســة الرئيس ميشــال عون 
وتياره، قابله باســيل بذلك قبل ايام  خالل حديث متلفز، من 
خالل غزل مبطّن بجنبالط، مــع تحييده من الئحة هجومه 
عىل السياســّيني اللبنانّيني، الذين يستهدفون العهد كام قال 
رئيس التيار، وبصورة خاصة الرئيســني بري والحريري، ما 
ميكن إعتبــاره وفق املصادر، بادرة تحالــف إنتخايب مرتقب 
بني الطرفني يف ايار املقبل، االمر الذي ال ينفيه الفريقان، مع 

عبارة » بعد بكري« عىل االنتخابات...

»هدايــــا مجانية« من مديرية النفط الى الشــــركات املســــتوردة ... انتهى زمن الدعم
محمد علوش

ُرفع الدعم عن البنزين واملازوت صبا يوم أمس عرب جدول 
التســعري الصادر عن وزارة الطاقة وامليــاه وبتوقيع الوزير 
الجديــد وليد فياض، ولكــن هذا ال يعني أيضــاً أن الطوابري 
ســتختفي أو أن التهريب ســيتوقف أو أن الســوق السوداء 

ستندحر.
أصبح ســعر طّن البنزين 95 اوكتــان 7 ماليني و186500 
لرية لبنانية، وكلفة نقل الطن 112000 لرية، وجعالة صاحب 
املحطة 6000 لرية، وكلفــة الصفيحة عىل املواطن 174300 
لرية لبنانيــة، أي أن البنزين أصبح عىل ســعر 12800 لرية 
للدوالر الواحد وهو سعر منصة املرصف املركزي التي شهدت 
انخفاضاً يوم الخميس من 14000 اىل 12800، وهو ما كان، 
بحســب مصادر مالية متابعة، ينتظره املسؤولون من خالل 
ف الدوالر بالسوق الســوداء، إذ أن زيادة  انخفاض سعر 
40 ألف لرية تقريباً عىل الصفيحة بعد رفع الدعم، يكاد يكون 

رقامً مقبوالً.

ف الدوالر بالسوق  تُشري املصادر اىل أن انخفاض سعر 
املوازية جعل قرار رفع الدعم عن املحروقات أسهل بكثري مام 
كان عليه قبل أسبوع، وبناء عليه تم اتخاذ القرار باعتامد سعر 
املنصة، بعد أن كاد املرصف املركزي يوقع عىل فتح اعتامدات 
7 بواخر عىل سعر 8000 للدوالر، وهو السعر الذي أثبت فشله 

يف تامني املحروقات أوالً ويف حل أزمة طوابري الذل ثانياً.
مل يتغري مشهد الطوابري واملحطات املقفلة أمس بعد صدور 
جدول التســعري، ولكن بحسب املصادر، فإن التوزيع الذي بدأ 
أمس يحتــاج اىل 3 أيام عىل أقل تقدير لــ تظهر نتائجه 
عىل املحطات، كون املحطات التي ال متلك ليرتاً واحداً وعددها 
ضخم جداً والتوزيع سيستغرق وقتاً، هذا بحال ُحلت املشاكل 

األخرى.
هناك رشكات مســتوردة للنفط تعاين مــن أزمة ثقة مع 
املرصف املركزي، فهي بحسب قولها مل تتسلم بعد املستحقات 
العائدة لها عن شــحنات ســابقة، وبالتــايل ترفض تفري 
أي باخــرة جديدة يف خزاناتها قبل قبض املســتحقات، لذلك 
هناك بعض النقاط العالقة التي قد يســتغرق حلها بضع أيام 
إضافية، وتتوقع املصادر أن يتحســن املشــهد قليالً بدءاً من 

مطلع األسبوع املقبل.
ولكن رغــم كل ذلك، تتوقــف املصادر عند قــرار مديرية 
النفط يوم الخميس والذي طلبت فيه من الرشكات املستوردة 
وقف التوزيع لقياس حجم مــا متتلكه بخزاناتها قبل إصدار 
التســعرية الجديدة، فام متلكه الرشكات تم رشاءه عىل دوالر 
8000 لرية، وعليها دفع الفارق، مشرية اىل أن هذه ليست املرة 
األوىل التــي يتكرر فيها هذا األمر، ويف كل املرات الســابقة 
بقيت كل املعلومات طّي الكتامن، فهل تدفع الرشكات الفارق 

وكم يبل مجموعه
هنــاك عملية إخفاء منظمة للمعلومــات من قبل مديرية 
النفط ووزارة الطاقة، والشــفافية تقتيض بأن تُنرش أرقام 
ما متلكه الرشكات مــن مخزون قديم، ويُعلن عنها اىل جانب 
املبال املتوجبة عىل الرشكات، فبالنســبة للمصادر، فإن ما 
يجري هو عمليات ربح غري مرشوع تُقّدم هدايا للرشكات التي 
كانت طيلة الفرتة املاضية تعتمد التقنني بتوزيع املحروقات، 
وما كان يكفي لبنان ســابقاً خالل شهر بات يتبخر خالل 10 
أيام، وكل ذلك بظل غياب الشفافية املطلوبة من قبل القيمني 

عىل امللف.

عون عر مع عكر ونجم ما حققا
خالل توليهما مهامهما الوزارية

هرا داال  ج           ب  ت عون م
عرض رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون مع النائبة 
الســابقة لرئيــس الحكومة والوزيــرة الســابقة للدفاع 
والخارجية زينة عكر، األوضاع العامة يف البالد، وما حققته 

خالل توليها مهامها الوزراية.
وشــكرت عكر الرئيس عون عىل التعاون الذي لقيته منه 

ومن معاونيه خالل عملها الوزاري.
كذلك استقبل الرئيس عون وزيرة العدل السابقة ماري كلود 
نجم التي شــكرته عىل ما ابداه من دعم وتعاون خالل فرتة 

توليها املهام الوزارية.
وأوضحت انها أعربت للرئيس عون عن شكوكها »يف احدا 

أي تغيري جذري يف البالد يف ظل املحاصصة الطائفية«.
وأضافــت انها تداولت مــع رئيس الجمهورية »دراســة 
قانونية لالجــراءات التي ميكن اتخاذها يف الخارج لتحصيل 

األموال املتأتية عن الفساد حفاظا عىل حقوق اللبنانيني«.

لــبــلــدنــا وشعبنا جـــديـــداً  ــراً  نـــصـ : صــنــعــنــا  ــ ــلـ الـ ــزب  حــ
ــز ــ ــج ــ ــع ــ ــة وال ــ ــب ــ ــي ــ ــ ــ ــال ــ ــر ب ــ ــع ــشــ ــ واألمــــــيــــــركــــــي ي

صندوق النقد أبد إستعداد لدعم لبنان 
ــو  ــوق ــال ب عــائــق  نــســمــ ألّي  ــن  لـ ــي:  ــات ــق مــي
ــأ ــمــة املــرف ــ الــتــحــقــيــق بــمــلــف جــري ــ فـــي وج

بت و ي  دع

ية يو ف ة الت دا ل ا ا  مي

املجلس  رئيــس  نائب  لفــت   }
الشــيخ  الله  حزب  يف  التنفيــذي 
عيل دعمــوش، يف خطبة الجمعة 
واالمل  والصرب  »بالوعــي  انه  اىل 
ان  نتجاوز  اســتطعنا  والســعي، 
الكثــري مــن املراحــل الصعبــة 
والقاســية وان نصنع االنتصارات 
نرصا  نصنــع  لشــعبنا،  واليــوم 
بكس  وشــعبنا  لبلدنــا  جديــدا 
عىل  املفروض  االمــري  الحصار 
لبنان واســتقدام النفط االيراين«، 
املحملة  الصهاري  »قافلة  مضيفا 
باملازوت االيراين التي شــاهدناها 
مــا كانت لتكــون لــوال الدوافع 

االخالقية واالنســانية التي ميتلكها  حزب الله 
املهانة ألهلنا وشــعبنا، وما كانت  تأ  والتي 
ادارة  يف  وبراعتها  قوة  املقاومــة  لوال  لتكون 

املعادالت«. الرصاع وقدرتها عىل فرض 
ســخفت  الصهاريــ  مشــاهد  »ان  ورأى 
تبجحات الســفرية االمريكية  واســتعراضاتها 
االعالميــة مبســاعدة لبنان، وكشــفت زيف 
االدعاءات التي  كانت تقول ان حزب الله ســبب 
املقاومة هي  ان  لبنان، وأكــدت  املشــكلة يف 
الناس وليســت سببا يف  مصدر حل ملشــاكل 
مشــاكلهم وأزماتهم، وأنها أمانهم وســندهم 
ة  وأملهم ومســتقبلهم، وانها كام كانت حا
يف االســتحقاقات الداهمة للدفــاع عن لبنان 
الصهيــوين  واالرهاب  العــدو  من  وحاميتــه 
ة بقوة يف خدمة الناس  التكفريي، هي حــا
ويف التخفيف من  معاناة الشــعب اللبناين بكل 
اطيافه من دون التفريق بني منطقة واخرى أو 

وأخرى«. طائفة 
اللبنانيون  ينتظــره  مــا  »ان  دعموش  وأكد 
اليوم بعد تشــكيل الحكومة هو ان تكون هذه 
واالنهيار  التدهور  لوقف  مسار  بداية   الحكومة 
واالنطــالق نحو معالجة االزمــات  التي يعاين 
األهم يف هذه  ان  اللبنانيــون«، معتــربا  منها 
الحكومة  مع  الجميع  يتعاطــى  أن  املرحلة هو 
مشــكالتهم  وحل  الناس  هموم  ملتابعة  كإطار 
، وليس إطارا للمناكفــة واملزايدات التي تضيع 

الناس ومصالحهم«. فيه هموم 
{ قال الوكيل الرشعي العام لالمام الخامنئي 
يف لبنان الشــيخ محمد يزبك يف الخطبة التي 
ألقاهــا يف مقام الســيدة خولــة يف بعلبك: 
لله تم تشــكيل حكومة »معا لالنقاذ«  »الحمد 
العزم واألمل عمليا  أن يكون  بعزم وأمل، ونأمل 
املعاناة  لتخفيف  ورية  ال امللفات  يف معالجة 
للكهرباء وال طوابري  انقطاع  املواطنني، فال  عن 
إذالل عــىل املحطــات، وال معانــاة يف الدواء 

ذلك مام  األطفال، إىل غري  واالستشفاء وحليب 
يذل املواطن يف لقمة عيشه.

وختم »أكرب إنجــاز بتحديكم وكس الحصار 
األمــري من إيــران إىل ســوريا إىل لبنان، 
بوصول الباخرة واملــازوت إىل لبنان، ومن بعد 
املســار الذي يراد به رفع املعاناة والتخفيف عن 
الذين  أنف أمريكا وإرسائيل واألتباع  شعبنا رغم 
فالشــكر  والذل،  باالرتهان  إال  يرون حياتهم  ال 
اإلسالمية  والجمهورية  للخامنئي  الشــكر  كل 
قيادة وشــعبا، وإىل القيادة السورية والرئيس 

بشار األسد، وإىل قائد املقاومة اإلسالمية«.
 رأى النائب  حسني الحاج حسن، يف ترصيح 
تلفزيــوين، أنّها خطــوة وطنيــة، واملقاومة  
عّدت الحصــار مبثابة حرب عــىل  اللبنانيني »، 
مضيفا »دخــول قوافل كس الحصار االمري 
هو انتصــار للمقاومــة وله أبعاد سياســية 
واليوم تشــعر  الواليات  واقتصادية ومعنوية، 
أمام صور  بالخيبــة والعجز  املتحدة األمريكية  
كس الحصار، وهي تتابع مــا جرى يف لبنان 

بعجز«.
إىل  املوســوي ،  النائــب  إبراهيم  أشــار   }
أن »دخول قوافــل  املازوت  انتصــار اجرتحته  

وذجاً للعامل، يف  املقاومة  يف لبنان، وقدمته 
لحصار قيرص«، مؤكداً  إنهاٍء  و انعطافٍة جديدة 
أن »قيادة  حزب اللــه تحدثت عن خدمة الناس، 
إنهاء  القوافل بداية لحّل عىل مستوى  ووصول 
الحصــار، ومتكــني الدولة من حــّل جزء من 

املشكلة«.
وأوضح يف حديث إذاعــي، أن »كل األطراف 
يف الحكومــة وضعت مالحظاتهــا يف  البيان 
ن هو عىل تقديم املساعدة  الوزاري ، والرهان ا
األزمة  وعمق  العتيدة،  الحكومة  مهمة  لتسهيل 
يتخطّــى كّل اعتبار«، الفتــاً إىل »أننا ننتظر أن 
كحكومة  كاملــة،  مبهامها  مــة  الحكو تقوم 
إنقــاذ، وتشــكيلها يُعترب بداية لحّل مشــاكل 

كثرية«.

رئيــس  أكــد 
نجيب  الحكومــة 
ميقــايت يف حديث 
 »CNN« محطة  اىل 
مســاء  العامليــة 
»املهمة  أن  امــس، 
للحكومة  االساسية 
االنهيار  هي وقــف 
عىل  البلد  ووضــع 
التعــايف  طريــق 
متهيــدا لالنتقــال 
امللفات  معالجة  اىل 
واملالية  االقتصادية 

والحياتية«.
وردا عىل ســؤال، قال: »بني تشــكيل 
الحكومــة واليــوم، شــعرت باالرتيا 
النســبي الننــا يف خالل ســبعة ايام 
تواصلنا مع صنــدوق النقد الدويل الذي 
ابدى اســتعداده لدعم لبنــان، وعرضنا 
مشــكلة الكهرباء واقرتاحــات الحلول 
املناســبة. باالمس اجتمعــت مع رئيس 
منظمــة الصحــة العاملية الــذي ابدى 
اســتعداد املنظمة لدعم القطاع الصحي 
يف لبنان، واستعداده لحض الدول املانحة 

عىل تقديم املساعدات له«.
تحقيق  ميكنها  ال  »الحكومــة  وتابع 
انية  الشــفاء والتعــايف يف  مرحلة 
اشــهر، وهو عمر حكومتنا دســتوريا 
باعتبار ان الحكومة تقدم استقالتها بعد 
التي ترص حكومتنا  الربملانية  االنتخابات 
عــىل اجرائها يف موعدهــا. ان امللفات 
تحســني  هي  حكومتنا  امــام  الداهمة 
ازمة  ومعالجة  والكهرباء  الطاقة  وضع 
املحروقات وتأمني الدواء ومعالجة وضع 

القطاعني واالستشفا والرتبوي«.
وعن ملف الدعم، قــال: »مل يعد لدينا 
امــوال الســتكامل الدعم، وهــذا االمر 
يجــب ان يتوقــف الن 26 يف املئة من 
امــوال الدعم العام الفائــت وصلت اىل 
اللبنانيني والباقي ذهب اىل جيوب التجار 
يف  ســنكتفي  واملهربني.  واملحتكريــن 
الفــرتة املقبلة بدعــم االدوية خصوصا 
نطالب  هنا  من  املســتعصية.  لالمراض 
املجتمع الدويل باالرساع يف مســاعدتنا 

لوقف النزف قبل فوات االوان«.
وقال ميقايت عن مشــاركة حزب الله 
يف الحكومة: »أنا رجل عميل والحكومة 

جامعة ملعظــم االطيــاف اللبنانية، وال 
ميكننا ان نقوم بأي اصالحات والتفاوض 
مع صندوق النقد الدويل من دون موافقة 
ودعم الجميع. حــزب الله ميثل رشيحة 

من اللبنانيني يف مجلس النواب«.
وعن ادخال حــزب الله النفط االيراين 
والخوف من عقوبات عــىل لبنان، قال: 
»انا حزين عىل انتهاك سيادة لبنان ولكن 
ليس لدي خوف مــن عقوبات عليه، الن 
العمليــة متت يف معزل عــن الحكومة 

اللبنانية«.
وردا عىل ســؤال، قال: »أود ان أشكر 
حكومة العراق عىل دعم لبنان باملشتقات 
العرب عىل  النفطية، كام أشكر اشقاءنا 
دعمهــم الدائم للبنــان، وأتعهد لهم بأن 
لبنان مل ولن يكون ســاحة لالساءة اىل 
الــدول العربية. من هنــا اطالب جميع 
النأي  سياسة  باعتامد  اللبنانية  االطياف 

بالنفس«.
وعن الدور الفرنــيس يف لبنان، قال: 
»فرنســا صديقة للبنان وساعدتنا كثريا 
لتشكيل الحكومة من دون ان تتدخل يف 

التفاصيل ولكنها تحرتم سيادة لبنان«.
من  االمــري  املوقــف  عــن  وقال 
الحكومة: »لقد تلقيت عدة رســائل دعم 

من االدارة االمريكية«.
وعن التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت، 
قال: »لن نســمح الي عائــق بالوقوف 
مالبســات  ملعرفة  التحقيق  وجــه  يف 
الجرمية ومحاســبة املســؤولني عنها، 
مع االخذ باالعتبار االصول الدســتورية 

والقانونية«.
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قراءة في »حكومة اللون الواحد«
فؤاد أبو زيد

ســعد  كان  عندمــا 
يجهــد  الحريــري 
حكومــة  لتشــكيل 
االختصاصيــني  مــن 
املســتقلني ويصطــدم 
رئيس  ومطالب  برشوط 
ساء  الجمهورية، كان ر
الحكومــة الثالثة فؤاد 
الســنيورة ومتام سالم 
ونجيب ميقايت، ومعهم 

مفتي الجمهورية عبد الرحيم دريان، يطالبونه بالصمود 
وعدم القبول بــرشوط ومطالب الرئيس عون، كام كانت 
فرنســا والواليات املتحدة االمريكيــة واالتحاد االورويب 
يحملّون عون ورئيــس التيار الوطني الحر مســؤولية 
ستطول  بعقوبات  ويهددون  الحكومة،  تشــكيل  عرقلة 
الجميع، وكان الحريري ينتقل من دولة اىل دولة مطالبا 
بالضغط عــىل معرقيل مهمته بتشــكيل حكومة وفق 
املبادرة الفرنسية التي وافقت عليها امريكا ودول االتحاد 
االورويب ومعظــم الدول األخــرى، اىل أن مّل الحريري 
الصعــود اىل بعبــدا واالتصال بالدول مهــددا باالعتذار 
عن عدم تشــكيل الحكومة مؤكدا أن  »التفاهم مع عون 

مستحيل«، وقّدم اعتذاره.
مل يطل االمر وكلّف نجيب ميقايت بتشــكيل الحكومة 
ساء الحكومة السابقني  وسط ترحيب ومباركة من قبل ر
مبن فيهم ســعد الحريري، رمبا عن طيبة قلب، او شعور 
بانه اصبــح وحيدا وعليه أن يبتعد عــن العزلة، منتظرا 
ساء  أن يفّشــل العهد ميقايت  »امللتزم« مبا اتفق عليه ر
الحكومــة االربعة، أن ال ثلثا معطال هناك وال اســتئثار 

بالحقائب الدسمة واملهمة التي يريدها العهد وباسيل.
وهنا بدأت املناورات والتسيبات واالخبار الكاذبة تفعل 
فعلها، اىل أن توافق عون وميقايت عىل الحكومة املكللة 
باملحاصصــة واملصبوغة باللون الواحد، وظن اللبنانيون 
ســاء الحكومة ودار االفتاء والدول  انه ستقوم قيامة ر
االوروبية وامريكا ومرص، لكن شــيئا من هذا مل يحصل، 
وبدأ الرتحيب بالحكومة، وكأن املطلوب كان رأس ســعد 
الحريــري عربيا ودوليــا ومحليا، وتبــني أن العقوبات 
االوروبية كانت جاهزة منذ شــهر متوز وكانت موجودة 
للتهديد وليــس للتنفيذ، وإال ملاذا مل تنفذ منذ شــهرين 

ونصف الشهر 
*****

هناك قطبــة مخفية ظهرت تحديدا يف اتصال الرئيس 
الفرنــيس بالرئيس االيراين تتجــاوز حكومة لبنان لها 
عالقة بالوضع االقليمي، وكان تشــكيل الحكومة عىل 
هذا الشــكل جزءا من هذه القطبة التي عرف بها البعض 
اخا قبل فرتة قصرية  الصامت اليوم، بعدما مأل الدنيا 

جدا، وما خفي االّ ويظهر.

الشعب؟ ثقة  تستعيد  بنحو  صوتاً... هل  اإلثنين  الثقة  تنال   » نقا ل معاً  »حكومة 
ميقاتي يُشار في الجمعية العاّمة كـ »رئيس حكومة فاعلة« ليحظى بدعم املجتمع الدولي

دوليل بشعالين

يستعجل رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقايت نيل حكومته 
الثقة يف مجلس النّواب ل تبدأ عملها يف إنقاذ البالد، وفق ما 
نّص عليه البيان الوزاري الذي أقّر يف مجلس الوزراء الخميس. 
وقــد دعا رئيس مجلس النــّواب نبيه بّري اىل جلســة عاّمة 
ملناقشة البيان الوزاري لـ »حكومة معاً لإلنقاذ«، عىل ما جرى 
التوافق عىل تسميتها، والتصويت عىل الثقة، وذلك عند الحادية 
عرشة من قبل  ظهر يوم اإلثنــني املقبل يف 20 أيلول الجاري، 
وكذلك مساء اليوم نفسه، يف قرص األونيسكو. ويتّوّقع أن تنال 
حكومة ميقايت الثقــة بدعم وتأييد غالبية الكتل النيابية، مبا 
فيها الكتل املسيحية غري املشاركة يف الحكومة، كام سيتسّنى 
مليقايت بعد نيل حكومته الثقة من املشــاركة اىل جانب رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون يف الدورة 76 للجمعية العاّمة 
لألمم املتحدة التي تُعقد يف نيويورك بني 21 و27 أيلول الجاري، 
ولقاء عدد من نظرائه عىل هامش أعامل الجمعية لتأمني الدعم 

الدويل لحكومته.
تتوّقع مصادر سياسية عليمة أن تنال حكومة ميقايت الثقة 
بعد غٍد اإلثنني، ال ســيام من األفرقــاء والكتل النيابية املتمّثلة 
فيها، والتي سّمته لتشكيلها خالل اإلستشارات النيابية امللزمة، 
غري أّن الحكومة ســتنال الثقة بزيادة يف أصوات النّواب من 
أولئك الذي ســّموا ميقايت للتأليــف. فميقايت حصل عىل 72 
صوتاً نيابياً مؤيّداً تكليفه تشكيل الحكومة يوم اإلستشارات، 
يف حني امتنع 42 نائباً عن التسمية، ونال السفري نّواف سالم 
صوتاً واحداً، فيام غــاب 3 نّواب، وذلك من أصل 118 نائباً بدالً 
من 128 الذين يتألّف منهم املجلس النيايب نظراً لغياب 10 نّواب 

بسبب استقالة 8 ووفاة اثنني منهم.
ولهذا، تضيف املصــادر، إّن حكومة ميقايت من املنطقي أن 
تحظى بثقة الكتل النيابية اإلســالمية املشاركة فيها أي من 
قبل »كتلة املستقبل« )»تّيار املستقبل«(، و«التنمية والتحرير« 
)حركة أمل(، و«الوفاء للمقاومــة« )أي حزب الله(، و«اللقاء 
(، فضالً عن أصوات  الدميوقراطي« )الحزب التقّدمي اإلشرتا
نّواب »اللقاء التشــاوري« )للسّنة املســتقلّني( التي قد تُعطي 
الثقة لحكومة ميقايت رغم أنّها انقسمت يوم اإلستشارات بني 
مؤيّد لتســمية ميقايت ومتحّف عنها، كون مرّشح »اللقاء« 
كان فيصــل كرامي، غري أّن النّواب قّرروا يومها مّد اليّد إلظهار 
حسن النوايا، فكان أن أعطى النائبان عبد الرحيم مراد وعدنان 
طرابليس صوتهام مليقايت، فيام امتنع الوليد سكريّة وفيصل 

كرامــي عن تســميته. فإذا 
الثقة  وسكريّة  كرامي  منح 
لحكومــة ميقــايت اإلثنني 
يكون عدد النّواب املســلمني 
لصالــح حكومة ميقايت قد 

ازداد صوتني. 
وفيــام يتعلّــق بالكتــل 
النيابية املسيحية، فإّن تكّتل 
»التّيار  القــوي« )أي  »لبنان 
الوطني الحّر«( الذي مل يُسّم 
أحداً لتكليف تشكيل الحكومة 
فسيدرس  اإلستشارات،  يوم 
موقفــه، عىل مــا أضافت 
موقفه  وســيتخذ  املصادر، 
النها من حكومة ميقايت، 
بعد اجتامع الهيئة السياسية 

يف »التّيار الوطنــي« واجتامع التكّتل قبل يوم اإلثنني بالطبع. 
غري أّن الكّفة، بحســب املعلومات، متيل اىل إمكانية منح هذا 
التكّتل الثقة لحكومة ميقايت، سيام وأّن بيانها الوزاري تضّمن 
اإلصالحات املطلوبة والتي يُطالب التكّتل نفسه بتحقيقها، ما 
يعني بأّن األصوات املســيحية املؤيّدة لحكومة ميقايت ستزداد 
17 صوتاً. كذلك فإّن منح »التّيار« غري املشــارك يف الحكومة، 
الثقــة للحكومة الجديدة كان أحد البنود التي جرى التداول بها 
خالل التســوية التي أفضت اىل تشــكيل الحكومة. وقد وعد 
رئيس الجمهورية، الرئيس املكلّف آنذاك أنّه يضمن له حصوله 
عىل ثقة نّواب التّيار بعد تشكيل الحكومة وفق أسس ومعايري 

الرشاكة التي حصلت بني الفريقني. 
أّما تكّتل »الجمهورية القويّــة« )حزب »القّوات اللبنانية«( 
الذي مل يسّم أحداً لتشــكيل الحكومة، فقد أعلن موقفه أخرياً 
عن حجب الثقة عن حكومة ميقايت، وموقفه هذا يتناسب مع 
موقعه الحايل املعارض، كام مع موقفه الســابق من ميقايت 
بعدم تسميته. وتقول املصادر بأّن هذا التكّتل ال يرى بأّن حكومة 
ميقايت ستتمكّن من تحقيق اإلصالحات املطلوبة خالل األشهر 
املتبقية قبل موعد اإلنتخابات، فيام عجزت الحكومات السابقة 
األطول عمراً عــن تحقيقها، بل ســتكون حكومة التحضري 
لإلنتخابات النيابية، ولهذا ستحجب عن حكومة ميقايت الثقة.
فيام كتلة »التكّتل الوطني« )»تّيار املردة«( فبالطبع ستمنح 
حكومة ميقايت الثقة، عىل ما ذكرت املصادر نفســها، كونها 
تُشــارك فيها بوزيرين. هذا وســبق للتكّتل الوطني أن سّمى 

ورة ملّحة جّداً يف  ميقايت لتشــكيل الحكومة كونها باتت 
ظّل املشــاكل اإلقتصادية الصعبة التي يعــاين منها املواطن 
اللبناين، عىل مــا كان موقفه. فيام أشــارت املصادر اىل أّن 
نّواب »الطاشــناق« و »الحزب القومي اإلجتامعي« سيمنحون 
الثقة لحكومة ميقايت، سيام وأنّهم سّموه خالل اإلستشارات 
لتشــكيل حكومة رسيعــاً ومعالجة أمور النــاس. أّما نّواب 
»الكتائب اللبنانية« املســتقيلني من املجلــس النيايب والنّواب 
خرين فال صوت لهم كونهم استقالوا من الربملان منذ أشهر  ا
طويلة ومل تُجر اإلنتخابات الفرعية النتخاب نّواب بديلني عنهم.
وتقول املصادر عينها بأّن منح »حكومة معاً لإلنقاذ« الثقة 
بغالبية نحو 91 صوتاً أو أكرث من أصل 118، من شأنه أن يجعل 
الشعب اللبناين يستعيد ثقته بها رسيعاً، سيام إذا ما بدأت بحّل 
املشاكل رسيعاً، كام أّن عدد األصوات املرتفع سيجعل املجتمع 
الدويل الذي يدعمها أساساً، يوليها ثقة أكرب وميّد يّد املساعدة 
لها لتحقيق اإلصالحات املطلوبة منها، ولوضع لبنان عىل سكّة 

التعايف اإلقتصادي واملايل. 
ولعّل وضع التدقيق الجنا الذي ينّص عليه البيان الوزاري 
عىل الســكّة الصحيحة من خالل توقيع وزيــر املال الجديد 
يوســف خليل اإلتفاق مع رشكة »ألفاريز أند مارسال« بعد 20 
شــهراً من اإلنتظار، وذلك ملعرفة أسباب اإلنهيار وكيف ذهبت 
أموال اللبنانيني، عىل ما شــّددت املصادر نفســها، هو خطوة 
. فهل تستكمل  أوىل جّيدة عىل الطريق الصحيح نحو اإلصال
»حكومة معاً لإلنقاذ« خطوات التالية بالسعة نفسها، إلنقاذ 

لبنان فعالً من اإلرتطام الكبري

موسكو الـــى  فرنجية  ــي  وطــون جــنــبــال  وتــيــمــور  ــراجــع...  ــت ي الــروســي  ــدور  ــ ال
فادي عيد

الت حول التســوية التي أّدت اىل تشــكيل  توالت التســا
الحكومة من قبل الفرنسيني واإليرانيني، وما إذا كانت تسوية 
ثنائية أو أنها تحظى بإجامع دويل، مــع تيّقن املتابعني بأن 
الواليات املتحدة األمريكية غطّتها ومل متانع يف عملية تشكيل 
الحكومة العتيدة، عىل الرغم من رشوطها التي باتت معروفة 

تجاه الوضع يف لبنان.
ويف هذا اإلطار، ُســلّطت األضواء عىل الدور الرويس الذي 
ونة األخرية تراجعاً كبرياً بعدما ســّجل دينامية  شــهد يف ا
الت ما إذا  وحضوراً فاعالً حول امللف اللبناين، مام طر تسا
كان هذا الدور قد اختفى، أم أنه تــرك الخيار لباريس، وهنا، 
تلفت مصادر متابعة لهذا املســار، وعىل صلة مبا يجري عىل 
خط موســكو ـ بريوت، بأن الروس تواصلوا وتشــاوروا مع 
الفرنسيني وكانوا داعمني لجهودهم للتوصل اىل حل يف لبنان، 
وتحديــداً تأليف الحكومة العتبارهــم ميلكون كل املعلومات 
اللبناين بكل تشّعباته وتعقيداته، ولهذه الغاية  حيال الوضع 
يقّر الروس، وفق الذين التقوا كبار املســؤولني يف موسكو، 
بأنهم كانوا مرتاحني ملا آلت إليه هذه التسوية لناحية تشكيل 
الحكومة، يف ظل القلق واملخاوف التي لطاملا أعربوا عنها من 
إمكانية حدو انفجار يف لبنان يف ظل ظروفه اإلقتصادية 
املســتعصية، ولكن مل يكن لهم الدور البارز أو األسايس مبا 

جرى من تسوية نظراً لجملة ظروف محيطة بهم، وأبرزها أن 
األيام القليلة املقبلة ستشهد إنتخابات مجلس الدوما، وتعترب 

من أبرز اإلستحقاقات اإلنتخابية يف روسيا.
ة معلومات بأن بعض املرجعيات السياسية،  وبناء عليه، 
ألغت زياراتها التي كانت مقّررة اىل موســكو، نظراً النشغال 
وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف بهذه اإلنتخابات، 
بينام هناك وخالل األيام املقبلة زيارتني متوّقعتني اىل روسيا، 
لــكل من رئيس »اللقاء الدميقراطــي« النائب تيمور جنبالط 
 ، يرافقه بعــض نواب »اللقاء« والحزب التقدمي اإلشــرتا
إضافــة اىل زيارة أخــرى للنائب طوين فرنجيــة، وهاتني 
الزيارتني، تأتيان يف ســياق العالقة الوثيقة مع موســكو 
الســتعراض الوضع اللبناين مــن كافة جوانبــه والوضع 
اإلقليمي، ال سيام عىل ضوء التغرّيات والتحّوالت يف املنطقة، 
وبطبيعة الحال، ومن خالل املعلومات املتأتية يف هذا الصدد، 
فإن اإلستحقاقات الدستورية الداهمة ستطر يف الزيارتني 
املذكورتني وصوالً إىل اإلنهيــار اإلقتصادي الذي ميّر به البلد 

وتداعياته عىل مجمل األوضاع فيه.
من هذا املنطلق، فإن موســكو، ويف هذه املرحلة بالذات، 
اللبناين عــىل حركة  املرتبط بامللــف  ســيتمحور دورهــا 
وديبلوماســية صداقات نائــب وزير الخارجيــة ميخائيل 
بوغدانوف، وبالتايل، لن يكون لها أي مشــاريع سياسية أو 
مبادرات، بل ســيقترص دورها يف إطار الدعم فقط، إذ هناك 
دراسة لرشكة روسية تتعلّق بإعادة إعامر مرفأ بريوت، بحيث 

أعربت موسكو أيضاً عن اســتعدادها للقيام بدور كبري حول 
عملية اإلعامر، ولكن هذه املســألة لها اعتبارات سياســية 
لبنانية من خالل العروض الفرنســية واألمريكية واليابانية 
املقّدمــة للجهات املعنية يف لبنــان، يف وقت أن التحقيقات 
يف جرمية املرفأ ال زالت ســارية املفعول، وتشهد عملية »شّد 
حبال« و«كباش« سيايس وقضا وتصفية حسابات، مبعنى 
أن هذه القضية لها تأثريات عىل مسار إعادة املرفأ يف الوقت 

الراهن.
إضافــة إىل ذلك، علم أن روســيا، ويف خضــم ما ميّر به 
لبنان من انهيارات إقتصادية، وال سيام يف القطاعني الطبي 
والرتبوي سيكون لها مساهمة يف دعم صناعة لقا كورونا 
»سبوتنيك« يف بعض املعامل اللبنانية، اىل تقديم منح دراسية 
يف جامعاتها، وتســهيالت للطالب اللبنانيني الذين يدرسون 

يف الجامعات الروسية. 
ويبقى أخرياً، أن اإلســتحقاقات الداخلية الروسية ستأخذ 
حّيزاً أساســياً لكبار املســؤولني يف الكرملــني والخارجية 
الروســية، بانتظار تبلور الصورة عىل ضوء هذا اإلستحقاق، 
وبعدها سيكون هناك اسرتاتيجية جديدة يف منطقة الرشق 
األوســط، ومن الطبيعي أن يكون من ضمنها لبنان وسوريا، 
اً  وحيث أن البعض يتســاءل ما إذا كان امللــف اللبناين حا
خالل لقاء الرئيســني فالدميري بوتني وبشــار األسد، وذلك 
قد تظهر معامله من خالل الوقائع السياســية وامليدانية يف 

سوريا، وربطاً بإعادة فتح الحدود ما بني بريوت ودمشق.

ــرأس اجــتــمــا الــلــجــنــة ــ ــو حــبــيــب تـ بـ
ــابــات الــنــيــابــّيــة ــ ــة لــالنــت ــيــريّ الــتــحــ

ور ب  ت بو حبي م
ترأس وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بو حبيب، اجتامع 

النيابية يف وزارة الخارجية،  اللجنة التحضريية لالنتخابات 

القصوى واتخاذ  االولوية  املوضوع  وأعطى توجيهاته إليالء 

ورية كافة إلنجا عملية اقرتاع املغرتبني يف  االجراءات ال

الخارج.

كذلك، التقى بو حبيب، األمني العام للمجلس األعىل اللبناين 

السوري نرصي خوري.

ــن« ــيـ ــّبـ ــحـ املـ »كـــــتـــــرو   : ــال  ــ ــب ــ ــن ــ ج
غرد رئيس الحزب التقدمي االشــرتا وليد جنبالط عرب 
حسابه عىل »تويرت«: »مل نعد نعلم من اين تأيت قوافل املازوت 
والبنزين والنفط. كرتو املحبني اىل درجة قد نصبح فيها بلدا 
مصدرا للنفط دون ترســيم حدود ودون تنقيب ال شامال وال 

جنوبا وال بحرا وال برا«.

عــــــــــــــــــدوان: بـــــعـــــد ُمــــمــــاطــــلــــة
»ألــفــاريــز« مــع  العقد  ُوقـــع  ة  بري غير 

أشار عضو تكتل  الجمهورية القوية  النائب  جورج عدوان ، 
يف ترصيح عىل وسائل التواصل اإلجتامعي، اىل أنه »طالبنا 
ســنة 2017 بالتدقيق الجنا  يف  مــرصف لبنان  فرفضته 

املنظومة املتحكمة بكاملها«.
أضاف »قدمنا اقرتا قانون رفع  السية املرصفية  ملصلحة 
التدقيق فأقــر يف  مجلس النواب ، وقدمنــا اقرتاحاً لتمديده 
حتى انتهاء التدقيق، وبعد مامطلة غري بريئة ُوقع العقد مع  

ألفاريز ، لن ميوت حق ونحن وراءه نطالب وسنستمر«.

باسيل: لن نتعب والحقيقة ستنتصر
غرد رئيس »التيــار الوطني الحر« النائب جربان باســيل 

عرب حســابه عىل »تويرت«: »15 سنة من النضال إلقرار مبدأ 

، و20 شــهرا من الحــرب الضارية لتوقيع  التدقيق الجنا

العقد، وبيبقى تنفيذه ما ر نتعب، ما ر نوقف، والحقيقة 

بالنهاية وحدها بتنترص.

ــق  ــريـ ــة طـ ــ ــط ــ ــري ــ ــى خ ــ ــل ــ ــق ع ــ ــواف ــ ــت ــ ــل ــ قـــــبـــــالن: ل
ــم  ــن ــن جــه ــ ــ ــا م ــ ــن ــرجــ ــ ــ ــ ــة ومـــــالـــــّيـــــة ت ــ ــّيـ ــ ــنـ ــ وطـ

ــادة ــ ــا إع ــ ــرزه ــ ــجــة املــلــفــات وأب ــال ــع : مُل ــ ــلـ ــل الـ ــ ف
ــات الــفــقــيــرة ــق ــطــب ــدة ال ــاعـ ــسـ أمـــــوال املـــودعـــيـــن وُمـ

استيراد على  األميركّية  ارجّية«  »ال تعليق 
ّية حزب الل الوقود من إيران: حملة استعرا

طالــب املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن خطبة الجمعة يف مسجد اإلمام الحسني 
يف برج الرباجنة، الحكومــة »ومن قعر جهنم 
الذي نحن فيه، بوضع خطــة إنقاذية حقيقية 
واســتثنائية، وبخاصة يف مــا يتعلق باألمور 
املحاصصات  عــن  بعيدا  واملعيشــية،  الحياتية 
واملناكفات السياســية واالنكباب مبهنية عالية 
وبانحياز مطلق لخدمة الناس وتأمني مستلزمات 
االســتقرار االجتامعــي، ألن األوضــاع مل تعد 
تطاق، وبخاصــة يف موضوع الكهرباء والدواء 
واملحروقــات، وكل أساســيات الحياة الكرمية. 
ورة التوافــق عىل خريطة  كام شــدد عىل 
ومالية،  واقتصادية  وسياســية  وطنية  طريق 
نواة  تخرجنا من جهنم وتؤسس لالنطالق نحو 
دولة بكل معنــى الكلمة، دولة فيها الحد األد 

من مقومات العيش الكريم، دولة فيها مساءلة، 
فيها محاســبة، فيها عقاب، فيهــا ثواب، فيها 
كفاءة، فيها الرجل املناســب يف املكان املناسب، 
ودولة املزرعــة والحصــة والطائفة واملذهب، 
يجــب أن نلغيها من حســاباتنا ومــن عقولنا 
ومن ذهنياتنــا، نريد دولة انتاج ال اســتهالك، 
مع احرتامنا وتقديرنــا لكل من يقف معنا وإىل 
جانبنا يف هذه املحنة، ويقدم التســهيالت من 
مــرص إىل األردن إىل العراق، إىل ســوريا التي 
يجب أن نجد حال للمشــاكل التــي تعيق عودة 
العالقات املميزة بني الدولتني، ملا لهذه العودة من 
فوائد عديدة لكال الشعبني. وهنا يجب أال نن 
ما تقدمه طهران مع شكرنا العميق ملا تبذله رغم 
الشــعب  إىل  املحروقات  الصعوبات إليصال  كل 

املنكوب«. اللبناين 

اشــار  الســيد عيل فضل الله، إىل أن »لبنان 
دخــل يف مرحلة جديدة بعد والدة الحكومة التي 
ينتظر منها اللبنانيــون أن تفتح لهم أبواب األمل 
مبستقبل وطنهم وبقدرتهم عىل استمرار العيش 
فيه، وأن تخرجهم مام يعانون منه عىل الصعيد 
املعي والحيايت وما يواجههم من تحديات عىل 

الصعيد األمني«.
كام دعــا الحكومة إىل أن »تكون مبســتوى 
آمــال اللبنانيــني وطموحاتهــم، وأن تبادر إىل 
معالجة امللفات امللحــة التي تضغط عىل الواقع 
املعي والحيايت للبنانيني والتي ليســت خافية 
عىل أحد، وأن تجمــد يف هذه املرحلة كل امللفات 
التي قد تكون محل تجاذب بني الطوائف واملواقع 
السياسية، كام ينبغي أن تعال كل القضايا برو 
موضوعية بعيدا مام يوتر العالقة بني أطرافها أو 
يؤزم الواقع السيايس يف البلد«، مضيفا »وندعو 

القوى السياســية التي مل تشــارك إىل أن تكون 
داعمة لها وأن تعطيهــا الفرصة للقيام بواجبها 
ودورها، ومن حقها بعد ذلك أن تحاسبها إن فشلت 
أو قرصت، كام ندعو القوى التي متثلت إىل أن ال 
تحول الحكومة إىل موقع للتجاذبات والرصاعات 
وتصفية الحسابات واملامحكات واملناكفات أو أن 
تكون أداة لها تسخرها يف حساباتها االنتخابية 
أو الرئاسية أو أن تستخدم لحساب هذه الطائفة 

أو تلك أو هذا الفريق أو ذاك«.
وأمل أن »تســتطيع هذه الحكومــة أن تعيد 
الحــرارة والدماء إىل رشايــني العالقة بني لبنان 
التي  لية  ا العريب واإلســالمي، وفق  ومحيطه 
تعيد التوازن إىل هــذه العالقة من موقع رعاية 
مصالح الجميع، ولتتســع دائــرة املبادرات التي 
تســاعد لبنان عىل الخروج من أزماته يف وقت 

أحوج ما نكون إليها«.

الخارجية  باســم  تحدثة  م اعتــربت 
»أن  تلفزيونية  مقابلــة  يف   ، األمريكية
استقدام الوقود من بلد خاضع لعقوبات 
واســعة النطاق مثل إيــران ليس حالً 
لبنان، يف  الطاقة يف  مســتداماً ألزمة 
تعليق عىل استرياد حزب الله الوقود من 
إيران عرب ســوريا إىل لبنان«، مضيفة 
تدعم  املتحــدة  الواليات  ة  ـ حكومـ »إن 
إبداعية  حلول  إليجــاد  املبذولة  الجهود 
وشفافة ومستدامة من شأنها معالجة 
النقص الحــاد يف الطاقة والوقود يف 
لبنان. هذا ما يحتاجه الشــعب اللبناين 
أخرى  استعراضية  ائية  دع حملة  وليس 

من قبل حزب الله«.
وأعربت املتحدثة عــن تطلع الواليات 
املتحدة إىل »العمــل مع حكومة لبنانية 
اســتعداد  وعىل  صالحيات  بال تتمتــع 
ملواجهة التحديــات الخطرية للغاية التي 
يواجهها لبنان مبــا يف ذلك ندرة الوقود 

وانقطاع الكهرباء املزمن«.
ويف تعليق ســابق عىل قضية النفط 
اإليراين، قال مســاعد وزيــر الخارجية 
األمريكية بالوكالة لشؤون الرشق األد 
جوي هــود، يف مقابلة تلفزيونية ايضا 
»أعتقد أننــي رأيت قبل أن آيت إىل هنا أن 
الحكومة اللبنانية أوضحت أنها مل تطلب 

أي نفط من الحكومة اإليرانية«.
وجدد هــود التأكيد أن الطلب مل يأت 
ذلك  اقب  »ســ مضيفا  ة،  م و ك ح ال من 
الحكومات  نشجع  ال  وبالتأكيد   . بعناية
إيــران ألنها  النفط من  عىل اســترياد 
تخضع للعقوبات، ولكننا نتطلع إىل أي 
اللبناين  وسيلة ممكنة ملساعدة الشعب 
ا أيضاً يف  ليس فقط يف مجال النفط إ
الحكومة  لذلك  اإلنســانية.  املساعدات 
األمريكية هي أكرب املانحني للمساعدات 
اإلنســانية إىل الشــعب اللبناين ليس 
فقط منذ انفجار املرفأ ولكن لســنوات 

عديدة مضت«.
من جهتها، وصفت مرشــحة الرئيس 
األمري جو بايدن ملنصب مساعد وزير 
الخارجيــة باربرا ليف، شــاحنة النفط 
اإليرانيــة بأنها »حيلة« مــن حزب الله 
بهدف »تحســني ســمعته«، مشرية إىل 
العميقة يف  لبنان  أنها »لن تحل مشاكل 

الطاقة واالقتصاد«.
اســتامع  جلســة  يف  ليف،  ربت  وأع
يف  الخارجية  العالقــات  لجنة  تها  د عق
مجلس الشيو للمصادقة عىل تعيينها، 
عن انفتــا الواليات املتحــدة عىل رفع 
بـ«قانون  املرتبطــة  العقوبــات  ض  بع
الغاز والكهرباء  قيرص« لتســهيل مرور 
لبنان عرب سوريا من مرص واألردن،  إىل 
فقالت: »هذا حل مطــرو من قبل دول 
املنطقة، تعاون فيه كل من األردن ومرص 
للتطرق ملشكلة الكهرباء والغاز الطبيعي 
لبنان. وبحسب  ونقلهام عرب سوريا إىل 
ما فهمت، فإن البنــك الدويل يدعم هذه 
الخطة كذلك، لهذا تدرس وزارة الخارجية 
األمريكية  القوانــني  أطر  بحــذر  حالياً 

وسياسة العقوبات«.
اللجنة  رئيــس  تحد  ناحيتــه،  من 
الدميقراطي بــوب منينديز عن انفتاحه 
اإلعفاءات  بعــض  عىل  املوافقــة  عىل 
مــن عقوبــات »قانون قيــرص« الذي 
أقــره الكونغرس يف ســبيل مرور الغاز 
والكهرباء إىل لبنان عرب ســوريا. وقال: 
»أنا من داعمي قانون قيرص الرشســني، 
وال أود أن أصــدر إعفــاءات عــن نظام 
)الرئيس السوري بشار األسد(، لكن فيام 
يتعلق بهذه القضية بالذات، إذا رأت وزارة 
الوحيدة  الطريقة  أن هذه هي  الخارجية 
للتوصــل إىل اتفاق لتدفــق الطاقة إىل 
لبنان، فســأطلب من الوزارة أن تتشاور 
معــي ألنني أعتقد أنه مــن املهم أن نجد 

طريقة للميض قدماً«.

بـــري دعـــا لــجــلــســة مــنــاقــشــة الــبــيــان
اإلثنين الثقة  على  والتصويت  الــوزاري 

دعــا رئيس مجلس النــواب نبيه بري اىل جلســة عامة 
ملناقشــة البيان الوزاري والتصويت عــىل الثقة، وذلك عند 
الحادية عرشة من قبل ظهر يوم االثنني املقبل يف 20 الحايل 

وكذلك مساء اليوم نفسه، يف قرص االونيسكو.
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سليمان: »كل نزلة قبالها طلعة«
أكد الرئيس ميشال ســليامن »ان تشكيل الحكومة وانجاز 
البيان الوزاري ادى اىل هبوط ســعر الدوالر بالنســبة للرية 
اللبنانية وهذا امر جيد يسمح للمواطن بالتقاط انفاسه ويحّد 

.» من التضخم واالمل ان يستمر بالرتاجع اىل االد
أضاف يف ترصيح »ولكن وقف االنهيار االقتصادي ال يبدأ 
اال بعودة عجلة النمو االقتصــادي وارتفاع معدل هذا النمو، 
ما يتطلب تصويب السياســة العامــة الداخلية والخارجية 
واســتعادة ســيادة الدولة عىل كامل االرض والحدود وعىل 
السال وعىل قرار السلم والحرب وطبعاً البدء باالصالحات«.

وختم »ودون ذلك ال ثقة بالدولة بل استمرار للعزلة وبالتايل 
و وكل »نزلة قبالها طلعة«. ال استثامر وال ودائع وال 

ــرة الــتــوقــيــف كـ ــ ــوس: ُمـ ــان ــي ــن ف
لم كبير لي الغيابية في حقي 

جدد الوزير الســابق يوســف فنيانوس يف بيان، أســفه 
»للضحايا الذين ســقطوا جراء انفجــار مرفأ بريوت«، الفتا 
إىل أنه »يتفهم ردة فعل كل مــن فقد عزيزا يف هذه الكارثة 

الكبرية«.
وعلق عىل إصــدار املحقق العديل طــارق البيطار مذكرة 
توقيف غيابية يف حقه، فأشــار إىل أنــه تعرض لظلم كبري 
جراء هذا اإلجــراء، وأن القايض البيطار مل يطبق األســس 
القانونية الصحيحة يف حالته، فالجلســة كانت مخصصة 
لبت الدفع الشــكيل لجهة عدم اختصــاص املجلس العديل، 
وعدم صحة تبليغه وعدم جواز السري بالدعوى لحني صدور 
قرار عن محكمة اســتئناف الشــامل بخصوص منح اإلذن 
مبالحقتــه، وعىل الرغم من ان النيابــة العامة مل تبد رأيها 
باملوضوع بل تقدمت مبطالعة تطلــب مبوجبها من املحقق 
العديل ايداعها بعض القرارات واملســتندات ل يتسنى لها 
ابداء الرأي بخصوص الدفوع الشكلية، أصدر القايض البيطار 
قراره برد الدفع الشــكيل وقرر انه يريد املبارشة باستجوايب 
فورا، مــن دون منحي أي مهلة التخــاذ موقف من قرار بت 
الدفوع الشــكلية ولو حتى 24 ساعة وال حتى املوافقة عىل 

تكرار دعويت أمامه مجددا«.
وشــدد فنيانوس عىل أن »الحامية الوحيــدة التي أمتتع 
بها هي الحامية التــي يتيحها القانون، وال صحة للكالم عن 
حاميات سياســية وغري سياسية، فتطبيق القوانني يف هذه 
القضية هو السبيل الوحيد املتا من أجل سامع إفاديت«، الفتا 
إىل أنه مل يفكــر ومل يلجأ يف أي لحظة ملواجهة القضاء من 
خالل دعوى رد أو دعوى مخاصمة ولكن أداء املحقق العديل 

قد يدفعه إىل ذلك مكرها.

أبو زيد بح والفرنتييف استجرار
النازحين  وعودة  والطاقة  الغاز 

التقى مستشــار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل ابو 
زيد يف اطار زيارته موســكو، املبعــو الرئايس الرويس 
اىل سوريا ألكســندر الفرنتييف، وتم البحث يف االوضاع يف 
املنطقة واالتصاالت الجارية الستجرار الغاز املرصي والطاقة 
االردنية عرب سوريا إىل لبنان، بعد موافقة االدارة االمريكية، 

باالضافة اىل التطورات التي حصلت أخريا يف درعا وغريها.
وتناول البحث موضوع عودة النازحني السوريني املوجودين 
يف لبنان اىل ديارهم، واللقاء املرتقب مع مســؤول منطقة 
الرشق االوسط وشــامل افريقيا يف مجلس االمن االمري 

بريت ماكغورك ومواضيع ذات صلة.

الرئيس امة  ف شكراً  درغـــام: 
غــرد عضو تكتل »لبنان القوي« النائب أســعد درغام عرب 
اركم  حسابه عىل »تويرت«: » شكرا فخامة الرئيس بفضل إ
واملطالبة باملحاسبة واملساءلة، ها هو التدقيق املايل الجنا 
قد بات واقعا، وستكشــف الحقائق املتعلقة بهدر املال العام 

ومصري ودائع الناس ومن أوصل البالد إىل االنهيار«.

ولة عن تأمين سعد: الدولة مس
ــة  ــ ــق ــ ــالح ــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء وم
ــوداء ــ ــسـ ــ ــوق الـ ــ ــسـ ــ ــار الـ ــ ــج ــ ت

ي النائب   اســتقبل االمني العام للتنظيم الشــعبي النا
اســامة سعد ، وفدا شــعبيا برئاسة املســؤول السيايس لـ  

»حركة حــامس« يف  مدينة صيدا الحاج ابو العبد شــناعة، 
وتناول الوفد الضائقة املعيشــية الصعبــة التي يعاين منها 
الناس، بسبب االنهيارات الكربى عىل مختلف الصعد، إضافة 

إىل أزمة  املازوت  وغالء اشرتاكات  املولدات .
وشدد ســعد عىل »مســؤولية الدولة يف تأمني الكهرباء 
إىل السكان، ومالحقة تجار  السوق السوداء  الذين يستغلون 
الوضع«. وكذلك لفت اىل »غياب غري بريئ للدولة وأجهزتها«، 
كاشفا أنه أجرى اتصاالت عدة لحل مشكلة  انقطاع الكهرباء .

ــرار عــون ــإصـ ــازن نــــّو بـ ـ ــ الـ
ــجــاز الــتــدقــيــق املــالــي عــلــى ان

أعرب الوزير الســابق وديع الخــازن يف بيان، عن تقديره 
ار رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون عىل إنجاز  »إل
التدقيق املايل«، متمنيا عىل الحكومة »التزام هذا املسار وأن 
تتعهد أمــام اللبنانيني بتنفيذ العقد املوقع مع رشكة »ألفاريز 
ومارسال« بشأن التدقيق الجنا يف كل املؤسسات واإلدارات، 
وأن تكشــف حقيقة عمليات تهريب األموال من املصارف إىل 
الخارج وأن تعمل عىل إعادتهــا، وعىل وضع خطة للتعايف 
النقدي وإقرار قانون »الكابيتال كونرتول« الذي طاملا دعا إىل 
إقــراره يف بياناته املتتابعة منذ بدايات األزمة والذي كان من 
شأنه أن يلجم عمليات تهريب املال وإفرا صناديق البنوك من 
العمالت الصعبة. فالكابيتال كونــرتول كان وال يزال مفتا 
خالص للوضع املــايل اللبناين املأزوم، والــرتدد يف إقراره 
يخفي نيات مبيتة وتواطؤا مع الفاســدين واستهتارا بأموال 

اللبنانيني املودعة يف املصارف«.

حسين: للتعاطي مع النفط اإليراني
ي دخل لبنان من خلفّية وطنّية ال

متنى رئيس »الحركة الشــعبية اللبنانية« النائب  مصطفى 
حســني، يف بيان، »التعاطي مع النفــط االيراين الذي دخل 
لبنان من خلفية وطنية، ال من منطلق االحقاد السياســية«، 
معتربا ان هذه الخطوة »تنعكس ايجابا عىل اللبنانيني جميعا 

وتخفف معاناتهم وتكس الحصار املفروض عليهم«.
ن حسني هذه الخطوة، شكر »للجمهورية اإلسالمية  واذ 
االيرانية مبادرتها، وللجمهورية العربية السورية تسهيالتها، 
ولحزب اللــه قيادته ورعايتهم املبــادرة«، متمنيا »املزيد من 
الخطــوات التي تخفف عذابات املواطن وتســاعد لبنان عىل 

النهوض من أزمته«.

املستقبل« و والتحرير«  التنمية  لـ طرحان  اب..  االنت قانون  حول  ُمتوقع   » »كبا
ابية واالنت التنظيمية  ورشت  يُطلق  يومين  خالل  بيروت  الى  العائد  الحريري 

عيل ضاحي

يعود رئيس »تيار املســتقبل« الرئيس سعد الحريري خالل 
يومني اىل بريوت، وفق ما تؤكد اوساط مقربة منه ،  بعدما 
ق إجازة عائلية ورحلة »إستجامم سيايس« وك »إسرتاحة 
محارب« بعد اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وبعد 9 اشهر من 
»النقري والنقار« مع كل من رئيس الجمهورية العامد ميشال 

عون ورئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل. 
وتشــري االوســاط اىل ان عىل عكس ما يح ويرتدد، ال 
يعترب الحريري نفسه »ال منترصاً وال منكساً« حكومياً، وليس 
صحيحاً ان له »حصة مبــارشة« يف حكومة الرئيس نجيب 
ميقايت، كام تؤكــد ان ال خالفات بني الحريري وميقايت، وال 
ساءالسابقني للحكومة«، فالحريري  بني ميقايت و«نادي الر
منذ اللحظة االوىل العتذاره، وحتى قبل اعالن االعتذار، وافق 
عىل ترشيح ميقايت ودعمه وال يزال داعامً ملهمته، وهو اليوم 

مستمر يف هذا الدعم اىل حني تعايف البلد.
وتكشــف االوســاط ان الحريري وفور عودته، سيبارش 
ورشة تنظيمية واسعة يف تياره اســتعداداً إلطالق املعركة 
اإلنتخابيــة، يف ظل حديث عن متغريات كثرية سيشــهدها 
»التيار« عىل مســتوى القيادات واألسامء الجديدة املرشحة 

لالنتخابات.
يف املقابــل، يؤكد نائــب رئيس »تيار املســتقبل« النائب 
مصطفى علوش لـ«الديــار«، ان املرحلة املقبلة هي مرحلة 
االنقاذ وهّم الحريري واملســتقبل انقاذ البلد ودعم الحكومة 
لتجاوز االزمات، ويشــري اىل ان ال صــوت يعلو فوق صوت 
الناس، واالولوية هي للبنزين واملازوت والكهرباء والخبز، وال 

احد يأبه لالنتخايات وغريها.
ويرى علوش، ان رفع الدعم بات امرا واقعاً، وسيصبح كل 
ف الدوالر يف السوق السوداء،   يف لبنان عىل ســعر 
واالولوية هي تفاوض الحكومة مــع صندوق النقد الدويل 

وعىل اساســه تتحدد باقي 
االمور، ويشــري اىل انه من 
دون اســتقرار نقدي ومايل 
التفاوض  صــورة  ووضو 
النقد الدويل لن  مع صندوق 

يكون هناك اي استحقاق.
ورغم ذلك يكشف علوش، 
االنتخابيــة  املعركــة  ان 
انطلقت ، وســيكون هناك 
حول  وحام  واســع  كباش 
الجديد،  االنتخــاب  قانون 
ان  نبيه بري سبق  فالرئيس 
قدم قانوناً لالنتخابات عىل 
اساس لبنان دائرة انتخابية 
واحــدة، ووفق النســبية، 
وهــو يؤكــد انــه يرفض 
املفعول  النافــذ  القانــون 
وفق  النســبية  عىل  القائم 

15 دائرة وصوت تفضييل واحد لكل ناخب. 
ويؤكد علوش ان »تيار املســتقبل« وكتلته النيابية قدمت 
مرشوعها االنتخايب والذي ينص عىل تقسيم لبنان لـ8 دوائر 
انتخابية وعىل اســاس النســبية، ومنح كل ناخب صوتني 
تفضيليني،وال يزال هذا القانون يف اللجان املشرتكة ومل يُحل 

اىل الهيئة العامة القراره او رفضه. 
ويف مقلــب االقرتاحات االنتخابيــة الجديدة ايضاً، يؤكد 
بري، وفق املعلومات، انه لن يســري بالقانون الحايل النافذ 
املفعول، وان االولوية عنده القرار قانون االنتخابات العرصي 
دائرة  )لبنان  السياســية  الطائفية  والحقيقي والذي يكس 
واحدة عىل اساس النسبية(، بينام يواجه هذا القانون، وفق 
املعلومات نفســها مبعارضة مســيحية ضارية وخصوصاً 
من »القوات« و«التيــار الوطني الحر«، حيث يعترب الطرفان 

ان القانون الحايل »ميني ارثوذوكيس« و«مكســب مسيحي 

هام«، وقد يكون التمثيل املســيحي يف »خطر« اذا ما اعتمد 

لبنان دائرة واحدة حيث »يذوب الوجود املســيحي« يف وجه 

كتلة اسالمية شيعية وسنية ودرزية وعلوية واسعة.

بينام يعترب خرباء ان هــذه االدعاءات غري صحيحة لكون 

التصويت ليس فقط طائفياً بــل مذهبي ومناطقي وعائيل 

وتدخل العوامل الحزبية والسياسية والعائلية فيه ، ويستبعد 

هؤالء الوصول اىل قانون انتخايب جديد خالل 8 اشهر متبقية 

عىل 8 ايار 2022، ويقولون ان كل ما يجري »عدة الشــغل« 

الشعبية والسياسية واملزايدات، رغم ان معظم القوى ال تريد 

االنتخابات من اساسها، ويف احسن االحوال تفضل  القانون 

الحايل، وتــرى فيه مصلحة لكونه يعيد املشــهد االنتخايب 

نفسه الذي خرج به استحقاق العام 2018.

»الجمهورية القويّة« أعلنت حجبها الثقة عن الحكومة
اجتامعا  القوية«  »الجمهورية  تكتل  عقد 
حزب  رئيس  برئاســة   »Zoom« تطبيق  عرب 
للتداول  جعجع،  ســمري  اللبنانية«  »القوات 
واتخاذ  الوزاري  والبيان  الحكومة  تأليف  يف 
التي  الثقة  التصويت عىل  املوقف من جلسة 
تحدد موعدهــا يوم االثنــني املقبل يف 20 
الجاري، وقد اســتمع جعجع إىل مداخالت 
أعضاء التكتل يف التأليــف والبيان وطبيعة 
املرحلــة التي دخلتها البــالد، وعقب اللقاء 
أصدر تكتــل »الجمهورية القويــة« البيان 
يت: »نرحب بأي خطوة تقود إىل االستقرار  ا
التي  الذل  وإنهاء حيــاة  اللبنانيــني  وتريح 
يعيشونها يف كل جوانب حياتهم والتخفيف 
وفرملة  الخانقــة  املالية  األزمــة  من حدة 
االنهيار املتامدي. وبقدر ترحيبه بأي خطوة 
إيجابية ميكن ان تتحقــق، يعترب ان الفريق 
الذي أوصل لبنان إىل األزمة والعزلة واملأساة 

غري قادر عىل إخراجه منها«.
أضــاف »مل يتبــدل موقــف التكتل من 
منذ ســنتني  والتأليف  التكليف  كل مســار 
القــوى املتحكمة بالتكليف  اليوم ألن  حتى 
والتأليف هي نفســها. والتكتــل ال يتعامل 
مع مصلحة لبنــان واللبنانيني العليا بوضع 
ــا يواصل اتباع  العــ يف الدواليب، وإ
النه نفســه لناحية الثناء عىل كل ما هو 
إيجايب، ومعارضة وإدانة كل ما هو ســيئ 
املواطنني. ويسأل  وينعكس سلبا عىل حياة 
التكتل باملناســبة، كيف ميكــن منح الثقة 

لحكومة يعاد اســتالم الفريق نفسه فيها، 
الذي أوصل لبنان إىل العتمة، وزارة الطاقة 
وكيف ميكن منح الثقة لحكومة يواصل أحد 
الله، سياسة تجاوز الدولة  مكوناتها، حزب 
ب عالقــات لبنــان الخارجية ورعاية  و
الرشعية  غري  املعابر  إقفال  ومنع  التهريب 
وكيف ميكــن منح الثقة لحكومة ميســك 
حزب الله و«التيــار الوطني الحر« بقرارها 
تبادل األدوار بني تغييب  ويواصالن سياسة 

.» الدولة وسوء إدارتها
الحكومة  الثقة عن  التكتل »حجبه  وأعلن 
لكل األسباب املشــار اليها أعاله، ويؤكد ان 
هدفه كان ومــا زال بناء الدولــة واالبتعاد 
السائد واملتأصل  الجبنة«  »أكلة  نه  عن كل 
اللبنانية يف األعوام  السياســية  الحياة  يف 
الخمســة املنرصمة، هذا النهــ الذي يجب 

إسقاطه يف االنتخابات املقبلة«.
وســيتوجه التكتل إىل الحكومة بسؤال، 
فور نيلها الثقة، بشــأن موضوع اســترياد 
النفــط اإليــراين الذي مل يــراع ليس فقط 
املعايــري القانونيــة والتنظيميــة املتعلقة 
باســترياد املحروقات واملشــتقات النفطية 
باعتبــار أن هذه املســألة تخضع يف لبنان 
إىل نصــوص قانونيــة وتنظيمية واضحة 
ا تجاوز كل ما يتصل بدور الدولة  املعامل، وإ
اللبنانية والبعد السيادي للبنان، كام ان هذه 
الخطوة هي استعراضية وال تقدم حالً  ألزمة 

املحروقات، بل تزيد هذه املعضلة تعقيدا«.

سلّم أهالي شهداء التليل ُمساعدات من حزب الل
عــــبــــد الـــــــــــــــرزاق: قــــــوافــــــل املـــــــــازوت
ــي ــركـ ــيـ ــار األمـ ــصــ ــ ــح ــ ــى ال ــلـ ــار عـ ــصــ ــ ــت ــ ان

يــب« وتــعــ ومـــجـــازر  مــعــمــم  لتمييز  ــنــا  »تــعــر

ــّيـــة:  ــيــة األرمـــنـ ــ ــق ــن ال لــجــنــة الـــدفـــا عـ
ربـــيـــجـــان  ــــّد أ ــع دعـــــو  ــرفـ أرمــيــنــيــا تـ

أعلنت لجنة الدفــاع عن القضية االرمنية 
يف لبنــان أن »أرمينيــا رفعــت دعوى ضد 
أذربيجان أمام محكمة العــدل الدولية التي 
تتخــذ مقرا لها يف الهاي أمــس، الرتكابها 
انتهاكات عىل أســس عرقيــة، مبا يف ذلك 
عىل  املايض  العــام  اذربيجان  هجوم  خالل 
( وفق  جمهورية ارتسا )ناغورين- كارابا

ما أفادت املحكمة«.
واشارت يف بيان اىل ان »أرمينيا قالت ان 
أذربيجان متارس متييزا عرقيا ضد األرمن منذ 
عقود وأن نتيجة لسياسة الدولة القامئة عىل 
الكراهية ضد األرمن، تعرض الشعب االرمني 
لتمييز معمم ومجــازر وتعذيب. كذلك دعت 
ارمينيا اىل اتخاذ عدد من االجراءات الفورية 
ه بعد  من ضمنها اغالق املتحف الذي تم انشا
الحرب االخرية والتي تعرض الغنائم الحربية، 
واملدنيني  الحرب  باالفراج عن ارسى  وطالبت 

وتسليمهم اىل السلطات االرمنية«.

ولفتت اىل ان« يريفان دعت محكمة العدل 
الدوليــة إىل اتخاذ إجــراءات طارئة بهدف 
حامية وحفا حقوق أرمينيا ، وان القضية 
استندت إىل خرق أذربيجان االتفاقية الدولية 
للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي 
التي تبنتها األمم املتحــدة العام 1965، وأّن 
أذربيجان وعىل مــدى عقود عرضت األرمن 
االنتهاكات  ان  العنــرصي، كــام  للتمييــز 
عــادت إىل الواجهة يف أيلــول 2020، بعد 
العدوان األذري، وادى النزاع العســكري الذي 
استمر 6 أســابيع بني أرمينيا وأذربيجان يف 
املايض الحتالل مناطق واسعة من  الخريف 
( وإىل  جمهورية ارتسا )ناغورين- كارابا
مقتل أكرث من 6 آالف و500 شــخص كذلك 
اىل تهجري عــرشات االالف من املواطنني من 
أن  قبل  وارزاقهم،  اراضيهم  واحتالل  بيوتهم 
ينتهي يف ترشين الثاين بوقف إلطالق النار 

بوساطة روسية«.

بيروت في  وشاتيال  صبرا  مجزرة  كــر  إحياء 
دبــــــــــــــور: وحــــــــــــدة الــــــــــــدم ســـــّطـــــرت

ــر ــتـ املـــشـ ــال  ــ ــ ــ ــن ــ ال ــات  ــ ــاي ــ ــك ــ ح أرو 

دية البري ي ب عبد الرزاق م دار ر

ل االحتفال ت  دبور ي ك

تم يف دارة رئيس بلدية البرية محمد وهبي 
استكامل توزيع املســاعدات لشهداء وجرحى 
التليــل، بتوجيــه وتكليف من األمــني العام 
لحزب الله السيد حسن نرصالله لرئيس حركة 
»االصال والوحدة« الشــيخ ماهر عبدالرزاق 
بتوزيع مســاعدات مالية عىل أهايل الشهداء 
 والجرحى الســوريني ضحايــا تفجري التليل.

وتم دفع مبل 30 مليون لرية لكل عائلة شهيد 
و15 مليون لرية لعائلة كل مصاب. ونقل الشيخ 
عبدالرزاق »تعازي ومواســاة السيد نرصالله 
واإلخوة يف قيادة حزب الله إىل أهايل الشهداء 

ومتنى للجرحى الشفاء التام«.
وقال الشــيخ عبدالرزاق: »هذه املســاعدات 
جاءت من دوافع أخالقية وإنســانية وأخوية 
وتعبريا عــن الوقوف إىل جانب أهلنا اللبنانيني 
والسوريني يف مصابهم األليم والواجب الديني 
والوطني واألخالقي يحتم علينا جميعا أن نكون 
إىل جانبهم، بعيدا عن االســتثامر السيايس. 
ونقول لكل من حاولوا أن يشــوهوا الحقيقة 
ويأخذوا األمور اىل املكان الخاطئ، نقول لهم: لو 
أنكم تقومون بواجبكم وتتحملون مسؤولياتكم 
االخالقية والوطنية تجاه أهلنا يف عكار، ملا حد 

ذلك االنفجار يف التليل. أنتم جعلتم من عكار ذلك 
الخزان الذي انفجر بأهله وسقط نتيجته شهداء 
وجرحى. نعم جعلتم من عكار خزانا للحرمان 
والبطالة والفقر. نحن ندعوكم إىل عدم التلهي 
والتلطي وراء التهــم وتزوير الحقائق والكذب 
عىل الناس. اذهبوا اىل خدمة الناس ورفع الظلم 
والحرمان والفقر عن أهلنا يف عكار. ال تختبئوا 
وراء فشــلكم وتقصريكم. نحن، باسم أهايل 
الشهداء والجرحى من اللبنانيني والسوريني وكل 
أهلنا يف عكار، نجدد الشكر والتقدير اىل السيد 
نرصالله واىل كل قيــادة حزب الله عىل كل ما 
قدموا من مساعدات ألهايل الشهداء والجرحى 

يف تفجري التليل يف عكار«.
أضاف: كــام أننا نوجه تحية اىل الســيد 
نرصاللــه عىل تحقيقه انتصــارا جديدا عىل 
العدو وهو كس الحصار االقتصادي املصطنع 
ضد كل لبنان. نعم قوافــل املازوت هي قوافل 
تحمل العزة والكرامة، إنها قوافل االنتصار عىل 
. املقاومة اليوم تسجل عىل  الحصار األمري
صفحة لبنان انتصارا جديدا لكل الشعب. فلبنان 
بفضل املقاومة أثبت معادلة الردع والنرص عىل 

.» الصهيوين واالمري

لبنان  يف  فلســطني  دولة  سفارة  أحيت 
نن  »كيــال  ولجنة  الغبــريي  وبلديــة 
مع  بالتعاون  وشــاتيال«،  صــربا  مجزرة 
»بيــت أطفــال الصمــود«، الذكرى ال39 
ملجزرة صربا وشــاتيال، يف مثوى »شهداء 
دولة  سفري  مبشــاركة  ببريوت،  املجزرة« 
الســفري  ممثل  دبــور،  أرشف  فلســطني 
رئيس  فريوزنيــا،  جالل  محمــد  اإليراين 
بلديــة الغبــريي معن الخليــل، أمني رس 
»حركــة فتح« وفصائل منظمــة التحرير 
الفلســطينية يف لبنان فتحي أبو العردات 
يف  الحركة  قيــادات  من  وفــد  رأس  عىل 
لبنــان، ممثل حزب الله عطــا الله حمود، 
وفصائل  اللبنانية  والقوى  األحزاب  ممثيل 
واللجان  الفلســطينية  التحريــر  منظمة 
الشعبية واملؤسســات والجمعيات األهلية 
الشهداء  عوائل  إىل  إضافة  الفلســطينية، 

بريوت. مخيامت  من  وحشد 
وألقــى دبور كلمة قــال فيها: »تجردت 
فئة من الوحوش البرشية من إنســانيتها، 
العــرص، يف ظل مجتمع  وارتكبت مذبحة 
دويل مل يحرك ســاكنا، وعىل مرأى قوات 
دوليــة وجبت عليها حاميــة مدنيني عزل 
والعنرصية  الكراهية  أعمت  فئة  إجرام  من 
فأفرغوا  ضامئرهــم  وأماتــت  قلوبهــم، 
رصــاص حقدهــم وبغضائهــم من دون 
رحمة يف أجســاد نساء وأطفال، وشيو 

ولبنانيني«. فلسطينيني  ورضع 
أن »إرادة الشعب مل تنكس وبقيت  وأكد 
الوطني،  ومرشوعها  بشــعبها  فلســطني 
لتصبح  انجاز  إىل  مضافا  إنجازا  وتجسدت 
»كام  مضيفــا  حتميــا«،  وواقعا  نــرصا 
ســطرت وحدة الدم الفلســطيني اللبناين 
كل  يف  املشــرتك  النضال  حكايــات  أروع 
املواقع، كذلك لصربا وشــاتيال، رشكة يف 
العار عىل  املمهورة بوصمة  الم واملعاناة  ا

اإلنسانية«. جبني 
يف  الفلســطيني  الوضع  إىل  وتطــرق 
لبنان«، وقال: »نؤكد موقفنا الفلســطيني 
الجامــع واملوحد، وهو التــزام أمن لبنان 

واستقراره«. الشقيق 
وتابع دبور »من مكان الطهر هذا، نربق 
االت الصرب بأســمى  لصنــاع الحرية، ج
أننا  ونعاهدهم  واالجــالل،  التقدير  تحايا 
عــىل العهد باقون، ويف مســرية التحرير 
مستمرون، وإن صربكم نور فجرنا القادم. 
الذين ظلموا  صربا وشــاتيال كيف نن 

.» ظلموا للذين  نغفر  وكيف 
ويف الختام، وضع دبــور وأبو العردات 
عىل  الزهــور  من  أكاليــل  واملشــاركون 
حة الشــهداء باســم الرئيس محمود  أ
عبــاس ومنظمــة التحرير الفلســطينية 
 » نن »كيال  ولجنة  »فتح«  حركة  وقيادة 

الغبريي. وبلدية 
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ــة« ي ــا ــق ــادرة مـــاكـــرون »اإلن ــب ــم ــاريــس تــواكــب انــطــالقــة الــحــكــومــة وتــتــمــّســ ب ب
هيام عيد

يف الوقت الذي تســتعد فيه الحكومة الجديدة للمثول أمام 
املجلس النيــايب لعرض بيانها الوزاري، والحصول عىل الثقة، 
بدأت تتكّون انطباعات متناقضة حول املرحلة املقبلة، وقدرة 
هذه الحكومة عىل مواجهة اإلستحقاقات العاجلة واملؤّجلة، 
يف ضوء ما تؤكده أوســاط ديبلوماسية واسعة االطالع، عن 
دعم أورويب، وبشــكل خاص فرنيس للرئيس نجيب ميقايت، 
يف املســار الذي يّتبعه عىل املستوى السيايس أوالً، كام عىل 
املستوى اإلقتصادي ثانياً، انطالقاً من حرص رئيس الحكومة 
عىل مواصلة العمــل وفق بنود وروحية املبادرة الرئاســية 

الفرنسية التي أطلقها الرئيس إميانويل ماكرون من بريوت. 
وتعترب األوساط نفسها، أنه، ومن خالل املواكبة الفرنسية 
النطالقة عمل الحكومة، والسعة والدّقة يف مقاربة امللفات 
املطروحة عىل طاولتها، فإنه يبــدو واضحاً حجم هذا الدعم 
والذي أظهرته باريس للحكومة يف لبنان كام عىل املســتوى 
األورويب، حيث أدت إدارة الرئيس ماكرون، دوراً بارزاً وفاعالً، 
يف تعليق العقوبات عىل مسؤولني لبنانيني، سبق وأن أدرجهم 
اإلتحــاد األورويب عىل الئحة العقوبــات التي جرى االتفاق 

عليها يف متوز املايض.
وبرصف النظر عــن كل ما رافق عملية التأليف واجتامعات 
لجنــة صياغة البيان الــوزاري والخالفات السياســية التي 
برزت بشــكل مبكر، فإن املسار الحكومي، وبحسب األوساط 
الديبلوماســية ذاتها، لن يواجه عوائــق تحول دون حصول 
التغيري املنشــود يف املشــهد الداخيل العام وذلك، من خالل 
كل املجاالت التــي تواجه أزمات خطرة نتيجــة الغطاء الذي 

الديبلومايس  الحــراك  أمّنه 

الفرنيس، والذي نشط خالل 

األشهر املاضية، إذ ان فرنسا 

كانت عــىل الــدوام، تقوم 

بدور الرعاية للواقع اللبناين 

وتعارض املوقف الدويل الذي 

كان يرى وجــوب ترك لبنان 

وهذا،  ملصريهم،  واللبنانيني 

مل  اإلنهيار  أن  اعتبــار  عىل 

يأِت بشــكل مفاجــىء، بل 

هو نتيجة سياســات جرى 

الســنوات  يف  اعتامدهــا 

منها  وحــّذرت  املاضيــة، 

ولكن  الدولية،  املؤّسســات 

من دون أن تبــادر األطراف 

إحدا  اىل  املعنية،  اللبنانية 

أي تغيريات تســمح بتفادي اإلنهيار املايل الــذي حّل بلبنان 

واللبنانيني.

ومن هنــا، فإن الحكومــة، ومن خالل بيانهــا الوزاري، 

أكدت اإلســتجابة ملا ورد يف خريطة الطريق التي رســمها 

الرئيس ماكــرون، يف مبادرته إلنقاذ لبنــان ووقف انهياره، 

وخصوصــاً أن الحكومة قد أعلنت، عىل األقــل، عرب البيان، 

كام تُضيف األوســاط نفسها، أنها ســوف تلتزم يف املرحلة 

املقبلة، باإلصالحات املاليــة واإلقتصادية واإلدارية للحصول 

عىل املســاعدات الدولية التي تتيح للبنان اإلنتقال اىل مرحلة 

التعايف املايل.
ولذا، فإن األوســاط نفســها، ترى أن املبادرة الفرنســية 
ما زالت قامئة، مشرية اىل أن فرنســا تعترب الحكومة، ومن 
خالل فريق العمل الذي ســيتوىل التفاوض مع صندوق النقد 
الدويل، ســتكون أمام اإلمتحان عىل الصعيدين الدويل كام 
العريب، وذلك لجهة إعادة ترميم صورة لبنان يف الخارج، من 
خالل التوّصل إىل الحلول املنشودة للخروج من واقع اإلنهيار 
يف الدرجة األوىل، إضافــة إىل أهمية تفادي تكرار التجارب 
الســابقة عندما كان لبنان يتمتع بضامنــات وبغطاء دويل 

إلخراجه من أزماته.

ــوداً ــ ــى وف ــق ــت ــاً وال ــالــة مــهــنــ ــصــل بــنــ حـــّمـــود ات
ــة ــي ــة وم ــ ــي ــ ــيــمــّي نـــهـــر الــــبــــارد وامل ــن مــ ــ م

ب يف صور ت بت ود ي ك ح

رئيــس  اجــرى 
العاملــي  االتحــاد 
لعلــامء املقاومــة 
الشيخ ماهر حمود، 
زياد  بالحاج  اتصاال 
طارق(  )ابو  نخالة 
لحركة  العام  االمني 
االســالمي  الجهاد 
فلســطني  يف 
للتهنئة بعملية فرار 
االرسى، مؤكدا »انها 
تؤكد  نوعية  عملية 
املجاهدين  صمــود 
ووضو  االبطــال 

يتهم السياسية، وان اعادة اعتقال بعضهم  ر
ال يخفف من املعنويــات التي نتجت عن هذه 

العملية«.
وكان حمود قد القى كلمة يف تأبني املريب 
ابو خليل يف منزله يف بلــدة الحنية قضاء 
صور، بحضور حشــد من الفاعليات، مؤكدا 

»عىل اهمية دور املعلم يف تربية االجيال«.
وكان اســتقبل وفدا من مخيم نهر البارد 
برئاســة الشيخ اســامعيل ابو شقري، حيث 

عرض الوفد مشــاكل املخيــم الجديد بتلكؤ 
املتوقفة  املشــاريع  اعادة االعامر وبعــض 
املســؤولة،  املرجعية  عىل  الخالف  بســبب 
باعتبار ان املخيــم الجديد عىل ارض لبنانية، 

واجرى سامحته اتصاالت بهذا الصدد.
واســتقبل وفدا من قرية شعث يف البقاع 

برئاسة املختار الحاج اسامعيل العرب.
كذلك، استقبل وفدا موسعا من مخيم املية 
املنوي  املشــاريع  التداول ببعض  ومية، وتم 

ها يف املخيم. انشا

»تجّمع العلماء«: سرعة إصدار
البيان الوزاري يعكس جدية الحكومة

نوه »تجمع العلامء املسلمني« يف بيان بعد االجتامع االسبوعي 
لهيئته االدارية، بـ«رسعة إصدار البيان الوزاري األمر الذي يعكس 
جدية هذه الحكومة بالعمل عىل معالجة األوضاع، وحسنا أن 
اختارت عنوان »معا لالنقاذ« ألنه يعرب عام يحتاجه الوطن يف 
املرحلة املقبلة وهو الوحدة بأن نعمل معا والسعي إلنقاذ الوطن 
مام وصل إليه بفضل السياســات الحكومية الخاطئة وبسبب 
الفساد املســترشي«، آمال أن تكون »جلسة الثقة يف الربملان 

رسيعة للبدء بالعمل عىل تنفيذ الخطة االقتصادية اإلنقاذية«.
وإذ أبدى »فرحته كام املواطنــني، بوصول املازوت اإليراين 
إىل لبنان والبدء بتوزيعه عىل أمل استمرار الضخ عرب سلسلة 
بواخر تحمل املازوت والبنزين، األمر الذي سيساهم يف إنعاش 
االقتصاد اللبناين وقطع يد املحتكرين«، شــكر »الجمهورية 
اإلســالمية اإليرانيــة والجمهورية العربية الســورية عىل 
املساعدات التي قدمتاهام يف سبيل إنجاز هذا األمر اإلنساين«.

وأخريا، اســتنكر التجمع »اقتحام مســتوطنني صهاينة 
للمسجد األق املبارك بحامية قوات االحتالل الصهيوين يف 
اعتداء صار عىل حرمته، وإغالق مدينة القدس اليوم بحجة 
حلول ما يسمى بعيد الغفران لدى الصهاينة«، داعيا »الشعب 
الفلسطيني وخاصة املقدسيني، اىل كس هذا الحصار وطرد 

املستوطنني الصهاينة من حرم املسجد«.

»حرا املعلمين املتعاقدين«:
لرفع الظلم عن كّل متعاقد وُمستعان

مر وزارة املال  دان حراك املعلمني املتعاقدين يف بيــان، »ت
وروابط الســلطة ضد مطالب املتعاقدين«، وسأل: »إن كانت 
روابط السلطة تقف بصدق وبضمري نقايب وطني معك أخي 
املتعاقد املظلوم، فلامذا حصلت لنفسها فقط: بدل نقل، قبض 

 .» راتب مجاين، سلفة خزينة وبطاقة متويلية
البيان: »عرشات االجتامعــات عقدتها هي وهيئة  اضاف 
التنسيق مع وزير املال لتحصل ما حصلته دون ان تحصل حقا 
واحدا من حقوقك، بل ذهبت اىل تحصيل حقوق )املتقاعدين(

الخارجني من الوظيفة العامة، ومنعت )املعلمني املتعاقدين( 
من حقوقهم وهم يف الوظيفة العامــة، وما ذلك إال لتأمني 
مصالح رئيس رابطة الثانوي ورئيس هيئة التنســيق وغريه، 
ن، ومع  هــذا الذي تقاعد مــن عامني، هو خارج التعليــم ا
ذلك يســعى لتأمني تقاعد مريح له فارضا هو وأركان روابط 
الســلطة تعطيل التعليم وتأجيل العــام الدرايس، ضاربا يف 

الوقت نفسه مصالح املتعاقدين وطالب لبنان«. 
وتابع »أخي املتعاقــد، آن آوان خروجك مــن قمقم الخوف 
والتبعية واالرتهان، امتشق قلمك واستل شجاعتك وشهامتك، 
واخرج لطلب نيل الحقوق يف مجتمع اصبح فيه النقايب مروضا 
ومدجنا ومرتهنا وأنانيا، واصبح فيه التملق والكذب واالحتيال 

وسكوبات التلفزة ومكبوتات الشهرة، سامت »املناضلني«. 
وحيا الحراك وصول وزير الرتبية القايض عباس الحلبي اىل 
وزارة الرتبية، متمنيا عليه »التعاون ملا فيه مصلحة رفع الظلم 

، وتعليم طالب لبنان«.  عن كل متعاقد ومستعان واجرا

اطب املجتمع الدولي إلنقا التربية« »سن
ــــُعــــف  ــوي  ــ ــربـ ــ ــتـ ــ ــي: الــــقــــطــــا الـ ــ ــب ــ ــل ــ ــح ــ ال
مـــالـــّيـــة ــة  ــ ــل ــ ــك ــ ــش ــ وامل  .. ــار  ــ ــه ــ ــن ــ ي ولــــــــم 

زار مستشفى رفيق الحريري و«الجعيتاوي«
غــيــبــريــســوس الـــتـــقـــى األبــــيــــض: ُمــلــتــزمــون
ــدعــم ل بــالــوقــو الـــى جــانــب لــبــنــان وتــقــديــم ال

أشــار  وزير الرتبية  عبــاس الحلبي إىل 
أنه »ح اجتامعني مــن 3 للجنة الرتبية 
واجتامعــني ملجلس الوزراء ، وأســتطيع ان 
أقول بكل راحة ضمري أن الجو داخل مجلس 
الوزراء وداخــل املجموعة جو طيب جدا من 
التعاون، فالجميع يشــعر بوطــأة األزمة، 
ويشعر أنه أتيحت له الفرصة وعليه أن قوم 
بواجباته«، مشدداً عىل أن »الوضع ال يحتمل 
السجاالت السياسية يف مجلس الوزراء، بل 
يجب ان تكون السجاالت خارجه ألن املجلس 
ســلطة اجرائية ويجب أن ينصب عىل اتخاذ 

اإلجراءات«.
ولفــت الحلبي، خالل حديــث تلفزيوين، 
إىل أنه ليس غريباً عن »الواقع الرتبوي، وأنا 
اطلعت بصورة عامة عىل وضع امللف الرتبوي 
ر نتيجة الظروف التي  يف  لبنان، والذي ت
مرينا بها أســوة بالقطاعات األخرى، إضافة 
اىل أزمة  النزو الســوري  وأزمة  كورونا و 
انفجار مرفــأ بريوت ، واألزمــة األكرب هي 
األزمــة االقتصاديــة واالجتامعية، وحينها 
ارتفعت الرصخة، وهذا مــن حق الناس ألن 

متطلبات الحياة تحتم ذلك«.
وأفاد بــأن »هناك خطة اســمها الخطة 
الخمسية وهذه قامت عىل عدد من العنا 
أهمها أنــه من حق أي طالــب متواجد عىل 

األرايض اللبنــاين الوصــول للتعلــم ضمن 
النظام التعليمي الرتبوي اللبناين، باإلضافة 
إىل نوعية التعليم، والسعي إىل تأمني حد عال 
يف الحوكمة يف النظــام الرتبوي اللبناين«، 
موضحاً أن »هــذه الخطة موجودة، والنظام 
ار  الرتبــوي يف لبنان ضعــف وأصابته أ

ولكنه مل ينهار«.
كام شــدد عــىل أن »الخطــة الرتبوية 
موجودة واألونيسكو هي التي عملت عليها، 
وهذه السنة نحن نعرف ما هي املشكلة، وهي 
باألســاس مالية، بالتايل إذا وفرنا الظروف 
املالية، تتحسن األوضاع وتستقيم«، مضيفاً: 
»الــدول املانحة واملجتمع الــدويل يقول لنا 
منذ ســنة ألفوا حكومة لنســاعدكم ونحن 
قمنا بذلك، بالتايل بــات لدينا كيان نخاطب 
به املجتمع الدويل الذي لن يقرّص، ألن انقاذ 

الرتبية اولوية«.
وأفاد بأنه أرسل »وراء كل الهيئات املانحة 
من األســبوع املقبل بعــد أن تأخذ حكومتنا 
الثقة. وأنا لدي برنام الســتقبال كل هذه 
ها مع النقابات«. وأشار  املجموعات وسأبد
إىل أنه أبل الجميع أن »موقع مدير عام وزارة 
الرتبية هو رأس الجهــات االداري للوزارة«، 
الفتاً إىل أن »املال ليس بالوزراة بل بالحكومة 

بوزارة املالية، وأنا سأعمل وفق القانون«.

الصحة  العــام ل«منظمــة  املديــر  ر  زا
العامليــة« تيدروس أدهانوم غيربيســوس 
والتقى  الجامعي،  الحريري  رفيق  ى  ف ش ت س م
وزير الصحة العامة فراس األبيض، يرافقه 
مدير »منظمــة الصحة العاملية إلقليم رشق 
املتوسط« أحمد بن ســامل املنظري وممثلة 

املنظمة يف لبنان إميان الشنقيطي.
وأكد غيربيسوس »إلتزام املنظمة الوقوف 
إىل جانب لبنان وتقديــم الدعم له«، منوها 
مبــا »حققه البلــد من تجربــة رائدة يف 

مواجهة كورونا«.
بدوره، نوه األبيض بـ«الدعم الذي تقدمه 
شكل  والذي  للبنان  العاملية  الصحة  مة  ظ ن م
األســاس يف مســرية مواجهة التحديات 
التــي فرضتهــا جائحة كورونــا«، مؤكدا 
الدائم  والتواصل  التنســيق  »اســتمرار  أن 
مع املنظمة، كفيل باســتمرار اإلســتجابة 
أن  للجائحة وتطويرها. ولفت إىل  لناجحة  ا
الدعم، خصوصا  املزيد من  اىل  يتطلع  لبنان 
يف ظل الظروف الصعبة التي مير بها والتي 
الصحي، بحيث  النظام  تداعياتها عىل  تركت 
الطارئة  اإلحتياجــات  لتأمني  الســعي  يتم 
من جهة وتأهيل النظــام الصحي ملواجهة 
أي تحديــات مســتقبلية ممكنة من جهة 

ثانية«.
وكان غيربيسوس جال والوفد املرافق يف 
أقسام املستشفى وال سيام األقسام التي تم 
تخصيصها ملر كورونا، حيث اســتقبلته 
املديرة العامة للمستشــفى وحيدة غالييني، 
الدكتور محمود حسون، رئيس  الطبي  املدير 

بيار  الدكتور  الجرثوميــة  األمــراض  دائرة 
أيب حنا ورئيســة دائرة املخترب الدكتور ريتا 

فغايل.
الدور  بـ«أهميــة  غيربيســوس  ونــوه 
الطبي  الرص  الذي اضطلع به هذا  الحيوي 
الذي تطور بشكل الفت يف السنوات األخرية، 
مــام يؤهله لدور صحي رائــد عىل الصعيد 
الوطني، حيــث إن التجربــة التي خاضها 
املستشــفى يف مواجهــة كورونا ميكن أن 

تكون مثاال يحتذى به«.
كــام زار غيربيســوس والوفــد املرافق 

املستشفى اللبناين الجعيتاوي  الجامعي.
واشــار بيان الدارة املستشــفى اىل انه 
»كان يف اســتقبال الوفد املديرون العامون 
األخت هادية أيب شــبيل والربوفيسور بيار 
يارد ومســؤولون عن بعض األقســام يف 

املستشفى.
وبعــد جولة يف بعض املراكز الرئيســية 
باملستشــفى )وحدة العنايــة املركزة، مركز 
، إلخ  التطعيــم، مركــز الحروق، الطــوار
...(، جرى لقاء مفتــو يف القاعة الكربى 
الصحي  للقطــاع  الراهن  الوضع  ملناقشــة 
يف لبنــان وللتحديات الحالية التي يواجهها 

املستشفى«.
عن  اللقاء  خــالل  غيربيســوس  وأعرب 
والرعاية  لاللتــزام  وتقديــره  »تعاطفــه 
يتمتع بها فريق  التي  اإلنسانية واإلحرتافية 
املستشفى اللبناين، رغم كل الصعاب«. وأكد 
تطويره  و  املستشفى  مع  التعاون  »استمرار 

يف سبيل اجتياز هذه املرحلة الصعبة«.

: ـــــاصـــــة الـــــ ــن فــــــي  ــ ــي ــ ــم ــ ــّل ــ ــع ــ نـــقـــيـــب امل
ــيــم أصــبــحــت ُمــســتــحــيــلــة ــعــل ــت ــنـــا عــلــى ال قـــدرتـ

ننتظر ــة:  ــّي ــك ــي ــول ــاث ــك ال املـــــــدارس  عــــام  أمـــيـــن 
ــي ــدراســ ــ ــام ال ــ ــع ــ ــن ال ــ ّم ــ ــ ــي ن ــ ــدات ك ــاعــ ــ ــس ــ امل

أشــار نقيب املعلمني يف  املدارس الخاصة   
رودولف عبــود ، »اىل عدم قدرة املعلمني عىل 

اإلستمرار نتيجة الوضع الذي نتخبط فيه«.
وأكــد يف حديث إذاعــي، »أن هدفهم أخذ 
حقوقهم ألن قدرتهم عــىل التعليم أصبحت 
ء  مســتحيلة يف ظل الوضع الراهن وال 

واضح للعام الدرايس املقبل، باإلضافة إىل أن 
بعض املدارس تخطت الحدود يف عدم إعطاء 

الحقوق«.
ولفت عبــود، أن »مقاطعة  العام الدرايس  
متعلق باملعلم وعالقته مع إدارته«، كام  طالب  

بالدرجات الست وبكل الحقوق العالقة.

الكاثوليكية األب  لفت أمني عام املــدارس 
يوسف نرص يف مداخلة تلفزيونية، »اىل انه 
تبعاً للظروف مــن األفضل أن نُعلّم 4 أيام يف 
األسبوع حضورياً مع تقليص عدد الساعات 
لتخفيف الضغط عن التالمذة«، مشددا »عىل 
ان هذا األمر يعود اىل كل مدرسة«، ومعتربا 
»انه يبقى عىل كل إدارة أن تختار ما يناسبها 

وفق الظروف الراهنة«.
اضاف »طلبنا تعديل القانون من جهة ومن 
جهة أخرى هناك اجــراءات داخلية عىل كل 

مؤسسة أن تعتمدها أي االبتعاد عن كل ما هو 
وري«. كامليات لحرص املوازنة بكل ما هو 

ونفــى االب نــرص صحة األخبــار التي 
تقــول أن املــدارس الكاثوليكيــة تنتظــر 
قراراً مــن  الفاتيكان  للبــدء بالعام الدرايس 
، مؤكدا  االســتمرار بالتســجيل والتحضري 
اإلداري«، موضحــاً »أننا ننتظر املســاعدات 
من  املجتمع الدويل  والدولة والفاتيكان، ل 
الدرايس واملصاريف التشغيلية،  العام  نؤمن 

وإعطاء حقوق األساتذة«.

ــ وتــــــوزيــــــع شــــهــــادات ــ ــري ــ ــ ــ الــــجــــيــــش: ت
دات الــقــطــع والـــوحـــ تلف  عــلــى عــنــاصــر مــن م

ر ل حف الت
أعلن الجيــش اللبناين عرب »تويرت« » حفل 

تخري وتوزيع شــهادات عــىل عنا من 

مختلــف قطع الجيش ووحداتــه، واملديرية 

العامة ألمن  واملديرية  العــام  العامة لألمن 

بنجا دورات مداهمة،  تابعوا  أن  بعد  الدولة 

قنص تأسيســية ومداهمة متقدمة أرشفت 

عليها مدرسة القوات الخاصة وتخللها تنفيذ 

مترين تكتي بالذخرية الحية«.

ابات« »الحكومة ستشر على االنت
ــثـــول ــمـ ــلـ ابــــــراهــــــيــــــم: جـــــاهـــــز لـ
ــون ــانـ ــقـ ــن الـ ــمـ ـ ــار  ــطـ ــيـ ــبـ أمـــــــام الـ

أشــار املدير العام لألمن العام اللــواء عباس ابراهيم، يف 
حديث تلفزيــوين، أنه تحت القانــون يف ملف تفجري مرفأ 
بريوت، وأنه »يف حال منح وزيــر الداخلية األذن مبالحقته 
ســيمثل يف اليوم الثاين أمام املحقق العديل القايض طارق 
البيطــار«، الفتاً يف الوقت نفســه اىل أنه إذا كان أحد يرغب 

بتصفية الحسابات معه فهو جاهز«.
واوضح أن »الحكومة باقية وســترشف عىل االنتخابات 
ولديها الكثري لتنجــزه، وأن لدى الرئيس ميقايت مشــاريع 
جاهزة ملعالجة كل امللفات وســيطرحها عىل مجلس الوزراء 

اعتبارا من األسبوع املقبل.
وجزم اللواء ابراهيم »أنه سيفتح ملف املعتقلني يف السجون 

السورية وسيقوم باملطلوب إلقفال هذا امللف نهائيا«.

عراجــــي : املريــــض غيــــر امللقــــ ُمعــــّر
كورونا« بـ صابة  ل أكثر  مــرات  خمس 

أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، إىل أن 
»دراسة أجريت عىل 600 ألف إصابة بـ«كورونا«، أظهرت املريض 
غري امللقح معرض خمس مرات أكرث لإلصابة بالفريوس، وعرش 

مرات لدخول املستشفى، و11 مرة للوفاة، مقارنًة بامللحقني«.
وأوضح يف ترصيح عىل مواقــع التواصل اإلجتامعي، أن 
»الدكتور فاوت عامل الفريوســات،  أن زيادة نسبة 
التلقيــح عاملي هي الوحيدة ملنع متحــورات جديدة قد تكون 

أخطر من متحور دلتا«.

رير ف ال ت ة االبي يف م ة بر ة ال مدير من

ور  فين املناوبين الح السّيد: على املو
ملحطة كهرباء بعلب للتوزيع

أشار النائب جميل السيد، إىل أن »مدير عام مؤسسة كهرباء 
لبنان كــامل حايك، أفادنا بأنه خالل الثالثــة االيام املاضية، 

انخفض إنتاج الكهرباء، وانفصلت الشبكة عن كل املناطق«.
وأوضح، يف ترصيح عىل مواقع التواصل االجتامعي، أنه 
»مع ارتفــاع اإلنتاج، جرى وصل الشــبكة تدريجًيا مبا فيه 

محطة بعلبك، التي وصلتها الكهرباء منذ الخامسة مساء«.
وشــدد الســّيد، عىل أن »املطلوب من املوظفني املناوبني، 

الحضور إىل املحطة لتنظيم التوزيع«.

تقي الدين هنأ قرداحي والحا حسن 
أجرى رئيس حزب »الوفاق الوطني« بالل تقي الدين اتصاال 
بكل من وزير االعــالم جورج قرداحي، ووزير الزراعة عباس 
الحاج حسن، متمنيا لهام »التوفيق والنجا يف املهام امللقاة 

عىل عاتقهام يف الحكومة الجديدة«.
ومتنى تقي الدين يف بيان، »الخروج من األزمات التي مير 
بها لبنان ، وإيجاد حلول رسيعة ملعالجة األوضاع املعيشــية 

الصعبة«.

املــســتــشــفــيــات ــن  ــ م  5 هــــــــارون: 
ــادة األوكــســيــجــيــن ــ ــفــقــدان م ُمـــهـــددة ب

أكد نقيب أصحاب املستشــفيات الخاصة سليامن هارون، 
أن »65 من املستشفيات مهددة بفقدان مادة األوكسيجني«.

وأشــار يف حديث إذاعي، إىل »أننا أمــام كارثة إن مل يتم 
تأمني املازوت ملعمل شــهاب، الذي هــو بحاجة إىل 20 الف 
ليرت يومياً، وذلك لتأمني إستمرارية العمل«، موضحاً أن »هذا 

املعمل بحاجة أقله إىل 4 أيام ليعود إىل عمله من جديد«.



» ــو ــســب ــاي ــى »ف ــشــر عــل ــن ال
ر عن اختصا املطبوعات ي

مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات
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املحامي نا كسبار

املتعلقة  القضايــا  ان مفهــوم جميــع  وحيــث 
باملطبوعــات قد طر جــدالً فقهيــاً وقضائياً يف 
و«الفايســبوك«  االلكرتونية  باملواقــع  يتعلــق  ما 
و«التويرت«، وما اذا كان مــا ينرش عىل هذه املواقع 
يدخــل يف املفهوم القانوين ملا يســمى »مطبوعة« 
االختصاص  ضمــن  بقضاياها  النظــر  امــر  يدخل 

ال. ام  املطبوعات  ملحكمة  النوعي 
وحيــث انــه بتاريخ صــدور القوانــني املتعلقة 
بالنرش  باملطبوعــات، مل يكــن يوجــد ما يعــرف 
النصوص  يقتــيض معه تفســري  ما  االلكــرتوين، 
والتطور  املســتجد  الواقع  مع  وتكييفها  الوضعيــة 

االنرتنت. ثورة  بسبب  الحاصل  االلكرتوين 
وحيث انه من املالح ان املــرشع اللبناين اعتمد 
معيــاراً موضوعاً يف ما خــص اختصاص محكمة 
ذاتها،  بحد  للمطبوعة  الذي شكل ضامنة  املطبوعات 

املطبوعة. كاتب  الصحايف  لشخص  وليس 
وحيــث ان املــادة الثالثة من قانــون املطبوعات 
بأنها  املطبوعة  1962/9/14، عرفت  بتاريخ  الصادر 
وسيلة النرش املرتكزة عىل تدوين الكلامت واالشكال 

الرسوم. والصور  بالحروف 
وحيث انــه، ول كان قانون جرائــم املطبوعات 
يشــكل ترشيعاً جزائيــاً خاصاً واســتثنائياً، اال ان 
نفة  التعريــف امام الــذي اطلقته املــادة الثالثة ا
الذكر من شأنه ان يشكل معياراً ينطلق منه القايض 
لتوصيف مــا اذا كان الفعل املشــكو منه قد تم من 

ام ال. خالل مطبوعة 
وحيث ان موقع »فايســبوك« حيــث نرش املدعى 
الدعوى  املشــكو منهــا يف  التعليقات  ر.ع.  عليــه 
الراهنــة، هو موقع ضمن شــبكة تواصل اجتامعي 
الحســابات من نرش صورهم  لتمكني اصحاب  معدة 
وتعليقاتهــم واخبارهــم الخاصة حتــى ولو كانت 
التمييز  محكمــة  اعتربت  وقــد  للكافة،  مفتوحــة 
الحســاب عىل  النرش ضمن  ان  قرارتهــا  احدى  يف 
والكلامت  واالشكال  بالحروف  تم  وان  »فايســبوك« 
والصــور، اال انه نرش خــاص ليس معــداً للتوزيع 
بصورة مســتمرة وباســم معني وبأجــزاء متتابعة 
تكون معدة للتوزيع عــىل الجمهور، وهو باالضافة 
اىل ذلك غــري خاضع للضوابــط املتعلقة باملطبوعة 

الصحفية املنصوص عنها يف القانون املشــار اليه.
(يراجــع القرار الصــادر عن الغرفــة التمييزية 
التاســعة الناظرة اســتئنافاً يف دعاوى املطبوعات 
املؤلفة مــن الرئيس جان عيد واملستشــارين مادي 
تاريخ   2016/6 مطران وجان مــارك عويس رقــم 

.)2016/1/19
وحيث انه، وتأسيســاً عىل ما تقــدم، فإن النرش 
عليه  للمدعى  العائدة  فايسبوك  صفحة  عىل  الحاصل 
املحكمة  اختصاص هــذه  ، يخرج عــن نطاق  ر.ع. 
ويعــود امر النظر به للمحاكــم العادية، ما يقتيض 
معه قبول الدفع بهذا الخصوص ورد الدعوى شــكال 
يف ما يخص املنشــورات عىل صفحــة املدعى عليه 

فايسبوك. موقع  عىل  ر.ع. 
وحيث مــن جهة اخرى، يتبني للمحكمة ان املواقع 
االلكرتونية االخرى املذكورة يف الدعوى، هي مواقع 
صحافية اخبارية مفتوحــة للعامة ومعدة للتوزيع 
واالشكال  بالحروف  فيها  النرش  ويتم  الجمهور،  عىل 
الولوج  كان،  الي  يتــا  بحيث  والصــور  والكلامت 
الكرتونياً اليها ومشــاهدة مــا تتضمنه، ما يقتيض 
اعتبار االفعال املشكو منها يف ما  معه والحالة هذه 

مطبوعات. عرب  متت  قد  خصها، 
النتيجــة  هــذه  اىل  بالتوصــل  انــه  وحيــث 
 تصبــح مناقشــة اي امر زائــد او مخالــف نافلة.

لذلك
باالتفاق: تقرر 

الدفع الشــكيل املقدم من املدعى عليه  اوال: قبول 
ر.ع. جزئياً وبالتــايل رد الدعوى املقدمة من املدعية 
ص.ع. بوجهه شــكالً يف ما يتعلق فقط باملنشورات 
املشــكو منهــا عــىل صفحــة ر.ع. عــىل تطبيق 
باملنشــورات  يتعلق  مــا  يف  وقبولها  »فايســبوك« 
االخرى عــىل املواقــع االلكرتونية، وفقــاً للتعليل 

اعاله.
مــن  املقدمــة  الشــكلية  الدفــوع  رد  ثانيــاً: 
اللبنانيــة  وزارة االعالم.  املدعــى عليها الدولــة 

بتاريخ  قــراراً صــدر وافهــم علنــاً يف بــريوت 
.2021/9/9

ا لقيامهم  بتأليف توقيف أش
عصابة سرقة سيارات في بريتال

أعلنت قيــادة الجيش مديرية التوجيه، أنــه »بتاريخ 16/ 
9/ 2021، نفــذت دورية من مديرية املخابرات حملة دهم يف 
.ط(  بلدة بريتــال  واوقفت كالً مــن )أ.ع(، )م.ط(، )م.أ( و)
(، لقيامهم  بتأليف عصابة رسقة  ( و)ع. والســوريني )ع.
، وأثناء عمليات  ســيارات ودراجات نارية وسلب بقوة السال
الدهم تعرضــت الدورية اىل اطالق نار وقذيفة أر يب جي مام 
ها للرد  دون وقوع إصابات وعرثت داخل منازلهم  أضطر عنا
عىل ثال  ســيارات مسوقة، ودراجتني ناريتني مسوقتني، 
اضافة اىل عدد من بطاقات الهوية واألوراق الثبوتية املزورة، 
ومبل مــايل  واجهزة هواتف خلوية، وُســلمت املضبوطات، 

وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف القضاء املختص«.

بسرقة  قـــام  ــص  شــ ــوقــيــف  ت
هر البيدر دراجات لّية عند حاجز 

أعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل ـ شــعبة 
العالقات العامــة، يف بال لها انه: »نرشت إحدى الصفحات 
اإللكرتونية، بتواريخ سابقة، فيديوهات تظهر شخصا يقوم 

بعمليات رسقة دراجات آلية يف أماكن وأوقات مختلفة.
بتاريخ 5-9-2021، توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية 
الجنوبية القضائية يف وحدة الرشطة القضائية، عن احتامل 
مرور املشــتبه فيه عرب حاجز ضهر البيــدر يف وحدة الدرك 

اإلقليمي، أثناء توجهه من بريوت إىل البق.
بالتاريخ نفسه، ومن خالل التنسيق الفوري، متكن عنا 
الحاجز من التعــرف اليه، وتوقيفه، عند الســاعة 22:30، 

ويدعى: م. س. )من مواليد عام 2003، لبناين(.
وتبني أنه من أصحاب السوابق، فقد سجن سابقا لتورطه 

. يف رسقة أحد املصارف يف محلة الجنا
أودع املوقوف املفرزة املذكورة، للتوســع يف التحقيق معه، 

بناء عىل إشارة القضاء املختص«.

مــــدارس خــاصــة تــتــكــّتــم عــلــى الــــزيــــادات... واألهــــل بــانــتــظــار املــفــاجــآت!
5 يمنــــــــع الزيــــــــادة مــــــــن دون موافقــــــــة األهــــــــل اصــــــــة«: القانــــــــون 5 »لجــــــــان األهــــــــل«  فــــــــي »ال

املقداد مينى 

يتزامــن بدء العام الدرايس الحايل مــع رفع الدعم عن 
بلــ حّدا كبريا، فبعض  الحدثني  والتالزم بني  املحروقات، 
املــدارس تؤجل إبال األهل بحجم الزيادة عىل األقســاط  
وبدل النقل بانتظار رفع الدعم، ودراســة حجم تأثريه يف 

مبجملها... الدرايس  العام  مصاريف 
يف املقابل، حســمت مــدراس كثرية أمرهــا بالزيادة، 
أرقاما مرعبة، كمدرســة  النقل، لرتســم  وحددت بــدل 
روضة الفيحاء يف طرابلــس التي عّممت عىل األهايل أن 
النقل املدريس الســنوي هذا العام سيبل 6 ماليني و500 
ألــف لرية داخل طرابلس، أما خارجها  فســيبل 8 ماليني 
و250 ألــف لرية، عىل أن يبلّ األهل الحقا نســبة الزيادة 
عىل األقســاط يف حني تحدثّت تسيبات بعض األساتذة 

.60 بنسبة زيادة  عن 
املدراس التي أبلغت األهل أنّها ســتزيد أقســاطها، ومل 
تحســم نســبة الزيادة حتى يتبني لها الخيط األبيض من 
أمامهم  يعود  أبنائهم، ولن  األهل تســجيل  ألزمت  األسود، 
املدارس  نيات  إن كانت  للزيادات، وحتى  الرضو  إال  الحقا 
حســنة، لعدم رغبتهــا  بفرض زيادة عشــوائية مراعاة 
لظروف األهل، فلامذا حســمت تســعرية النقــل والكتب 

املدريس  مبكرا والزّي 

التوأم ولديها  من  { طلبت 
العام { الكتب هذا  يتشاركا  أن 

نها )أم لولدين توأم يف الصف األول ثانوي يف مدرسة 
خاصة يف عربيــن- طرابلس(  تقــول لـ«الديار« إّن أول 
هاجــس لديها هو األقســاط، وأنّها ســجلت أوالدها هذا 
أن هناك زيادة عىل االقساط  املدرسة  إدارة  العام وأبلغتها 
ستعلن يف شهر 12، الفتة إىل أّن كّل األهايل اليوم ليسوا 
قادريــن عىل تحّمــل أّي زيادة، وعند ســؤالها عن مدى 
اطالعهم عىل ميزانية املدرســة لفتت اىل أن لجنة األهل 

.» عىل  بيطلعنا  حدا  و«ما  عليها  تطلع 
القرطاســية خيالية هذا  أّن أســعار  نها أشــارت اىل 
ن، فيام أســعار  ء منها حتى ا العام، ومل تشــرت أّي 
الكتب جنونية عىل حد وصفها، إذ يبل ســعر كتب األول 
2 مليــون، فيام راتب زوجها يبلــ مليون و800  ثانوي 
لولديها  أن تشــرتي كتبا مســتعملة  ألف لرية، فقــررت 
أن يتشــاركا  أقنعتهام  أنّها  بســعر مليون لرية، موضحة 
الكتــب لعدم قدرتها عىل رشاء نســختني منها، وأوضحت 
أّن مــا يقلقها كثريا هــو النقل وتأمــني البنزين، إليصال 
أوالدها اىل املدرســة، الفتة اىل أنّه أمر مل يفكر فيه أحد، 
وختمت: »رغم هيك عم حاول قدر املستطاع  تابع الوالدي 

. » تعليمهم

املدريس { النقل  ألغت  املدرسة   }

أّما سوســن )أم ألربعة أوالد يف مدرســة خاصة يف 
بريوت(  فأخــربت » الديار« أّن املدرســة مل تبلغها حجم 
الزيادة عىل القســط، إال أنّها  قامت بتغيري عدد من الكتب 
هذا العــام، وتربيرها أّن دار النرش هــي التي فرضت ذلك 
وليس املدرســة، وأضافت:« أنا عندي 4 اوالد وبكل الئحة  
كتب مغرّيين بني كتابني و3  كتب، وكلهم طبعات جديدة«، 
وسألت:« طيب شو بيعمل الواحد بهالحالة وأسعار الكتب 
مرتفعة جدا، وليش طاملا هالســنة إستثنائية ما بتستخدم 

.» الدولة عن  الصادرة  الرسمية  الكتب  الخاصة  املدراس 
وعن موضوع النقل، قالت اّن املدرســة  ألقت املوضوع 
عىل عاتق األهل، وتســاءلت:« ماذا لو مل نســتطع تأمني 
 ،» البنزين ألي سبب كان، فهل سيتغيب أوالدنا عن املدرسة
واعتربت أّن املدرســة تخفف عن نفســها تكاليف وتضعها 
عىل عاتق األهل، متسائلة كم سيتحّمل األهل من مصاريف 
كالقرطاســية والزي املدريس والكتب والبنزين، » وقالت: 
» طاملا ألغت املدرســة  مصاريف كثرية كانت عىل عاتقها  

.» ليش بدهم يدفعوا األهل زيادة  أقساط 

أبوابها { أقفلت  املدرسة   }

محمد )موظــف وأب لولدين، وراتبه باللــرية اللبنانية 
إنّه بصدد  لـ«الديار«  يقــول  املليونني ونصف(،  يتجاوز  ال 
نقل أوالده من مدرســتهم، وإنّه يفتش حاليا عن مدرسة 
أخــرى، وعن الســبب يقــول محمد إن املدرســة أقفلت 

فرعها يف منطقتهم ألنّها ال تريد زيادة أقســاط التالمذة 
فال قــدرة لألهايل عىل ذلك، كام أنّهــا يف منطقة بعيدة 
نسبيا عن املناطق الســكنية ما يستدعي زيادة يف تكلفة 
نقل الطالب. أضاف محمد أنه حتى لو مل تقفل املدرســة 
التي  البعيدة  أبوابها فإنه لن يبقيهم فيها نظرا للمســافة 

النقل. كلفة  عليه  ستزيد 

{ لجان األهل ترفض أي زيادة {

بالتعاون مع  يف إطار عملها، تســعى »لجان األهــل« 
إدارات املــدارس اىل التخفيف من أعبــاء العام الدرايس، 
أنّها ال تســتطيع عمليــا أن تغرّي جذريــا يف قرارات  إال 
املــدارس، فمثــال مل تلزم إحــدى املــدراس الخاصة يف 
الضاحيــة الجنوبية هذا العام األهــل رشاء زي مدريس 
الكحيل  اللونني  ارتداء  إعطائهم خيار  جديد، وتساهلت يف 
أو الرمــادي،  فيام مل تســتجب باملقابــل ملطلب األهايل 
بإلغاء رســوم التسجيل هذا العام، وبّررت ذلك بأّن برنام 
»مايكروســوفت تيم« سيبقى ، وأن هناك مصاريف ترتتب 

ذلك عىل 
منســق »لجــان االهل وأوليــاء األمــور« يف املدارس 
الخاصة قحطان مايض أشــار لـــ »الديار« اىل أن وضع 
اليوم مزر جــدا، وأصبحوا عاجزين عن  األهل اإلقتصادي 
تأمني لقمة عيشــهم، ورأى أّن مطالبــة املعلمني بالزيادة 
ا الســؤال األهم هو: من ســيدفع الزيادة  ّ أمر محق، إ
وأشار اىل أّن املمّول الوحيد هم األهل، ويف حال مل يدفعوا 
األقســاط  لن تفتح املــدارس أبوابها ويقبض األســاتذة 

املوضوع. بهذا  القرار  أصحاب  فاألهل هم  لذا  رواتبهم، 
املعيار املعتمد لتحديد األقســاط املدرســية يف املدارس 
الخاصة هــو القانون 515، والذي ينظــم وضع املوازنة 
املدرسية، ويف هذا الشــأن أوضح مايض أن لجان األهل 
ترفض أي زيادة غــري قانونية عىل األقســاط، الفتا اىل 
العارش  بنده  الذي مينع يف   515 للقانون  مخالفات رهيبة 
أي زيــادة من دون موافقــة لجنة األهــل وتقديم قطع 
املدارس اىل تسليم  الســابق، فيام تعمد  العام  حساب عن 
األهل 3 أوراق فقط عىل أّن املوزانة تتضمن 65 معاشات 
ت و35 مصاريف  وصنــدوق تعويضات وبدل نقل ومكاف
تشــغيلية وصفها باملضخمة والتنفيعية للمدارس، مشددا 
عــىل أّن املطلوب هو التدقيق والشــفافية بــكل بند يف 

املوزانة.
أما بالنسبة ألســعار الكتب والقرطاسية، فلفت اىل أنّه 
الرســمي  املدريس بني  الكتاب  توّحد  أن  الدولة  يجب عىل 
والخاص، وإعادة النظر بالكتب املســتوردة وإيجاد البديل 
عنهــا، وأن يتوقف الزي املدريس هــذا العام، حيث وصل 
ســعره  يف احدى املــدراس بني شــتوي وصيفي اىل 8 
مليون لرية ، ودعا للتخفيف من القرطاســية التي تفرضها 
املدارس عىل األهل، يف حني أنها ليست موجودة بالقانون 

بـ«الخّوة«. إيّاها  واصفا   ،515

الوزارة مفقود { دور 

} غائبة  الخاص  التعليم  ومصلحة 

ويف معرض حديثه عن املطلوب ملنع الغش يف املوازنات 
املدرســية، دعا مايض إىل إطالق العمل مبوازنة طوارىء 
تقشفية وشــفافة ألربع أو خمس سنوات قادمة برعاية 
وزارة الرتبية، واىل فتح املوزانــات بالكامل، الفتا اىل أن 
دور الوزارة مفقود، وأّن مصلحــة التعليم الخاص غائبة، 
وهناك شــواهد كثرية عــىل ذلك، حيث ُقدمــت موازنات 
ســابقة من دون توقيع لجان األهل أو بتواقيع من ســنة 
ســابقة أو فرع ثــان، أو مل ينظر فيهــا رغم االعرتاض 
ها، مشــريا اىل أن  عليها أو أّن أرقامها فاضحة وتم إخفا
املصلحة هي املخولــة بالتدقيق والتفتيش، وإن مل ترغب، 
فلتحل املوضــوع  اىل املجالس التحكيميــة املغيبة كذلك، 
واضعا األمــل بوزير الرتبية الجديــد ومتمنيا أن يتواصل 
مع األهل وليس فقــط مع املــدارس واملنتفعني منها يف 

الوزارة.
الزيادة عىل األقساط هذا  أّما كيف ستواجه لجان األهل 
العــام فيجيب مايض أّن القانون مينــع نهائيا فرض أي 
زيادة بدون دراســة للجنة األهل، وسأل: عىل أي أساس 
يفرضون زيادة  قبل أن تبدأ املدرســة وقال إن أي زيادة 
ســتواجه، ويف حال ُمررت فهذا يعني أّن هناك تغطية من 
للقانون  الخاص والــوزارة ومخالفة  التعليم  قبل مصلحة 
515، واستغرب من ناحية اخرى مطالبة املدارس الخاصة 
باإلفراج عن أموالها يف املصارف  فيام هي مؤسسات غري 
ربحية، ما يعني برأيه أّن هناك أمواال غري رشعية وطائلة 

ومرتاكمــة مل تعد لألهل وطلب التحقيق يف املوضوع.
كام دعا مايض وزيــر الرتبية الجديد إلصدار قرار مبنع 
الزيادة  إال بعد دراســة املوازنات من قبل  4 أعضاء 2 من 
لجنة األهل و2 مــن اإلدارة، وطلب منه الدخول ملا وصفه 
بّد أن تفضح  أنّها  ال  املوازنات« معتــربا  مايض بـ«مغارة 
وتعمــم لالعالم، ولفــت اىل أن لدى اتحــاد لجان األهل 
اثباتات كثرية  للتضخيم والنهب يف املوازنات املدرســية، 
ولكن لالســف ال أحد يدقــق فيها، وطالــب بإعطاء دور 
الوزارة  مــع  وواقعية  طارئــة  موازنة  لوضــع  لالتحاد 

وإدارات املدارس.
ال شــّك أّن الواقع االقتصادي الحايل يفرض نفسه بقوة 
الدرايس  العام  ولتمرير  العام،  املدرسية هذا  الفاتورة  عىل 
بنجــا وأمان، ال بّد مــن مداورة املســؤولية بني الدولة 
تراقــب وتعنّي مجالس  أن  األوىل  واملدارس واألهل، فعىل 
تحكيميــة، وعىل الثانية أن تنظّم موازنات شــفافة،  أّما 
األهل فهم الطرف األضعف الواقع بني ســندان األقســاط 
وتقصري  وتحّدياتها  املعيشــة  ومطرقــة  ومســتلزماتها 
الله  والتعليم، وكان  الرتبيــة  خرين يف عملية  ا الطرفني 

بالعون

وزارة اإلقتصــــــاد: أيّهــــــا الّلبنانيــــــون ستلمســــــون تدّنــــــي األســــــعار
ــو الــــوزارة فــي املــرصــاد! ــراقــب ــن... وُم ــي ــن ــداء مــن اإلث ــت اب

السمراين كشكوريان  باميال 

اللّبناين تدنّيها،  يف الوقت الذي تتابع أســهم اإلقتصاد 
ويشــهد الشــعب عىل الســقطة التاريخية التي سّجلها 
لبنــان يف تاريخــه، ويف الوقــت الذي ُرفعــت أصوات 
املندديــن عالياً ، خاّصة بعــد أن دّق الجوع أبوابهم وهّدد 
األمل يف  اللبنانيون  أن فقد  اســتمرارية عيشــهم، وبعد 
اإلصال والنهوض من جديد، وبــدأوا بالتأقلم مع الوضع 
أّن ال حول وال قّوة، نجحت  الراهن واألسعار املتخومة مبا 
وزارة اإلقتصــاد يف حكومة الرئيــس نجيب ميقايت يف 
كــس الرقم القيــايس مببارشة العمل الفعيل والكشــف 
عن الخطّة املرســومة لردع اإلنهيار وإعادة ارتفاع أسهم 

الوطن درجة، درجة. ُسلّم  اإلقتصاد عىل 
فور عملية التسلّم والتســليم بني الوزير السابق راوول 
البيان  الجديد أمني ســالم وقبل تــالوة  نعمة والوزيــر 
الوزاري وكســب الحكومة الثقة، ظهرت املرونة والجّدية 
أعلن عن خطة عمل  الذي  األخري  والنشاط يف شــخصية 
الــوزارة، مطمئناًالشــعب اللبناين الــذي را يبحث عن 

تطبيقها يف صبا اليوم التايل من شــّدة الرغبة والفر
مصــدر رفيــع ُمضطلــع يف وزارة اإلقتصــاد أكّد لـ 
التي يتمّتع بها الوزير ســالم  »الّديار« الجهوزية املطلقة 
إقتصادياً من  يلزم  للتغيري، وإصال ما  بالســعي  وشغفه 
املصدر:«اليوم، شهد  املواطن، اضاف  أجل اسرتجاع كرامة 
لبنــان يف األيام القليلــة التي خلت إنخفاضــاً ملحوظاً 
ف الدوالر الذي المس 15000 لرية لبنانية بعد  بســعر 
أن دّق أعتــاب 20000 لــرية، اال أّن هــذا اإلنخفاض بقي 
حرباً عىل ورق مبا أّن األســعار يف األسواق حافظت عىل 
ارتفاعها يف الوقــت الذي اســتنظر اللبنانيون انخفاض 
أسعار السلع اإلســتهالكية كافة. من هنا، أرسعت وزارة 
اىل  أمني ســالم  الوزير  رأســها معــايل  اإلقتصاد، عىل 
املبــارشة بالعمل الفعيل، فالخطّة تقتيض باعتامد ســعر 
ف يــرتاو بني 15000 و 15500 لرية لبنانية يشــمل 
كاّفة  املواطن يف  يحتاجها  التي  اإلستهالكية  السلع  كاّفة 
املجاالت عىل أن يُراقب هذا الســعر من قبل مراقبي وزارة 

اللّبناين«. اإلقتصاد 

ف 15000، وعاّم  أّما بالنســبة لسبب إعتامد ســعر 
ف  إذا ســيكون ثابتاً، قال املصدر »اليوم اعُتمد ســعر 
الواحد، كحّد وســطّي  الدوالر  لبنانية مقابل  15000 لرية 
اللرية مقابل  أســهم  املتفاوت يف  التالعب  اىل  بالنســبة 
الدوالر، فوزارة اإلقتصاد ســتعتمد التســعرية األسبوعية 

أسبوعياً«. األسعار  وسرُتاقب 
وزارة  عمّمت  قــال:«  الفعلية  العمليــة  الخطّــة  وعن 
اإلقتصــاد عىل املســتوردين كاّفة وجــوب تقديم لوائح 
أســعارهم يف مهلة أدناها 42 ساعة وأقصاها 72 ساعة، 
عىل أن يتوّجب بعدها عىل املحــال التجارية تقديم لوائح 
أســعارها يف ُمهلة ال تتخطّى 24 ســاعة، ماّم يســمح 
التدقيق واملراقبــة ومن ثّم املحاســبة«، ووعد  للــوزارة 
اللبنانيــني أن يبدأوا بلمس فارق األســعار إبتداءاً من يوم 

املُقبل. اإلثنني 
بالدور  املصــدر  أشــاد  ودّقتها،  املراقبة  عمليــة  وعن 
الذي يلعبه مراقبــو وزارة اإلقتصاد وقال: »الحمل  الكبري 
كبري عىل مراقبــي الوزارة وعددهم 70 فقط، فالوزير يف 
حديثه األخري شــّدد عىل الدور الكبــري للبلديات يف هذا 
أنّها تُشكّل ُسلطة رقابية محلّية، فمؤازرة  املجال، بخاّصة 
املجال يرفع من مستوى  البلديات لوزارة اإلقتصاد يف هذا 
التي بدأنا نلمس  البلديات  الرقابة، من هنا نطلب من كاّفة 
عمل البعــض منها يف بعض القرى واملــدن اللبنانية، أن 
تكــون بجانب الوزارة يف الجّديــة يف عملية املراقبة من 
أجــل تحقيق الّنجا الّتام يف تطبيــق الخطّة اإلقتصادية 

الشاملة«.

{ أصحاب املؤسسات... امتعاض ولكن... {

امتعضت من قرارات  التجاريــة  املحاّلت  أصحاب بعض 
الوزارة بحّجة أنّهم إشــرتوا الســلع عىل ســعر الدوالر 
املرتفــع، فابدى صاحــب »ســوبرماركت« يف جبيل ل« 
الوزير واعتربه تعســفياً بحّق  الديار«عدم رضاه من قرار 
أصحاب املؤسســات التجارية، قائــالً: » عمد الوزير اىل 
تعميم املراقبة والتّشــدد بعد أن كُّنا قد اشــرتينا بضائعنا 
ف 20000 لرية لبنانية ُمقابل الدوالر، ومن  عىل ســعر 
أجل ترصيف اإلنتاج يلزمنا أقلّه أسبوعان، فعىل أّي أساس 

ســُنقّدم لوائح التســعري التي ال يتجاوز سقفها 15500 
لرية اال أنّنــا ملزومني بأّن نكون تحت ســقف القانون، 
ومســؤولني نحــن أيضاً عــن عملية اإلصــال من أجل 
بالتضحية  لدينا  املستقبل، فال ُمشــكلة  تحسني حالنا يف 
بأســبوعني ع أن ينهض البلد من جديد ونختم بالشمع 

بنا حلّت  سوداء  اقتصادية  مرحلة  األحمر 
بوادر األجــواء اإليجابيــة بدأت تظهــر إذاً يف لبنان، 
وروائــح الدخان األبيض بــدأت تلــو يف األفق، وبات 
املواطن ُمعلّق بحبال األمل من شــّدة مــا يعاين منه منذ 

أكرث من سنة ونصف.
فهل تنجح الحكومة الجديــدة بأن تكون نافذة خالص 
اللبنانيني بعد أن هلكت نفوســهم وجيوبهم وهل ستحذو 
الوزارات عىل خطى وزارة اإلقتصــاد، فينتقل لبنان  باقي 

من بلــد منكوب اقتصادياً اىل بلد ُمزدهر من جديد
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ــأ ــ ــ ــــي املرف ــ ــراءات ف ــ ــع االهــ ــ ــ ــد و ــ ــ ــين تفق ــ ياســ

فــــــي املصــــــار كركــــــي عــــــر ووفــــــد اتحــــــاد مو
ســــــبل تحصيــــــل حقــــــوق املصروفيــــــن منهــــــم

فــــــا ان الــــــى  ائيــــــة  الغ املــــــواد  أســــــعار 

الحــــــا حســــــن: ســــــنعمل لتكــــــون منتجاتنــــــا
ــــــة وأولهــــــا الســــــعودية ــــــي كل األســــــواق العربي ف

أكد وزير الزراعة عباس الحاج حســن »بدء 
العمل عىل اسرتاتيجية لخفض تكلفة االنتاج 
وفتح اسواق جديدة بداية بالبوابة السورية يف 
موضوع الرتانزيت«، معتربا أن »هناك إشارات 
إيجابية حول فتح سوق خليجية. سنعمل عىل 
أن تكــون املنتجات اللبنانيــة يف كل األقطار 
العربية«. ولفت اىل أن »التسويق يدخل إىل البلد 
أمواال وعملة صعبة وهذا ما يحتاجه االقتصاد 

اليوم«.
وأضاف يف حديث إىل »الســهم«: »الناس 
انتظرت جرعة أمل وهو ما تحقق أوال يف تأليف 
الحكومة وثانيا يف إقرار البيان الوزاري وثالثا 
يف نيل الثقة إن شاء الله يوم االثنني املقبل. أما 
ابرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة اليوم 
فهي موضوع منت التفا اللبناين وخصوصا 
ان املوســم كبري، باالضافة إىل أنه ممتاز كام 
ونوعا. تواصلت اليوم مع عدد كبري من األشقاء 
العرب، وسنعمل خالل االسبوع املقبل عىل أن 
يكــون هناك تصدير لــدول عربية كنا اعتدنا 
التصدير اليها، وأسواق عربية اخرى نستهدفها 
للمرة األوىل. بالتايل، سيشكل هذا األمر باكورة 
رشاكة جديدة بيننا وبني عدد من الدول العربية 
التي كنا نتشارك معها املنت اللبناين ونستورد 
منهــا منتجاتها، لكن اليوم يف وقت مبكر أي 

قبل الروزنامة الزراعية«.
ويف ما يتعلق بأسعار الشتول والبذور التي 
تشــرتى بالدوالر، وتصوره لحل هذه املشكلة، 
أشــار إىل أن »ال شــك يف أن هذا األمر يحتاج 
اىل اســرتاتيجية واضحة، ونحن نعمل عليها. 
وضعــت الوزارة العام املايض، خططا وبرام 
لكل هذه األمور األساســية، إن كان االسترياد 
أو التصدير، أو الشتول أو التهجني، لكن لألسف 
ت كثريا بهذا القطاع  أتت جائحة كورونا وأ
كباقي القطاعات االنتاجية. اليوم، نحتاج إىل 
خطة طوار زراعيــة، تتمثل بعدد كبري من 
األبواب والتفرعات وتبدأ بتســويق املحاصيل 
، باالضافة إىل ترشيد العمل الزراعي  التي تنت

لــدى املزارعني، وموضوع الشــتول والبذور 
والتســميد وكل ما يتعلق باملبيدات الزراعية. 
وهناك اســرتاتيجية بدأنــا العمل عليها وهي 
خفض تكلفة االنتاج وفتح اسواق جديدة بداية 
بالبوابة السورية يف موضوع الرتانزيت وأيضا 
هناك إشارات إيجابية حول فتح سوق خليجية، 
وســنعمل عىل أن تكون املنتجات اللبنانية يف 

كل األقطار العربية«.
وتابع: »أول ســوق نستهدفها هي اململكة 
العربية السعودية، وهم االشقاء الذين لطاملا 
وقفوا إىل جانب لبنــان. منذ عرشات األعوام 
والسعودية مل توفر أي جهد يف سبيل تخفيف 
معاناة اللبنانيني. ونحن كلبنانيني علينا التزام 
ما هو مطلوب منا يف هذا اإلطار. وإن شــاء 
الله كل األمور ستكون إيجابية. ال نعد اللبنانيني 
ء لكن ســنقول إن األمور ســتذهب يف  ب

الطريق اإليجابية«.
ولفت الحاج حســن اىل أن »موضوع الري 
مشكلة مزمنة ألنها تحتاج اىل أكرث من عامل 
أسايس ومركزي فيها، إن كان موضوع السدود 
ف املياه او التفاعل بني الوزارات.  أو ترشيد 
هذه املسألة تحتاج اىل خطة متكاملة نستطيع 

يف األيام املقبلة أن نضع أسسا لها«.
وردا عىل سؤال يتعلق مبوازنة وزارة الزراعة، 
أجــاب »أمتنى ذلك لكــن األمور املالية صعبة 
ومعقدة بالنســبة إىل كل الوزارات وبالتايل 
اليوم يجب عىل وزارة الزراعة طرق باب الدول 
املانحــة ملحاولة الخروج من أزماتنا لنصل إىل 

تنشيط كل القطاعات الزراعية.
الوزارة مغبونــة يف ما خص املوازنة، لكن 
هناك طرقا أخرى أيضا كمشاريع مشرتكة بني 
وزارة الزراعة واالمــم املتحدة والفاو، والدول 
املانحــة. االمل كبري ومعقود عىل من هم يف 
وزارة الزراعــة الجديدة وعىل املواطن واملزارع 
وكل الهيئات الضاغطة والفاعلة التي ستساعد 
حتام يف تنشيط العمل الزراعي، ألن هذا القطاع 

هو األساس يف نهضة االقتصاد«.

الدكتور  البيئة  وزير  تفقد 
نا ياســني امــس، مرفأ 
بــريوت، واطلع عىل الوضع 
البيئي يف منطقة االهراءات 
املدمــرة منذ انفجــار 4 آب 
تفاقــم  إىل  نظــرا   ،2020
املخاطــر الصحية والبيئية، 
من جــراء تعفــن الحبوب 
واالنبعاثات  الفطريات  و  و
الســامة.  وأكد ياســني أنه 
»سيتابع املوضوع مع وزراء 

إدارة  االقتصاد والزراعــة، ومع 
املرفــأ والجامرك واللجنــة العلمية املكلفة، 
املطلوبة  والخطوات  اإلجراءات  الســتعجال 
للتخلص السليم من الحبوب املتعفنة لتفادي 

أي كارثة قبل موســم االمطــار، بخاصة أن 

هذه الفطريات، إذا ما انترشت تحمل تأثريات 

صحية«. ووعد ياسني بـ«متابعة األمر لتنفيذ 

املطلوب لحامية البيئة وأهايل بريوت«.

الصندوق  التقى مدير عام 
االجتامعي  للضامن  الوطني 
محمد كر يف مكتبه، وفداً 
من اتّحــاد نقابات موظّفي 
املصــارف يف لبنان واملراقب 
املــايل يف »حبيب بنك«، وتم 
البحــث يف أمــور عدة منها 
واإلداري  املــايل  »الوضــع 
تفاقم  املــرصيف يف ظــّل 
التي  االقتصادية  األوضــاع 
متّر بها البالد والتي شــملت 
تداعياتهــا كل القطاعات، ما 
حمل بعض املؤسســات اىل 

اســتغالل ذلك مبا يخــدم مصالحها، وكانت 
الحلقة األضعف العامل واملســتخدمني الذين 
فهم من الخدمــة من دون الرجوع  جــرى 
اىل أحكام املادة 50 من قانون العمل ال بل دون 
إبالغهــم بالرصف مــن الخدمة وكان آخرهم 
مســتخدمي »حبيب بنك ليمتد« كام جاء يف 
بيان صادر عــن مديرية العالقات العامة يف 
الصندوق.ووعــد كــر مبتابعة موضوع 
موظفي هذا املرصف ومساعدتهم عىل تحصيل 
حقوقهم.وجــرى التداول أيضــاً »بالتعرفات 
املعتمدة من قبل الصندوق مع املتعاقدين معه 
من مقدمي الخدمات الطبية واالستشــفائية 
إذ مل تعــد التعرفــات الحالية مقبولة يف ظّل 
ف اللرية  التضّخــم املايل وتدهور ســعر 

اللبنانية مقابل الدوالر«.
وأكد كر أنه »وضع الحل املناســب مبا ال 
يتناقض مع أحكام قانون الضامن االجتامعي، 
وطالب برفع معّدل االشــرتاكات والســقف 
الخاضع لالشرتاكات متكيناً لزيادة التعرفات 
االستشفائية والطبية، وقال: نحن يف انتظار 
قرار مجلــس إدارة الضامن االجتامعي ليبنى 

ء مقتضاه بعدما خصصت جلســة  عىل ال
استثنائية للموضوع االسبوع املقبل بناًء عىل 

طلب املدير العام«.
ويف سياق متصل بالتعرفات، اشت الوفد 
من عدم اســتقبال املر املضمونني من قبل 
املستشفيات قبل تأمني مبال إضافية تختلف 

بني مستشفى وآخر خارج الفاتورة الصحّية.
كام سأل الوفد عن املبادرة التي أطلقها املدير 
العام لجهة حامية القدرة الرشائية لتعويضات 
نهاية الخدمة والتي وعد حاكم مرصف بوضع 

الحلول املناسبة لها منذ أكرث من سنة.
وأكّد كر للوفد »متابعته الحثيثة وعمله 
وب ملتابعة مــا تقّدم البحث فيه، وطالب  الد
برفع الصــوت عالياً لدى املراجع الرســمية 
والنقابية لوضع املطالب العاملية  عىل السكة 
الصحيحة متهيداً للوصول اىل خواتيم مرضية 

للجميع«.
وقــد شــكر الوفــد كر »عــىل إيالئه 
كعادته االهتامم الالزم بالقضايا االجتامعية 
واالنســانية وسعيه لتحقيق هذه املطالب مع 
الجهــات املعنية داخل الصندوق وخارجه مبا 

يضمن حقوق املضمونني واللبنانيني«.

أكد نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن 
»أسعار املنتجات الغذائية بدأت باالنخفاض منذ 
االسبوع املايض، وفقاً للوائح املوردين«. وأشار 
يف حديــث إذاعي اىل أن »املخزون املوجود يف 
السوبرماركت سيباع عىل سعر الرصف الجديد 
لية املتفق عليها مع وزارة االقتصاد،  وفقــاً ل
ف  وال ميكن التحج برشائها عىل ســعر 
ليــة املتبعة تضمن حق الجميع«.  عاٍل ألن ا
ورأى فهــد أن »هناك تباينا يف االســعار بني 
املصانع املنتجــة لألجبان وااللبان والدواجن، 
ولكن املنافســة يف االسواق ستجرب الجميع 
عىل خفض اسعاره ليتمكن من بيع منتجاته«.

{ اتحاد بلديات الشوف {
وطالب اتحاد بلديات الشوف- السويجاين 

يف بيــان، »أصحاب املؤسســات التجارية 
الواقعة ضمن  والســوبرماركت واملحــالت 
نطاقــه، بوجــوب التزام تخفيض أســعار 
الحاصل  الســلع بالتوازي مع االنخفــاض 
لســعر الدوالر، تحت طائلة املحاسبة واتخاذ 
اإلجــراءات القانونية بحــق املخالفني والتي 
تصــل اىل حد اإلقفال العــام، وذلك بناء عىل 
القانون وحرصا عىل املصلحة العامة وحامية 

لحقوق املواطنني«.
وناشــد وزارة اإلقتصــاد وهيئــة حامية 
املســتهلك والجهات الرقابية املعنية، ال سيام 
القــوى األمنيــة »القيام بدورهــا يف هذا 
الخصوص ومؤازرة رشطة البلدية يف الكشف 

عن أي مخالفة تستوجب ذلك«.

ل الجولة

اعتــرب رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون ان »مســرية التدقيق املايل الجنا يف 
حســابات مرصف لبنان التي انطلقت عمليا 
اليوم بعد توقيــع وزير املالية لالتفاقية مع 
رشكة »الفاريز ومارســال« التي ســتتوىل 
التدقيــق املذكور، هــي الخطوة النوعية يف 
مســرية التزام قواعد الشــفافية ومكافحة 
الفســاد واإلصال واملساءلة واملحاسبة عند 
االقتضاء التي التزمت امام اللبنانيني تحقيقها 
عىل الرغــم من العراقيــل التي وضعت يف 

طريقها«.
واكد الرئيس عون ان »التدقيق الذي سيبدأ 
يف حســابات مرصف لبنان بعد 20 شــهرا 
من الســعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، ال 

يســتجيب فقط لحق اللبنانيني يف معرفة أسباب 
االنهيار االقتصادي واملايل واالجتامعي واملعي 
الذي أصاب البــالد والعباد، بل ميهد الطريق امام 
اإلصالحات املنشــودة، كام انه يتجاوب مع رغبات 
ورة تحقيق  املجتمع الدويل الذي أو دامئا ب
التدقيق حتى يعمل عىل مســاعدتنا يف النهوض 
االقتصــادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الجديدة 

يف السري به«.

ولفــت اىل ان »التدقيق ســوف يشــمل الحقا 

العامة واإلدارات واملجالس والصناديق  املؤسسات 

والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول 

أداء املسؤولني عنها خالل األعوام الثالثني املاضية«

ن رئيس الجمهورية اللبنانيني بأن الســنة  وط

األخرية من واليته »ســتكون ســنة اإلصالحات 

الحقيقية، بعدما تعذر خالل السنوات املاضية 
تحقيق ما كان يصبــو اليه اللبنانيون بفعل 
تغليب بعض املعنيني ملصالحهم الشــخصية 
عىل حساب املصلحة العامة، وتشكيل هؤالء 
 ، منظومة أقفلت األبواب يف وجه أي اصال

ما وفر الحامية لفاسدين ومرتكبني«.
وختــم الرئيس عون قائــال: »ان التدقيق 
املايل الجنا يف حســابات مرصف لبنان، 
هو باب اإلصال املنشــود، وال بد ان يرتافق 
مــع خطة للتعايف والنهــوض لتعويض ما 
فات والبدء باالنقــاذ الحقيقي الذي اتخذته 

الحكومة الجديدة شعارا لها«.

{ توقيه العقد {
ووّقع امس وزير املال يوســف الخليل عقد 
  Alvarez & Marsal التدقيــق الجنا مع رشكــة
ممّثالً الحكومة اللبنانية بعدما تبل موافقة ديوان 
ساء الثالثة،  املحاسبة عىل العقد، وأبل الخليل الر

بحسب بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي.
وســتقّدم الرشكة التقرير املبد لخليل ضمن 
مهلة 12 أســبوعاً من تاريــخ مبارشة فريق عمل 

الرشكة.

مال  املعقودة عىل  عىل رغم ا
حكومة »معاً لإلنقاذ«،  تكون 
اســامً عىل مسمى، اال انها تبدو 
كمن ورثت من الحكومة السابقة 
خطــة الهــروب مــن اإلعالن 
الرصيح والواضح عن قرار رفع 
الدعم عن املحروقات املفرتض أن 
يرفق بإقــرار البطاقة التمويلية 
صندوق  مع  املباحثات  وانطالق 
النقد الدويل لبــدء تنفيذ خطة 

إصالحية.
أثر مبارش  املحروقات  وألزمة 
وكبري عىل قطاع املولدات الخاصة 
املعول عليه بشــكل كبري لتأمني 
الكهرباء مع التقنني املتواصل من 
قبل مؤسسة كهرباء لبنان. لكن 
األمور ال تزال عىل حالها، مهددًة 

بزيادة ساعات التقنني املزدوج.
ويف اإلطــار، أوضــح رئيس 

تجمــع أصحاب املولدات الخاصة عبدو ســعادة لـ 
»املركزيــة« أن »قبل اجتــامع مجلس الوزراء أمس 
حت، باسم التجمع، أننا متجهون إىل رفع الدعم 
عن املحروقات، لينفي مصدر حكومي صحة ذلك«، 
سائالً »عىل ماذا تدل أســعار املحروقات الصادرة 
« من يقول الحقيقــة للمواطنني يف هذه  اليــوم
«، الفتاً إىل أن »تســعرية املازوت بالدوالر  الحالــة
550 مع النقل وتسعر أيضاً بـ 590 و600 وحتى 

650 والتجار ال يسلمون املادة، بالتايل ما زلنا مكانك 
راو مستشــهداً مبثل »الجحش بســّتني«. ورشاء 
املازوت ســيكون بالدوالر الفريــش ألن الرشكات 

املستوردة ترفض التسليم خالف ذلك«.
وأكــد أن »خزانات املولدات فارغــة من املازوت 
والتجار ال يســلمون، حتى بـــ 650 ال نجد املادة. 
والوضع أسوأ من قبل، فإذا كنا نجد املادة يف السوق 
الســوداء باللرية تباع راهناً بالدوالر. كيف نشــغل 
مولداتنا اليوم ويف عطلة نهاية األسبوع فاملولدات 

التــي أملكها مثالً مطفأة وإن مل 
أمتكــن من تأمني املــازوت قبل 
املســاء فلن يتم تشغيلها. اليوم 
األســبوع  نهاية  وخالل عطلة 
ى مولدات ومناطق مطفأة«.  س
واعترب ســعادة أن »تم تخفيض 
سعر الرصف يف السوق السوداء 
وقــد يصــل إىل 12000 لــرية 
لبنانية لـ »تبليــع« الناس رفع 
لكن  الطعم.  و«تبليعنــا«  الدعم 
عند تهافت كل القطاعات لرشاء 
املسؤولون  سيتمكن  هل  الدوالر 
من السيطرة عىل سعره يف هذه 
الحالة وعندما يعود ويرتفع كيف 
.» ستصبح أســعار املحروقات
ويف ما خّص الطعن بقرار وزير 
الطاقة القايض بتسعري املازوت 
بالدوالر، أمــل أن »يكون الحكم 
الشعب   ومصلحة  ملصلحتنا 

يرفع الظلم عن الطرفني«.
وعــام إذا كان التجمع تبل أي معطيات جديدة 
حــول إمكانية تحديد موعــد له مع وزير الطاقة 
الجديد، أجاب سعادة »مل نعرف خريه من رشه بعد. 
عندمــا يكون قطاع بحجــم قطاعنا ييضء لبنان 
خالل 22 ســاعة من أصــل 24، أال يفرتض عىل 
الدولــة معرفة كيفية التعامل معه حتى اللحظة 

ما من معطيات«.

تبلــ وزير املالية الدكتور يوســف الخليل من 
مــرصف لبنان أن مســتحقات لبنان من صندوق 
النقد الدويل )SDRs( قد حولت إىل حســاب وزارة 
املالية لدى املرصف بقيمة 1،139،951،437 دوالر 

. أمري
وأكّــد مديــر إدارة التواصل واملتحد باســم 
صندوق النقد الــدويل جريي رايس »إجراء بعض 
االتصــاالت الوّدية« مع أعضــاء حكومة الرئيس 
نجيــب ميقــايت، معرباً عن اســتعداد الصندوق 
لـ«االنخــراط يف محادثــات مــع الحكومة يف 
املرحلــة املقبلة، والتأّهب للتعاون معها« من دون 
الغــوص يف تفاصيل دقيقة حــول خّط زمنّي أو 
موعد نها أو تواريخ لبعثة من الصندوق أو غري 

ذلك من املعلومات املحّددة.
أما عن كيفية اســتخدام وحدات حقوق السحب 
الخاصــة التي حصل عليهــا يف التوزيع األخري، 

فذكّر رايس يف مؤمتــر صحايف عقده الصندوق 
بأّن »لبنــان عىل غرار البلــدان األخرى األعضاء 
يف الصنــدوق، حصل يف 23 آب عىل مخصصات 
من حقوق الســحب الخاصة تتناســب مع حصة 
عضويتــه يف الصنــدوق، يف لحظــة مفصلية 
بالنســبة للعامل من أجل مساعدة بلداننا األعضاء 
عىل تعزيز احتياطياتها املســتنزفة، ومســاعدة 
لبنان عىل ســّد االحتياجات امللّحــة العديدة التي 
تواجه الشــعب اللبنــاين يف الوقت الراهن، وهو 

أمر ندركه متاماً«.
وأضــاف: »كيــف ينبغي اســتخدامها األمر 
يرجــع إىل الحكومة يف تحديد كيفية اســتخدام 
مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، وهو أمر 
ينطبق عىل كل بلد. غري أنه من املهم اســتخدامها 
للمســاعدة عىل تجديد احتياطيات البنك املركزي 
املســتنزفة، كام قلت آنفاً، وأن يتّم أي اســتخدام 

لها عىل أســاس من الشــفافية واملسؤولية مبا 
يدعم التكيف واإلصالحات الالزمني عىل مســتوى 

االقتصاد الكيل«.
وأشار رايس إىل أّن »هذا األمر ينطبق عىل لبنان 
وعــىل كل بلد آخر«، مذكّراً مبا قالته املديرة العامة 
لصنــدوق النقد الــدويل كريســتالينا غورغييفا 
فيام يتعلق بحقوق الســحب الخاصة »إنّه ينبغي 
اســتخدامها عىل نحو مسؤول وحكيم وتوزيعها 
مبا يحقق اإلفادة القصوى للبلد وشــعبه«، مشّدداً 
عىل أّن »هذا األمــر ينطبق عىل لبنان كام ينطبق 

عىل كل بلد آخر«.
وتابع: »أصدر الصندوق مذكرة إرشادية للبلدان 
حول استخدام حقوق السحب الخاصة، وميكنكم 
االطالع عليها يف موقعنا اإللكرتوين. ونحن نتابع 
كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة، وسنصدر 

ترصيحات بهذا الصدد يف الوقت املناسب«.

لفتــت وزارة الطاقة يف بيان لها أمس انها بدأت 
بتفري أول شحنة غاز اويل بعد وصولها اىل لبنان 
محملــة بـ31 الف طن من ضمن االتفاقية التي تم 
توقيعهــا من قبل وزارة الطاقــة واملياه - املديرية 
العامة للنفط مع الجانب العراقي يف بغداد بتاريخ 
24 متوز 2021 وجاري التفري 15 الفا من حمولتها 
يف خزانــات معمل ديــر عامر عىل ان تفر ال 16 
الفا يف معمل الزهراين، وستليها باخرة فيول اويل 
» GRADE B« للمحركات العكســية قبل آخر ايلول 

الجاري.
وقــد بدأت عملية التفري بعــد أن تم التأكد من 
مطابقة املواصفات من قبل املديرية العامة للنفط 

ورشكات املُراَقبة املعنية.
وســيتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خالل 
هــذه االتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 الف 
طن من الفيول أويل والغاز أويل شهريا وملدة عام.

وان وزارة الطاقة واملياه تشكر السلطات العراقية 
وكل املعنيــني عــىل جهودهم يف هــذه الظروف 
الدقيقــة التي مير بها لبنان وعىل مدهم يد العون 
واملساعدة مام يساهم يف التخفيف من وطأة هذه 

الظروف الصعبة«.

{ أسعار البنزين {
كام كان متوقعاً، ســّجل سعر صفيحة البنزين 
بَنوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبل الـ95 أوكتان بـ174 

ألفاً و300 لرية والـ98 أوكتان بـ180 ألفاً.
وصدر عن وزارة الطاقة واملياه - املديرية العامة 

للنفط، القرار رقم 180 حّددت فيه سعر 
مبيع املحروقات الســائلة، عىل النحو 

يت: ا
املــادة االوىل: يحــدد الحــد االعىل 
لسعر جميع املحروقات السائلة تسليم 
املستهلك يف كافة االرايض اللبنانية كام 

ييل:
ل.ل العرشين ليرت

180 بنزين خال من الرصاص 98 اوكتان 000
174 بنزين خال من الرصاص 95 اوكتان 300

املــادة الثانية: يتوجب عــىل اصحاب املحطات 
االعالن عن ســعر املبيع للمحروقات بشكل ظاهر 

عىل محطاتها.
املــادة الثالثة: تلغى جميــع القرارات واملذكرات 
والنصــوص املخالفة الحكام هــذا القرار او غري 

املتفقة مع مضمونه.
املادة الرابعة: يبل هذا القرار حيث تدعو الحاجة 

ويعمل به فور صدوره«.

{ الرباكس {
وكان عضــو نقابة أصحاب محطات املحروقات 
جورج الرباكس أعلن صباحاً، أن »الرشكات ستوّزع 
تية: رصيد  لية ا البنزين واملازوت اليــوم، وفق ا
مخزون املازوت املدعوم يُباع فقط لبعض القطاعات 
كاملستشــفيات واالفران واملطاحن، وغري املدعوم 

.» يُباع للجميع بالدوالر األمري
وأشار يف حديث إىل »الوكالة الوطنية لالعالم«، 

لية  اىل أن »البنزين ســيبقى مدعوماً حالياً وفق ا
ت النفط ســتوّزع املازوت  املعتمدة. كام أن منشــ

.» بالدوالر األمري

{ محاف بريوت {
وأفــادت دائرة العالقات العامة يف بلدية بريوت، 
بــأن محاف بريوت القايض مــروان عبود أصدر 
البال التايل : »نظرا لألحدا األمنية املستجدة عىل 
محطات التوزيع بســبب األزمة الراهنة، يطلب إىل 
أصحاب محطات توزيع املحروقات الســائلة ضمن 
نطاق مدينة بريوت، اإلتصال عىل الخط الســاخن 
175، قبل فتح محطاتهم وإستئناف عملية التعبئة 
للمواطنني، ليصــار إىل تأمني املؤازرة من قبل فوج 
حرس بريوت وقوى األمن الداخيل )رشطة بريوت(، 
ومينع املبارشة بتزويد الســيارات بالوقود إال لحني 
حضور األجهزة املذكورة، حرصا عىل سالمة املواطنني 
وأصحاب املحطات، مع التأكيد عىل مضمون البال 
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املتعلق مبنع بيع ماديت البنزين واملازوت يف قوارير 

بالستيكية ) غالونات( وغريها«.

عــــــــــون: مســــــــــيرة التدقيــــــــــق املالــــــــــي خطــــــــــوة نوعيــــــــــة
والســــــــــنة األخيــــــــــرة مــــــــــن واليتــــــــــي ســــــــــتكون لالصالحــــــــــات الحقيقيــــــــــة

املــــــازوت بالــــــدوالر مفقــــــود... واملولــــــدات تطفــــــ نهايــــــة األســــــبو

ليـــــــــــــــل تبلّـــــــــــــــغ بتحويـــــــــــــــل مليـــــــــــــــارة  مليونـــــــــــــــاً الـــــــــــــــى »املاليـــــــــــــــة« ال
ول وحكيــــــم« دام حقــــــوق الســــــحب بشــــــكل »مســــــ صنــــــدوق النقــــــد الدولــــــي: الســــــت

8 الــــــف ليــــــرة أســــــعار البنزيــــــن ارتفعــــــت الــــــى 74 و
الطاقــــــة أعلنــــــت عــــــن تفريــــــغ أول شــــــحنة 
مــــــن »الغــــــاز اويــــــل« العراقــــــي فــــــي منشــــــآت النفــــــط

ي با االص ي عون التد الر
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ــة ــق صــف ــى  ــ ــل ــ ع تــــــوافــــــق  بــــــايــــــدن  إدارة 
ــة ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ ــع ال ــ ــ ــرة مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــري ــ ــك ــ ــس ــ ع

بعد بيان مجلس األمن
ــع ــل ــط ــت ــر ت ــ ــصـ ــ ــا والــــــــســــــــودان ومـ ــ ــي ــ ــوب ــ ــي ــ إث
ـــة ــد الـــنـــهـــ ــ ــ ـــــات س ــا مـــــفـــــاو ــ ــن ــ ــ ــ ــت ــ الس

ــف تــفــاصــيــل ــشـ ــكـ ــة املــــصــــريــــة تـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــن ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــ ال ــ ــل ــ ــم ــ لــــــقــــــاء الــــســــيــــســــي ب

الــــجــــويــــة ــو  ــ ــطـ ــ ـ ــ ــ ــلـ ــ لـ رحــــــلــــــة  أول 
ــق ــشــ ــ ــل الـــــــــى دم ــ ــصـ ــ ــة تـ ــ ــي ــ ــان ــ ــت ــ ــس ــ ــاك ــ ــب ــ ال

مـــرحـــلـــًة الـــــشـــــديـــــد«  »الــــــبــــــأس   : ــع  ــ ــريـ ــ سـ
ــن ــمـ ــيـ جــــــديــــــدة مــــــن مــــــراحــــــل تــــحــــريــــر الـ

الخارجية  وافقــت وزارة 
صفقة  عــىل  األمريكيــة، 
 500 بقيمــة  محتملــة 
مليون دوالر بني واشــنطن 
خدمات  لتمديــد  والرياض 
ملروحيات  الفنيــة  الصيانة 
الجيش  يستخدمها  أمريكية 

السعودي.
التعاون  وكالــة  وقالت 
التابعة  واألمــن  الدفاعي 
األمريكية،  الدفــاع  لوزارة 
»وزارة  إن  بيــان،  يف 
األمريكيــة  الخارجيــة 

أصدرت قرارا يصادق عىل صفقة عسكرية 
خدمات  ملواصلة  الســعودية  مع  خارجية 
املناســبة  األجهزة  وتوريد  الفنية  الصيانة 
بقيمــة تقريبيــة تصــل إىل 500 مليون 

دوالر«.
تشــمل  الصفقة  أن  البنتاغون  وأوضــح 
صيانــة مروحيات من 6 أنواع، مشــريا إىل 
أهداف  املحتمل »سيســهم يف  االتفــاق  أن 

السياســة الخارجية واألمن القومي للوليات 
املتحدة« يف الرشق األوسط.

ويتطلب اإلقرار النها للصفقة مصادقة 
. من قبل الكونغرس األمري

وتعترب هذه الصفقة العسكرية أول اتفاق 
عســكري كبري من هذا النــوع بني الواليات 
الرئيس  تــويل  منذ  والســعودية  املتحــدة 
األمــري الحايل، جو بايدن، الســلطة يف 

بالده يف كانون الثاين 2021.

عرّبت إثيوبا والسودان ومرص عن تطلعها 
الســتئناف املفاوضات حول ســد النهضة، 
عىل الرغم مــن أن كل األطــراف ردت عىل 
بيان مجلس األمن الدويل األخري بالتمســك 

مبواقفها املعلنة من األزمة.
الخارجية املرصي ســامح  فقد قال وزير 
شــكري، خالل مؤمتر صحفي بالقاهرة مع 
الكونغويل كريســتوف  نظريه مع نظــريه 
لوتوندوال، إنه يتطلع للعودة قريبا إىل طاولة 

املفاوضات بشأن سد النهضة.
وأضاف شــكري أنــه تلقى مــن االتحاد 

ية تحدد مسار الفرتة القادمة. األفريقي ر
مــن جهته، قــال الوزيــر الكونغويل إن 
محادثاته مع الجانب املرصي كانت إيجابية، 

وستساعد يف إيجاد حٍل ألزمة سد النهضة.
وأكد لوتوندوال - الــذي ترأس بالده حاليا 
االتحاد األفريقي- أن حل الخالف مرحب به، 
ســواء كان عرب االتحاد أم عرب األمم املتحدة، 
ووصــف البيان األخري ملجلس األمن بشــأن 
سد النهضة باملهم جدا، الفتا إىل أن الرئاسة 

الحالية لالتحاد تتوسط يف املفاوضات.
بيان  إن  الرئاسة املرصية  وقبل ذلك، قالت 
مجلس األمن، مبا يحمله من طبيعة إلزامية، 
املبذولة إلنجا  للجهــود  ميثل دفعة مهمة 

املسار األفريقي التفاويض.
بيانا  باإلجامع  تبنــى  األمن  وكان مجلس 
رئاسيا دعا فيه الســتئناف املفاوضات حول 
ســد النهضة، وذلك للتوصل لـ »اتفاق ملزم 

ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد«.

{ املفاوضات واتفاق املباد {
ويف أديــس أبابــا، قال املتحد باســم 
الخارجية اإلثيوبية دينا مفتي إن بالده ترحب 

باستئناف مفاوضات سد النهضة، لكن وفق 
مبدأ االســتخدام العادل واملنصف ملوارد مياه 

النيل.
وأضاف مفتــي أن البيان الرئايس ملجلس 
وأن  ملزما،  ليس  النهضة  األمن بشأن ســد 
بالده ليســت معنيــة بــأي مطالبات عىل 

أساسه.
وأكــد املتحد اإلثيــويب أن اتفاق إعالن 
املباد لعام 2015 هــو الطريق األمثل لحل 
الخالفات مع مرص والسودان، وأن استئناف 
املفاوضات ســيتم عقب اكتامل جولة وزير 
الخارجيــة الكونغــويل إىل الــدول الثال 

املنخرطة يف أزمة سد النهضة.
مــن جهتها، قالت بليني ســيوم املتحدثة 
باســم رئيس الــوزراء اإلثيــويب إن بالدها 
تتعاطى بشــكل إيجايب مع الدعوة الجديدة 
الســتئناف املفاوضات الثالثية بشــأن سد 

النهضة.
وأضافت ســيوم أن ذلك يأيت انطالقا من 
موقف إثيوبيا الراســخ بإيجاد حل ســلمي 

لألزمة.

{ منهجية جديدة {

الســودانية  الخارجية  أعربــت  بدورها، 
عن أملهــا يف أن يدفع بيــان مجلس األمن 
الثالثة إىل  النهضة األطراف  أزمة سد  بشأن 
جال، وفق  اســتئناف التفاوض يف أقــرب ا
ملموسة  سياســية  وإرادة  جديدة  منهجية 

تحت رعاية االتحاد األفريقي.
االســتعداد  الســودانية  الوزارة  وجددت 
لالنخــراط يف أي عملية تقود الســتئناف 
التفاوض تحــت مظلة االتحــاد األفريقي، 
وتوِصل األطراف املعنية إىل اتفاق ملزم بشأن 

ملء وتشغيل سد النهضة.

باســم  املتحد  كشــف 
بســام  املرصية،  رئاســة 
رايض، عــن تفاصيل زيارة 
ملك البحرين حمد بن عي 
آل خليفــة لرشم الشــيخ، 
الفتا  عبد  بالرئيس  ولقائه 

السييس.
»الســييس  أن  وأضــاف 
اســتعرضا  البحراين  وامللك 
آخــر تطورات قضية ســد 
النهضــة يف ضــوء البيان 
الصادر  األخــري  الرئــايس 

عن مجلس األمن الدويل بشــأن السد، حيث 
جدد ملــك البحرين موقف بــالده املتضامن 
والداعم ملرص والسودان، وتأييد كل ما يحف 
حقوقهام املرشوعــة وأمنهام املا يف نهر 
النيل، فضالً عن دعم الجهود الرامية للتوصل 
اىل اتفاق ملزم عادل وشــامل بشــأن ملء 
ر ويعود  وتشغيل سد النهضة، مبا مينع ال
اتساقا مع قواعد  األطراف  بالنفع عىل كافة 

القانون الدويل«.
وذكر املتحد أن اللقاء »شهد التباحث حول 
أطر وآفاق التعاون املشرتك بني مرص والبحرين، 

حيث تم اإلعراب عن االرتيا ملستوى التعاون 
والتنسيق القائم بني الدولتني، مع تأكيد أهمية 
البلدين والشــعبني  دعمه وتعزيــزه لصالح 
الشــقيقني، خاصة يف املجاالت االقتصادية 
واالســتثامرية، باالســتغالل األمثل لجميع 

الفرص املتاحة لتعزيز التكامل بينهام«.
وأشار إىل أن املحادثات تناولت أيضا »عددا 
امللفــات املطروحة عىل الســاحة  أبرز  من 
األزمة  بتطورات  يتعلق  ما  خاصة  اإلقليمية، 
الليبية، واألوضاع يف أفغانســتان، والجهود 

املشرتكة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا.

وصلت امــس، إىل مطار 
أوىل  الــدويل،  دمشــق 
الجوية  الخطــوط  رحالت 

.PIA الباكستانية
»ســانا«  وكالة  وأفادت 
لألنبــاء أّن »وصول الطائرة 
ميهــد لعودة حركــة النقل 
املتوقفة  البلدين  بني  الجوي 

منذ 10 سنوات«.
النقل  بدورها، قالت وزارة 
يف ســوريا، إّن وزير النقل 
السوري املهندس زهري خّزيم 
كان يف مقدمة مســتقبيل 

الطريان  التي عــىل متنها وزيــر  الرحلــة 
الباكســتاين غالم ســاروار خان، والسفري 

مازن عبيد، ورئيس  باكســتان  السوري يف 

الباكســتانية، واملعنيني  الجوية  الخطــوط 

بقطاع الطريان و286 راكباً.

أعلــن املتحد باســم القوات املســلحة 
اليمنية، العميد يحيــى رسيع، عن تفاصيل 
محافظة  يف  الشــديد«  »البــأس  عمليــة 
العســكرية  »العملية  أّن  موضحــاً  مأرب، 
النوعية والواسعة يف مأرب أّدت إىل تحرير 
أّدت لدحر  مناطق واسعة يف املحافظة كام 

املرتزقة«.
أّن »العمليــة يف مأرب  وأضاف رسيــع 
أهدافها  استمر تنفيذها أشهراً عدة وحققت 

.» بنجا
كام أشــار إىل أّن القّوات اليمنية »دّشنت 
مرحلًة جديدة مــن مراحل تحرير اليمن من 
الغزاة واملحتلني، من خالل شــّن هجوم من 

مساراٍت عّدة«.
وأفاد أّن »القوات املسلحة فتحت مسارات 
جديدة واتبعت تكتيكات تتناســب وجغرافيا 
»القّوة  أّن  مضيفــاً  العســكرية«،  العملية 
الصاروخيــة وســال الجو املســري نفذا 
العرشات من العمليات العسكرية الناجحة«.

وبنّي رسيع أنّه »تم تنفيذ 128 عملية داخل 
اليمــن و33 عملية يف العمق الســعودي«. 
وقــال: »اســتخدمت قواتنــا يف العمليات 
صواريــخ بدر ونكال وســعري وقاصم وذو 
الفقار وقدس2، كام نّفذ سال الجو املسرّي 
319 عملية منها 136 اســتهدفت العدو يف 

أراضيه و183 استهدفته داخل اليمن«.

إّن »مجاهــدي وحــدات  قائــالً  وأردف 
الهندسة وضد الدروع وسال املدرعات كان 

دورهم رئيسياً يف هذه املعركة«.
وتابع رسيع أّن تحالف العدوان شّن خالل 
مراحل تنفيذ عملية »البأس الشــديد« مئات 
الغارات، ورصدت القوات املســلحة ما يزيد 
تقّدم  3290 غارة يف محاولــٍة إلعاقة  عن 

قواتنا كام استهدفت املدنيني.
إّن »الجيش واللجــان أحصوا  كام قــال 
تدمري ما يقارب 1500 آلية ومدرعة وناقلة 
جنــد«، مبينــاً أّن »عملية البأس الشــديد 
امتدت مــن أذار 2020 حتى ترشين الثاين 

.«2020
العملية  العدو يف  أّن »خسائر  وشدد عىل 
بلغــت 3000 قتيــل و12400 جريح و550 
اليمنية متكّنت من  القوات  أّن  أسرياً«، معلناً 
تحرير ما يقارب 1600 كلم مربع يف عملية 

»البأس الشديد«.
الجدير بالذكر أّن مصادر سعودية، أفادت 
أمــس، بدوي انفجاراٍت كبــرية هزّت أرجاء 

منطقة جيزان ومناطق أخرى.
يُشــار إىل أّن العميد يحيــى رسيع، أعلن 
اليمنية  »الوحــدات  أّن  املايض،  األســبوع 
نجحت يف تحرير مديريتي ماهلية والرحبة 
ضمــن املرحلــة الثالثة مــن عملية النرص 

املبني«.

حـــركـــة ــــنــــا  اســــتــــ  : تـــــونـــــس 
ــع لــيــبــيــا ــ ــارة مـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــور والـ ــ ــب ــ ــع ــ ال

أفادت بعض وســائل اإلعالم التونســية أمس، باستئناف 
حركــة العبور واملبادالت التجارية مــع ليبيا عرب معرب رأس 

جدير الحدودي بني البلدين بعد توقف ألكرث من شهرين.
فبعد توقف حركة العبور باملعــرب الحدودي برأس الجدير 
يف اإلتجاهني ألكرث من شــهرين نتيجة قرار يهدف للتوقي 
من إنتشــار فريوس كورونا يف البلدين، وبعد إجتامع إنتظم 
بجزيرة جربة يوم األربعاء املــايض أرشف عليه وفد وزاري 
رسمي تونيس ليبي أف اىل اإلعالن عن إعتامد بروتوكول 
صحي إلستئناف التنقل بني البلدين، عىل أن يلتزم كل مسافر 
باإلجراءات الصحية التي تم اإلتفاق عليها، وتتمثل أساســا 
يف إســتكامل تلقي جرعتني من تلقيح كورونا واإلستظهار 
. ‹‹PCR بشهادة يف الغرض إىل جانب نتيجة تحليل سلبية  

ويف حال تعذر توفــر أحد هذه الرشوط يلتزم الزائر بحجر 
صحي إجباري ملدة 10 أيام بأحد الفنادق املخّصصة لذلك.

وقد تم إســتثناء الحاالت الوافدة ألسباب صحية ويكفي 
PCR ووثيقة تثبت  إســتظهارها بنتيجة تحليل ســلبية 
املوعد الطبي أو التوجه لإلقامة يف املصحات أو املستشفيات.
ومن جهــة أخرى، اســتأنف آالف املواطنني مــن البلدين 
واملمتهنــني للتجــارة البينية عرب معــرب رأس الجدير اليوم 
pcr  أو  ورة إلغاء اجبارية التحليل   عملهم، مطالبني بــ
التمديد يف فرتة الصلوحية بإعتبار التكلفة الباهظة للتحليل 

ومحدودية دخلهم اليومي يف التجارة.
ومن الجانب الليبي تستعد عديد الشاحنات املعدة للمبادالت 
التجارية الرسمية لدخول تونس لتســتأنف حركة التصدير 

والتوريد بعد توقف دام أكرث من شهرين .

اغــــتــــيــــال قـــــيـــــادي فـــــي حـــــــزب الـــعـــمـــال 
ــة ــي ــان ــم ــي ــســل ــة ال ــنـ ــديـ الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي مـ

أعلن حــزب العامل الكردســتاين، امس، 
عن اغتيال عضو »مجلس عوائل الشــهداء« 
يف الحزب، ياســني بولوت )شكري رسحد(، 
إقليم  الســليامنية يف  بهجوم مســلح يف 

كردستان-العراق.
وقال حزب العامل الكردســتاين، يف بيان، 
إنّه ويف متام الساعة 9 صباحاً، تعرّض بولوت 
يف حي جارجــريا، والذي »كان يتلّقى العالج 
يف مدينة السليامنية«، إىل »هجوم مسلح من 

قبل االستخبارات الرتكية ما أّدى إىل مقتله«.
وأضــاف البيان: »بعد الحادثة، ســارعت 
 ، قوات األمن يف السليامنية إىل مكان الحاد
ونقلت جثامن رسحــد إىل الطب العديل يف 

السليامنية«.

أصدر  االغتيال،  عملية  عن  اإلعالن  وعقب 
نائب رئيس حكومة إقليم كردســتان، قوباد 
طالباين، بياناً دان فيه بشــّدة اغتيال شكري 
رسحد يف السليامنية، داعياً األجهزة األمنية 
إىل »العمــل ليالً ونهــاراً العتقــال الجناة 

وتقدميهم للعدالة لينالوا جزاءهم«.
وأكّــد أّن الســليامنية »مدينة مســتقرة 
وآمنة، والجميع قادرون عىل العيش يف ظل 

االستقرار دون تفرقة بني أي أحد«.
ويف ســياق متصل، أعلنــت وزارة الدفاع 
الرتكيــة، يف وقت ســابق امــس، تحييد 6 
مقاتلني من تنظيم »يب كا كا« شاميل العراق، 
مشــددًة عــىل أّن معركتها »ضــد اإلرهاب 

ستتواصل بشكل فّعال وحاسم«.

الساطع« »النجم  ــاورات  مــن اختتام 
، تنفيذ املرحلة  شــهد وزير الدفاع املــرصي، محمــد ز
الختامية لفاعليات التدريب املشرتك »النجم الساطع 2021 » 

التي جرت بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
وتضمنت املرحلــة الختامية تنفيذ مرشوع رماية تكتيكية 
بالذخرية الحية من مختلف األسلحة للقوات املشاركة، حيث 
قامــت املقاتالت متعــددة املهام بتنفيذ أعامل اإلســتطالع 

والقذف الجوى ضد العدائيات املختلفة.
كام قامت طائرات الهليكوبرت املســلحة املضادة للدبابات 
باإلشــتباك وتدمري األهداف املعاديــة وتنفيذ أعامل القصف 
املدفعي عىل مصادر النريان للعنــا املعادية، كام تم دفع 
املقدمــات امليكانيكية واملدرعة للقوات املشــاركة املدعومة 
بعنــا املقذوفات املوجهــة املضادة للدبابات ووســائل 
الهجوم وتدمري  الدفاع الجوى، إلســتكامل تطوير  وأسلحة 

كافة أهداف العدو املخططة.
وظهر خالل هذه املرحلة التعاون الوثيق بني كافة عنا 
املناورة وإســتغالل  العالية عىل  املعركة، والقدرة  تشــكيل 
طبيعــة األرض لتحقيق املهام  التوقيتــات املحددة، كام 

أظهرت املرحلة النهائية تحقيق الهدف املنشود من التدريب.

ــر كـــــ احـــــــتـــــــفـــــــاالت فــــــــي الـــــــ
ــع ــي ــطــب ــت ــل ــة األولــــــــــى ل ــ ــوي ــ ــن ــ ــس ــ ال

يعقد وزراء خارجيــة إرسائيل والواليات املتحدة واإلمارات 
والبحرين واملغرب اجتامعا عــرب الفيديو لالحتفال بالذكرى 
الســنوية األوىل لتطبيع العالقات بني الدول العربية الثال 

وإرسائيل.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة، يف بيان، أمس 
الجمعة،  إن وزير الخارجية املغريب نا بوريطة، واملستشار 
الدبلومايس لرئيس اإلمارات، وزير الدولة للشؤون الخارجية 
أنور قرقاش، وســفري مملكة البحرين لدى الواليات املتحدة 
الشيخ عبد الله بن راشــد بن عبدالله آل خليفة، سيشاركون 

يف االجتامع االحتفايل.
وكانت الواليات املتحدة قد أعلنت مســاء األربعاء أن وزير 
الجمعــة اجتامعا عرب  بلينكن، ســيعقد  أنتوين  خارجيتها 
الفيديو مع نظرائه اإلرسائييل واإلمارايت والبحريني واملغريب، 
لالحتفال بالذكرى السنوية األوىل لتطبيع العالقات، معربة 
عن أملها بأن ميثل هذا التطبيع خطوة نحو »سالم تفاويض 

بني إرسائيل والفلسطينيني«.
وقالت وزارة الخارجية األمريكية إن بلينكن ســيجمع مع 
وزراء خارجية كل مــن إرسائيل واإلمارات والبحرين واملغرب 
لالحتفال بالذكرى السنوية األوىل لتوقيع »اتفاقات إبراهيم« 

والبحث يف سبل ترسيخ العالقات.

املـــــــالـــــــكـــــــي يـــــكـــــشـــــف ســــــبــــــب عــــــدم
ــات الــــعــــراقــــيــــة ــ ــابـ ــ ـ ــ ــ ــتـ ــ ــالنـ ــ ــ لـ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ تـ

القانون«،  »دولــة  ائتالف  زعيم  كشــف 
، سبب  ورئيس الوزراء األســبق نوري املال

عدم ترشحه لالنتخابات النيابية املقبلة.
وقال املالــ يف مقابلة متلفزة إنّه »كان 
بالفعل للحصول عىل مقعد  ينوي الرتشــح 
نيايب، لكنــه اصطدم بالقانــون االنتخايب 
الذي يحرص املرشح بدائرة صغرية، ولذا فإنه 
مهام جمع من أصوات فلن يحصل سوى عىل 
التي  مقعده، مام يعني ضياع بقية األصوات 

جمعها«.
وأضاف املال يف ســؤال عن سبب غياب 

ساء الوزارات جميعهم عن االنتخابات أنه  ر
»ال يعرف السبب الذي منعهم، ولكنه قد يعود 

أيضاً لذات السبب الذي منعه من الرتشح«.
يُذكر أنه يف 10 ترشين األول املقبل، سُيدعى 
نحو 25 مليون ناخب إىل اختيار ممثليهم من 
بني نحو 3249 مرشــحاً يتنافسون يف 329 

مقعداً يف الربملان العراقي.
تجدر اإلشارة إىل أنه كان من املقرر إجراء 
هــذه االنتخابــات يف عــام 2022، لكن تم 
تقديم املوعد كأحد تعهدات الحكومة من أجل 
مواجهة االحتجاجات التي نهاية عام 2019.

بــيــانــا ــدر  ــصـ تـ الـــربـــاعـــيـــة  دول 
ـــــــا الــيــمــن ــول أو ــ ــاً حـ ــتـــركـ ُمـــشـ

صدر بيــان رباعي بالنيابــة عن الســعودية واإلمارات 
وبريطانيا والواليات املتحدة، ملناقشــة األوضاع االقتصادية 

يف اليمن.
وجاء ذلك خالل اجتامع ســفري الســعودية لدى اليمن، 
والسفري اإلمارايت لدى اليمن، والسفري الربيطاين لدى اليمن، 

وكذلك القائم بأعامل الواليات املتحدة األمريكية يف اليمن.
وأعربت الرباعية عن قلقها حــول انخفاض قيمة الريال 
اليمني وارتفاع أســعار املواد الغذائية، وما يف ذلك من تأثري 
شديد عىل االقتصاد اليمني والوضع اإلنساين الراهن، مشيدة 
باملساهمة الكبرية للســعودية مبا يف ذلك منحة املشتقات 

النفطية املوجهة لليمن.
ودعت الحكومة اليمنية إىل رسعة اتخاذ جميع الخطوات 
الالزمة للبدء بتحقيق االســتقرار االقتصادي يف اليمن، مع 
تأكيد التزام دول الرباعية بتقديــم الدعم للحكومة اليمنية، 
وذلك عــرب اللجنة االستشــارية الفنية الخاصــة بالجانب 

االقتصادي.
كام ســلطت الضوء عــىل أهمية رسعة تنفيــذ اتفاقية 
الرياض، مرحبة بدعم اململكة العربية الســعودية واإلمارات 

العربية املتحدة للوصول لذلك.
ورة عودة الحكومة اليمنية إىل عدن. وأكدت الرباعية 

ــيـــل ــرائـ إسـ ــى بـــتـــاريـــ  ــلـ ــي األعـ ــن األســــــر املـــفـــقـــوديـــن هـ ــ عـ ــح ــب وصلــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــى  مالييــــــــــــــــــــــــــــــن دوالر يوميــــــــــــــــــــــــــــــاًتــكــلــفــة ال
بالرشطة  أكدت مصــادر 
البحث  اإلرسائيلية أن تكلفة 
الفلســطينيني  األرسى  عن 
من  الفرار  من  متكنوا  الذين 
األعىل  هي  جلبوع  ســجن 
بينام  إرسائيل،  تاريــخ  يف 
احتجاجات  االحتــالل  قمع 
يف الضفــة الغربيــة ضد 
أصيب  كــام  االســتيطان، 
بطعنات  فلســطيني  سائق 
يف  مســتوطنني  طرف  من 

القدس.
كان  إذاعــة  ونقلــت 
مصادر  عــن  اإلرسائيليــة 
أن  اإلرسائيلية  الرشطة  يف 
التكلفة تجــاوزت مبل 30 
ترتفع  وهــي  دوالر  مليون 
أن  إىل  مشــرية  باستمرار، 

تواصــل البحث عن اثنني مــن األرسى ما زاال قيد 
املالحقــة يكلف إرسائيل ما بــني 3 إىل 6 ماليني 

دوالر يوميا
الف  ب إرسائيــل  دفعت  الفــرار  عمليــة  ومنذ 
من عنا األجهــزة األمنية والقــوات الخاصة 
مروحية  طائرات  استخدمت  كام  األثر،  وقصا 
مسرية ووســائل تكنولوجيا متطورة يف عمليات 

البحث.

{ احتجاجات ضد املستوطنات {

يف سياق آخر، قمعت قوات االحتالل اإلرسائييل 
مظاهرة ســلمية يف قرية املغري شامل رشقي رام 
الله، خرجــت لالحتجاج عىل اســتمرار االحتالل 

يف ســيطرته عــىل أرايض فلســطينيني لصالح 
االستيطان.

واســتخدمت قوات االحتالل قنابل الغاز لتفريق 
املتظاهريــن عقــب أدائهم صــالة الجمعة قرب 

األرايض املهددة باملصادرة.
ويف وقت ســابق، فضت قوات االحتالل تجمعا 
احتجاجيا ينظمه فلســطينيون وناشطون أجانب 
أســبوعيا جنوب مدينة يَطّا جنويب الخليل، رفضا 

للمشاريع االستيطانية يف املنطقة.

{ طعن سائق فلسطيني {
أفادت معلومــات صحافية  من جهة أخــرى، 
بإصابة سائق فلسطيني يعمل يف رشكة حافالت 
إرسائيلية إثر تعرضه للطعن من طرف مستوطنني 

خالل عمله يف القدس
وقــد تــم نقل الســائق 
لتلقــي  املستشــفى  إىل 
العــالج ووصفــت إصابته 

باملتوسطة.
تم  فيديو،  رشيط  وأظهر 
تداوله عىل شبكات التواصل 
االجتامعــي، 3 إصابات يف 
ظهر السائق محمد أبو ناب، 
وهو من سكان بلدة سلوان، 

بالقدس الرشقية.
ســائقا  نائب  أبو  ويعمل 
للمواصالت  إيغد  رشكة  يف 
إرسائيليــة(،  )حكوميــة 
رأس عمله يف  وكان عــىل 
ول يف  حــي جفعات شــا
القدس الغربية، عند تعرضه 

لالعتداء.
يف  اإلرسائيلية  الرشكــة  قالــت  جهتها،  ومن 
ترصيــح مكتوب إنها تحقق يف شــجار وقع يف 

ول يف القدس. جفعات شا
وأضافت أنه تم استدعاء قوات الرشطة إىل مكان 
، بعد مشــاجرة بني 3 ركاب سيارة، وسائق  الحاد
حافلة، أســفر عن إصابة اثنني من املتورطني، وتم 

هام لتلقي العالج الطبي. إجال
ومل توضح الرشطــة اإلرسائيلية هوية املصاب 

الثاين.
ويشت السائقون الفلسطينيون، يف الحافالت 
العامة وســيارات األجرة، من اعتداءات يتعرضون 
لها من قبــل إرسائيليني خالل عملهــم بالقدس 

الغربية وإرسائيل.
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ابات التشريعية قبيل االنت
ولية واملســ باملواطنــة  حّســكم  علــى  عــّول 

ُ
أ بوتيــن: 

ــي ــووي اإليران ــ الن ــواد للبرنام ــال ُمواطــن صــّدر م ــا : اعتق أملاني

دعــا الرئيس الرويس فالدميري بوتني، مواطنيه 
إىل إبداء حس بـ »الوطنية« قبيل ســاعات من بدء 

االنتخابات الترشيعية يف البالد.
وقــال بوتني، يف فيديو نرُش يف موقع الكرملني 
ليل أمس األربعاء، »أعّول عىل حســكم باملواطَنة 
واملســؤولية، وباالتّزان والوطنية، وعىل حرصكم 
عىل انتخاب نّواب سيعملون من أجل الخري، وباسم 

دولتنا روسيا«.
وجاءت كلمة بوتني املقتَضبة قبيل ســاعات من 
بدء ماراتون انتخايب يســتمّر ثالثة أيام، ويشمل 
انتخابــات ترشيعية، وعــرشات عمليات االقرتاع 

واإلقليمية. املحلية 
ووجــه الرئيس الرويس كلمتــه بينام يخضع 
لَحجر صحي، وذلك بعد أن ُرصدت عرشات اإلصابات 

بفريوس كورونا يف أوساطه.
وأعلن الناطق باسم الكرملني، دميرتي بيسكوف، 

أّن من املمكن أن يســتخدم بوتني نظام التصويت اإللكرتوين 
بــدالً من التوجه إىل مكتب االقرتاع، بســبب َحجره الصحي، 

موضحاً أنّه تسجل للقيام بذلك.
وســيجري التصويت من 17 حتى 19 أيلول الحايل، بهدف 
الحّد من انتشــار وباء كورونــا. وُدِعي 108 ماليني رويس 
إىل صناديــق االقرتاع من أجل انتخاب أعضاء مجلس النواب 
)الدومــا( الـ450، نصفهــم عرب نظام القامئة النســبية، 

خر عرب األغلبية. والنصف ا

{ أوكرانيا {

مــن جهتها، نــّددت أوكرانيــا، اليوم الخميــس، بإجراء 

االنتخابات الترشيعية الروســية يف القرم، التي استعادتها 

موســكو، وكذلك مبشاركة املوالني لروسيا يف رشق أوكرانيا 

يف االقرتاع.

وقال وزير الخارجية األوكراين، دميرتو كوليبا، يف مؤمتر 

صحــايف، إّن »ما تقوم به روســيا عرب تنظيــم انتخاباتها 

الوطنيــة يف تلك املناطق، يدّل عىل انتهاك للقانون الدويل«.

فيام تتكثف املداوالت بشــأن ردود الفعل الدولية 
التــي مُيكن اتخاذها تجاه إيران، بســبب التقارير 
األخرية حول الزيادة االســتثنائية لنسب ونوعية 
التخصيب الذي متارسه ضمن مفاعالتها النووية، 
أعلنت الُسلطات األملانية إلقاء القبض عىل مواطن 
أملاين من أصول إيرانية، متهم بتزويد مؤسســات 
إيرانيــة مدرجــة يف القامئة الســوداء لالتحاد 
األورويب، مبــواد مرتبطــة بالربنامــ النووي 

والصاروخي اإليراين.
املُدعــي الفيدرايل األملاين ذكر أن شــخصا أملانيا 
يُدعى »ألكســاندر ج« تــم اعتقاله، وأنه من أصول 
إيرانيــة وذو عالقة مع رشكات إيرانية ذات روابط 
بالربنامــ النووي والصاروخي اإليراين، وســبق 
للمؤسســات األوروبية أن وضعتها ضمن قوامئها 

الخاصة املمنوعة التعامل معها.
ويف إشــارة إىل أن الشــخص قد ميثل شبكة منظمة من 
األعــامل الخاصة بهذه الرشكات، وكواجهة لها، أضاف املُدعي 
العام أنه تم تفتيش ومداهمة 11 مكاناً يف عدة واليات أملانيا، 
هي هامبور وشيليسفي ونرو راين فيستفالن، كانت عبارة 

عن مكاتب ومؤسسات وشقق مرتبطة باملُدعى عليه.
ن، الذي قام الشــخص وشبكته  املعدات املضبوطة حتى ا
بتصديرها إىل إيران، ُقدرت قيمتها بأكرث من مليون يورو. لكن 
املراقبني يقولون إن هذه القيمة متثل التجربة األولية التي تُقدم 
عليها الجهات املُصدرة للرشكات املصنفة يف القامئة السوداء، 
ملعرفة مستويات املراقبة، وتالياً تصدير الكميات األساسية يف 

مراحل الحقة، بعد التأكد من النفاذ من املراقبة.

حسب املعلومات التي أوردها االدعاء الفيدرايل األملاين، فإن 
املواد التي تم تصديرها كانت متعلقة بأجهزة القياس الكيام 
واملراقبة الفيزيائية )تســمى مقيــاس الطيف(، والتي تدخل 
يف اســتخدامات املفاعالت النووية. وأن الرشكات التي كانت 
مملوكة وُمدارة من الشــخص املوقوف، كانت تســعى لرشاء 

مختلف املعدات الداخلة يف عمليات تخصيب الوقود النووي.
كذلــك أورت الصحافة األملانيــة تقارير تفصيلية، تقول إن 
رشكات ألكسندر حاولت رشاء مواد خاصة خالل عامي 2018-

2019، وأن الســلطات األملانية القضائيــة واألملانية حاولت 
االتصــال به وتنبيهه وقتئذ، إىل أن نفذ عمليات نقل لتلك املواد 
خالل العام املايض. وقد بدأت بوترية متصاعدة خالل شــهور 
العــام املايض، وبوتائر مضاعفة، إىل أن متكنت الســلطات 

األملانية من ضبط الشبكة وإحالتها للمحاكمة.

ــا ــ ــ ــدة وحلفائه ــ ــات املتحــ ــ ــ ــــة الوالي ــ ــــى ُمحاكم ــ ــو ال ــ ــران تدعــ ــ ــ إي

ــــــدول املســــــتقلة ــــــر ملصلحــــــة ال رئيســــــي : النظــــــام العاملــــــي يتغّي

القاعــــــدة بتركيــــــا عقوبــــــات أميركيــــــة علــــــى عمــــــالء 

ُمقترحـــــــــــــــات أردوغـــــــــــــــان لـ»عالـــــــــــــــم أكثـــــــــــــــر عـــــــــــــــدالً«

رئيســــــا وزراء بولنــــــدا وليتوانيــــــا يُناقشــــــان ملفــــــي الهجــــــرة واألمــــــن

دعــا مندوب إيــران باملكتب األورويب لألمــم املتحدة، 
اسامعيل بقا هامانه، إىل محاكمة أمريكا وبعض الدول 
األوروبية املتحالفة معها، بســبب فرض واشــنطن الحظر 

املستهدفة. الدول  القانوين عىل  غري 
وأشــار بقا هامانه، إىل التقرير الخاص بشأن التأثري 
الســلبي للتدابري القسية األحاديــة الجانب عىل احرتام 
حقوق اإلنســان قائال: »لقد حان الوقت ملحاكمة الواليات 
املتحــدة باعتبارها الجاين الرئييس، ومقاضاة بعض الدول 
األوروبيــة، لفرضهــا الحظــر غري القانــوين عىل الدول 

املستهدفة«.
وأضاف مندوب إيــران يف املكتب األورويب لألمم املتحدة: 

»مل تتمكــن حالة الطوار العاملية، أي جائحة كورونا، إجبار 
الواليات املتحدة عىل إظهار الرو اإلنســانية، واشــتد حجم 
الحظر األحادي الذي فرضته واشنطن خالل العامني املاضيني، 
لدرجة أنه مل يست حتى توريد ورشاء لقاحات كورونا، أو آلية 

ثار السلبية والضارة لهذا الحظر«. كوفاكس، من ا
وتابــع بقا هامانه: »تعترب هذه اإلجراءات جرمية ضد 
اإلنسانية ملا لها من آثار ضارة متعمدة وواسعة النطاق عىل 
املواطنــني األبرياء، من خالل تعريضهم ملصاعب اقتصادية 
قاســية تعادل الجــوع واملجاعة«، مضيفــا أن »املالحقة 
ثار  القانونيــة يجب أن تكون جزءا من أي خطة للحد من ا

اإلنسان«. حقوق  عىل  للحظر  السلبية 

قال الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس، امس، إّن »أمن املنطقة 
يتحقق من دون أّي تدخل أجنبي«.

وأعلن رئييس خالل مشــاركته يف قمة »شــانغهاي« أّن 
»التدخل األجنبي يف أفغانســتان يزيد من التعقيدات، وينبغي 

تأليف حكومة تشمل كل التيارات والقوميات«.
وأضــاف أّن »إيران ميكن أن تكون حلقة وصل ألوراســيا 
عرب ممر يربط الشــامل بالجنوب«، مبيناً أّن »إيران تبحث عن 

املفاوضات املثمرة، وال تريد التفاوض ألجل التفاوض«.
وتابع: »توجهات سياستنا الخارجية ترتكز عىل التعددية«.

كام أفاد بأّن »االســتكبار العاملي إىل زوال، والنظام العاملي 
يتغــري ملصلحة الدول املســتقلة«، مشــرياً إىل أّن »التهديد 

والضغوط يقيدان الديبلوماسية«.
أمــا عن موضوع العقوبات املفروضة عىل طهران، فقد قال 
رئييس: »يجب إلغاء املقاطعات املفروضة عىل إيران«، مشرياً 

إىل أن »طهران تعترب رفع العقوبات حقها املرشوع«.
وأمس، وقبل توجه رئييس إىل طاجيكستان للمشاركة يف 
اجتامعات »قمة شنغهاي«، قال إّن »مشاركتنا يف القمة سرتكز 

سيوية«. عىل عالقاتنا االقتصادية والثقافية مع الدول ا

ويف وقٍت ســابق من آب املايض، أكــد الرئيس اإليراين أّن 

»تعزيز عالقات إيران مع روسيا والصني من أولويات سياسته 

الخارجية«.

أعلنت وزارة الخزانة األمريكية فرض عقوبات عىل خمســة 
رجــال يف تركيا يشــتبه يف قيامهم بتقديــم خدمات مالية 

ومساعدات سفر لتنظيم القاعدة.
الخمســة هم مزي من املواطنــني األتراك واملرصيني الذين 
قالت وزارة الخزانة األمريكية إنهم قدموا أشــكاال مختلفة من 
الدعم لكبار أعضاء التنظيم الذي نفذ هجامت 11 أيلول 2001 

ومخططات أخرى ضد الواليات املتحدة.
يــؤدي تصنيف وزارة الخزانــة للرجال إىل تجميد أي أصول 
لديهم تحت سلطة الواليات املتحدة ووقفها يف جزء كبري من 
النظــام املايل العاملي. كام أنه جزء من حملة طويلة األمد ضد 

شبكة دعم تنظيم القاعدة.
، مديرة مكتب مراقبة األصول األجنبية  وقالــت أندريا جا
بــوزارة الخزانة، يف إعالنها عن هــذه الخطوة، إن الواليات 
املتحدة تعمل مع تركيا وحلفاء آخرين يف ســعيها إىل »فضح 

وتعطيل« شبكات دعم التنظيم.
ومــن بني املدرجني يف القامئة مجدي ســامل، وهو محام 
مرصي املولد قال املكتب إنه أحد امليسين األساسيني ألنشطة 

القاعدة يف تركيا.

وقالــت الواليات املتحدة إنه الزعيم الســابق لحركة الجهاد 

املرصيــة، بعد أن توىل هــذا الدور من زعيــم القاعدة أمين 

الظواهري.

خرون هــم محمد نرص الدين الغــزالين، وهو مرصي  وا

الجنســية، ونور الدين مصلحان، تر الجنســية، وجربيل 

. غوزيل، تر الجنسية، وسونري غورلني، وهو مواطن تر

ســيهدي الرئيس الرت رجب طيــب أردوغان كتابه »من 
املمكن إنشــاء عامل أكرث عدال« إىل قادة الدول املشــاركة يف 
اجتــامع الجمعيــة العامة لألمم املتحــدة مرتجام للعربية 

والفرنسية. واإلنجليزية 
وأفادت وكالة أنباء األناضول بأن أردوغان ســيتوجه األحد 
إىل نيويورك للمشــاركة يف اجتــامع الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، وحضور فاعليات أخرى هناك.
ويســتعرض الرئيس الرت يف كتابه »من املمكن إنشــاء 
عامل أعدل«، املعضالت السياسة العاملية، ال سيام الظلم وأزمة 
الالجئني واإلرهاب الدويل ومعاداة اإلسالم والتمييز العنرصي 
ورة القيام بإصال شامل،  وازدواجية املعايري، مشددا عىل 
خاصة يف مجلس األمن الدويل، كام يلفت إىل مشاكل الرشعية 

والوظيفة والشمولية والتمثيل يف املنتظم األممي.
ويؤكد أردوغان يف هــذا الكتاب عىل إمكانية إقامة عامل 
وذجي ومبد وشــامل  أكرث عــدال »من خالل اقــرتا 
واســرتاتيجي وقابل للتطبيق من أجل األمم املتحدة، حيث يتم 

فيــه ضامن العدالة يف التمثيل وإلغاء امتياز حق النقض«.
ويقــرت الرئيس الرت أيضا إجــراء إصال يف هيكلية 
مجلــس األمن الدويل، ورفع عدد أعضائه الدامئني من 5 إىل 

20 عضوا.
وذكــرت وكالة األنباء الرتكيــة أن عائدات الكتاب املرتجم 
إىل عــدة لغات مبا يف ذلــك العربية والروســية واألملانية 
واإلســبانية، ســيتم التربع بها بكاملها إىل إدارة الطوار 

والكوار الرتكية.

زارت رئيســة الوزراء الليتوانية، إنغريدا سيمونيته، امس، 
بولنــدا إلجراء محادثات شــملت أمــن املنطقة يف مواجهة 

ضغوط املهاجرين عىل حدود البلدين مع بيالروسيا.
وناقشــت ســيمونيته ورئيس الوزراء البولندي، ماتيوش 
، باإلضافة إىل أعضاء حكومتيهام، سبل منع الهجرة  مورافي
غــري الرشعية وتعزيز األمن عىل الحــدود الرشقية لالتحاد 
األورويب.هذا وشــهدت بولندا وليتوانيا والتفيا ارتفاعا حادا 
يف عمليات عبور املهاجرين العراقيني واألفغان والســوريني 
واألفارقة من بيالروس إىل أراضيها يف األشهر األخرية. وتتهم 

دول االتحــاد األورويب الثال بيالروس بدفع املهاجرين عرب 
، وتقول إنها تعترب ذلك  حدودها نحو حدود تلــك الدول الثال

عنرصا من عنا »حرب هجينة« ضد االتحاد األورويب.
وقالت رئيســة االتحاد األورويب، أورســوال فون دير الين، 
إنــه من خالل دفع املهاجرين نحــو الحدود الرشقية لالتحاد 
األورويب »اســتغل النظام يف مينســك )بيــالروس( البرش 
كأدوات«، فيام وصفته »بالهجوم الهجني لزعزعة اســتقرار 
أوروبا«.وأعربــت عــن دعمها لليتوانيا والتفيــا وبولندا يف 

جهودها ملنع هذه األعامل.

ــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ملنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ابـ ــباق االنت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدام السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ احتـ
رئيـــــــــــــــس الـــــــــــــــوزراء فـــــــــــــــي اليابـــــــــــــــان

بدأ أربعة مرشــحني؛ هم 
رســمّياً،  وامرأتان،  رجالن 
امــس الجمعــة، الحملــة 
رئيس  الختيار  االنتخابيــة 
الحزب الحاكم يف اليابان، يف 
29 أيلــول ، والتي تعد نقطة 
انطالق مبارشة للوصول إىل 

منصب رئيس الوزراء.
ومن شــبه املؤكــد أن يتم 
تعيني الفائز رئيساً للحكومة، 
بعــد التصويت عىل ذلك يف 4 
ترشيــن األول ، يف الربملان، 
إذ يهيمــن الحــزب الليربايل 

الدميقراطــي اليميني املحافــ عىل الحياة 
السياسية يف البالد.

بعد ذلك يفرتض أن تُجرى انتخابات ترشيعية 
يف ترشيــن الثاين ، عىل أبعد تقدير، يُتوقع أن 
تعّزز مكانة رئيس الوزراء الجديد، ما مل تحد 

ت كبرية. مفاج
وتحــد املرشــحون األربعــة لخالفــة 
يوشــيهيدي ســوغا، الرئيس الحايل للحزب 
الليربايل الدميقراطــي ورئيس الوزراء، الواحد 

خر، يف مقر الحزب يف طوكيو الجمعة. تلو ا
و يعترب كثريون أن  املرشح األوفر حظاً، هو 
تارو كونو، وزير اإلصال اإلداري املنتهية واليته، 
واملسؤول أيضاً عن حملة التطعيم الوطنية ضد 

كوفيد والبال من العمر 58 عاماً.
وشدد كونو الذي يحظى بشعبية، امس، عىل 
»األولوية« التي يجب أن تعطى ملصادر الطاقة 
اء بقوله إنه »ليس من الوهم أن يكون  الخــ
لدينــا يف يوم من األيام مصادر طاقة متجددة 
بنســبة 100 يف هذا البلد«. لكن كونو خفف 
يف الفــرتة األخرية معارضته للطاقة النووية، 
ويخوض حملته تحت شعار »النهوض باليابان«.

{ ال توجيهات بالتصويت {
مــام تقــّدم، يبدو أن املعركــة االنتخابية 
ســتكون مفتوحــة؛ ألن معظــم التيارات 

الرئيســية داخل الحــزب، مل تصدر عالنية 
تعليامت بالتصويت ألعضائها، خالفاً للعادة، 
حيُث قال توبياس هاريس، خبري منطقة رشق 
آسيا يف مركز أبحا العلوم السياسية »مركز 
«، يف مقابلــة مع وكالة  التقــدم األمري
»فرانس بــرس« إنها »معركة مفتوحة حقاً، 
ومن الصعب أن نقول إن ألي منهم األفضلية، 

رمبا لدى كونو مزايا، لكنه ضعيف«.
ويُعد املعتدل فوميو كيشيدا، وزير الخارجية 
الســابق، والبال من العمــر 64 عاماً، أخطر 
منافــس لكونو، ولديه تيــاره الخاص داخل 

الحزب.

{ أغلبية مطلقة {
هذا ويحتاج املرشــح إىل الغالبية املطلقة، 
للفــوز من الــدورة األوىل، يف انتخابات 29 
أيلــول، وســيتنافس املرشــحون عىل 766 
صوتاً، نصفها أصوات أعضاء الحزب املنتخبني 
خر  يف الربملان، وعددهــم 383، والنصف ا
ملسؤويل الحزب يف 47 مقاطعة يف األرخبيل.

أّما يف حالة عدم حصول أي مرشــح عىل 
أكرث مــن 50 من األصــوات، َفُتنظم دورة 
ثانية تفصل بني املرشحني النهائيني يف اليوم 
نفسه، ولكن، مبشاركة 430 ناخباً فقط، مبن 

فيهم جميع النواب.

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
ولــد الفقيد املهنــدس جورج 

زوجته شريين عويني وعائلتهام
بناتــه دياال )مراقب عام مايل 

يف وزارة الداخلية والبلديات(
بولــني زوجــة املهندس رائف 

أنطون
ه سليم ضومط وعائلته اشقا

بطرس ضومط وعائلته )نقيب 
املحامني سابقاً(

سمري ضومط وعائلته )نقيب 
املهندسني سابقاً(

عيد ضومط وعائلته
شــقيقه  ارملة  املعلويل  منى 
واوالدها  اديــب ضومط  املرحوم 

وعائالتهم
شــقيقته سعاد أرملة املرحوم 

سمري متى واوالدها وعائالتهم
اوالد شقيقته املرحومة فريدة 
زوجــة املرحــوم جوزيف فيصل 

وعائالتهم
وعائالت: ضومــط، بربريان، 
قســطنطني،  انطون،  عوينــي، 
، الجندي،  املعلويل، حــداد، من
صالح، متى، فيصل وعموم اهايل 
بلدة جون ينعون اليكم املأســوف 

عليه املرحوم

توفيق فؤاد ضومط
زوجته املرحومة ماري هرانت 

بربريان
املنتقــل اىل رحمته تعاىل يوم 
الخميــس الواقع فيــه 16 ايلول 

2021 متمام واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفســه 
الســاعة الثانية عرشة من ظهر 
اليــوم الســبت 18 الجــاري يف 
كنيسة مار يوسف، جون ـ قضاء 

الشوف.
نظراً للظروف الصحية الراهنة، 
تقبل  الكنيسة،  بارشادات  وعمالً 
التعــازي عــىل االرقــام التالية 
ونتشارك الحقاً بقداس إلهي لراحة 

نفسه.
جورج: 03/198515
سعاد: 04/540561
دياال: 70/161684

بطرس: 03/695696
بولني: 03/116823
سمري: 03/625695
سليم: 03/324023

عيد: 71/217822



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
السبت 18  أيلول 2021

: القــــــدم  كــــــرة  فــــــي  لبنــــــان  بطولــــــة 
( - ــبورتينغ  ــ ــ ــى س ــ ــ ــاء عل ــ ــ ــن لالخ ــ ــ ــوز ثمي ــ ــ ف

يناً عىل  حقــق اإلخاء األهيل عاليه، فوزا 
حساب سبورتين بنتيجة )1-0(، يف املباراة 
التــي جرت عىل ملعــب العهد أمس الجمعة، 
ضمن منافســات الجولة الثانية من الدوري 

اللبناين.
وشــهدت املباراة تســجيل الالعب محمد 
املــرصي لهدف الفــوز يف الدقيقة 45، بعد 
متريرة بينية من الالعب ســعيد سعد، حيث 
راو املرصي حارس سبورتين إبراهيم املقداد 

وسجل داخل الشباك.
ومع انطالق الشــوط الثاين حاول اإلخاء 
تســجيل هدف ثاٍن، لكن تســديدة حاتم عيد 
ارتدت من العارضة ومن ثم تســديدة ســعيد 

ســعد ارتدت من الـــــقائم األيــــــس 
. لــسبورتين

وكاد سبورتين أن يخطف نقطة من اللقاء 
بعد انطالقــة من عيل همدر حول من خالل 
الكرة للمنفرد متاما قاسم حنينو، حيث سدد 

خارج املرمى.
ورفــع اإلخاء األهيل عاليــه رصيده إىل 4 
نقاط، يف حني تجمد رصيد ســبورتين بدون 

نقاط.
ويلتقي اليوم الســبت شباب الساحل مع 

الصفاء، والحكمة مع األنصار.
وغداً األحد، يلتقي الربج مع التضامن صور، 

وطرابلس الريايض مع النجمة.

ــــــة ــــــم الدولي ــــــة عــــــادل حكي ــــــرات لبطول ي ــــــدء التح ب
ــة ــ ــ ــ ــرة الطاول ــ ــ ــ ــي ك ــ ــ ــ ــى ف ــ ــ ــ ــة للقدام ــ ــ ــ املفتوح

لقــــــــــــــــــاء لبنــــــــــــــــــان والبرازيــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي كأس ديفيــــــــــــــــــس
ــوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر الي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه ــاعة 45  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمي الس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاح الرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االفتت
ــــــــوز ــــــــدو ل ــــــــن بنجامــــــــن حســــــــن وأورالن ــــــــى بي ــــــــاراة األول : املب الســــــــاعة 

الحادية  الساعة  يف متام 
عرشة والدقيقة 45 من تاريخ 
اليــوم الســبت، يقام حفل 
االفتتا الرســمي للقاء بني  
لبنان والربازيل ضمن نها 
األوىل  العاملية  املجموعــة 
ملسابقة كأس ديفيس والذي 
يســتضيفه االتحاد اللبناين 
للتنــس عىل امللعــب األول 
للســيارات  اللبناين  للنادي 
عىل  بالكسليك  والســياحة 

مدى يومني.
الذي   ، االفتتا وســيقام 
لرئيس  كلمــة  ســيتخلله 
االتحاد اللبناين للتنس أوليفر 
فيصل، بحضــور الفاعليات 

ساء  الرياضية والديبلوماســية والعســكرية ور
واعضاء اتحادات وانديــة رياضية وعائلة التنس 
وعشــاق الرياضة عامة والكــرة الصفراء خاصة 

ورجال الصحافة واالعالم .
وظهــر أمس الجمعــة، جرت عملية ســحب 
قرعة املباريات يف مقــر النادي املضيف بحضور 
رئيساالتحاد اللبناين للتنس أوليفر  فيصل واألمني 
العام رميون كتورة، املندوب االســباين املنتدب من 
االتحاد الدويل للتنس غونزالو سرينودا، الحكم العام 
أرشف حّمودة، مدرب الفريق اللبناين فادي يوسف 
والعبي الفريق ومــدرب الفريق الربازييل خاميي 

اوليفيريا والعبي الفريق ورجال صحافة واعالم.
يف البداية كلمــة ترحيبية من لويس باز رّحب 
فيها بالحضور تلتها كلمة الحكم العام حّمودة الذي 
ين وأود أن شكر االتحاد اللبناين  قال »اهال بالحا
للتنس برئاسة أوليفر فيصل عىل الدعم كام الشكر 
اىل النادي اللبناين للسيارات والسياحة الستضافة 
اللقاء بني لبنان والربازيل. الشكر ايضاً اىل امني عام 
االتحاد اللبناين رميون كتــورة والحكم طانيوس 

كنعان واىل كل من سيساهم يف انجا اللقاء«.
ثم رش حّمودة آلية عملية سحب القرعة واشار 
اىل ان اليوم األول )اليوم السبت( سيشهد مباراتني 
يف فئــة الفردي ابتداء من الســاعة الثانية عرشة 
ظهــراً عىل تقام غداً األحد ثال مباريات ابتداء من 
الســاعة العارشة صباحاً )مباراة فئة زوجي ( ثم 

مبارايت الفردي.
وســيمّثل لبنان )املصنــف 36 يف العامل واألول 
عربياً( كل من بنجامن حسن وهادي حبيب وحسن 
ابراهيم وروي تابت وميشال سعادة بقيادة املدرب 

الوطني فادي يوسف.
ويف التصنيف العاملــي لفئتي الفردي والزوجي 
للفريق اللبناين يالح ان بنجامن حســن مصّنف 

420 يف الفــردي و735 يف الزوجــي والرقم 1 يف 
الفريــق اللبناين وهــادي حبيب )772 يف الفردي 
و1505 يف الزوجي والرقم 2 يف فريقه( وحســن 
ابراهيم )2114 يف الفردي و1731 يف الزوجي(. اما 
روي تابت وميشال سعادة فال تصنيف دويل لهام.

يقود الفريق املدرب فادي يوسف وهو العب دويل 
سابق أن شارك يف كأس ديفيس بني 2002 و2006.
ويف »جــردة تاريخية رسيعة« تجدر  االشــارة 
اىل أن لبنــان حقــق 9 انتصــارات يف آخــر 10 
مواجهات)خس لقاء واحد امام أوزباكســتان يف 
العــام 2019 وبنتيجة )2-3(  ضمن كأس ديفيس 
سيوية  وهي نتيجة ممتازة وتأهل من املجموعة ا
- األوقيانيــة الثالثة وصوالً اىل نهائيات املجموعة 
العاملية األوىل يف عهد رئيس االتحاد  اوليفر فيصل. 
كام ان بنجامن حسن حقق 8 انتصارات من أصل 9 
مباريات خاضها ضمن املســابقة. أما هادي حبيب 
فيسعى اىل تحقيق فوزه الـ 20 يف مسابقة كأس 

ديفيس.
عــىل صعيد الفريــق الربازييل )املصنف 26 يف 
العامل(، ففيليبــي ألفيس مصنف 201 يف الفردي 
و90 يف الزوجــي ورقم 1 يف فريقه وأورالندو لوز 
)مصنف 275 يف الفــردي و95 يف الزوجي ورقم 
2 يف فريقــه ( وماتيــوس دي أمليدا )مصنف 334 
يف الفــردي و496 يف الزوجي( ورافاييل ماتوس 
)مصنف 609 يف الفــردي و78 يف الزوجي(. اما 
الالعــب الخامس فهو مرســيللو دميوليني )غري 
مصنــف يف الفردي ومصنــف 51 يف الزوجي(. 

ويقود الفريق املدرب جاميي اوليفيريا.
والالفــت ان الربازيل خست 3 مواجهات )منها 
مواجهتان امام بلجيكا يف العام 2019 واوسرتاليا 
يف العــام 2020( يف آخــر 4 مواجهــات ضمن 

املسابقة.

{ الربنام الكامل {
ثم جرت عملية سحب القرعة حيث سحب الرئيس 

فيصل االسم االول ويف ما ييل برنام املباريات:
برنام السبت 18 ايلول:

11- االفتتا الرسمي وكلمة لرئيس  -الساعة 45
االتحاد اللبنــاين أوليفر فيصل ثم دخول الفريقني 

اىل ارض امللعب.
-الســاعة 12-فئــة الفردي:بنجامن حســن 
)املصنــف 1 يف  الفريق اللبنــاين( - أورالندو لوز 

)املصنف رقم 2 يف الفريق الربازييل(.
تليها املباراة الثانية بني هادي حبيب )املصنف رقم 
2 يف الفريق اللبناين( وفيليبي ألفيس )املصنف رقم 

1 يف الفريق الربازييل(.
برنام االحد 19 أيلول:

-الســاعة 10 - فئــة الزوجي: هــادي حبيب 
وحسن ابراهيم )لبنان( - رافاييل ماتوس مرسيللو 

دميوليني )الربازيل(.
تليها مباراة الفردي بني بنجامن حسن )املصنف 
رقم 1 يف الفريق اللبناين( - فيليبي ألفيس )املصنف 

رقم 1 يف الفريق الربازييل(.
اما املباراة الخامسة واألخرية فتجمع هادي حبيب 
)املصنف رقم 2 يف الفريق اللبناين( وأورالندو لوز 

)املصنف رقم 2 يف الفريق الربازييل(.
مــن ناحية ثانية، عرّب منــدوب االتحاد الدويل 
غونزالو سرينودا عن رسوره لوجوده يف لبنان ألول 
مرة وانه يلقى التعاون اىل اق الحدود من االتحاد 
اللبناين وان جميع األمور جاهزة النطالق اللقاء بني 

لبنان والربازيل السبت.
بــدوره، أعرب الحكم العــام ارشف حمّودة عن 
رسوره لوجوده يف لبنان مرة جديدة ومشــرياً اىل 
ان األمور تسري عىل ما يرام وأن امللعب األول جاهز 

الستضافة املباريات.

يحل ريال مدريد ضيفا عىل فالنســيا غداً األحد 
يف أبرز مباريات الجولة الخامسة من منافسات 

الدوري اإلسباين ملوسم 2022-2021.
ويبحــث ريال مدريد بقيــادة املدرب اإليطايل 
كارلو أنشــيلويت عن مواصلــة االنتصارات، بعد 
الفوز الثمني للغاية عىل إنرت ميالن بدوري أبطال 
أوروبا بهدف نظيف، ليستهل الفريق مشواره يف 

شكل. بأفضل  البطولة 
وسيســعى الريال لتخطــي عقبة فريق قوي 
مثل فالنســيا بقيادة املدرب خوســيه بورداالس 
يف ملعبه »ميستايا«، رغم صعوبة املهمة، حيث 
مني الفريق املل بهزمية ثقيلة عىل هذا امللعب 
يف املوســم املايض بنتيجــة 1-4 منها 3 ركالت 

جزاء لالعب كارلوس سولري.
وميثل املستوى املميز لـ«الخفافيش« والبداية 
الرائعــة له يف الليغا تحديا حقيقيا لقدرة الريال، 
الذي قد يراهن مدربه عىل تغيريات يف التشكيلة 

املباريات. لرتاكم  األساسية 

{ شــباب ريال مدريد كلمة الس {
ورمبا تكون الظروف قــد حرمت ريال مدريد 

من التعاقد مع كيليان مبايب مهاجم باريس سان 
جريمــان، لكن العبيه الشــبان أظهروا للمدرب 
كارلو أنشــيلويت يف بداية املوسم قدرتهم عىل 

أي جوانب قصور. تعويض 
وســجل املهاجــم الربازيــيل فينيســيوس 
ن بالدوري  جونيور )21 عاما( 4 أهداف حتى ا
اإلســباين بينام أحرز مواطنه رودريغو البال 
عمــره 20 عاما هــدف الفوز يف انتصار الريال 
الصعب بدوري األبطال عىل إنرت ميالن بعد عمل 
رائــع من الوافد الجديد إدواردو كامافينغا )18 

عاما(.
ويستعد الثالثة بقوة للعب أساسيا يف مباراة 
محفوفة باملخاطر أمام فالنســيا الذي مل يخس 
ن حيث ســيواجه الريــال أصعب اختبار  حتى ا
يف أجواء عدائية أمام جامهري متحمسة للفريق 
الذي أنعش حظوظه تحت قيادة املدرب خوســيه 

بورداالس.
يذكر أن ريال مدريد، هو من يحتل صدارة ترتيب 
الدوري اإلسباين برصيد 10 نقاط بفارق األهداف 

عن فالنســيا وأتلتيكو مدريد عىل الرتتيب.
ويحل أتلتيكو مدريــد حامل اللقب الذي ميلك 

أيضا عرش نقاط ضيفــا عىل أتلتيك بيلباو اليوم 
السبت.

ويعاين فريــق املدرب دييغو ســيميوين لهز 
الشباك هذا املوسم وســيأمل املدرب األرجنتيني 
يف وقــوف املهاجم العائد أنطوان غريزمان عىل 

قدميه رسيعا مرة أخرى.
وتنتهي هذه الجولة مبواجهة بني برشــلونة 
املبتــىل باإلصابات أمام ضيفــه غرناطة بعد غد 

االثنني.
وســيفتقد الفريق الكاتالــوين، الذي ال يزال 
يرتنح بعد الخســارة 3-0 أمام بايرن ميونيخ يف 
دوري األبطــال، عثامن دميبيل ومارتن برايثويت 
وبيدري وجوردي ألبا وســريجيو أغويرو وأنسو 

فايت يف هذه املباراة.
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 10 نقاط
10 نقاط  فالنسيا   -2

10 نقاط أتلتيكو مدريد   -3
4-  ريال سوسيداد 9 نقاط

8 نقاط  بلباو  أتلتيك   -5

يدخل تشــيليس اختبارا صعبــا عندما يواجه 
غرميه توتنهام يف ديريب لندين، غداً األحد، ضمن 

الجولــة الرابعة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وسيواجه تشــيليس اختبارا قويا ملدى قدرته 
عىل املنافســة عىل لقب الدوري اإلنكليزي، قبل 
أن يخوض التحدي األكرب أمام مانشســرت سيتي 

التايل. األسبوع 
وينتظــر كبار الــدوري اإلنكليــزي، ليفربول 
ومانشســرت يونايتد ومانشســرت ســيتي، تعرث 
تشــيليس أمام توتنهــام، خصوصا وأنه الفريق 
األصعب واألرشس هذا املوســم يف املنافسة عىل 

. الربميريلي لقب 
وبينام ســيبدأ تشيليس املواجهة أمام توتنهام 
باعتباره األكرث ترشيحا للفوز، سيعرف الربتغايل 
نونو إســربيتو ســانتو املدير الفني للسبريز إىل 
أي مدى مــن الجاهزية وصل إليها فريقه عندما 

يصطدم بفريق املدرب توماس توخيل بطل دوري 
أبطال أوروبا أوروبا.

ويعد تشيليس أحد 4 فرق تتصدر ترتيب الدوري 
ن ومتلك جميعا 10  املمتــاز ومل تخس حتــى ا

نقــاط من 3  انتصارات إضافة إىل تعادل وحيد.
خر، فــإن توتنهام بني 3 أندية  عــىل الجانب ا
تتأخــر بنقطة واحدة عن فرق املقدمة بعد أن فاز 
بأول 3 مباريات لــه، من بينها انتصار مثري عىل 
مانشســرت سيتي لكنه خس 0-3 أمام كريستال 
ل  باالس مطلع األسبوع لتتوتر األجواء بعد التفا

الكبري يف بداية املوسم. 
ويبدو أن الهزمية ال تزال ترتك أثرا عىل توتنهام 
الــذي تعادل 2-2 مع ريــن الفرنيس، عىل ملعب 
األخــري، يف الجولة األوىل مــن دور املجموعات 

لدوري املؤمتر األورويب.
ومل يخس تشــيليس أمام توتنهام يف الدوري 

املمتــاز منذ الهزميــة 1-3 يف ملعب »وميبيل« 
.2018 الثاين  بشهرترشين 

ويعد فريق املدرب توخيل مرشــحا بقوة للفوز 
خاصــة يف وجــود املهاجم البلجيــ روميلو 
لوكاكو الذي قدم بداية قوية بعد انتقاله من إنرت 

الصيف. ميالن خالل 
يذكر أن تشــيليس فاز يف آخر مبارياته بهدف 
وحيــد يف ملعبه عــيل فريق زينيــت الرويس 
بدوري أبطال أوروبا، أحرزه الوافد الجديد روميلو 

لوكاكو.
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة:

1- مانشسرت يونايتد 10 نقاط
2- تشيليس 10 نقاط
3- ليفربول 10 نقاط
4- إيفرتون 10 نقاط

5- مانشسرت سيتي 9 نقاط 

طــــــي فالنســــــيا الــــــدوري اإلســــــباني: الشــــــباب ســــــالح ريــــــال مدريــــــد لت

الــــــدوري اإلنكليــــــزي:  منافســــــين يترقبــــــون ديربــــــي تشيلســــــي وتوتنهــــــام

رز ط ا ري  ي م  ليفر  بناين  اد ال ي اال ر

ازي ال يب الفي  ي لبنان  نفان ر  بنجام ح  ا رعة ية س ال ل ع ود  ال العا ا ح

ازي ال بناين  ية م الفري ال ازي ة ال ي البع ر ي 

ــــــــي ملجمــــــــع البورتميليــــــــو املهرجــــــــان الريا

ي ع ر عادل ح ال

ور ر 

البوندسليغا: بايرن ميوني يسعى إلى انتزا الصدارة
يســعى بايرن ميونيخ إىل نتــزاع صدارة 
ترتيب الدوري األملاين ملوســم 2022-2021، 

عندما يواجه فريق بوخوم اليوم السبت.
وال يتصــدر بايرن ميونيخ أو بوروســيا 
دورمتوند جدول ترتيب الدوري األملاين، حاليا 
يف ظل احتالل فولفســبور للصدارة، إال أن 
الفريقني األشــهر يف أملانيا يتطلعان للعودة 
للصــدارة عندمــا تنطلق مباريــات الجولة 

الخامسة.

، وصيف  وكان بايــرن ميونيخ أبعد اليبزي
العام املايض، عن املنافســة بعدما تغلب عليه 
4-1 يوم الســبت املــايض، قبل أن يفوز عىل 
برشــلونة بثالثيــة يف دوري أبطال أوروبا 

مساء الثالثاء الفائت.
بدوره، تغلب بوروسيا دورمتوند عىل باير 
ليفركوزن 4-3 يف مباراة مثرية ضمن الجولة 
املاضية بالدوري قبل أن يهزم بشكتاش الرت 

2-1 يف دوري أبطال أوروبا.

ة اب بوسرت ا

جور سويد

 تحت ارشاف االتحاد اللبناين لكرة الطاولة، 
تنظّم«روك برودكشن« وبالتعاون مع »ايجي 
سبورت« »بطولة عادل حكيم الدولية الرابعة 
املفتوحــة للقدامى يف كرة الطاولة« يف 15 
و16 و17 ترشيــن األول  املقبل يف »انطوان 
شويري ســتاديوم« يف نادي غزير. والفئات 
 ) العمريــة املعتمدة يف البطولة )ذكور وانا
هي: 30-39 ســنة، 40 -49 ســنة، 50 -59 

سنة، 60-69 سنة، 70 سنة وما فوق.....
والبطولــة مخصصة للفــردي والزوجي 
والفــرق. وحّدد رســم املشــاركة مبائتني 
وخمســني الف لرية لبنانية  كام حّددت آخر 
مهلة للتســجيل يف 10 ترشين األول املقبل. 
وُسّمي املرصي املهندس خالد الصالحي )رئيس 
االتحاد األفريقي لكرة الطاولة( املندوب الفني 
للبطولــة والالعب الدويل وحامل لقب كأس 
لبنان يف كــرة الطاولة روك حكيم مديراً لها 
مع العلــم ان حكيم يواصل تدريباته املكثفة 
للمشــاركة يف البطولة. ويقول حكيم »لقد 
بدأنا التحضريات عىل كافة األصعدة للبطولة 
التي تعني يل الكثري خاصة انها تحمل اســم 
والدي الراحل الحبيب عادل. وآمل مشــاركة 
كثيفة لبنانية وعربية واجنبية واود ان اشكر 
االتحاد اللبنــاين لكرة الطاولة الرشافه عىل 

الدورة وكل من سيســاهم يف انجاحها  عىل 

غرار النسخات الثال السابقة وسيتم االعالن 

عن اللجنة املنظمة الحقاً.

هذا وتتم عملية التسجيل عىل احد الربيدين 

االلكرتونيني التاليني:

khsalhy@gmail.com

rock.h.hakim@gmail.com

واصــل مجمع البورمتيليو يف الكســليك 
مهرجانه الريايض السنوي.

ويف ما ييل النتائ التي ســجلت أمس يف 
لعبــة التنس التي أقيمت أمــام جمهور من 

محبي اللعبة: 
فردي شباب: 

فاز روي خوري عــىل جوي حرب )3-6( 
و)4-6(

فاز جورج سويدي عىل ادو أبو نعوم )6-9(
زوجي شباب:

فاز جوي حرب وجورج سويدي عىل طوين 
أسمر ووائل شلهوب )6-3( و)2-6(.

وفاز هاين برشــا وروي خوري عىل اييل 
صفري ووديع سامحة )6-2( و)1-6(.

هذا وتستمر الدورة يوميا ابتداء من الساعة 
الواحدة بــإرشاف اللجنة الرياضية وبرعاية

.    
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  فرانك نوريس 

اخترب معلوماتك

1ـ من الطيور. 
2ـ ســالَمت وعاملــت 

بلطف. 
3ـ تعب، فأس.

4ـ أمكنــة درس القمح 
يف القرى.

5ـ صاحب فكرة حصان 
طروادة.

قضــاء  يف  بلــدة  1ـ 

حاصبيا.

2ـ من وسائل االعالم. 

3ـ ُحّب، عائلة. 

الحق  عــن  أتجاوز  4ـ 

وأظلم. 

5ـ نتلطّخ بالِطيب.

بحار عريب  ولد يف القرن الخامس عرش. ُعرَف بأسد 

البحر. رافق ســنة 1497 فاسكو دي غاما اىل الهند. له 

كتاب الفوائد يف ِعلم البحر والقواعد. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت:

5+8+6+1+3+8- دولة أمريكية. 

2+7+8+6+1- مصيف لبناين.

3+6+5+9- مدينة سورية. 

10+8+3+1- لعبة مسلية.

4+1+7- بقَي وظل.

5+8+2- أظهَر الس.

7+4+2- أحسَن الثناء عىل.

2+9- زاَر األماكن املقدسة.

1ـ ما إسم العب الكرة اللبناين املشهور يف زمانه. لقب 

بأمري الكرة اللبنانية، وتويف بالحمى عام 1933

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم املدينة العربية التي لقبت بـِ أم القرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اســم الدولة التي فازت ببطولة كأس العامل عام 

1970

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم املدينة االيطالية التي طُبَع فيها أول كتاب 

باللغة العربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من كان أقدم وأشــهر سجني يف العامل، وقد تويف 

عام 2013 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم االمريكية التي أحــرزت بطولة العامل يف 

االنزالق املتعرج الكبري لعام 1985

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو املغني القديم الذي لّقب بـِ املغني األشقر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم أعىل جبل جزيري يف العامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ يف أية مدينة يابانية إفتتح أول مطار عائم، وفريد 

من نوعه يف العامل، وذلك يف أيار 1995

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

السطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

تأتيك مســاعدة قيمة لتحقيق عمل يستلزم 
ابتكارا وابداعا. اعط فرصة للحبيب  يربهن 

لك عن صدق حّبه، ودعه يتكلم بحريّة. 

تنفتــح عىل األمور عن قناعة وانســجام 
ألنك تجد فيها الخالص. العالقات االجتامعية 
بإمكانهــا أن تكــون ذات فائدة كبرية لك يف 

املستقبل.

توقــع نتائ ممتازة عىل صعيد العمل الذي 
قمــت به مؤخرا. النــاس الذين تتعامل معهم 

يوميا ينظرون اليك بعني االحرتام والتقدير. 

ســتعرف أمرا مهام أو ستكشــف رس أحد 
األشخاص. تستطيع يف هذه الفرتة أن تحقق 
أكرث بكثري مام حققت يف ما م من أعامل. 

من الطبيعي التعرض للخســائر بني الفرتة 
واألخرى، ومع ذلك ترفض املساعدة من بعض 
ء من  ك القيــام ب املقربــني منك. لن ي

التواضع.

أوضاعك املهنية يف طريقها نحو االستقرار 
التــاّم. تتوصل هذه الفرتة اىل احدا تغيريات 

جمة تحّسن وضعك املايل واالجتامعي.

الشــأن املادي يقفز اىل واجهة إهتامماتك 
ونة. ال تكن عصبيا واستمع اىل نصائح  هذه ا

الرشيك، فهو يّس ويسعده أن تصغي إليه. 

ال تعتمــد فقط عىل الح والوقت، بل ثابر 
لتصل اىل أهدافك النبيلة. اخرج وتقّدم فالهجوم 

يكسبك املعركة، وتحقيق االنتصارات.

تستعيد زمام األمور وتعال بفطنة ومهارة 
الصعوبات التي تعرتض مســريتك. الشجاعة 
ميزة رائعة رشط األ تدعها تتحول اىل تسلط. 

أنت فر بطبعك وقادر عىل احتامل املشاكل 
والصعوبات. حياتك العاطفية ممتازة، وستجد 

نفسك محاطا مبن يحرتمك ويحبك. 

تابع طريقك ألن قوة شخصيتك ستساعدك 
عىل فرض نفسك يف املكان الذي تتواجد فيه، 

فتكسب من خالل ذلك الثقة واالحرتام.

دينامي يف عملك ولن يصعب عليك القيام 
بأصعب املهامت، بحيث تقطف يف هذه الفرتة 
ــار الجهود الجبارة التــي بذلتها يف األيام 

املاضية. 

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(

أمانة
أرزة

اعتناء
التضامن

األوروغواي
النجمة

بنسلفانيا
بريوت

براءة
بداية

بنايات
بولونيا

تهنئة
جوائز
خبري

خطوط
دعائم
دروب
روائع
رقراق
رفوف

زق
زهور

سنابل
شص

رشائع
صحف
ضفة

ضامنة
طرب

طبيعة
ظن

عندليب
غزال
غمد

غيفارا
فيزوف

كلامت
كتب

مارون
نيو جرزي

هناء

هواء

يوم

يافع

يريفان.

الحل السابق
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 سورينام

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 سنة 1958

2ـ مريفت أمني. 

3ـ املغني حكم الوادي. 

4ـ الياس الخوري. 

5ـ جبل برناس. 

6ـ اليوبيل الوردي. 

7ـ جان مرموز. 

8ـ ميخائيل غورباتشوف.

1ـ تركيا. 

2ـ وجبات. 

3ـ لور. 

4ـ وعيته. 

5ـ زيتون.

1ـ تولوز. 

2ـ رجوعي. 

3ـ كربيت. 

4ـ يا، تُو. 

5ـ أتكّهن.

1ـ سانت لويس، العني

، اس 2ـ تولوز، نعال

3ـ يزيّنونها، سمر

4ـ فا، سم، يداهنون

حلــوان،  اب،  أنــب،  5ـ 

تكساس

6ـ عم، السند، يعرف، مل

7ـ ين، كاسينو، نريويب

8ـ يارد، بياقوت، مرص

9ـ أمل، ويفّ، ليل، سقِيي

10ـ دانيال، نّتقي، رضاب

11ـ بالد، سن، دنا، بر

12ـ يوم ســعيد، سارين، 

هادي

، دينامو 13ـ رسام، بكر

1ـ ستيفاين، ألبري
2ـ أوزان، نيم، لوس

3ـ نيل، بع، الداما
4ـ تونس، مكر، أدسم

5ـ لزوما، أدّون
6ـ بأس، فيليب

7ـ ينهي، ليبيا، دك
8ـ سعاد حسني، لّس

9ـ النوال، نسك

10ـ الفهود، قني، اي
، نا، فولتري ّ 11ـ ل

12ـ سوين، يد
13ـ ياِمن، عن، سيدين

14ـ نس، ترياق
15ـ كفر، يراها
16ـ وميض، أم

17ـ البّص، ابدو
18ـ سمري صربي

1ـ بلدة يف الشــوف، بلدة 
يف عكار.

بالضيف، قمح،  2ـ رّحبت 
معدن. 

نائب  بقــّوة،  جــذَب  3ـ 
لبناين راحل. 

، جميالت،  َ 4ـ ضعَف وج
للنهي.

5ـ أمري بريطاين، عبوري.
6ـ رئيس كونغويل راحل، 

مدينة يف بولونيا.
7ـ طعــام، نهر يف أملانيا، 

حرَّك وزعزَع.
8ـ مال وعدَل عن، عاصفة 

بحرية، مدينة يابانية.
9ـ يواصــل، لعبة طاولة 

الزَهر.
حــاوره   ، ُملــ 10ـ 

وناقشُه، نعم باألجنبية. 
11ـ أديب عبايس، ضعف. 
12ـ رشكة طريان آسيوية، 

فيلسوف اغريقي.
13ـ الربية، شكل وهيئة، 

يشّح.
14ـ األفاعــي، بلــدة يف 

قضاء عاليه. 
15ـ مرض صدري، ضمري 

. متصل، 
16ـ نائب لبناين سابق. 

17ـ رسب، يظهر.
18ـ فنانة لبنانية معتزلة 

صاحبة الصورة، ِعدل ثقيل.

1ـ عاصمة آســيوية، من 
ملوك صور قدميا. 

مغنية  إســتخبارات،  2ـ 
لبنانية. 

3ـ من الشــعوب، خليفة 
أموي.

4ـ عبودية، حيوان صبور، 
نقيض رشاء، اترك.

، رجــل ضعيــف،  ّ 5ـ ر
شــاعر لبناين راحل لّقَب بـِ 

بلبل القصيد.
6ـ رئيــس وزراء إيطايل 
راحل، واِضح، متشــابهان، 

ماركة صابون.
7ـ أوثقــوا وشــّدوا، نهر 
أورويب، قائد مشــهور يف 

التاريخ. 
مدينــة  أكملوهــا،  8ـ 

فرنسية، حّية ذكر. 
9ـ يكســو الجَمل، عملة 
اليابان،  عملة  الســعودية، 

قطَعة من الثوب. 
بلدهــم،  يرتكــون  10ـ 
تلعبــون ومترحون، نقيض 

حاّر. 
11ـ الزوجة الثانية للملك 
فــاروق، كالم خفّي، حائط 

يلتّف باملدينة.
12ـ عَســل، يواصلــون 

ويتابعون، كالمك. 
الذين  الحاِذق،  تدعم،  13ـ 

ميّثلون دولهم خارج البالد.
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ود ات الو الو ع حال يف م

نجاح مبادرة املازوت االيراني وامليقاتي يعتبرها »انتهاكاً  للسيادة«... وصمت السفارة االميركية وتعجب اوروبي واستهجان سعودي
رئيـــــس الجمهوريـــــة ورئيـــــس الحكومـــــة على توافق فهـــــل يتحّول ميقاتي زعيماً للطائفة الســـــنّية؟
جعجع حليف الســـــعودية الوحيد... والدوالر يرتفع وأزمة املحروقات مســـــتمرة رغم رفع االســـــعار

أســــــتراليا ترفــــــض االنتقــــــادات الفرنســــــية بشــــــأن صفقــــــة الغواصــــــات... وبوريــــــل: لقــــــرار مســــــتقل لالتحــــــاد األوروبــــــي

غوتيريــــــش يدعــــــو الســــــتثناء طالبــــــان مــــــن العقوبــــــات وواشــــــنطن تطالــــــب بإعفــــــاء قادتهــــــا مــــــن حظــــــر الســــــفر

تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
السبت 18  أيلول 2021

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

خطوة حزب الله ونجاحه يف اســترياد املازوت االيراين 
خاصة عرب ســوريا حيث تفرض الواليات املتحدة قانون 

قيرص عىل سوريا.
وبقي االتحاد االورويب عىل الحياد بالنســبة لصفقة 

املازوت االيراين فلم يعلق ال ســلبا وال ايجاباً.
اما االعالم الســعودي وبعض االمراء فقد استهجنوا 
قيام حزب الله باسترياد املازوت االيراين عرب سوريا اىل 
لبنان. واحد االمراء غرّد عىل تويرت قائال: ان لبنان انتهى.

{ توافــق عون وميقايت... فهل يتحّول ميقايت 
زعيامً للطائفة السّنية {

يبــدو انــه عىل عكــس العالقة التي كانت ســيئة 
ومتوتــرة بني رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
والرئيس سعد الحريري، فان العالقة بني عون وميقايت 
هــي عىل توافق تام، وقد ظهــر ذلك من خالل رسعة 
اقرار البيان الوزاري برئاسة عون يف جلسة الحكومة، 
كذلك تفاهم الوزير باسيل مع الرئيس ميقايت واعالنه 
ان التيــار الوطني الحر ســيمنح الثقة للحكومة. هذا 
االمــر، بعد ابعاد الرئيس الحريري عن رئاســة مجلس 
الــوزراء وتويل الرئيس ميقايت رئاســة الحكومة، تم 
يت: هل يتحّول الرئيس ميقايت زعيامً  طر الســؤال ا
للطائفة الســنية خاصــة اذا نجحت االتصاالت وقام 
ميقايت بزيارة اململكة العربية الســعودية وخصوصاً 
ايضــاً ان الرئيــس ميقايت يرّص عىل تطبيق دســتور 
الطائف وصالحيات الرئيس السني بكل حذافريه. وهذا 
ما ســيضايق رئيس الجمهورية العامد ميشال عون مع 
انــه عىل توافــق مع ميقايت. اضافــة اىل ان الرئيس 

ميقايت ســيكون رئيســا للحكومة التي سترشف عىل 

االنتخابــات. فهل يأيت بكتلة نيابية وازنة

{ جعجع الحليف للسعودية {

بعد فرز املواقف يف لبنان يبدو ان الدكتور سمري جعجع 

تحّول اىل الحليف  الوحيد للمملكة العربية الســعودية 

وان عدم اشــرتاكه يف الحكومــة وقراره بحجب الثقة 

عنها امر يدغد مشــاعر االعجاب الســعودي بجعجع 

ومبوقفه.

وهنالــك نقطة هامة وخطــرية وهي ان جعجع هو 

اول شــخصّية سياســّية يعلن يف خطابه يف مهرجان 

تحريض الطائفة الشــيعية عىل حزب الله واملقاومة. 

وهــذا هو املوقف الســعودي التي تطالــب به الرياض 

والقيادة الســعودية العليــا طلبت من جعجع تحريض 
الطائفة الشــيعية  ترفع البطاقة الحمراء يف وجه 
حزب اللــه واملقاومة وهو امر خطري، الن حزب الله مل 
يقم يف اي مرة يف خطاباته السياســية عىل تحريض 
املســيحيني واملوارنة عىل قيادة الدكتور سمري جعجع 

يف القوات اللبنانية.

{ الدوالر يرتفع وازمة املحروقات مستمرة {

هل عادت مافيا الدوالرات والتالعب باسعاره وتحقيق 
اربا كبرية، اىل السيطرة عىل السوق اللبنانية ذلك انه 
بعد ان انخفض الدوالر اىل مستوى تحت 14 الف لرية عاد 
15 لرية وحصلت عمليات  وارتفع فجــأة امس اىل 500
رشاء بالدوالر بكرثة ورفض الرصافون بيع الدوالر طيلة 
يوم امس بل كانــوا يطرحون رشاء الدوالر وبيع اللرية 

اللبنانية.

{ ازمة املحروقات {
رغم رفع ســعر صفيحــة البنزين اىل  180000 لرية 
واعالن الئحة اســعار البنزين واملــازوت وغريها فان 
ازمة املحروقات بقيت مستمرة ومل يحصل توزيع منظم 
للبنزيــن عىل محطات الوقــود، ومل تفتح كل محطات 
الوقود ابوابها بل 30 من املحطات عملت عىل تســجيل 
طوابــري طويلة جدا بالوقــود وبكميات قليلة واغلقت 
ابوابها عند الساعة 2 بدال من الساعة 5 من بعد الظهر.  
وهكذا خالل شهرين ونصف الشهر ارتفع سعر صفيحة 
البنزيــن من 24 الف لرية اىل 180000 الف لرية. ويبدو 
ان مديريــة النفط يف وزارة الطاقة لديها خطة لتوزيع 
البنزين واملازوت عىل كل االرايض اللبنانية للخالص من 
ازمة املحروقات التي تشــل البلد وتقوم بالتسبب بعذاب 

كبري للشعب اللبناين.

وتابع داتون »ســُتعَزز قدراتنا الجوية وســتعزز قدراتنا 
أيضا«. العسكري  املوقف  البحرية وبالتأكيد 

وميتلــك الجيــش األمري بالفعل وجــودا غري دائم يف 
داروين شــامل أسرتاليا، حيث يتم نرش حوايل 2500 جندي 

من مشــاة البحرية كل عام بشكل تناويب إلجراء تدريبات.

{ غضب فرنيس {
وردت فرنســا بغضب عىل خســارة الصفقــة التي تصل 
قيمتهــا إىل 40 مليار دوالر، ووصفت التحرك األمري بأنه 
»طعنة يف الظهر«.ونفى املتحّد باســم السفارة الفرنسية 
يف واشــنطن أن تكون الواليات املتحدة أبلغت فرنســا عن 
تحالف جديد، بني واشــنطن وكانبريا ولندن، ميكّن أسرتاليا 
مــن الحصول عىل غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية.

وأوضــح املتحد الفرنيس أن بالده مل تُبلّ بهذا املرشوع 
إال بعــد نرش املعلومــات األوىل يف الصحافــة األمريكية 
واألسرتالية، والتي سبقت إعالن الرئيس األمري جو بايدن 

قليلة. الرسمي بساعات 
ونقلت وكالة األنباء الفرنســية - عن مســؤول حكومي 
مل تسمه - أن الســلطات ألغت احتفالية كانت مقررة مساء 
الجمعة يف مقر إقامة السفري الفرنيس بواشنطن، بعد إلغاء 

عقد تزويد أسرتاليا بغواصات فرنسية.
مــن جهته، وصــف وزير الخارجيــة الفرنيس جان إيف 
لودريان تراجع أســرتاليا عــن صفقة رشاء الغواصات بأنه 
طعنة يف الظهر وخيانة للثقة التي أعطتها باريس لكانبريا. 
 France( »وأعــرب - يف ترصيحات إلذاعة »فرانــس إنفو
Info(- عن غضبه من املوقف األسرتايل، مؤكدا أن املوضوع 

لــن ينتهي مبجرد إعالن كانبريا إلغاء الصفقة.
وكانت أســرتاليا اختارت عام 2016 رشكة بناء الســفن 
( لبناء أســطول  الفرنســية »نافال غروب« ) 
غواصــات جديد بقيمة 40 مليار دوالر، لتحل محل غواصات 

كولينــز التي م عليها أكرث من عقدين.

{ موقف واشنطن {
يف املقابل، أشــاد مسؤول بالبيت األبيض - يف ترصيحات 

صحفية - باالتفاق الدفاعي بني واشــنطن ولندن وكانبريا، 
مؤكــدا أن بــالده تتعاون بشــكل وثيق مع باريس بشــأن 
األولويات املشــرتكة يف منطقة املحيطني الهندي والهادي، 

القيام بذلك. وستواصل 
وأضاف هذا املســؤول أن تنشــيط التحالفات والرشاكات 
لدعم النظام الدويل يعني تعزيز العالقات التاريخية الطويلة 
األمــد »مبا يف ذلك مع حلفائنا يف حلف شــامل األطليس 

)الناتو( واالتحاد األورويب«.
وأضــاف املســؤول األمري أن بالده تتطلــع للعمل مع 
االتحاد األورويب لتعزيز األهداف املشــرتكة يف املنطقة، مبا 

يف ذلك عرب الحوار بشأن الصني.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبري بالبيت 
األبيض أن مســؤولني كبارا يف اإلدارة األمريكية »كانوا عىل 
اتصال مع نظرائهم الفرنسيني ملناقشة« االتفاقية العسكرية 
الجديدة مع أســرتاليا »مبا يف ذلك قبل اإلعالن« الذي صدر 

األربعاء.
وأضاف املسؤول طالبا عدم كشف هويته »كام قال الرئيس 
)بايدن( األربعاء، نتعاون بشــكل وثيق مع فرنســا بشــأن 
أولوياتنا املشــرتكة يف املحيطني الهندي والهادي وسنواصل 

بذلك«. القيام 
من جهتها، قالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني سا 
إن الواليات املتحدة ترّحب مبنافسة الصني، وال تسعى للرصاع 

معها.
وأضافــت أن بالدهــا ســتواصل العمــل والتعاون مع 
الرشكاء والحلفاء بأوروبا لضــامن أمن منطقة املحيطني 
الهنــدي والهادي. كام نوهت بتقدير واشــنطن للعالقات 
مع فرنســا، وأشارت إىل أن رشاء أسرتاليا تقنيات أمريكية 
شــأن يخص األسرتاليني. وكشــفت أن األمريكيني تحدثوا 
مع املســؤولني الفرنسيني قبل إمتام صفقة بيع الغواصات 

أسرتاليا. إىل 
وقال وزير الخارجيــة أنتوين بلينكن إن بالده وبريطانيا 
وأســرتاليا ستعزز تعاونها يف مجاالت الدفاع واألمن، ضمن 
( التي أعلنها بايدن. وأكد بلينكن  مبــادرة »أوكوس« )
أن املبــادرة تعكــس التزام البلدان الثالثة بحامية الســالم 

واالستقرار يف منطقة املحيطني الهادي والهندي.

{ قلق صيني بال {
وقــد   أعرب وان كون مندوب الصني لدى املنظامت الدولية 

يف فيينا عن قلق بكني البال إزاء املســاعدة املعلنة من قبل 

الواليات املتحدة وبريطانيا المتالك أســرتاليا غواصات تعمل 

النووية. بالطاقة 

وخــالل كلمة أمــام اجتامع مجلس محافظــي الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية، قال املندوب الصيني إن هذه الخطوة 

تشجع عىل االنتشــار النووي، وإن ذلك يتنا مع معاهدة 

النووية. منع انتشار األسلحة 

وطالــب املندوب الصيني الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 

احة عن موقفها الرســمي من عقد أســرتاليا  بالتعبــري 

رشاكة مع الواليــات املتحدة وبريطانيــا القتناء غواصات 

تعمل بالدفع النووي، وهــو ما يتعارض مع التزامات الدول 

ها  الثال املعنية، وفق قوله.وتبحث الواليات املتحدة وحلفا

عن طــرق للتصدي لقوة ونفوذ الصني املتنامي، وال ســيام 

تحركاتها للحشــد العسكري والضغط عىل تايوان وعمليات 

االنتشــار يف بحر جنوب الصني املتنازع عليه.

مــن جانبه، قــال املفوض األعىل للسياســات الخارجية 

باالتحــاد األورويب جوزيب بوريــل إن الوقت أصبح ملحا 

أكرث من أي وقت م لقرار مســتقل لالتحاد، يحاف عىل 

ســيادته ويجعله قادرا عىل اتخاذ قرارات لها عالقة مبارشة 

مبصالحه.وأضــاف بوريل أن هناك حاجة إلبرام رشاكة مع 

منطقة جنوب املحيط الهادي، باالعتامد عىل برنام يشــمل 

التعــاون الدفاعي والتنوع البيئي والتبادل األمني.

( أن الواليات املتحدة  بوليــيس« )  
طلبت من مجلس األمــن الدويل متديد إعفاء من 
العقوبات يســمح ألكرث من 10 من كبار مسؤويل 
حركة طالبان بالســفر إىل الخارج، للمشاركة يف 
مناقشــات دولية تهدف إىل تحقيق االستقرار يف 

أفغانستان.
وقالت املجلة األمريكية إن هذه الخطوة تأيت بعد 
أســابيع فقط من إصدار واشنطن واألمم املتحدة 
تحذيــرا مبطنا للحركة من أنها إذا اســتمرت يف 
إطاحتها العســكرية بالحكومة فقد تواجه إعادة 

فرض عقوبات األمم املتحدة.
لكــن طالبان تجاهلت التحذير ومضت قدما يف 
هجوم عســكري خاطف مكنها من االستيالء عىل 
كل املدن الرئيســية يف أفغانســتان، مبا يف ذلك 

العاصمة كابل.
يشــار إىل أن إدارة الرئيس األمري الســابق 
دونالــد ترامــب كانت قد أقنعــت مجلس األمن 
الــدويل يف عام 2019 مبنح إعفاء من العقوبات 

لقــادة طالبــان الرئيســيني، مام يســمح لهم 
باملشاركة يف محادثات سياسية يف الدوحة مع 
كبري املفاوضني األمريكيني زملاي خليل زاد بهدف 
متهيد الطريق أمام انسحاب الواليات املتحدة من 

أفغانستان.
وأملحت املجلــة إىل أن قرار متديد اإلعفاء يزيل 
نقطة نفوذ رئيســية كانت إدارة الرئيس جو بايدن 
وآخرون يلوحون بها للضغط عىل طالبان لاللتزام 
برشوط اتفاق تقاسم السلطة الذي تعهدت به مع 
. الواليات املتحدة ضمن خطة االنسحاب األمري

يذكــر أنــه يف أوائل آب املايض حثــت املمثلة 
األمميــة الخاصة إىل أفغانســتان ديبورا ليونز 
مجلــس األمن الدويل عــىل أن »يوضح« لطالبان 
أن اإلعفاءات من العقوبات »تســتند إىل االلتزام 

والتقدم يف عملية السالم«.
وتطلب املذكرة األمريكية متديد اإلعفاء من حظر 
السفر - الذي من املقرر أن تنتهي صالحيته يف 20 
أيلول الجاري- لـ14 من مسؤويل طالبان حتى 22 
كانون األول القادم، وأن يُســمح أيضا للمسؤولني 
املعاقبني بســحب األموال من الحسابات املرصفية 

املجمدة لدفع نفقات السفر.
ووفقــا للمذكرة، فإن اإلعفاء ســيطبق فقط 
عىل الرحالت التي يتم القيام بها لتعزيز »الســالم 

واالستقرار« يف أفغانستان.

{ مرشوع قرار أورويب

بعدم ترحيل األفغان {
من جانب آخر، اعتمد الربملان األورويب مرشوع 
قــرار يدعو حكومات دول االتحاد إىل عدم ترحيل 
الالجئني األفغان بأي شكل من األشكال وألي سبب 

كان.
ويدعو القرار الحكومات األوروبية إىل مواصلة 
جهودها ملســاعدة األفغــان الراغبني يف مغادرة 

بالدهم.
وأكــد القرار عىل أهمية التعاون مع طالبان يف 
هذه املرحلة إليصال املســاعدات اإلنسانية دون أن 

يكون ذلك اعرتافا بها.
وشــدد النواب األوروبيون عىل أهمية أن يضع 
االتحاد األورويب سياسة مستقلة ملعالجة األزمات 

املشابهة ألزمة أفغانستان مستقبال.
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