
ســقط قتــىل امس يف 
تفجريات استهدفت الرشطة 
األفغانيــة يف مدينة جالل 
عدة  أشادت  حني  ويف  آباد، 
دول غربيــة بدور قطر يف 
تأمني خروج رعاياها، دعت 
روســيا والصني وباكستان 
وإيران إىل مصالحة وطنية 
شاملة  حكومة  وتشــكيل 

أفغانستان. يف 
أفــادت معلومات  فقــد 
صحافيــة نقال عن مصادر 
طبية يف جالل آباد عاصمة 
)جنوب  ننغرهــار  واليــة 
أن  أفغانســتان(  رشقــي 
اســتهدفت  التفجــريات 
الرشطــة ومقــار تابعــة 
لحكومــة ترصيف األعال 
حركة طالبان  شكلتها  التي 
مؤخرا، وأســفرت عن مقتل 

3 أشخاص وإصابة 21 آخرين.
ويف وقت سابق امس، انفجرت سيارة مفخخة 
باملنطقة األمنية الـ13 غريب العاصمة األفغانية 
كابل.وقالت املعلومات إن شــخصني أصيبا جراء 
التفجري الذي اســتخدمت فيــه عبوة تم إلصاقها 

السيارة. يف 
ويأيت تفجري كابل بعد نحو 3 أسابيع من تفجري 
دام مبطــار كابل تبناه تنظيــم الدولة، وقتل فيه 

1 شــخصا، بينهم 13 جنديا أمريكيا. نحو 0
وتأيت تفجريات امس يف وقت تحاول فيه حركة 

طالبــان فرض األمن يف كابل واملدن الرئيســية 

األخرى

 الدراسة والرواتب 

عــىل الصعيــد الداخيل أيضا، قالــت مصادر 

متابعة إن الدراســة استؤنفت يف جميع مناطق 

أفغانســتان للمرحلتني اإلعداديــة والثانوية بعد 

توقف استمر ملدة شهر.

من جهة أخرى، قالت وزارة املالية األفغانية إنها 

بدأت بإجراءات دفــع رواتب  وزارات حكومية، 

عىل رأسها الربية والتعليم.

أعداد  احتشــدت  وقــد 

أمام  املواطنني  مــن  كبرية 

)جنويب  قندهار  يف  البنوك 

أفغانستان( من أجل استالم 

 3 منذ  توقفت  التي  الرواتب 

أشهر

 حكومة شاملة 

وحزام أمني 

إيران  أصدرت  سياســيا، 

وباكستان  والصني  وروسيا 

بيانا مشــركا أكــدت فيه 

الســالم  تعزيــز  رضورة 

أفغانســتان،  يف  واألمــن 

ووحدة  ســيادتها  واحرام 

أراضيها.

أعلن  الذي  البيــان  وعرب 

عقب اجتــاع عىل هامش 

قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي اختتمت أمس 

الجمعة يف العاصمــة الطاجيكية عن مخاوف 

دول جوار أفغانســتان من مخاطر تدفق الالجئني 

يف ظل الوضع اإلنساين واالجتاعي واالقتصادي 

الهش.

وأكد البيــان رضورة تحقيق مصالحة وطنية، 

وتشكيل حكومة شاملة يف أفغانستان، ورضورة 

2000 L.L.  2000 ل.ل.

قــــــــة عربيــــــــة مفقــــــــودة ! نيــــــــن.. و قــــــــة داخليــــــــة كبيــــــــرة مليقاتــــــــي اال
2 طــــــــن مــــــــن نيتــــــــرات االمونيــــــــوم فــــــــي بدنايــــــــل... ازمــــــــة البنزيــــــــن تتراجــــــــع منتصــــــــ االســــــــبوع بــــــــط 
ــان ! ــ ــ ــ ــى لبن ــ ــ ــ ــد عل ــ ــ ــ ــداء جدي ــ ــ ــ ــد العت ــ ــ ــ ــاق« وتُمه ــ ــ ــ ــار االتف ــ ــ ــ »اطــ ــ ــ ــ ــرائيل« تنس ــ ــ »اســ
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ــــــــا«:   حـــــــــــاالت  وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة   2 و

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

.« 1 صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 2 ل
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 00 إصابة بني 
2 حالة من بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه  املقيمــني و
»تّم تســجيل 4  حاالت  وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجايل 

للوفّيات إىل ٨232».

ـــــــى  ـــــــة األول موعـــــــة العاملي امل
ديفيـــــــس كأ  ملســـــــابقة 
( -2 البرازيل تتقّدم على لبنان 

ص 10ص 10

ناقلة النفط العراقي يف الزهراين

ازمة الغواصات تتفاعل

انفجارات يف جالل أباد

قوات روسية يف ريف درعا

مواجهات امس

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

ثقة نيابية كبرية من املفرض ان تنالها حكومة الرئيس 
نجيب ميقايت االثنني بعدما بدا واضحا ان »التيار الوطني 
الحر« حسم أمره لجهة اعطائها الثقة، ما يعني انها ستنال 
اصــوات اكرث من 100 نائب باعتبــار ان نواب »القوات« 
وعدد من النواب املســتقلني هم فقط من سيحجبون الثقة 

عنها. 
حكومة ميقايت التي شــكلها عام 2011 مل تنل بوقتها 
اكــرث من  صوتا من أصل 12٨ مــا يعني ان الحكومة 
الحاليــة يفــرض ان تعمــل بزخم اكرب طاملــا الغطاء 
الداخــيل متوافر لها متاما كا الغطاء الدويل وبشــكل 
خاص االمري والفرنيس، بعكس حكومة حســان دياب 
الراحلة. ويبقى القاســم املشــرك بني الحكومتني غياب 
الدعــم والغطاء العريب، اذ توحــي كل املعطيات ان ما مل 
تقدمه دول الخليج وعىل رأسها السعودية لحكومة دياب 
لــن تقدمه لحكومة ميقــايت التي تعتربها حكومة حزب 
اللــه و«التيار الوطني الحر« بحيــث ان الكلمة املرجحة 

لها.  فيها 
وكان ميقايت أعلنها رصاحة خالل اطاللته االخرية عرب 
شاشة يس ان ان االمريكية ان الدول العربية مل تتصل به 
حتى اآلن به منذ تشــكيل حكومته، لكنه قال انه »مازال 
متفائال بأنه ســيحصل عىل رد إيجايب«.وأشــار إىل أنه 

تلقــى مكاملــات قليلة من أعضــاء يف اإلدارة االمريكية 
حكومته.  يدعمون  جميًعا  وكانوا 

وكا كان متوقعــا، يتجه تكتل »لبنان القوي« العطاء 
الثقة لحكومة ميقايت وان كان مل يعلن ذلك رســميا بعد.
اذ رأت الهيئة السياسية يف »التيار« اثر اجتاعها الدوري 
أن »البيــان الوزاري تضّمــن مطالب التّيار التي وردت يف 
بيان التكتل األخري والســيا كل مــا يتصل باإلصالحات 
املالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع املرصيف ومكافحة 
الفساد وتوفري شبكة األمان االجتاعي والتدقيق الجنا 
وإعادة األموال املحّولــة إىل الخارج والكابيتال كونرول 
التمويلّية  والفوائد املشــجعة لالقتصاد املنتج والبطاقة 
واالنتخابات ومشــاركة املغربــني والتحقيق يف انفجار 
املرفأ وإعادة إعاره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح  وإقرار 
قانــون الالمركزيّة اإلدارية«. كا ابدت الهيئة »ارتياحها 
لتوقيــع عقد التدقيق الجنا وتــرى أن العربة بالتنفيذ، 
وأكــدت أن إرصار رئيس الجمهوريــة عليه أعطى مثاره 
خصوصاً أن صندوق النقد والهيئات الدولية تشــرط قيام 
لبنــان بالتدقيقات املالية الالزمة وصوالً إىل الشــفافية 
التــي تعيد الثقة وتفتح باب الحصول عىل املســاعدات«. 
ورأت ان »آن األوان أن تكــّف بعض القوى والكتل النيابية 

عن سياســة النكّد بحرمان اللبنانيني من الكهرباء«.

«... الناتو يبحث التحديات الصينية ـ  الروسية بعد إعالن اتفاق »أوكو
ــاء فــرنــســا ســفــيــريــهــا ــدعـ ــتـ ــي السـ ــرالـ ــتـ أســــ أمـــيـــركـــي أسـ

ــــارات فــــي كــــابــــول وجـــــــالل أبــــاد أفـــغـــانـــســـتـــان.. انــــفــــ
رئيســـــي : لحكومـــــة شـــــاملة... ودعـــــوات دوليـــــة ملصالحـــــة وطنيـــــة

شــال  حلــف  اعلــن 
األطلــيس )الناتــو( إنــه 
حف  يف  تحديــات  يواجه 
النظــام العاملــي من »قوى 
متسلطة« كروسيا والصني، 
االتفاق  إعــالن  بعيد  وذلك 
الربيطاين  األمري  األمني 
األسرايل الجديد »أوكوس« 
)Aukus( وأزمــة صفقــة 

الغواصات مع فرنسا.
وقــال رئيــس اللجنــة 
العســكرية يف حلف الناتو 
تحديات  يواجه  الحلــف  إن 
يف حف النظام العاملي من 
»قوى متسلطة« مثل روسيا 
والصني، مضيفا أنه بحاجة 
إىل وحدة بني طريف املحيط 
األطلــيس للوقوف معا يف 

وجه التحديات.
وتأيت هــذه الترصيحات 
قبيل انعقــاد اجتاع لقادة 

أركان الــدول األعضاء يف حلف 
شــال األطليس اليــوم الســبت يف العاصمة 

أثينا. اليونانية 
وتبحث اللجنة العســكرية لــدول حلف الناتو 
يف اجتاعهــا يف أثينا خطــط الحلف الدفاعية، 

وعمليات الحلف العسكرية حول العامل.
وتناقــش اللجنة، التي تضم قــادة أركان دول 

الحلــف، األخطــار القادمة من روســيا والصني 

ومســتقبل الحلف يف إطار خطتــه لعام 2030. 

وتبحــث اللجنة كذلك تعزيــز الرشاكة بني الدول 

األوربية وأمريكا الشالية.

ويــأيت االجتاع يف وقت يســعى فيه االتحاد 

األورويب إىل تشكيل قوة عسكرية منفصلة للعمل 

بشكل مستقل بعد االنسحاب من أفغانستان الشهر 

املرتقب  واإلعــالن  املايض، 

عن رشاكة مــع الناتو قبل 

نهاية العام الحايل.

الدفــاع  وزارة  وكانــت 

األمريكية )البنتاغون( أكدت 

تعترب  املتحدة  الواليــات  أن 

االتفاقــات بني واشــنطن 

السيطرة  حول  وموســكو 

واملفاوضات  األسلحة،  عىل 

االستقرار  بشأن  روسيا  مع 

اإلسراتيجي مهمة بالنسبة 

للعامل كله

 أزمة الغواصات

من ناحيــة أخرى، قالت 

الواليات املتحدة وأســراليا 

إنها تأســفان لقرار فرنسا 

يف  ســفرييها  اســتدعاء 

عىل  وكانبــريا  واشــنطن 

خلفية إلغاء أسراليا صفقة 

للغواصات مع فرنســا، وهو ما 

وصفتــه باريس بأنه طعنــة يف الظهر، وقالت 

اإلدارة األمريكية إنها تجري اتصاالت مع املسؤولني 

الفرنسيني لحل الخالف القائم.

وذكر البيت األبيض أن الواليات املتحدة تأســف 

وم ه بسبب  دمــشــق  عــن  الــكــهــربــاء  انــقــطــاع 
ــا  ــ ــ درع ــريـ ــشــر بـ ــت ــن الــــقــــوات الـــروســـيـــة ت

ـــــالل  ـــــوات االحت ـــــطينيين و ق ـــــن الفلس ـــــات بي مواجه
نيـــــن«  ران مـــــن التعـــــرض »ل ّ هـــــاد تحـــــ حمـــــا وال

قالت مصادر محلية إن الرشطة العسكرية 

الروســية دخلت مدينة طفس يف ريف درعا 

الغريب برفقة اللجنة األمنية للجيش السوري، 

فيا شــهدت دمشــق وضواحيها انقطاعا 

للكهرباء بســبب هجــوم تعرضت له إحدى 

املحطات.

وأضافــت املصادر أن دخول قوات الرشطة 

جــاء لتنفيذ بنود االتفــاق الذي توصلت إليه 

عشائر درعا مع الحكومة السورية قبل يومني.

وأوضحــت املصــادر أن االتفــاق يق 

حّذرت حركة حــاس االحتالل من مغّبة 

»ارتكابه أّي حاقــة ضّد مخيم جنني خّزان 

املقاومة«، مؤكّدة مساندة أهايل املخيم.

وعرضت وســائل إعالم إرسائيلّية، أمس 

الجمعة، صــوراً قالت إنها تعود إىل األدوات 

التي استخدمها األرسى يف حفر النفق داخل 

معتقل جلبوع.
وتُظهر الصــور التي عرضتها قناة »كان« 
اثنتني من هذه األدوات، وها عبارة عن عصا 
ربطــت بها قطعة حديد، ضبطت يف الزنزانة 

مر أسبوع عىل تشــكيل الحكومة وما 
زالــت طوابري االذالل أمام محطات الوقود 
عىل حالهــا، حيث ينتظر املواطن اللبناين 
املقهور ساعات ليمأل سيارته ببضع ليرات 
البنزين ،هذا اذا وصل دوره ومل تعلن املحطة 
اقفال ابوابها. لقد تم رفع ســعر صفيحة 
البنزيــن اىل 1٨0 الف لــرية لبنانية، ومع 
ذلــك مل تحل حتــى االن أزمة البنزين التي 
تشل البالد، وتتســبب بأزمة سري خانقة 
عىل جميع الطرقات ،هذا دون ذكر تأثريها 

املدمر عىل سري األشغال العامة والخاصة. 
الســؤال هو مــاذا تنتظــر وزارة الطاقة 
واملديرية العامة ملنشآت النفط ليك تقوم 
بحلــول عملية الخــراج اللبنانيني من هذا 
الطاقة مطالبة  اليومــي؟ وزارة  الجحيم 
بالتحرك فوراً وايجاد الحلول الالزمة النهاء 
أزمة الطوابري اليوم قبل األمس، فلقد شبع 
اللبنانيــون من العذاب والقهر واالذالل يف 

كل املجاالت.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ســـــــــــيادتنا بيـــــــــــن صهاريـــــــــــج
ــرائيل« ــ ــ ــ ــ ــات »اسـ ــ ــ ــ ــ ــران وقاذفـ ــ ــ ــ ــ ايـ

نبيه الربجي

اسالمي  مفكر  يقول  أن 
الدوري  االجتــاع  يف 
للقــاء ســيايس »مــا 
تدعونا  الحاجــة  دامت 
ولو   املازوت  انتظار  اىل 
مــن جهنم، ومــا دمنا 
ايران  صهاريج  نستقبل 
باألهازيــج والقذائــف 
الصاروخية، ملاذا ال ندعو 
يف بياننا اىل اســتدعاء 
الصهاريج االرسائيلية ؟ 

عىل األقل، ورثة اســحق )ومل يقل ورثة ابراهيم، وهو من 
تلقى الوعد االلهي(، يقولون بارسائيل الكربى من الفرات 
اىل النيل فقــط ورثة قوروش يقولون بايران الكربى من 

املحيط اىل الخليج« .
حتــى وان كنــا بعيدين عن املفهوم االيــراين للثقافة 
الدينية أو للسوســيولوجيا الدينية، حتى وان كنا ضد أي 
ترســبات أمرباطورية، أو قبلية، باملعنى الجيوســيايس 
أو باملعنى الجيوســراتيجي، أال يعكس كالم مفكر لطاملا 
انتقد نظرية صامويل هانتنغتون حول »صدام الحضارات« 
)الحضارة اليهومســيحية والحضارة الكونفواسالمية( 
صدام الكراهيات وصدام الجاهليات، حني نتناىس ما كان 
دور املساعدات االيرانية يف اجتثاث االحتالل من أرضنا؟ 

أكرث من مرة قلنا اننا لن نكون ايرانيني ولو زلزلت الدنيا . 
مثلا نحن أحفاد أيب ذر الغفاري، نحن أحفاد محيي الدين 
بن عريب . لن نتخىل عن هويتنا، برفضنا الكيل ألي ارتباط 
لهذه الهوية بالبداوة، أو بالقبلية، أو بأي بالط ال يزال عىل 

تخوم القرون الوسطى...
الرئيس نجيب ميقايت الذي ندرك ما وراء كالمه، حزين 
)ال غاضباً( النتهاك الصهاريج السيادة اللبنانية . صهاريج 
املازوت اىل املستشــفيات، واألفــران، واملولدات، انتهكت 

سيادة بلدنا.
القاذفات االرسائيليــة التي تغتصب أجواءنا عىل مدار 
الســاعة، وترصد حتى دبيب النمــل عىل أرضنا، ال تنتهك 

السيادة، وال غرف النوم أهل السيادة.
اذا عدنــا اىل نظرية عامل السياســة الفرنيس موريس 
دوفرجيه »ســيادة الوطن من سيادة املواطن« أي سيادة 
للمواطــن اللبناين حني يقف، أليام، يف طوابري الذل، وهي 
طوابــري العــار، من أجل تنكة البنزيــن أو من أجل تنكة 

املازوت؟
وأي ســيادة حني تبقى البالد ثالثة عقود دون كهرباء، 
وقــد ذهبت أموال الفيول )أكــرث من 40 مليار دوالر( اىل 
صناديق ملوك املافيات، وملوك الطوائف، دون أن يرف جفن 
لهؤالء الذين نهبوا املال العام، وجعلونا ننوء بدين عام )أكرث 

من 100 مليار دوالر( تنوء به الجبال...
وأي سيادة حني تذهب أنهارنا هباء )وهي ذهبنا األبيض 
يف هــذه املنطقة(، وال ماء يف املنازل؟ وأي ســيادة حني 
تتشكل جبال القامة عىل أرصفتنا، نحن الذين كنا نراقص 

القمر، فاذا بنا نراقص الجرذان؟
وأي ســيادة حني يتحرس الرعايا عىل االدارة العثانية 
بعدمــا تحولــت االدارة يف زمن الجمهوريــة الثالثة اىل 

مستودع للصوص، ولألزالم، ولشذاذ اآلفاق؟
وأي ســيادة حني تنتقل بنا املنظومة السياســية من 
التعليب الطائفي اىل التعليب املذهبي، لرتفع املتاريس بني 
املدينة واملدينة، وبني الشارع والشارع، وحتى بني الغرفة 
والغرفة، يف البلد الذي كان يفرض أن يكون لؤلؤة الرشق 

األوسط فاذا به... فضيحة الرشق األوسط ؟
وأي ســيادة حني نزحف عــىل بطوننا، وعىل ظهورنا، 
بعدما قال البنك الدويل اننا ضحايا احدى ثالث أزمات كربى 
شــهدها العامل منذ منتصف القرن التاســع عرش، أنتم يا 

حكام القرن التاسع عرش؟
يا دولة الرئيس، كيف تكون هناك ســيادة حني ال تكون 
هناك دولة . ال شك أنك تشاهد من رشفات منزلك القاذفات 
االرسائيلية وهي تختال فوق مدينتنا . هذه املدينة التي رجل 
واحد منها )خالد علوان( جعل دبابات آرييل شــارون تلوذ 
بالفرار، وهي تســتغيث مبكربات الصوت »ال تطلقوا النار 

علينا، اننا راحلون« !
هل مثة من فارق بني الصهاريج التي تحمل الينا املازوت 
والطائــرات االرسائيلية التي تتوعدنا بالويل والثبور ان مل 
نطأطئ رؤوســنا، وظهورنا، أمام أولئك الحاخامات اآلتني 

من ليل األزمنة، ومن ليل األمم ؟
الصهاريج تنتهك السيادة، القاذفات ال. هذه هي املعادلة 
. أيها الذين تراهنون عىل كينيث ماكنزي، أنظروا اآلن، اآلن 
تحديداً، ما فعلته أمريكا مع فرنســا. ال نقول ما فعلته يف 
أفغانستان، وال ما فعلته يف العراق، وال ما فعلته يف لبنان 

. الخيانة!!! 

ـــّرد خـــارج ســـرب الحريـــري ونـــادي االربعـــة؟ ـــدأ يُغ »املســـتقبل« مســـتاء مـــن ميقاتـــي ... هـــل ب
رئيـــس الحكومـــة يتـــوق الـــى تولـــّي زعامة الطائفة الســـّنية وإنتشـــالها من خّضات بيت الوســـط!

هل تكون الحكومة ساحة نزال بين »الوطني الحر« و»حركة امل«؟

اطلع من مولوي على التحقيقات بشأن األمونيوم 
االتصاالت  إجراء  حبيب  بو  من  طلب  ميقاتي 
التنقيب  أعمال  ُمباشرة  من  »إسرائيل«  ملنع 
إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت وزير الداخلية 
بسام املولوي بعد ظهر امس يف دارته، فور عودة املولوي من 
البقــاع، واطلع منه عىل نتائج التحقيقات االولية يف شــأن 

شــحنة نيرات االمونيوم التي تم ضبطها اليوم.
وطلب ميقايت من املولوي متابعة التحقيقات الجارية يف 

هذا املوضوع لكشف كل مالبساته.
كذلــك، طلــب رئيس مجلس الوزراء مــن وزير الخارجية 
واملغربــني عبدالله بو حبيب، اجــراء االتصاالت الالزمة مع 
الجهــات الدوليــة املعنية ملنع ارسائيل مــن مبارشة أعال 
التنقيب عن النفط والغاز يف املنطقة البحرية املتنازع عليها، 
بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الرشكات وتســتعد لبدء 

التنقيب.
واكــد ميقايت أن »ال تهاون يف هذا املوضوع وال تنازل عن 
الحقــوق اللبنانية، وعىل االمم املتحدة القيام بدورها يف ردع 
ارسائيــل واجبارها عىل وقف انتهاكاتهــا املتكررة للحقوق 

اللبنانية وسيادة لبنان«.
وتابع الرئيس ميقايت مع وزير الطاقة واملياه وليد فياض، 

االجراءات املتعلقة بحل أزمة املحروقات.
وشــدد ميقايت عــىل أن »االولوية هي النهــاء طوابري 
اذالل املواطنني امام املحطــات واعادة انتظام عملية توزيع 

املحروقات يف كل املحطات«.

النيابّيـة  اإلنتخابـات  لخـوض  اسـتقالتي  أقـدم  أن  ُممكـن  ابراهيـم:  اللـواء 
عـون لـم يطلـب الثلـث املعّطـل والحكومـة سـتنطلق بعملهـا األسـبوع املقبـل

اشــار املديــر العام لألمن 
العام اللــواء عباس ابراهيم، 
اىل »انــه يؤمــن بانه ليس 
أمني من دون  من اســتقرار 
استقرار ســيايس، فمعالجة 
األمــن يجــب ان يكون عرب 
عدم  تتطلب  التي  السياســة 
التفرقــة، وانا ال اعرف العمل 
ان  اىل  ولفــت  الســيايس. 
اآلخرين رضورة  التواصل مع 
الدميقراطية،  األنظمــة  يف 
ونجــاح رجل األمــن يكمن 

الجميع«. مع  بالتواصل 
واعلــن اللــواء ابراهيم يف ترصيح اذاعــي، بانه »دخل 
عىل الوســاطة بني الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة 
نجيب ميقــايت ووصلت اىل مكان كانت الحكومة جاهزة، 
ومل اطلــب يوماً رصيداً، فأنا مطمنئ للحكومة فهي مفتاح 
ألفق أوسع، وأؤكد من خالل العمل والوساطة ان الحكومة 
مل تلد لوال اإلرادة الداخلية وانا ملســت هذا األمر، فالرئيس 
الفرنيس اميانويل ماكرون أعطى يف وقت ســابق مهل ومل 
يلــزم بها أحد، فلم يكن هناك تجانســاً بني رئيس الحكومة 

الســابق سعد الحريري والرئيس عون ووجد مع ميقايت«.
وذكر بانــه »بطبيعة الحال كان هناك ضغطاً سياســياً 
من الخارج أدت اىل اإلرساع يف عملية تشــكيل الحكومة، 
ميقايت كلفنــي بالتواصل وعون كان مرحباً بهذه املبادرة، 
مــع الرغبة الدوليــة«، الفتا »اىل ان الفــرق بني ميقايت 
والحريــري ان األخري مل يتواصل مــع الكتل النيابية، ومع 

أكرب كتلة نيابية يرأســها الوزير السابق جربان باسيل«.
واوضــح ابراهيم ب«انــه يف اإلطار الســيايس هنآك 
خالفات بــني التنمية والتحرير وكتلــة لبنان القوّي، ولن 
اقف مع أحد ضد أحد، انا ســأجمع ولن أفرق. ولفت اىل ان 
باسيل مل يحصل عىل الثلث املعطل، وعون مل يطالب بالثلث 
املعطل ومل يحصــل عليه، وهو عمل عىل تكريس صالحية 
دور رئاسة الجمهورية يف تشكيل الحكومة وهذا ما حصل 
عليه، وقال للبطريرك املاروين بشارة الراعي يف وقت سابق 

انــه ال يريد الثلث املعطل ومل يذكرها يل أبداً«.
ورأى ب«ان الحكومة صامدة، وما من حاجة للتشــاؤم، 
ألنها ســتطلق من العمل األســبوع املقبل عرب التواصل مع 
صنــدوق النقد، والحكومة ســتترصف عىل أنها باقية ألمد 
طويل وليس لـ٨ أشــهر. وذكر بانه لن يســاعدنا أحد، ان 
مل نســاعد أنفســنا، ويف حال عدم املساعدة سنصبح يف 

وانخفاض  جهنــم،  قعر 
يف  الدوالر  رصف  ســعر 
مؤرش  الســوداء  السوق 
إيجايب. وســال »هل من 
حكومــة أنجــزت بيانها 
الرسعة  هذه  يف  الوزاري 
اىل  ولفت  القياســّية؟«. 
جاهزة  خطــط  هناك  ان 
الجمهوريــة  لرئيــس 
ميشال عون لنهاية عهده 
ولعمليــة اإلصــالح يف 

املقبلة. األشهر 
واوضــح بــان »االمن 
العــام قام بإحصاء هذا الصيف عىل الســياح الداخلني اىل 
لبنــان، والرقم 1 من الدول العربية يكمن من العراق يف ما 
خص الســياحة الداخلية يف لبنــان حيث وصل العدد اىل 
300 الف اغلبهم للســياحة الصحية، واسعى اىل مزيد من 

العراق«. مع  االتفاقات 
وذكر ب«ان األمن العام مســؤول عــن املعابر الرشعية، 
وامني عام حزب الله حســن نرصالله مشكور ألنه أمن مادة 
الشــعب اللبنــاين بحاجة إليها، وحــزب الله معرض دوماً 
للعقوبــات، وعندما تنتفي طاقة الدولة يجب كل شــخص 
ان يطلب من أصدقائه الدول الســتثار عالقاته. وذكر بان 
هناك تهريب من ســوريا اىل لبنان ومن لبنان اىل ســوريا 
وما من جهة واحدة، واملسؤول عن املعابر غري الرشعية هو 
غياب التنســيق بني الدولة اللبنانية والجمهورية السورية. 
»، مضيفا »ال ميكننا تغيري الجغرافيا، وســوريا ممر للغاز 
واملشــتقات النفطية وأطمنئ ان النقاش مع ســوريا كان 
تقنيــا واألنبوب من مرص بات جاهًزا وتم ضغطه للتأكد أنه 

ما من ترسيبات«.
وعن امكانية تأجيل أو »تطيري« اإلنتخابات النيابية، قال 
اللواء ابراهيم: »ال ســيناريو ممكن ان »يطري« االنتخابات 
وهــي قامئة مبوعدها والرئيســان عون وميقايت مرصان 
عــىل اجرائها مبوعدها. وأكــد أن »الرئيس عون لن يرىض 

اضافياً«. يوماً  لنفسه  ان ميدد 
وجــزم ابراهيــم قائال: »انــا مبوقع مديــر عام لألمن 
العام ولدي ســنة ونصــف يف الخدمة، من املمكن ان اقدم 
اســتقالتي لخوض االنتخابــات النيابية، وهو موضع فخر 
اذا يراين الشــعب اللبناين يف موقع رئاسة مجلس النواب، 
والرئاســة ليست ملك او حكر بري وهو اكرب من ان ينزعج 

من هذه األمور.«

محمد علوش

بعد تشكيل الحكومة وقبل نيلها الثقة املتوقعة نهار اإلثنني 
املقبل، أطلق رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل النار عىل 
رئيس املجلس النيايب نبيه بري بشــكل مبارش، عرب قوله بأن 
رئيس املجلس قال سابقاً: »ألله ال يخليني اذا بخيل عون يحكم«، 
األمر الذي أعاد »الحرب« بني التيار الوطني الحر وحركة أمل إىل 
الواجهــة من جديد، يف وقت من املفرض أن يتضامن الجميع 

إلنجاح مهام الحكومة الحالية.
بالنســبة اىل مصادر التيار فإن كالم باسيل مل يكن جديداً، 
فالــكل يعلــم أن الرئيس بري الذي مل ينتخب عون لرئاســة 
الجمهورية لعب دور املعارض يف الحكومات التي شــارك بها، 
وحاول مراراً التضييق عىل العهد، مشرية إىل أن بري نفسه ال 

يُخفي معارضته هذه.
وتــرى املصادر أن كالم رئيس التيــار الوطني الحر جاء رداً 
عىل ســؤال خالل املقابلة ومل يكن كالماً من خارج الســياق، 
وهو ال يعني بأي شــكل من االشكال بأن باسيل يحاول تفجري 
الحكومة قبل بداية عملها والتيار سيكون من الحريصني عىل 
نجاح الحكومة، ولكنه ســيكون صلباً مبواجهة كل من يريد 

تفشيل السنة األخرية من العهد الرئايس.
من جهتها تعترب مصادر نيابية يف كتلة التنمية والتحرير أن 
التيار الوطني الحر الذي حرش نفســه يف زاوية ضيقة مل يعد 
امامه سوى مارسة التحشيد اإلنتخايب، فهو فشل بالسلطة 
وأفشــل العهد وال ميلك أسلحة كثرية لخوض اإلنتخابات، لذلك 
يحاول صناعة خصوم يحّملهم مسؤولية فشله، متناسياً أنه 

جزء أســايس يف السلطة منذ 12 عاماً عىل األقل، وكان ميلك 
طيلة الفرة املاضية أكرب عدد وزراء ونواب.

وتُشري املصادر إىل رضورة إعادة التذكري بأسباب فشل العهد 
الحايل، فالرئيس عون وصل اىل بعبدا بعد تســوية سياسية 
ضخمة مع تيار املســتقبل، وبدعــم ال محدود من حزب الله، 
وتســوية مســيحية مع القوات اللبنانية، وهذا ما أدى لوالدة 
حكومة سعد الحريري بظل هذه التسويات والتحالفات، ولكن 
ما حصل هو أن التيار نفسه فسخ اإلتفاق مع القوات اللبنانية 
ملنعها من تنفيذ بنود التســوية التي كانت تعطي القوات نفس 
ما تعطي التيار يف املناصب واملسؤوليات، ورضب التسوية مع 
تيار املستقبل، واتهم حزب الله بعدم الوقوف اىل جانبه داخل 
الحكومة، فخرس بذلك كل املكونات التي قدمت له الرئاســة، 
فهل كان رئيس املجلس النيايب ســبب هذه الخالفات التي أملت 

بني التيار ومن أوصله للرئاسة؟
قد يكون مفهوماً  بالنســبة للمصادر النيابية أن يُبادر التيار 
اىل الهجوم قبل أشهر قليلة عىل موعد اإلنتخابات، ولكنه بهذه 
الحركة السياسية قد يسبب فشل الحكومة، وبالتايل فشل العهد 
نفسه، مشرية اىل أن التيار مل يتعلم من أخطاء املايض فيكررها.
إن نجــاح الحكومــة يســتوجب الرّفع عــن الخالفات 
السياسية، أو أقله حرصها بعيداً عن طاولة مجلس الوزراء أو 
املجلس النيايب الــذي ينبغي أن يتحول إىل خلية نحل ملواكبة 
الحكومــة، وتؤكد املصادر أن نجاح هذه الحكومة يحتاج إىل 
رشوط أساســية أولها تضافر الجهود للخروج من املأزق، الن 
الفشل سيطال كل اللبنانيني، داعية للمساهمة بالحلول ال خلق 

مشاكل سياسية جديدة نحن بغنى عنها.

صونيا رزق

مع خروج رئيس الحكومة الســابق سعد 
الحريري من الــرساي، ومن الباب العريض 
بعــد إعتذاره عن مهمة تّويل الحكومة، عىل 
أثر الخالفات التــي طوّقت قرص بعبدا ، مع 
كل زيارة للحريــري اىل رئيس الجمهورية 
ميشــال عون، إلطالق التشكيلة الحكومية 
او املعضلــة، التــي أبقت الفراغ مســيطراً 
عىل مدى اشــهر، تخللّــه إعتذار بدا مبثابة 
اإلجبــار عــىل ذلك ، ما جعل من الرئاســة 
الثالثة مكرس عصا، بحســب ما يرى معظم 
اهل الســّنة، وبصورة خاصة جمهور تيار 
املســتقبل، لذا  وحني تســأل أي منارص او 
منتسب اىل »املســتقبل« عن وضع تيارهم 
وموقفه ما يجري، يســارع للقول: »نريد 
رّد إعتبارنا ونطالب مســؤوليه برضورة رفع 
السقف الســيايس عالياً، بعد ان بات يعاين 

تيارنــا فعلياً من جمود يف حركتــه، ومن احباط يخّيم عىل 
كوادره«، ســائالً :« أين النواب الصقور يف »املستقبل« الذين 
غابت اســاؤهم يف معركة االنتخابــات النيابية يف العام 
201٨ ؟، بعــد ان إســتبدلوا بالحائم، فهؤالء كانوا يطلقون 
الصوت العايل، ويطالبــون بحقوق الطائفة، فنحن بحاجة 

اىل شخصيات تقول وتفعل. 
اىل ذلك يعترب مصدر ســيايس مطلّع، عىل ما يجري داخل 
الطائفة السّنية، بأّن زعاء السّنة توّحدوا منذ فرة، وتحديداً 
منــذ إعتذار الرئيس الحريري، بدعــم من دار الفتوى ونادي 
رؤســاء الحكومات، لكن ويف كواليس لقاءات هؤالء، تربز 
مخاوفهم وهواجســهم من رئيس الحكومة نجيب ميقايت، 
الذي بدأ ومنذ تّوليه الحكومة رسمياً، اىل التفكري بنفسه، الّن 

التغريد خارج رسب الحريري ونادي االربعة يعني اإلســتياء 
منه ، كا يعني الفوز الســيايس اآلمن بالنســبة له، بعيداً 
عن »خّضــات« الحريري، وماضيه التعيس مع العهد والتيار 
الوطني الحر، أي بعد ان فشــلت التسوية الرئاسية وادت اىل 

كوارث، ما زلنا نعيش تداعياتها اليوم.
ويشــري اىل اّن  تأرجح  الطائفة السّنية عىل مدى سنوات، 
بــني االعتدال والتطرّف، وصوالً اىل إنزالق فريق نحو التكفري، 
والخالفات التي تفاقمت بسبب االتجاهات السياسية املتنوعة، 
ادى اىل غياب الزعيم املّوحد،  فيا كانت قبل سنوات تحت عباءة 
الرئيس الحريري، الذي خرسها شيئاً فشيئاً بسبب عدم صوابية 
قراراته، وقال:«  لطاملا دعت املرجعيات الّسنية يف لبنان اىل ملّ 
شــمل الطائفة، وتوحيد كلمتها للخروج من دوامة اإلنقسام، 
مع رضورة التحــرّك الرسيع ملعالجة االضطرابات داخل البيت 

الســّني، والتشديد عىل الدور الوسطي مها 
اشــتدت العواصف السياسية، وهذه املواقف 
املغايرة برزت بقوة منذ بدء االزمة الســورية، 
بحيث إنقســمت بني مؤيد ومعارض للرئيس 
السورية،  السوري بشار االســد واملعارضة 
فتحملّت الطائفة املذكورة تداعيات تلك االزمة 
بصورة كبرية، اذ تبدو اليوم من اكرث الطوائف 
تشتتاً، يف ظل ما نشهده من توافق لدى بعض 
الطوائف االخرى، فهنالك كلمة مّوحدة داخل 
الطائفة الشيعية بنســبة كبرية، تتمثل بني 
حزب الله وحركة امل،  إضافة اىل الســاحة 
الدرزية التي تلتــزم منذ فرة مبصالحة بني 

الزعاء الدروز«.
وعن هوية َمن ســيحتل قريبــاً زعامة 
الرئيس الحريــري ، إعترب املصدر بأن رئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت يحاول إســتعادة 
هــذه الزعامة، خصوصاً اّن فوزه برئاســة 
الحكومة يف هــذه املرحلة املصريية، يعني 
إنتصــاراً عىل الحريري، وكل ما يهمــس عىل صوت خافت 
منذ ايــام، اصبح اليوم متداوالً يف الصالونات السياســية، 
الفتــاً اىل وجود إرتياح بدأ بالظهور وقابل للتفاقم بني رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة، أي مبا يشــبه االنسجام، وكأّن 
ميقايت فهم الرســالة واراد تطبيق كلاتها، أي إتخاذ الخط 
الوسطي مع كل االفرقاء، ليك يؤكد نجاحه ونيل رىض وقبول 
كل االطراف، وهذا يعني نجاحه يف مهمة صعبة للغاية، ويف 
توقيت خطر امام املجتمع الدويل، لذا سيســري عىل الدروب 
املعّبــدة ولن يعادي احداً، ويف حال ســاهم يف إنجاح هذه 
الحكومة، سيســتقطب مؤيدين من الطائفة السّنية وبأعداد 
كبرية، بسبب توقهم اىل تبيان املركز الثالث يف الدولة مبوضع 
القوة والعزم، وهذا يعني إمكانية إتجاه ميقايت لزعامة اهل 

الســّنة، يف حال عرف جيداً »كيف يلعبها«.

مكتب ميقاتي: الكالم عن أنه طلب 
رفع سعر الودائع بالدوالر غير صحيح

صدر عــن املكتب االعالمي للرئيــس نجيب ميقايت 

االيت: »يتــم التداول االعالمي أن رئيس مجلس الوزراء 

نجيــب ميقــايت طلب من حاكم مــرصف لبنان تجميد 

النقــاش يف شــأن رفع ســعر الودائــع بالدوالر يف 

املصــارف واالبقاء عىل دفعها عىل ســعر رصف 3900 

لــرية للدوالر«. ان هذا الكالم غري صحيح، واي قرار يف 

هذا امللف هو أصوال من صالحية املجلس املركزي ملرصف 

لبنان، ودولة الرئيس مل يتدخل يف هذا املوضوع تحديدا 

عىل االطــالق. لكن دولة الرئيس يويل حقوق املودعني 

االولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بندا اساســيا يف 

البيان الوزاري، وســتتم متابعته بشكل أسايس بعد نيل 

التوضيح«. فاقتىض  الثقة.  الحكومة 

بري: التمادي اإلســـــرائيلي فـــــي العدوانّية 
الدولييـــــن والســـــالم  لألمـــــن  تهديـــــد 

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري يف بيان، وزارة الخارجية 
اىل »تحــرك عاجل وفــوري يف إتجاه مجلس االمن واملجتمع 
الدويل للتحقق مــن إحتالية حصول إعتداء إرسائييل جديد 
عىل الســيادة والحقوق اللبنانية«، وذلك تعليقا عىل التقارير 
الواردة حول فوز رشكة »هاليربتون« بعقد التنقيب عن النفط 
والغاز يف املنطقة املتنازع عليها بني لبنان وفلسطني املحتلة.

وأكــد أن »قيام الكيان االرسائيــيل بإجراء تلزميات وإبرام 
عقــود تنقيــب يف البحر لرشكة هاليربتون أو ســواها من 
الــرشكات يف املنطقة املتنازع عليها يف البحر ميثل نقضا ال 
بل نســفا إلتفاق االطار الذي رعته الواليات املتحدة االمريكية 
واألمم املتحدة«، معتربا »تلكؤ وماطلة تحالف رشكات توتال 
نوفاتــك وإيني يف املبــارشة بعمليات التنقيب والتي كان من 
املفرض البدء بها قبل عدة شهور يف البلوك رقم 9 من الجانب 
اللبناين للحدود البحرية يطرح تساؤالت كربى«، مشددا عىل 
أن »متادي الكيان االرسائييل يف عدوانيته ميثل تهديدا لالمن 

والسالم الدوليني«.

علي: القادم فيه تعاون بين لبنان وسوريا 
أكد الســفري الســوري يف لبنان عــيل عبدالكريم عيل، أن 
»ســوريا ســعيدة بأن يكون العرب يف حالة تعاون، والرئيس 
بشار األســد كان واضًحا وشــفاًفا، عندما احتاج لبنان إىل 

أوكسجني، وبالرغم من الظروف، وافق األسد عىل الهبة«.
وأوضح يف حديث تلفزيوين، أن »القادم فيه خطوات أفضل، 
يف التعاون االقتصادي وتبادل الســلع بني لبنان وســوريا، 
وهنــاك وضع اقتصادي مضغوط عىل البلدين، وواقع يفرض 
التعاون، يف مختلف املجاالت، منها الزراعية، وأيضا استجرار 
الغاز املرصي، والطاقة األردنية، والدواء«. مشريًا إىل أنه »يجب 
أن يكون عــىل أجندة الحكومة الجديدة، كل هذه النقاط، وأن 

يتنفس البلدات من رئة واحدة«.
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الـــــســـــراي ... ــل »يـــتـــنـــاغـــمـــان«  مــــع  ــ ــي ــاســ ــ ــد وب ــهـ ــعـ الـ
واملــــــواجــــــهــــــة مـــكـــمـــلـــة مــــــع الــــــحــــــريــــــري وبــــــري

ابتسام شديد

يسعى رئيس الحكومة نحيب 
هاد  مســار  اىل  ميقايت 
لحكومته و لئال  تتحول اىل 
حلبة مالكمة سياســية اال 
رهن  يبقى  له  يخطط  ما  ان 
املســارات  وتغري  التحوالت 
حيث ميكن ان ال يكون أيضا 
االشــتباكات. عــن   مبنأى 

النور  أبــرصت  فالحكومة 
إقليمية  ضغــوط  نتيجــة 
وتســوية رسيعة يف مهلة 
االمتياز  هذا  لكن  قياســية 
الخضات  مــن  يعفيهــا  ال 
قائم  التشكيك  ان  خصوصا 
السياســية. القــوى   بني 

مصادر  تؤكــد  ذلــك  ومع 
الرئيــس  ان  سياســية 

ميقايت يخطــط ملرحلــة عمل فقــط متفاديــا ان يكون 
طرفــا معاديــا اذ يضــع يف أولوياتــه ان ال ينزلــق اىل 
الحســابات السياســية فيبقى طرفا محايدا وعىل مسافة 
واحــدة من بعبــدا وبيت الوســط مــن دون ان يتورط يف 
 خالفاتها التي ســتكمل حتى االنتخابــات النيابية املقبلة.

وتتوقف املصادر عند ترصيح النائب جربان باســيل األسبوع 
املايض الذي اتهم فيه الرئيس بري ورئيس تيار املستقبل سعد 
الحريــري بتعطيل العهد لتؤكد ان العهد وفريقه الســيايس 
لن يراجعا عن املواجهة الكبرية  املفتوحة مع بيت الوســط 
وبصورة أخف مــع عني التينة ، حيث يعمــد الفريق العوين 
إلظهار انســجامه وتكاملــه مع رئيــس الحكومة لزكزكة 
الحريري ويف هذا اإلطار أتت زيارة وفد تكتل لبنان القوي اىل 
يحاء مبدى التعاون والتوافق بني بعبدا  الرساي عقب التأليف ل
ورئيس الحكومة ورسالة موجهة بالتحديد اىل بيت الوسط 
بانتصار باسيل بإخراج الحريري من املعادلة الحكومية متهيدا 
لكرسه يف اإلنتخابات النيابية املقبلة وافقاده الزعامة، حيث 
بات واضحــا ان التيار الوطني الحر قــرر مالحقة الحريري 
حتى النفس الســيايس األخري، اذ تتوقع املصــادر ان تأيت 
 يف املرحلة الالحقة مســألة تصفية الحريري يف التعيينات

األمنية  القادمة ومؤسســات الدولــة، اال اذا وقف ميقايت 

باملرصاد ملحاولة عزل املســتقبل وهذا األمر ســابق للبحث 
ومعرفة اتجاهاته راهنا بإنتظار ان يحســم ميقايت موقفه 
واىل جانب أي فريق ســيكون يف امللفات الساخنة. والسؤال 
هل يتنكر ميقايت لســعد الحريري ونادي رؤساء الحكومة 
السابقني وكيف ســيوفق رئيس تيار املستقبل بني معارضة 

العهد ودعم ميقايت؟
اذا كان موقف ميقــايت رماديا حتى اللحظة اذ يهتم رئيس 
الحكومــة بنزع فتيل أي تفجري قد يعرض مســار حكومته 
فان رئيس تيار املستقبل الخارج من مجموعة هزائم سياسية 
يدرس خطواته ، وتؤكد مصادر قريبة من املستقبل ان  التيار 
يعطي حكومة ميقايت فرصة العمل واإلنقاذ عىل أمل اال يضع 
 فريق باسيل العراقيل يف وجهه كا حصل مع سعد الحريري. 
ومل يحــدد التيــار األزرق خطــة عمله وبرنامجــه املقبل، 
ميكــن فقط كا تؤكد مصادر سياســية التوقــف عند عدد 
من املــؤرشات للبناء عليهــا، فالرئيس الحريــري أوعز اىل 
قيادات املســتقبل بعــدم التهجــم عىل رئيــس الحكومة 
واعطــاء تصاريح نارية توتر الســاحة الســنية كا ألغى 
 تحــركا كان يحــرض له أنصــاره يف محيط بيت الوســط.
من املؤرشات اإليجابية أيضا ان رئيس تيار املســتقبل يتجه 
العطــاء الثقة للحكومة يف خطوة تغلب التهدئة وإفســاح 

املجال للفرص امام الحكومة.

ــة الــســيــاســيــة«؟ ــري ــحــري ــع »ال ــراج ــرا ت ــ »املــيــقــاتــيــة الــســيــاســيــة« تــمــأل ف
ـــــم صفوفـــــه واالنتخابـــــات النيابيـــــة ســـــتفرز االقـــــو ســـــنيا »املســـــتقبل« ين

كال ذبيان

ترؤس نجيب ميقايت  بعد 
للحكومــة الثانيــة التــي 
 ،2011 عــام  يف  شــكلها 
الحريري  الرئيس سعد  بادله 
يف  اســتقباله  لدى  الجفاء 
التي  الربوتوكولية  الزيــارة 
قام بها له يف بيت الوسط، 
ثم اســتتبع كيده السيايس 
عنه،  الســني  الغطاء  برفع 
من قبل دار الفتوى واملجلس 
الرشعي االســالمي االعىل، 
واســتكمل حربــه عليــه 
بعرشيــن جولــة قتال يف 
طرابلــس بني بــاب التبانة 
وجبل محســن، ومل تتوقف 

اال بعد استقالة ميقايت؟
واما يف الحكومة الثالثة التي يرأسها ميقايت، 
فان الحريــري قضم غيظه وهو الــذي مل يوفق 
بالعودة اىل الرساي، التي قــد ال يعود اليها، وفق 
مصادر سياسية عدة مطلعة، عىل ان رئيس »تيار 
املســتقبل« مل يعد هو املعتمد من قبل السعودية، 
بعد سلســلة االخطاء السياســية واالسراتيجية 
التي ارتكبها، وترك اململكة تخرس دورها يف لبنان، 
وسبق وعاقبته عىل ادائه بان طلبت منه االستقالة 
من الرياض، التي اعطته فرصة جديدة لكن نتائج 
االنتخابــات النيابية يف العام 201٨، وفوز »حزب 
الله« مــع حلفائه باالكرثيــة يف مجلس النواب، 
اقفل ابواب اململكة امام الحريري الذي ســعى عرب 
وسطاء عرب واقليميني ودوليني التوسط لدى ويل 
العهد السعودي االمري محمد بن سلان، استقبال 
الحريري بعد تكليفه تشكيل الحكومة، لكنه رفض، 
تحت عنوان، بان بالده ال تتدخل يف الشأن اللبناين.

الحريري، ورفض  الســعودي عىل  الرىض  فعدم 
رئيس الجمهورية ميشــال عون عودته اىل رئاسة 
الحكومة، النه مل يعد رشيكا يف التسوية الرئاسية، 
دفعه ذلك اىل االعتذار عن التكليف، اذ تشري املصادر 

اىل ان رئيس »تيار املســتقبل« مل يعد االقوى سنيا، 
بالرغم من محاولــة انصاره تنظيم تجمع امام بيت 
الوسط، االسبوع املايض، العالن تأييدهم له، لكنه 
اعتذر من املنظمني وطلب منهم الغاء التظاهرة، النها 
لن تفيده، ويف الوقت الذي انقسم فريق من تياره حول 
الدعوة اىل الحشد الشعبي، الن الناس التي ستنتقل 
اىل بيت الوسط، ليس لديها بنزين، حتى ولو تأمنت 
وسائل نقل، فان مطالبهم واحدة مع الشعب اللبناين 
وهي تأمــني الكهرباء واملياه واملحروقــات والدواء 
واالستشفاء واســتعادة اموال املودعني املنهوبة او 
املحتجزة يف املصارف، بعد ان تدنت املداخيل وارتفعت 
االسعار فاذا سريفع املحتشدون امام منزل الحريري 
من مطالب، فهل ســتكون لغة التجييش الطائفي 
واملذهبي، هي التي سيطلب منهم التكلم بها، وتوتري 

االجواء، واستهداف الحكومة الجديدة.
فالحريري بعد العام 2011 غاب عن لبنان خمس 
201. مع انجاز  سنوات ومل يعود اليه اال يف العام 
»التسوية الرئاســية« وانتخاب العاد عون رئيسا 
للجمهوريــة وان املعلومات تشــري اىل ان رئيس 
»تيار املســتقبل« الذي ســعى اىل هيكلة تنظيمه 
السيايس وتنقية صفوفه واجراء تعيينات فيه قبل 

لجولة  يستعد  فانه  سنوات 
التجديد  جديدة من عمليــة 
وفــق مصادره النــه قادم 
عىل انتخابــات نيابية ليس 
االقوى  سيكون  بأنه  متأكدا 
يف متثيــل طائفتــه وهو 
نيابية  مقاعــد  خرس  الذي 
القائم  االنتخاب  قانون  عىل 
عــىل النســبية اذ يبدو ان 
الرئيس ميقــايت ومنذ فرة 
يســعى اىل ان يصبح ثنائيا 
الطائفة  يف  الحريــري  مع 
الســنية كا هي الحال يف 
حاول  وقد  اخــرى  طوائف 
يف اثناء ترؤســه لحكومته 
من  يســتفيد  بأن  الثانيــة 
ويكون  السلطة  يف  وجوده 
محازبون  املؤسسات  يف  له 

ومؤيدون له.
وكان يعمل عىل ان يتوســع »تيار العزم« ذراعه 
السياســية اىل خارج طرابلس وميتد اىل بريوت 
ومناطــق اخرى لكنه مل يوفق وهــو بعد االنهيار 
الســيايس واملايل للحريري وفقدان مرجعيته يف 
الســعودية فان رئيس الحكومة الجديد سيحاول 
االســتفادة من الفراغ ليقدم نفســه بأنه املؤهل 
الن يحمل مطالب اهل الســنة وعــودة لبنان اىل 
حضنه العريب بعمقه الخليجي وتحديدا السعودية 
التي  العالقة مع سوريا  لكن ستواجهه مشــكلة 
نأى بنفســه عنها اذ تقول املصادر السياسية بأن 
ميقايت ال يستطيع ان يدير ظهره اىل دمشق التي 
يعرفها جيدا ومنها دخل السياسة وعامل االتصاالت 
الهاتفية وعليــه ان يعيد تواصلــه معها بعد ان 
فتحت ســوريا الطريق امام وفــد وزاري لبناين 
زارها مستعينا بها لعبور الغاز املرصي من اراضيها 

وكذلك الكهرباء من االردن.
ان »امليقاتية السياســية« التي مل تؤســس لها 
2 ســنة فهل يقدم رئيس الحكومة  جمهورا بعد 

وميأل فراغ تراجع »الحريرية السياسية«؟

2 طنا من »نيترات األمونيوم« في بدنايل بط 
ــوي زار ســـراي زحــلــة وتــفــقــد املــضــبــوطــات:  ــول م
أمانا أكثر  مكان  إلى  املــواد  ه  نقل  على  العمل 

نايل نة يف ب ا ولو يتف ال ا

القوى  ضبطــت 
األمنيــة، أمس، 20 
طنا من مادة نيرات 
وذلك  األمونيــوم، 
خــالل عملية دهم 
لبيع  مستودع  داخل 
الزراعية  االســمدة 
)س.  للمواطن  عائد 
مدينــة  يف  ص.( 
ليل  البقاعية  بعلبك 

أمس االول.
الســياق،  ويف 
زار وزيــر الداخلية 
القايض  والبلديات 
املولــوي،  بســام 
يف  البقاع  محافظة 
زيارة هي األوىل بعد 

توليه مهامه.
املنطقة  محطته األوىل كانــت يف قيادة 
اإلقليمية يف قــوى األمن الداخيل يف رساي 
زحلة، حيث التقى كبــار ضباط قوى األمن 
الداخــيل، يف حضور قائد منطقــة البقاع 

اإلقليمية العقيد ربيع مجاعص.
لتفقد  الضبــاط  ثم توجه برفقــة كبار   
مضبوطات الشــاحنة يف سهل بلدة بدنايل، 
القضائية.  بعلبــك  والتي ضبطتهــا مفرزة 
واطلع عىل املضبوطات بعد أن نقلت الشاحنة 

من بعلبك اىل منطقة آمنة يف سهل بدنايل.
وبعد معاينته للمواد املصادرة، قال املولوي: 
»لقــد توجهنــا اىل منطقة بعلبــك، وقمنا 
مبتابعة حثيثة بعد أن تم إبالغنا صباح أمس 
عن نقل 20 طنا مــن مادة نيرات األمونيوم 
من بعلبك إىل سهل بدنايل، وتحركنا هذا جاء 
بعد أن أعلمنا رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
الذي يتابع معنا متابعة دقيقة هذا املوضوع، 
فانطلقنا للمعاينة عــن كثب، وكانت القوى 
األمنية قد نقلت هــذه الكمية من بعلبك اىل 

منطقة أكرث أمنا«.

أضاف »أنــا هنا ملتابعــة التحقيق وليس 
لكشــف التحقيق، ولن أكشف عن أي أساء 
أو موقوفــني. أنا هنا ليك أنوه بعمل األجهزة 
تقوم  وهي  وحكمتهــا،  ليقظتهــا  األمنية 
بدورها لحاية املواطن يف ظل هذه الظروف 
الصعبة مــن الناحية املادية واللوجســتية 

واالقتصادية واالجتاعية«.
وأعطى املولوي تعلياته »للقيام مبســح 
شامل للمنطقة التي تشكل خطرا عىل سالمة 
املواطنني، وليك نعرف ما هي املوجودات يف 
هذه املنطقة كا يف كل لبنان، كا علينا أن 
نعمل جهدنا لنقل هــذه املواد إىل مكان أكرث 
أمانا بعيدا عن تعرضه للحرارة والشــمس أو 
أي عامل قد يتسبب بكارثة، ونحن نتابع هذا 
املوضوع مع املدير العام لقوى األمن الداخيل 
اللواء عاد عثــان، والرئيس ميقايت يتابع 
معنا متابعة لصيقــة، وأنا أتيت إىل هنا  
أكون بني املواطنني، وملتابعة التحقيقات عن 

كثب لحاية جميع املواطنني«.
املصنع  نقطة  الداخلية  وزير  تفقد  بعدها، 

الحدودية.

سراع بتوزيع البطاقة التمويلّية »التيار الوطني«: ل
عقــدت الهيئــة السياســية يف 
»التيــار الوطني الحــر«، إجتاعها 
الــدوري إلكرونيا برئاســة النائب 
جــربان باســيل، وناقشــت جدول 
األعال وأصــدرت بيانا، أعربت فيه 
عن »ارتياحهــا إلقرار البيان الوزاري 
برسعــة تعكــس إرادة الحكومــة 
الجديدة بالتوجه اىل العمل«، معتربة 
التيار  تضمن مطالــب  »البيــان  أن 
التي وردت يف بيــان التكتل األخري، 
والســيا كل ما يتصل باإلصالحات 
املالية والنقدية، إعادة هيكلة القطاع 
توفري  الفســاد،  مكافحة  املرصيف، 
التدقيق  اإلجتاعي،  األمان  شــبكة 
، إعــادة األموال املحولة اىل  الجنا
الفوائد  كونرول،  الكابيتال  الخارج، 
املشــجعة لالقتصاد املنتج، البطاقة 
التمويليــة، اإلنتخابات ومشــاركة 
املرفأ  إنفجار  يف  التحقيق  املغربني، 
سياسة  ورقة  تنفيذ  إعاره،  وإعادة 
النــزوح وإقرار قانــون الالمركزية 

اإلدارية«.

وأبــدت الهيئة ارتياحهــا لتوقيع 
، الفتة اىل أن  عقد التدقيق الجنــا
»إرصار  أن  مؤكــدة  بالتنفيذ،  العربة 
مثاره  أعطى  عليه  الجمهورية  رئيس 
والهيئات  النقد  صندوق  أن  خصوصا 
الدولية تشرط قيام لبنان بالتدقيقات 
الشفافية  اىل  وصوال  الالزمة  املالية 
التي تعيد الثقة وتفتح باب الحصول 

عىل املساعدات«.
وطالبــت الحكومــة ب »اإلرساع 
بإصدار وتوزيــع البطاقة التمويلية 
لتتزامن مع رفع الدعم عن املحروقات 
أقل  تأمني  املواطنون من  يتمكن  ليك 
حاجاتهم بالتنقل، كذلك تأمني تغذية 
للكهرباء من قبل مؤسســة  أكــرب 
الكلفة عليهم  لتخفيف  لبنان  كهرباء 
وتخفيف  الخاصــة،  املولــدات  من 
الضغط عىل طلب املازوت وتأثري ذلك 

عىل الطلب عىل الدوالر«.
وختمــت »آن األوان أن تكف بعض 
النيابية عن سياســة  القوى والكتل 
النكد بحرمان اللبنانيني من الكهرباء«.

»لن تكون أميركا الشرطي بعد تكريس مسار كسر العقوبات«
ــان الـــــــــــوزاري  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ حــــــــزب الــــــلــــــه: مــــــا قـــــــرأنـــــــا فــــــي الـ
ورق ــى  ــ ــل ــ ع حـــــبـــــرا  يـــبـــقـــى  ال  أن  ويـــنـــبـــغـــي  ــع  ــ ــ ــ ــش ــ ُم

 أكد عضــو كتلة الوفــاء للمقاومة النائب 
إيهاب حــادة، »أن ما قام به حــزب الله كان 
انطالًقا من حرصه عىل كرامة اللبنانيني، وأرىس 
تحت عناوين الردع قواعد اشــتباك جديدة عندما 
أمطر بعض املواقــع »اإلرسائيلية« بالصواريخ«، 
الفتا »إىل أن إدخال بواخــر املحروقات يأيت يف 
ســياق خدمة األهايل انطالًقا من قيم حزب الله 
وأخالقه وثوابته عندما أراد البعض يف الداخل أن 

يرك الناس عىل املحطات«.
اللبنانية يف  ويف لقاء حواري نظمته الرسايا 
بلدة عدوس )قضاء بعلبك(، أشــار حادة »إىل 
أن  املعادلة الجديدة »البواخر أرض لبنانية« هي 
التي أّمنت وصول القوافل إىل عمق لبنان دون قيد 
أو رشط أو انتاء ســيايس أو جغرايف«، مضيفا 

»الــكل يعرف أن أمريكا متنع، وإيران تســمح ومتد يد العون 
للمقاومة لتكرس الحصار عن الشعب اللبناين من الجمهورية 
اإلســالمية إىل سوريا ولبنان لتؤّســس مرحلة جديدة عىل 
مســتوى املحروقات واألدوية وصوال إىل مسار بحاجة اليه 
رغًا عن أنف واشــنطن. واعترب أن هذا املســار ليس مساًرا 
ا من أجل كرامة اللبنانيني، وهو بُعد لتأســيس  سياســًيا، إ
مســار جديد لكرس العقوبات، ولن تكون فيه أمريكا الرشطي 

واآلمر الناهي«.
ويف ســياق آخر، رأى حــادة »أن ما وصلنــا إليه عىل 
صعيد تشــكيل الحكومة هو إنجاز للبنانيني كافة وتأسيس 
ملرحلة جديدة عنوانها املنطــق«، موضًحا »أن األزمات كبرية 
والحكومة ستضع يدها عىل امللفات الرئيسية. وأكد أن حزب 
الله لن يكون شاهد زور عىل كالم ال ينتقل إىل حّيز التطبيق، 
فقد »شبعنا« خطابات وشــعارات رنانة ومشاريع وعناوين 

عريضة، ونريد أقواال مع أفعال.«
وتابع حادة »ما قرأناه وملسناه يف البيان الوزاري مشّجع 
وينبغي أن يُطّبق واال يبقى حربًا عىل ورق وســنقف عند كل 
نقطة لنســأل عن الكهرباء واملحروقات والســياحة والبيئة 
والدوالر وهيكلة القطاع املــرصيف«، واعترب أن هذا القطاع 
بحاجــة إىل هيكلة وقانــون النقد بحاجــة إىل تعديالت، 
فالحاكم كان أقوى من الدولة وبغطاء عاملي أكرب للحاكم عىل 

حساب القوانني. 
 أكد عضو املجلس السيايس يف حزب الله محمود قاطي، 
أ«ن املقاومة أخرجت لبنان مــن الحصار والخناق والتطويق 

ــا عرب كرس الحصار  االقتصادي، ليس تســلال أو مداورة إ
واملؤامرة التي حاولوا من خاللها تجويع الشــعب وإفقاره«، 
مشــددا »عىل أن كــرس الحصار لن يقترص عىل املشــتقات 
ا سيتعداه إىل أمور كالدواء والغذاء  النفطية واملحروقات وإ

وغريها للتخفيف من آالم وأوجاع الشعب اللبناين.« 
كالم قاطي جــاء خالل ذكرى اســبوع فقيــد الجهاد 
واملقاومة الحاج عدنان محمد كــرسواين يف بلدة بنعفول، 
وأشار إىل سقوط املعادلة التي أرادوا أن يزرعوها يف نفوس 
الشــعب بأن ســبب الجوع وانقطاع الكهرباء هو املقاومة 
وسالحها، وكانت املقاومة باملرصاد وأكدت أن من مينع املاء 
والدواء والنفط ويجوع ويعطش هي أمريكا وسياســتها يف 

املنطقة.« 
وســخر قاطي من مقولة أن حزب الله هو املسيطر عىل 
الدولة، قائال: »عندما نادينا للتوجه إىل الرشق لحل مشــاكل 
شعبنا مل يســمعنا أحد واالتجاه نحو إيران وسوريا وروسيا 
مل يرد أحد خوًفا وجبًنا من أمريكا«، متســائال: »ملاذا يخضع 
لبنان للضغوط األمريكية يف وقت واجهت فيه سوريا وإيران 

وغريها وانترصت«.
وحّذر من التآمر يف األيام القادمة، معتربًا »أن الضغوطات، 
التي ســخرت لها فضائيات ووسائل إعالم محلية وخارجية، 
عينها عىل االنتخابات النيابية املقبلة للســيطرة عىل البالد 
بأكرثية نيابية جديدة ملصلحــة الفريق اآلخر، مراهنني عىل 
كسب بعض النواب االضافيني يف ساحات وطوائف ومذاهب 
معينة لسن الترشيعات والقوانني التي يريدون لتنفيذ املشاريع 

مساك بلبنان«. التي عجزوا عن تطبيقها يف السابق ل

وار ا ال ت يف الل ل ي  د يل ايها 

خــــــــر  : »دفـــــــــــــــــــن  جـــــــــنـــــــــبـــــــــال
شـــــبـــــر ســــــــيــــــــادة فــــــــي لــــبــــنــــان«

« وليد جنبالط عرب  غرّد رئيس الحــزب »التقدمي االشــرا
»توير«: »أعلنت رشكة Halliburton فوزها بعقد حفر آبار نفط 
يف املنطقة املتنازع عليها مــع ارسائيل. نفس املنطقة التي كدنا 
نستعيد قساً منها لوال املزايدات. هذا يعني دفن آخر شرب سيادة 

يف لبنان عىل ثرواته ومقدراته«.

فرونتســــكا: مســــتعدون ملســــاعدة لبنان وشــــعبه
غــردت املنســقة الخاصة لألمــم املتحدة يف لبنــان جوانا 
فرونتسكا عرب »توير«: »أعرب عن امتناين للرئيس نجيب ميقايت 
عىل نقاش مثمر للغاية خالل هذا املنعطف الحيوي، وملشــاركته 
أولوياته يف تلبيــة حاجات الناس وبدء اإلصالحات الرئيســية 

والتحضري لالنتخابات. األمم املتحدة مستعدة للمساعدة«.
وقالت يف تغريــدة ثانية: »أجريت مناقشــات جيدة جدا مع 
ســفري اململكة األردنية وليد الحديد حــول التعاون اإلقليمي مع 
الركيز بشكل خاص عىل الرابط لتخطي أزمة الطاقة يف لبنان. 

كا ناقشنا التزام املجتمع الدويل دعم لبنان وشعبه«.
أضافت »رسرت جدا مبقابلة الدكتور تيدروس أدحانوم غيربيسوس 
يف بريوت. ناقشنا أهمية الحفا عىل االستقرار يف لبنان والنظام 
الصحي املتأثر بشدة باالزمة وجهود منظمة الصحة العاملية. زيارته 

هي تعبري واضح عن التزام األمم املتحدة دعم لبنان وشعبه«.

ــوة الـــســـفـــن اإليــــرانــــّيــــة جـــبـــارة« ــ ــط ــ ارســـــــالن : »خ
أشار رئيس الحزب »الدميقراطي اللبناين« طالل 
أرســالن إىل أن »خطوة الســفن اإليرانية كبرية 
وجبارة، وتنقذ املواطــن اللبنانيني من طوابري الذل 
التي يتعرض لها«، مشــدًدا عىل أنه »ال شك أن هذا 
املوضوع مفصيل، وســيعكس نفسه عىل الواقع 
اللبناين إيجابًيا، وأي مخــرج يخرجنا من األزمة، 

سيشكل ارتياًحا للبنانيني«.
وأوضح، يف حديث تلفزيوين، أنه »يجب أن نأخذ 
عدة مشــاهد بعني االعتبار يف مــا يخص وصول 
املــازوت اإليراين مــن إيران وعرب ســوريا، منها 

محادثات فيينــا، واالجتاع الرباعي يف األردن من 
أجل اســتجرار الغاز املرصي والطاقة األردنية إىل 
لبنان«، معتربًا أن »املنطقــة مقبلة عىل متغريات 
كبرية، واإليراين سيكون رشيكا يف هذه التغريات، 
وســوريا مببادرة الرئيس بشار األسد إىل لبنان لها 
دور«.وبالنسبة للصمت األمري واإلرسائييل الذي 
رافق وصول السفن اإليرانية، رأى أرسالن بأن »ذلك 
يعود مليزان القوى«، واعترب أن »االمريكيني يتعاطون 
بأكرث عقالنية من بعض اللبنانيني، وقد ظهرت عدم 

جدوى الحصار عىل لبنان«.

البزري: البيان الوزاري ال يستحق الثقة
إعترب الدكتور عبد الرحمن البزري يف بيان صادر 
عن مكتبه اإلعالمي، أن »البيــان الوزاري مل يحمل 
أي جديــد وهو إقراح لحل مجموعة من املشــاكل 
واألزمــات التــي إفتعلتها الطبقة السياســية من 
قبل حكومة متثل هذه الطبقة التي أفســدت البالد 

وأفلستها«.
وأضاف بأن »كل بيان وزاري ال يحتوي عىل خطط 
واضحة إلســرداد املال املنهوب واملُهرّب وُمحاسبة 

الفاسدين ال يستحق الثقة«.

ا إحتيال !! عدوان: ه
علّق رئيس لجنــة االدارة والعدل النائب جورج 
عدوان عىل تحديد سعر رصف جديد للدوالر، قائالً: 
»إن تحديد أي سعر جديد لرصف دوالر الودائع يف 
املصارف غري سعر التداول الحقيقي يشكل اقتطاعا 
غري قانــوين من الودائع واحتيــاالً متادياً عىل 
مدخرات الناس وجنى عمرهم. وهذه مســؤولية 
مشركة بني الحكومة ومرصف لبنان وال يجوز أن 
تستمر، واألمر يتطلب وضع خطة كاملة شاملة 

توصل العتاد سعر واحد فعيل لرصف الدوالر«.
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ــرة« ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــة »ُمـ ــ ــي ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ مــــــــزايــــــــدات وحــــــمــــــالت إن
ــار الـــــوطـــــنـــــي الــــــحــــــر« و«أمــــــــــل« ــ ــ ــي ــ ــ ــت ــ ــ بــــيــــن »ال

فادي عيد

يُنذر السجال املتجّدد عىل خط عني التينة مرينا الشالوحي، 
بتكرار مشهد الخالف القديم، والذي يبقى عرضة للتجّدد يف 
أي لحظة سياســية، ويؤرّش إىل أن التســوية التي أّدت إىل 
التوافق عىل والدة حكومة الرئيس نجيب ميقايت، مل تنسحب 
عىل العالقات القامئة بني مكّوناتها، وذلك، بداللة الراشــق 
الكالمي العايل النربة، والــذي أ عىل خلفية الهجوم الذي 
شــّنه رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل، عىل 
»منظومة الرئيســني نبيه بري وســعد الحريري وآخرين«، 
والذي اســُتتبع برد قاس من قبل أوســاط نيابية يف »كتلة 
التنمية والتحرير« مل تتوّسع رقعتها.وقد قرأت مصادر نيابية 
مواكبة، أن أكرث من رســالة سياسية قد حملها هذا الهجوم 
املفاجىء،والذي برز من خارج سياق الحدث الحكومي، وقبل 

أيام معدودة عىل جلسة الثقة بالحكومة الجديدة.
واعتربت املصادر نفســها، أن هذا الســجال الذي أعاد إىل 
األذهــان محطات خالفية بــني الرئيس نبيه بــري والنائب 
باســيل، جرى ضبطه برسعة، إذ أن األجواء السلبية مل تجد 
مكاناً لها يف اللحظة الراهنة، حيث ينشــغل الجميع بعملية 
إطالق الورشة الحكومية بعد أشهر من التعطيل. أّما أسباب 
عدم الســاح بأن تتطّور هذه املواجهة إىل ســجال سيايس 
يُعكّر األجواء السياســية،وإىل رفض الرئيس نبيه بري، ألن 
يعاود باسيل استهدافه والرئيس سعد الحريري، يف محاولة 
املصادر،  تقول  كذلك،  الطائفية.  العصبيات  واضحةالستنفار 
أن الرسالة قد وصلت إىل رئيس املجلس وإىل حركة »أمل« كا 

إىل تيار »املستقبل« والرئيس الحريري.
وبالتايل، فإن مسلسل التوتّر والتشّنج عىل خط العالقات 
بني عني التينة ومرينا الشــالوحي سيســتمّر، كا كشفت 
املصادر نفسها، وتوقعت أن يواكب حكومة الرئيس ميقايت، 
وسوف يرخي بظالل خطرية عىل برنامج الحكومة اإلنقاذي، 
والذي يتطلّب اســتقراراً يف العالقات بــني الوزراء الذين من 
املفــرض أن يعملوا وفــق فريق متضامــن وموّحد، وكذلك 
بالنســبةللتعاطي بني الكتلتني النيابيتني يف املجلس النيايب، 

ما يدّل عىل أن تصفية الحسابات مل تنته بعد بني الفريقني.
كذلك، فإن توقيت هذه املواجهة، والذي حّدده باسيل، غداة 
تأليف الحكومة الجديدة، مل يلَق أية أصداء تصّب يف مصلحته، 
وحتى يف الســاحة املســيحية، بل عىل العكس، ساهم يف 
تعكري األجواء، وذلــك يف الوقت الذي يفّتش فيه الجميع عن 
فرصة سانحة اللتقاط األنفاس، يف ظل الوضع الكارثيالذي 

تعاين منه الساحة الداخلية منذ سنتني وأكرث.
وخلصت املصــادر النيابية عينهــا، إىل التأكيد بأن مهمة 
إعادة التعايف التي تقودها الحكومة الحالية، تفرض ظروفاً 
سياسية مشّجعة، وليس تصفية حســابات بني هذا الفريق 
وذاك، بغية تحقيق نقاط وتجميع أوراق من أجل اســتخدامها 
يف الحمالت اإلنتخابية املقبلة. وبالتايل، فإن األجواء السلبية 
التي مل تدم لفرة طويلة، والتي قد تكون مؤّجلة ملرحلة الحقة، 
قد تبقى مضبوطة تحت سقف التسوية السياسية التي أعادت 
تدوير الزوايا الحكومية، وإنتاج حكومة سياســية مئة باملئة 
مها اختلفت التسميات والتوصيفات والعناوين التي أُطلقت 

عليها من قبل مؤيّديها أو معارضيها عىل حّد سواء.

ــادرة  ــب ــن امل ــل الــبــعــد ع أبـــي الــلــمــع : الــحــكــومــة بــعــيــدة ك
العليا لبنان  مصلحة  يــخــدم  ــرار  قـ أي  ونــدعــم  الفرنسية 

 رشبل األشقر

يف ظل األوضــاع املأســاوية عىل األصعدة السياســية 
التي  واإلقتصادية واملالية واملعيشــية والربوية و الصحية 
1 ترشين 2019 وحتى يومنا هذا مل يتخذ  مير بها لبنان منذ 
أي إجراء جدي ملعالجة هذه األوضاع من قبل السلطة . بل أن 
املناكفات بني أهل الســلطة تطغى عىل املشهد السيايس رغم 

وصول أغلبية الشعب اللبناين إىل جهنم . 
من جهة أخرى يطل علينا زعاء ورؤســاء أحزاب لينظروا 
عىل الشــعب أنهم وحدهم ميلكون الحقيقة و مفتاح الحل 
وكون الشــعب اللبناين عاطفيا جدآ فعند أي تحد دمياغوجي 
عايل النربة يطلقه الزعيــم  يعىل رصا الحارضين » بالروح 
بالدم نفديك يا زعيم » فهذا الهتاف غري موجود يف كل أنحاء 
العامل ســوى يف لبنان ويظهر جليآ كم أن أغلبية الشــعب 

اللبناين منبطحة إىل مستوى حذاء الزعيم .
منذ حوايل األســبوع ألقى رئيس حزب القــوات اللبنانية 
الدكتور ســمري جعجع خطابأ مطوالً يف الذكرى الســنوية 
لشهداء املقاومة املسيحية كارسآ الحواجز الطائفية واملذهبية 
ومتوجهآ مبارشة إىل الجمهور الشــيعي الكريم محرضآ إياه 
ضد حزب الله الذي بنظر جعجع هو أي الحزب سبب الحصار 
عىل لبنان و ســبب معاناة جميع اللبنانيني أيآ تكن طائفتهم 
وأيآ كان مذهبهم كا ودعى إىل إنتخابات نيابية و رئاســية 

مبكرة  نغري هذه الطبقة السياسية الفاشلة.
هذا ويقول النائب إيــدي أيب اللمع عضو تكتل الجمهورية 

القوية أن يف خطابه لح الحكيم
خطــة أو ورقة عمل أو خارطة طريــق ومن ثم توجه إىل 
الطائفة الشــيعية الكرمية كونهم جزءا من الشعب اللبناين 
. ورقــة العمل تلح إنتخابات نيابية مبكرة تشــكل الربملان 
الجديد الــذي بدوره ينتخب رئيس جمهوريــة جديد يف آيار 
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وهنا تقول أوســاط بكر أن البطريرك الراعي ممتعض 
جدا من سياســة الرئيس عون إن كان من جهة تحالفه مع 
حزب الله و الســبب الثاين هو محاولة الرئيس عون توريث 
جربان باســيل لرئاســة الجمهورية أيآ يكن الثمن أما يف ما 
خص الحياد فالبطريرك متمسك أكرث من أي فرة سابقة بهذا 

الخيار.
ويقول أيب اللمع أن ورقة العمل الذي طرحها جعجع ذكية 
وعملية و ميكن إذا حســنت النيات البنــاء عىل هذه الورقة 
إلنتشال لبنان من أزماته الحالية مؤكدآ عىل أن سالح املوقف 
مهم جدا وإستشهد أيب اللمع مبئات املسؤولني الذين يطالبون 

الرئيس باإلستقالة.  
أما عن الحكومة فيشري أيب اللمع أن اإلتصال الذي جرى بني 
الرئيس الفرنيس والرئيس اإليراين ســاهم يف تعجيل تشكيل 
الحكومة التي هي بعيدة كل البعد عن املبادرة الفرنسية وأكد 

أيب اللمع أن املساعدات الدولية ستأتينا بالقطارة )بسبب هذه 
الطبقة السياسية الفاسدة والفاشــلة (بإنتظار اإلنتخابات 
النيياببية املقبلــة  وعىل ضوء األكرثية واألقلية ســيتقرر 
حجم املســاعدات لذلك يقول أيب اللمع أن القوات ليست بوارد 
املشــاركة يف الحكومــة الحالية و هي أي القــوات تنتظر 
اإلنتخابــات النيابية التي تأملها مبكــرة وعىل ضوء النتائج 

ء مقتضاه.  ستبني عىل ال
أما عن تشكيل الحكومة يقول أيب اللمع أنها بعيدة كل البعد 
عن املبادرة الفرنسية، فحكومة الرئيس ميقايت أبعد كل البعد 
عن حكومة تكنوقراط مستقلني كليآ عن األحزاب واملحسوبيات 
السياســية لذلك ســينظر العامل إىل حكومــة ميقايت فقط 
نتخابات البلدية  كحكومة الحد مــن اإلنهيار والتحضــري ل

والنيابية املقبلة و ليس حكومة الخروج من جهنم.
أما فيا يخــص موقف تكتــل الجمهوريــة القوية من 
حكومة الرئيس ميقــايت يقول أيب اللمع أن التكتل لن يعطي 
ا سيؤيد  الثقة للحكومة الجديدة نظرآ لطريقة تشــكيلها إ
تكتل الجمهورية القويــة أي قرار يخدم مصلحة لبنان العليا 

ومصلحة اللبنانيني. 
أما عن التحالفات يف مــا خص اإلنتخابات النيابية املقبلة 
يقول أيب اللمع أن كل اإلحتــاالت واردة خاصة مع املجتمع 
املدين ويؤكــد أن القوات كانت من خالل عملها الســيايس 
والوزاري من مؤســيس الحراك الشعبي وال ميكن القول بتاتا 
أن القوات ركبــت اإلنتفاضة بل كانت يف صلــب تحركاتها 

ونشاطاتها. 
أما عن التحالف مع املســتقبل واإلشرا »فلدينا ولديهم 
متسع من الوقت  نقرر لكن ما ميكن تأكيده هو أن القوات 
واملســتقبل واإلشــرا لديهم نفس النظرة ونفس التوجه 

اإلسراتيجي ويبقى أن نتفق عىل التفاصيل«. 
يختــم أيب اللمع  أن كل ما يح عــن العالقة املميزة بني 
اململكة العربية السعوددية والقوات اللبنانية  تصب يف خدمة 
لبنان وكل اللبنانيني . كا للدكتور جعجع عالقات مميزة مع 
الكثري من الــدول األجنبية و العربية  تســتثمر جميعها يف 

مصلحة لبنان .

ــحــكــومــة  ــى عـــلـــى ال ــن ــم ــلـــس الـــشـــرعـــي« ت ـ ــ »املـ
االنـــهـــيـــار ــ  ــ ــوقـ ــ وتـ ــاد  ــسـ ــفـ ــلـ لـ حـــــــــّدا  تـــضـــع  أن 

الرشعي  املجلــس  عقــد 
األعىل جلسة يف  اإلسالمي 
الفتوى برئاســة مفتي  دار 
الشيخ  اللبنانية  الجمهورية 
واصدر  دريان،  اللطيف  عبد 
بيانــا تاله عضــو املجلس 
فيه:  فايز سيف جاء  الشيخ 
عن  الرشعي  املجلس  »أعرب 
حكومة  تتمكن  أن  يف  أمله 
الرئيس نجيــب ميقايت من 
فتــح صفحــة جديدة يف 
اللبنانية  املعانــاة  ســجل 
مبــا يضع حــدا للفســاد 
األســس  ويريس  والنهب، 
العملية الســتعادة الكرامة 
ووقف  املهــدورة،  الوطنية 

وتنفيــذ  القطاعــات،  كل  يف  االنهيــار 
بالوطــن«. للنهــوض  املطلوبــة   اإلصالحــات 

ودعا اىل »وقف مارسات االستئثار والتسلط عىل 
حساب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتي أدت 
اىل دفع لبنان شعبا ووطنا ورسالة اىل الهاوية«، 
الفتا اىل أن »الخــروج من هذه الهاوية ليس عمال 
ســهال بل هو واجب وطني ممكــن تحقيقه إذا 
أدرك املســؤولون هذه املرة، جميع املســؤولني، ان 
بلبنان وباللبنانيني  التي نزلت  الكارثة اإلنســانية 
 جميعا، هي نتيجة طبيعية لسياساتهم الخاطئة ».

أمام مالبســات  أيضا  باهتام  املجلــس  وتوقف 

التحقيق يف جرمية تفجــري مرفأ بريوت، »وهي 
يف الحســابات األخرية جرمية العرص، ليس عىل 
اإلنسانية.  ا عىل مستوى  إ لبنان فقط،  مستوى 
ولذلك كان من الرضوري أن يلجأ لبنان اىل التحقيق 
الدويل كا طالب به مفتي الجمهورية ورؤســاء 
الحكومة الســابقون واملجلس الرشعي اإلسالمي 
االعــىل اثر وقــوع االنفجــار الكار لكشــف 
الجناة الحقيقيني، ان املجلــس يدعو اىل رفع كل 
الحصانات دون اســتثناء من خالل إصدار قانون 
جديد يف املجلس النيايب، وملنــع إدخال هذا امللف 
يف االستنساب واالنتقام السيايس تأكيدا ملا طالب 

به مفتــي الجمهورية، واي 
انتقائية لرؤســاء  مالحقة 
أو وزراء وغريهــم تجعــل 
يف  املحاكمة  هــذه  عملية 
حال خلــل جوهري وتصبح 
االستهداف  أعال  من  عمال 
ليات  ل وتجاهل  واالنتقام، 
والقانونيــة،  الدســتورية 
الدســتورية  اآلليات  وهذه 
تكون  أن  ينبغي  والقانونية 
األعىل  املجلــس  خالل  من 
والوزراء  الرؤساء  ملحاكمة 
املنصوص عليه يف الدستور 
اللبناين،  ال يتم التعارض 
مــع مضمــون األنظمــة 
أقرهــا  التــي  والقوانــني 
املجلس النيــايب واملتضمنة 
لألســس التي مبوجبها يحاكم الرؤساء والوزراء 
يف حــال مخالفاتهــم أو التهــاون يف مهامهم 
وبذلــك تحف مقومــات بناء الدولــة ونتجنب 
االستنســابيات يف القضايا العامة وبهذا تســلك 
العدالة طريقها الصحيح. ان االنتقاء واالستنساب 
 ال يصنــع عدالــة، وال ينتــج حقــا أو حقيقة«.
وأعرب عن أمله يف أن »تبادر الدول العربية اىل مد 
يد العون للبنان، تعزيزا لعمق مشــاعر األخوة بني 
لبنان واألشقاء العرب، وإلنقاذه من براثن مستغيل 

األزمة الخانقة التي يعاين منها«.

عـــلـــى الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة
مـــــد يـــــد الـــــعـــــون لــلــبــنــان

ة أ الجل دريا ي

ميل كر استشهاد بشير ال ترأ قداسا ب
ــــــوريــــــا  الـــــــــراعـــــــــي: مـــــــا كـــــــــان بــــشــــيــــر 
بــالــتــغــيــيــر مـــن  يـــ مـــقـــاومـــا  ــل  ــ ب ــا  ــيـ ــالبـ ــقـ انـ أو 

ا أ ال الراعي ي
مار  الكاردينال  املــاروين  البطريرك  ترأس 
الراعي قداســا يف كنيسة  بشــارة بطرس 
 ، الســيدة يف الرصح البطرير يف بكر
ملناســبة الذكرى السنوية التاسعة والثالثني 
الستشهاد الرئيس بشري الجميل، يف حضور 
النائب املستقيل نديم الجميل وارسة اكادميية 

بشري الجميل وحشد من املؤمنني.
وأشــار   الراعي يف عظته، إىل أن »بشري 
قوي باملفهوم السيايّس، ومنقذ وطنّي شامل، 
ونظيف بتجرّده وهيبته وشخصّيته، وجامع 
وطائفته  وفئويّتــه  حزبّيته  عــىل  بتعاليه 
اإللتفاف  اللبنانّيني. كان  لكّل  رئيًســا  وصار 
الوطنّي حوله ظاهرًة خاّصة، وقد أصبح بعد 
ساعات قليلة من انتخابه زعيم من خاصموه 
كا زعيم من أحّبوه فركوا خالفاتهم وأيّدوه. 
وهو رئيس موحد أعاد بناء دولة لبنان الكبري 
واملستقل واملقاوم واستوعب كّل األحاسيس 
والحساســّيات اللبنانّية. أيّده الشعب أساًسا 
لعفويّتــه وصدقــه وتجرّده مــن املصالح 
تأييد  الشــعب أصدق من  والحصص، وتأييد 

القيادات«.
الجميل مثل ومثال  أن »بشــري  ولفت اىل 
لكّل مــن يرغب يف الحكم، أكان رئيًســا، أم 
سلطة ترشيعّية، أم  حكومة . إختار بشري َحل 

املشاكل عىل إدارة األَزمات، والتحالفات عىل 
التسويات، والتحالفات الوطنّيَة عىل التحالف 
الطائفّي، والتزام املباد أساًســا للعمل. ما 
كان يَســمُح للمؤقت أن يكــون دامئًا. كان 
ميلك القدرَة عىل قلــب املعادالت ال الخضوع 
لهــا. كان مع الشــعب يف كّل األوقات. كان 
مع الناس عىل تواضع وبساطة حياة، وهو 
املثل واملثال يف مقاومته التي هدفها حاية 
لبنان من كّل إعتداء وتحريره من كّل والء لبلد 
آخر، وتحرير قــراره، والحفا عىل نظامه 
الدميقراطي والرشاكة الوطنّية. ما كان بشري 
ثوريا أو انقالبيــا، بل مقاوًما يؤمن بالتغيري 

من خالل الراث الوطني والقيم اإلنسانّية«.
وشدد الراعي عىل أن »وصية بشري الجميل 
لنا أن نعيــد للدولة كيانها ووحدتها وهيبتها 
ولبنانّيتها خشــية أن نذهب فرق عملة يف 
لعبة الدول. نحن ال نعتقد أن القوة العسكرية 
قادرة عىل حاية لبنــان مبنأى عن »لبننة« 
القــرار الوطني. ال بل إن القوة العســكرية 
التي ميلكها هذا الفريــق أو ذاك خارج إطار 
الرشعية، تجلب الحروب ال السالم. القوة هي 
حاية مرحلية، بينا الســالم هو الحاية 
الدامئة. كّل دولة مها عظمت تبقى محدودة 

القّوة يف غياب السالم«.

رحمــة ألهالــي البقاع : للتعبير الحضاري
ــانّية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادرة إنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن أّي ُمبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

علق النائب السابق اميل رحمة يف بيان، عىل حادثة إطالق 
النــار ترحيبا بقافلة صهاريج املــازوت االيراين يف منطقة 
بعلبــك الهرمل، وقال: »كالمي موجــه إىل أهيل يف منطقة 
بعلبك  الهرمل الذين يعرفون مقدار محبتي وتقديري ووفا 
لهم: إن الرحيب باية مبادرة انسانية  اجتاعية، وبخاصة 
هذه املبادرة بالذات التي هي مــن أرقى وأرشف املبادرات يف 
أخطر وأصعب مرحلة مير بها لبنان، مبادرة يقدم عليها صديق 
دولــة او مجموعة او فرد ال يكون بإطالق النار وال قذائف ال 
»آر . يب . جي«، بل بالتعبري الحضاري، الســلمي والثناء عىل 
إيجابية الخطوة، مبا يساعد عىل تكرارها وتعميمها بعدالة، 
ليكــون الرحيب بها من قبل اللبنانيني عــىل امتداد الوطن، 

رسالة ملن استبقها بالتشكيك«. 

ــة عـــــــون: كــــــّل الــتــقــديــر  ــيـ ـ ــا ــقـ الـ
ــرة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ لـــعـــكـــر الــــنــــاجــــحــــة والـ

غردت املدعية العامة يف جبــل لبنان القاضية غادة عون 
عىل »توير«: »كل التقديــر واالحرام للوزيرة عكر الناجحة 
والقديرة، سموها مهسر2 عىل أساس إين املهسرة 1. ومع 
إحتفاظي بحق االدعاء، أتساءل خمسة مليارات دوالر ناتجة 
من جرم تبييض االموال مل تلفت نظرهم اكتشــفناها بنتيجة 
ا فقط فتح الباب بالقوة لالشــتباه بجرم. وهذا  التحقيق، ا

.  مخزي مدى التواطؤ«.  رشعي 100

ــد  ــق ــن : إنــــفــــاق أمــــــــوال صــــنــــدوق ال درويـــــــــ
ــة ــ ــم ــ ــك ــ ــّم بـــــــكـــــــّل درايــــــــــــــــة وح ــ ــ ـــت ــ ــيـ ــ ــ س

توقع النائب عيل درويش، أن »تنال الحكومة 
الجديدة ثقة كبــرية يف املجلس النيايب يوم 
االثنــني املقبل«، مشــريا اىل »وجــود رغبة 
دولية يف اســتقرار لبنان، لذا لن يكون هناك 
معوقات كبرية الرهاق البالد برشوط معينة«، 
والفتا يف الوقت نفســه اىل أن »هذه املرة ال 
إمكانية للتحايل أو التهــرب من االصالحات 
 البنيوية لجهة التفاوض مع الجهات املانحة«.

وأشــار يف حديــث اذاعــي، اىل أن »غالبية 
املعنيــني بامللفــات االقتصاديــة، يقومون 
باجتاعات عىل مدى ساعات النهار الطويلة، 
وهناك مجموعة من امللفات ســتوضع عىل 
الطاولــة، من ضمنها موضــوع إنفاق ما تم 
الحصــول عليه من صنــدوق النقد الدويل«، 
مؤكدا أن »هناك عملية ترشــيد وتحديد سلم 
أولويات رصف هذه األموال التي ستبدأ بإيقاف 
، من ثم االتجاه اىل املشاريع  االنهيار املعي
التي متكننا من القيام باستثارات تعود عىل 
البالد باألموال«، مشــددا عىل أن »العمل عىل 
 إنفاق هذه األموال يتــم بكل دراية وحكمة«.

أضاف »إن الحكومة هي املعرب الوحيد لعبور 
األزمة التي نحن فيهــا، وقد أحدثت الصدمة 
االيجابيــة املطلوبــة منها ليــس فقط يف 
الشــارع الطرابليس بــل يف كل لبنان«، آمال 

 ب«اجراح الحلــول الرسيعة التي نحتاجها«.
واعترب درويش أن »البيــان الوزاري كان أول 
العمل، وإنجازه  للقدرة عىل  للحكومة  اختبار 
بوقت قيايس هو أمر جيد، أظهر قدرة الوزراء 
الذين لديهم مهمــة واضحة عىل العمل عىل 
مستوى مجموعة«، معتربا أن »الجميع يحتاج 
لك رفاهية الوقت، وهناك  اىل التكافل، الننا ال 
أعال ضخمــة تنتظر هذه الحكومة عىل كل 
املســتويات، لذا يجب أن يكــون هناك عملية 
إستيعاب للواقع يف املنطقة والوضع الخارجي، 
والعمل عىل اخراج لبنان من التجاذبات للمرور 
املرحلة والوصول اىل صيغة استقرار«.  بهذه 

أشــار  العربية،  الــدول  العالقــة مع  وعن 
درويــش اىل أن »لبنــان يقع عــىل منطقة 
هي  اســتقراره  وعملية  قدميــة،  تصدعات 
حاجة اقليمية ودولية«، الفتــا اىل أن »دول 
الخليج تراقب هذه الحكومة، واألشقاء العرب 
سيســاعدون لبنان عندما يتلمســوا عملية 
الحكومة«. التي ستصدر عن هذه   االطمئنان 

وعــن وصول النفط االيراين، أشــار درويش 
اىل »وجــود تقصري من قبل الدول يف مرحلة 
معينة نتيجة الراكات، وال ميكن أن نخفي 
حاجة الناس ألي مســاعدة يف ظل الظروف 

الصعبة الراهنة«.

ــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــر بـ ــ ــي ــ ــف ــه الــــتــــقــــى ســ ــ ــي ــ ــ ــ ــرن ــ ف

رنجي اين عن  ي ف ال ال

املرده  تيار  رئيس  استقبل 
سليان فرنجيه يف دارته يف 
يف  بريطانيا  سفري  بنشعي 
زيارة  يف  كوالرد  ايان  لبنان 
 هي االوىل له اىل بنشــعي.
حضور  يف  اجتــاع  وعقد 
املحامي  الســابق  الوزيــر 
والدكتــور  روين عريجــي 
خالله  تــم  بطــرس،  جان 
مجمل  اىل  باسهاب  التطرق 
الراهنة  التطورات واالوضاع 
وعىل  واقليميــا،  محليــا 

مختلف االصعدة. 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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كلات يف زمن الغربة

ــر  ــ ــص ــ ــن ــ الـــــغـــــصـــــة وفـــــــــــــر ال
فهد الباشا

بتنا نعتقد، ملا تراكم علينا من اهوال ولتعقد احوالنا، انه 
مكتوب علينا ان ال نفرح بنرص اال مصحوبا بنغصة بعيدة 
وغصة مثلها . اليام قليلة خلت كانت مناســبة استعدنا، 
معها، او كثريون منا، نشــوة تشبه نشــوتنا واعتزازنا 
200 . استعدنا الشعور اياه بالعزة، يف كرس  بنرص متوز 
الحصار بانتصار ايلول 2021 . اما الغصة فليســت، من 
بعد، بعيدة وحســب، بل ان منها ما هو قريب كجرح يف 
الروح غصة عىل الذيــن رأوا يف املازوت االيراين انتهاكا 
لســيادة لبنان. حتى ان واحدنا ليتساءل: أمدفوعة األجر 
هذه الرؤية ام هي رؤية ناتجة عن ثقافة شوهاء تجعل 
املعبئني بها يرون ذال ما تراه عني بال غشــاوة مانعا للذل. 
وغصة اخرى تنغــص علينا فرحنا العظيم وتنتصب امام 
الحاملــني بفجر جديد تحديا كبريا يلخصه ســؤال: متى، 
ترانــا، مبثل هذه العزة يف انتصار عىل الفســاد وارباب 
الفســاد يف البالد. ؟ متى يضــع املعنيون بتغيري مجرى 
التاريخ اصبعا عىل جرح ال تندمل من دون تطهريه جراح 
؟ كل االنتصارات عىل عــدو الخارج تبقى، مها عظمت 
وتجلــت، ناقصة تعاين ما هو ابعــد من نغصة وغصة، 
ان مل يتوجهــا انتصار عىل اضطــراب املفاهيم الوطنية 
االســاس. عىل عدو الداخل: الفساد بكل أشكاله والوانه 
الفاقعة. والســيا عىل ذاك الذي حذر من مثله يســوع 
النارصي حني قال: »احذروا الذين يأتونكم بثياب الحمالن 
وداخلهم ذئــاب خاطفة .« وال يجدينا حــذر قائم عىل 
شــكوك وظنون، بل عىل وعي جاد لحقيقة تقول: » من 

مثارهم تعرفونهم«.

ــة مـــــن الـــقـــومـــيـــيـــن الـــــــى الــــرئــــيــــس بــــشــــار األســـــد ــوحـ ــتـ ــفـ رســـــالـــــة مـ
بقلم د. عىل حمية )استاذ جامعي(

وجه القوميون االجتاعيون رســالة مفتوحة اىل الرئيس 
السوري بشار االســد جاء فيها: »لقد جرت العادة، منذ عهد 
والدكم، الطّيب الذكر، الرئيس حاف األســد، أن نتوّجه، أفراداً 
ومســؤولني ومثقفني، عند كل منعطف خطري يتهّدد بالدهم 
الســورية، أو يُلحق األذى بحزبهم الحزب السوري القومي 
اإلجتاعي إىل القيادة السورية يف دمشق، حاملني إليها رأياً 
أو موقفاً أو اقراحاً قد يســاعد يف مواجهة تهديد خارجي، 
قائم أو محتمل، أو يف حّل مشــكل داخيل قد يعرّض اإلندماج 
اإلجتاعي إىل التحلل، أو مطالبينها بتدخل أخوي يف معالجة 
أزمــة داخلية مزمنة تأخذ بخناق حزبهم، وقد تدخلت القيادة 

مشكورة، أكرث من مرة!.
السّيد الرئيس نتوجه لســيادتكم، بصفتنا سوريني قوميني 
إجتاعيــني منتدبني من رفقــاء لنا، يف الوطــن واملهاجر، 
إلطالعكم عىل حقيقة ما يجري يف حزبنا الحزب الســوري 
القومي اإلجتاعي وطلب مســاعدتكم يف الجهود الرامية 
إلعادة وحدته، إذ ال معنى، يف نظرنا، لوجوده كحزب سيايس 
وحدوي، وهو منقسم عىل نفسه إىل مجموعة »أحزاب« تحمل 
املبادىء نفســها، وترفع الراية نفسها، وتنشد الغاية نفسها: 
وحدة ســورية بحدودها الجغرافية املعروفة، وجبهة عربية 
واحــدة، ونظام دويل جديد يقوم عىل مبدأ حق الشــعوب يف 

تقرير مصائرها، برصف النظر عن درجة تقدمها أو تخلفها.
السّيد الرئيس، نحن مجموعة لبنانيني وشاميني وعراقيني 
الجارية  التسميات  وأردنيني وفلسطينيني وكويتيني بحسب 
منذ اتفاقية سايكس بيكو املشؤومة وفينا  كا تعرفون 
من هو من أصل آكادي أو حّثي أو آشوري او كنعاين)فينيقي( 
أو رسياين أو كلداين أو كردي أو رشكيس أو تركاين أو أرمني 
أو أيزيدي أو عريب أو فــاريس أو رومي.. الخ. وفينا من هو 
مسلم محمدي أو مسلم مسيحي أو مســلم موّحد)درزي(.. 
.. الخ.  الخ. وفينا من هو نصريي أو علوي أو صابئي أو بها
نحن هــؤالء جميعاً، وغريهم كثــريون ، ممن هم من أصول 
عرقية أخــرى، نزلوا يف بالدنا غزاة فاتحني أو الجئني هاربني 
من اضطهاد أثني أو ديني أو ثقــايف يف مواطنهم األصلية، 
وانصهروا، تدريجياً عىل مــدى أجيال يف موطنهم الجديد 
»سورية« وشــكلوا جزءاً أساســياً من تكوينها اإلجتاعي 
الثقايف الذي أثبتــت التحقيقات العلمية مبا ال يقبل الجدل 
اختالط هذه األقوام التي انترشت يف ســورية الطبيعية كلها 
وامتزاجها بعضها ببعض حتى نشــأت فيها شخصية واحدة 
جديدة هي الشخصية السورية التي عرفت مبزيجها الساليل 
املتنوع واملتجانس والغني بالخصائص النفسية العالية. أولئك 
األقوام وهؤالء ونحن، جميعاً، )وقــد جبلتنا الحياة الثقافية 
اإلجتاعية اإلقتصادية املتشابكة فوق األديم السوري ومعه، 
جبالً، عرب تاريخ طويل، مشكلة من هذه األصول الكرمية أمة 
واحدة عىل امتداد جغرافية سورية الطبيعية( وّحَدنا الحزب 
السوري القومي اإلجتاعي، السّيد الرئيس، يف متحد قومي 
واحد، وجعل من متحدنا الصغري نواة »املجتمع الجديد« الذي 
يعمل، منذ تأسيسه، لبنائه عىل كامل الجغرافية الطبيعية يف 
الهالل السوري الخصيب! وهذا هدف عظيم، بل هو أحد أهداف 
حزبنا الكربى الذي مل ينشده حزب سيايس آخر، بهذا الكال 

والوضوح، منذ عهد بالدنا باألحزاب السياسية.
 السّيد الرئيس، يواجه الحزب السوري القومي اإلجتاعي 
كا تعرفون أزمة داخلية مزمنة ناجمة: إما عن انغاســه 
)غري املربّر أحياناً( يف بعض الحوادث الجارية عىل الســاحة 
القوميــة، أو يف انجــراره )مكرهاً( إىل مســتنقعها خدمة 
لسياســات محلّيــة وإقليمية. وقــد أّدت هذه السياســات 
)اإلعتباطيــة أحياناً، واملفروضة أحياناً أخرى( التي انتهجتها 

القيادات الحزبية املتعاقبة، منذ استشــهاد سعاده، إىل تفرّد 
الحزبية  باملؤسســات  واستئثارهم  بالســلطة،  اإلنتهازيني 
التي اعتربها ســعاده »أعظم أعاله« بعــد وضعه العقيدة، 
وتحويلهــا إىل مجرد منصات للظهور واإلســتثار الفردي، 
كا أّدت السياســات الفئوية إىل انقسام الحزب عىل نفسه 
إىل تنظيمني وأكرث، مع أنه حامل لواء الوحدة القومية، األمر 
الذي دفع أعــداداً هائلة من أعضائه ومنارصيه إىل اإلنكفاء، 
بعيداً، وتفرقــوا يف بالدهم ويف جهات العامل األربع، ما أّدى 
إىل تراجع نســبة املقبلني عىل الحزب، خصوصاً يف صفوف 
الشباب، ما يعني أن الحزب اقرب من حافة الشيخوخة هذا 
إذا مل يكــن قد بلغها بعد جراء اإلنقطاع العمري الذي يتهّدده 

عىل مستوى التعاقب املتتايل والطبيعي لألجيال. 
ولكن ما يبعث عــىل األمل يف اإلصالح الداخيل ووجوبه، 
والوحدة وإمكانية تحققها )وهو ما نسعى إليه(، أن القوميني 
اإلجتاعيني، الســّيد الرئيس، مل )ولن( يرضوا باإلنقســام 
التنظيمي املفروض عليهم فرضاً، ومل )ولن( يقبلوا بالنهاية 
املفجعــة التي يجّر حزبهــم إليها املتســلطون عىل قيادته 
ومقدراته، وقد عرّبوا )ويعربّون( باســتمرار، بطرق شّتى 
دستورية وغري  دســتورية عن رفضهم لكل قيادة حاولت 
جّر الحزب وزّجــه يف معارك جانبية تخالف نهجه وعقيدته 
ومرشوعــه، ويلقون كل دعم مــن مواطنيهم الذين يجدون 
يف حزبهم مّيزة يتفرّد بها، وحده، دون ســائر األحزاب يف 
املرشق العريب، أال وهي مّيزة حضوره الواسع يف كل منطقة 
وكل مدينة وكل حّي، وتجذره الراسخ يف كل أثنية عنرصية 
وكل طائفــة دينية وكل حزبية قبلية، عىل امتداد الجغرافية 
الســورية، موحداً بينهــا، جميعها، عىل اختــالف أصولها 
ومعتقداتها، مّيزة تعفيه من مســاءالت غري بريئة تتعرض 
لها أحزاب أخــرى، يف ما يخّص عقيدتها ومرشوعها ورقعة 
انتشــارها وجغرافية حركتها. هذه الخصوصية التي يتمّيز 
بها حزبنا هي خصوصية مكتســبة مــن طبيعة عقيدته 
التى يتالقى  العقيدة الجامعة  ومن طبيعة اســراتيجيته 
فيها كا ســبقت اإلشــارة العريب والكردي والرسياين 
والجركيس والكلداين واآلشــوري والفينيقي أو من يظنون 
أنفســهم كذلك كا يتالقى فيها السني والشيعي والعلوي 
والدرزي واألرثوذكيس واملاروين واالساعييل واأليزيدي ... 
إنهم يتالقون يف انتائهم الواحد املوّحد إىل ســورية، وطناً 

وأمة!  .
من هنا، فإن »الحراك القومي« الذي يشهده الوسط القومي 
اإلجتاعي، اليوم، عىل تعّدد أشكاله ومسمياته، والذي يبحث 
عن »رشعية« يف أوساط القوميني اإلجتاعيني التائقني إىل 
وحدة حزبهم واســتعادة دوره الطليعي، يف محيطه القومي 
وعامله العريب وإقليمه املتوسطي، هو حراك رشعي ومطلوب،  

وله مربراته األخالقية والفكرية والدستورية. 
الســّيد الرئيس، تأّسس الحزب السوري القومي اإلجتاعي 
مبوجــب تعاقد بني الشــارع صاحب الدعــوة إىل القومية 
الســورية وبني املقبلني عىل الدعوة، عىل أن يكون الشارع 
أي ســعاده، زعيم الحزب مدى حياته، وعىل أن يكون معتنقو 
دعوته أعضاء يف الحزب يدافعون عن قضيته ويؤيدون زعيمه 
تأييداً مطلقــا يف كل قراراته. هذا التعاقد، الســّيد الرئيس، 
متكون من عنارص ثالثة: 1 سعاده صاحب الدعوة بوصفه 
طرفاً أول، 2 املقبلون عــىل الدعوة بوصفهم طرفاً ثانياً، 3 
التعاقد. وريض املقبلون  القضية السورية بوصفها موضوع 
عىل الدعوة بهذا املبدأ دون تردد، وأقســموا، عىل أساســه، 
ميني العضوية يف الحزب، األمر الذي منح ســعاده سلطات 
دستورية واسعة مكّنته ومكّنت الحزب، بقيادته، من مواجهة 
حالتي انشــقاق وانحراف شهدها الحزب، عىل عهده، عامي 
194وانترص فيها الحزب، وتجّنب امتحاناً عســرياً  1934و
كاد يق عليــه. ولكن، ما امتلكه الحــزب يومها )بوجود 

املؤســس وصاحب الدعوة(، مــن عوامل قــوة حالت دون 
انشــقاقه، ال ميتلكه، اليوم لألســف وهذه  هي مصيبتنا! 
فاملؤسسات التي أناط بها ســعاده املرجعية الدستورية، بعد 
غيابه، خاضعة، اليوم، لقوى »األمر الواقع«، وهي  أعجز من 
أن تحمي رئيس الحزب من »تنّمر« أحد ُعمد عليه ومنعه من 

دخول مكتبه يف مركز الحزب الذي هو رئيسه!   
من هنــا، مل يجد القوميون اإلجتاعيــون )ونحن منهم( 
مناصاً، هذه املرة، مــن اإلتصال بأصدقاء الحزب وحلفائه يف 
محور املقاومة )وســيادتكم، يف طليعتهم( طلباً للمساعدة 
يف إعادة وحدة حزبهم حتى يســتعيد دوره الذي افتقده يف 
محيطه القومي والعريب واإلقليمي، ويسهم بواجبه بفاعلية 
أكرب يف املعركــة الجارية، عىل أرضنا، منــذ مئة عام، ضد 
املرشوع الغريب اإلستعاري الذي ال يُعرف ألطاعه، يف أرضنا 
ومواردنا، حّد، فضالً عن إنشائه الكيان اليهودي الغاصب يف 
فلسطني، وتجنيده قوى التكفري والظالمية التي كادت لوال 
ثبات ســيادتكم يف قيادة املعركة والتفــاف محور املقاومة 

حولكم أن تحّول بالدنا إىل جحيم، يف املرحلة  الراهنة.
الســّيد الرئيس، إن القوميني اإلجتاعيني، اليوم، يشعرون 
أكرث من أي يوم مــىض بحاجتهم إىل حزبهــم: إىل الحزب 
املكتــوب له أن يكون أول حزب عقــدي نظامي عرفته بالدنا 
والعامل العريب يف العرص الحديث، وآخر حزب عقدي نظامي 
باق لبالدنا والعامل العريب ليلعب دوره املرسوم له. ومقابل هذا 
الشعور، ويف مســتوى النظر األعىل لطبيعة الحزب وطبيعة 
الذي  العظيم  الخطر  القوميون اإلجتاعيــون  يدرك  املرحلة، 
يتمثل لهم يف حالة الحزب الحارضة: نحن حزب الوحدة الذي 
كان عليه أن يصمد يف حروب التفتيت، ونحن حزب اإلستقالل 
الذي كان عليه أن يقــاوم أثقال القوى الكربى وآالتها، ونحن 
حزب التمّيز الذي كان عليه أن ينجو من التوحل، ونحن حزب 
الطهارة الذي كان عليه أن يحف عقيدته ورجاله من التلوث 

يف شوارع الطوائف ودكاكني العالة والخيانة..
يف رســالة من أحد قياديي الحزب الســابقني ومفكريه 
الكبار إىل الرئيس األســد األب )1994(، كتب له بالحرف:« 
هذه سورية، بكياناتها جميعاً،)ويقصد، هنا، سورية الكربى، 
طبعاً( تواجه ســالماً أخطر من الحرب، فشــّد قبضتك عىل 
سورية، يا رجل! إنها أمة هادية ومعلّمة لألمم!«. اليوم، نجّدد 
الدعوة إىل الرئيس األسد اإلبن، مشفوعة، هذه املرة، برجاء 
املســاعدة عىل قيامة حزب سورية الحزب السوري القومي 

اإلجتاعي من سباته الذي طال!
 الســّيد الرئيس، الحزب الســوري القومــي اإلجتاعي، 
صديقكم وحليفكــم يف محور املقاومة، هــو، اليوم، عىل 
األرض، ركامــاً من ركامات املجتمع القديــم. كل هذا الحزب، 
مبؤسســاته وأجهزته وإدارته وقيادتــه، عىل األرض. وهذه 
هي مأســاتنا!. وما من أحد، يف الحزب أو خارجه، يشــعر 
أن يوميات الحــزب، كلها، يف هامش زمــان األمة والعامل. 
فالنهضــة القومية اإلجتاعيــة التي أطلقهــا الحزب يف 
ثالثينيات القرن املايض لتعيد إىل األمة الســورية حيويتها 
وقوتها وتثبيت سيادتها وإقامة نظام جديد يؤمن مصالحها 
ويرفع مستوى حياتها، وتسعى إلنشــاء جبهة عربية، هي 
)اليوم( ملحقة بزمان اآلخرين. وهذه النهضة التي أّسســت 
ودعت للعمل املقاوم يف مواجهة اإلســتيطان الصهيوين  
الغريب لفلسطني، وقّدمت الشــهداء، منذ اإلنتفاضات األوىل 
ضد اإلســتعار الربيطاين والهجرات اإلستيطانية اليهودية، 
رافعة شــعار: »القوة هــي القول الفصــل يف إحقاق الحق 
القومي«، هذه النهضة تســتهلكها اليوم السياسات الصغرية 
والقومية  الداخلية  األحداث  الفردية وهوامش  واإلستثارات 
والعاملية، فُيصاب رجالها وأنصارها باإلحباط. واإلحباط نزف 
قومي مخيف ترّض به النهضة أجيالها، جيالً بعد جيل، فترّض 

األمة كلها، ألجيال مل تولد بعد!.

ــة:  ــّي ــاك ــط ــة األن ــيــكــّي ــول ــكــا ــة ال ــّي ــان ــري ــس ــة الــكــنــيــســة ال ــف ــاق أس
نائـــــي ملعرفة مصير أمـــــوال اللبنانيين العمل علـــــى التدقيق ال

التأم الســينودس الســنوي العام ألســاقفة الكنيســة 
الرسيانيــة الكاثوليكية األنطاكية يف دير ســيدة النجاة  
الرشفة، درعون حريصا، بني 12 و 1٨ أيلول الحايل، بدعوة 
من البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، ومشاركة 
أســاقفة األبرشيات واألكرسخوســيات الوافدين من لبنان 
وسوريا والعراق والقدس واألردن ومرص وأوروبا والواليات 
املتحدة األمريكية وكنــدا وفنزويال واملعتمد البطرير لدى 

الكريس الرسويل. 
الســينودس بقداس ترأســه  »بدأ  الختامي:  البيان  وقال 
يونان، تلته الجلســة االفتتاحية التي اســتهلت بكلمة له، 
عرض فيهــا الخطوط العريضــة للســينودس. ورفع آباء 
السينودس رسالة إىل البابا فرنسيس، ملتمسني منه الصالة 
والربكة الرســولية ألجل نجاح أعال السينودس. بعد ذلك، 
أمىض اآلباء يوما كامال بالتأمل والصالة يف رياضة روحية 
العــام عىل نيابة جونيه  البطرير  النائب  ألقى مواعظها 
املارونية املطران أنطوان نبيل العنداري، الذي تأمل مبوضوع 

الدعوة األسقفية«.
أضاف »بالنسبة إىل تقارير األبرشيات واألكرسخوسيات، 
قدم اآلباء تقارير مفصلة عن أبرشــياتهم املنترشة يف لبنان 
وســوريا والعراق والخليج العريب والقدس واألردن ومرص 
وتركيــا، وما أصابها من نكبات نتيجــة للحروب والنزاعات 
املختلفــة. ووضع اآلبــاء أعينهم أمــام التحديات الخطرية 
التي يواجهها املســيحيون يف الرشق، وبشكل خاص الهجرة 
وتوجهوا  واالقتصادية.  واألمنية  السياسية  األوضاع  بسبب 
إىل رؤســاء الدول والحكومات يف الــرشق ليك يعملوا من 
أجــل إيقاف الحروب ونبــذ منطق الطائفيــة والعنرصية. 
وصىل اآلباء مــن أجل لبنان وما يعانيه من أزمات اقتصادية 

واجتاعيــة وصحية وتربوية، ومتنــوا للحكومة الجديدة 
النجاح والتوفيق يف مهمتها. وعــربوا يف الوقت عينه عن 
خيبة أملهم بســبب التادي يف تهميــش حقوق الرسيان 
بعامة والطائفة الرسيانية الكاثوليكية بخاصة، وذلك بعدم 
متثيلهم يف هــذه الحكومة، كا هي الحــال يف الوظائف 
العليا املدنية والعســكرية والقضائية. ودعوا الحكومة إىل 
العمل رسيعا عىل تخفيف معاناة الشــعب وكشــف حقيقة 

تفجري مرفأ بريوت ».
وتابع: »ودعا اآلباء املســؤولني إىل العمل بشكل جدي عىل 
التدقيق الجنــا ملعرفة مصري أمــوال اللبنانيني وودائعهم 
يف املصارف، والتي نهبت، مشــددين عــىل وجوب حصول 
االنتخابــات النيابيــة يف موعدها يف أيار املقبل، لتشــكيل 
طبقة سياســية جديدة تنهض بلبنان من كبوته. ولفتوا إىل 
االنهيار املايل واالقتصادي املتادي، ورضورة الحد من اإلذالل 
الذي يتعرض له اللبنانيون أمــام محطات البنزين واملصارف 
والصيدليات واألفران، فضال عن االنقطاع شــبه الدائم للتيار 
والشح يف املياه، وعدم توافر الوقود واألدوية والخبز وسواها 
من املواد األساســية والحيوية. وبحث اآلباء أوضاع كنائسنا 
يف الواليات املتحــدة وكندا وأوســراليا وأوروبا وفنزويال، 
وخصوصا بعد تزايد عدد أبنائنا الالجئني قرسا فيها. وشددوا 
عىل أهمية مرافقتهم يف أوطانهــم الجديدة، واالهتام بهم 
من خالل تأمني كهنة لخدمتهم وتأســيس الكنائس واملراكز 

الثقافية والروحية واالجتاعية التي تجمعهم«.
وختم البيان: »يف ختام السينودس، رفع اآلباء الصالة إىل 
الرب، بشــفاعة أمه مريم ســيدة النجاة، واثقني بأنه يرعى 
كنيســته وال يركها أبدا رغم التحديات، بل هو سيبقى معها 

إىل األبد بحسب وعده الصادق«. 

محمد أبــو  ــروحــي  ال املــرجــع  تشييع 
ســــعيد جابــــر بحضــــور أرســــالن ووهــــاب

شــيعت  الطائفة الدرزية  املرجع الروحي الشيخ أبو محمد 
ســعيد  ســليان جابر  يف  عاليه، بحضور رئيــس الحزب 
الدميقراطي اللبناين  طالل أرســالن ، رئيــس حزب التوحيد 
العريب  وئام وهاب ، شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز  نرص 
الدين الغريب  و الشــيخ نعيم حسن وسامي أيب املنى، ووزراء 

ونواب حاليني وسابقني ومخاتري وفعاليات.
وأم الصالة عىل الجنازة الشــيخ الغريب، ويســتمر تقبل 

التعازي يف منزل الفقيد يف عاليه.

لس النواب  عالمة: دورنا في م
ها الحكومة ُمتابعة العناوين التي ستخو

أشار النائب  فادي عالمة ، يف حديث تلفزيوين، أنه »يجب 
أن ال نســتبق الحكم عىل الحكومة، والعربة بالقرارات لنعرف 
اذا ما كان هناك ثلًثــا معطاًل ام ال«، الفًتا إىل أن »الناس تريد 
نظام صحي، ويجب تركيز الجهود يف الحكومة عىل القطاع 

الصحي باالضافة عىل القطاع املرصيف وقطاع الطاقة«.
وأوضح أن »دورنــا يف  مجلس النــواب متابعة العناوين 
التي ســتخوض بها الحكومة، ويجــب ان يعمل كل الوزراء 
بانتاجيــة«، معتربًا أنه »عىل الحكومــة ان تضع االولويات 
قبل االنتخابات وتؤسس للحكومات املقبلة«، يجب ان نكون 
منفتحني بالتفاوض مع صندوق النقد الدويل، دون ان يكون 
االمر متعلق باملس بالسيادة الوطنية، وهذا يعتمد عىل حنكة 

رئيس الحكومة نجيب ميقايت ومجلس الوزراء«.
واكد أن »شخصية ميقايت، لديها القدرة عىل تدوير الزوايا، 
يف عدد كبري من امللفات، باالضافة اىل الخربة يف التفاوض 

مع الخارج«.

تمع  عراجي: ملاذا ال يتدخل امل
منة للنازحين؟ الدولي والعربي العاد 

غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عرب »توير« 
وكتب: »عالمة استفهام كبرية، ملاذا ال يتدخل املجتمع الدويل 
والعريب، إلعادة آمنة للنازحني السوريني اىل ديارهم، وخاصة 
ان دول عديــدة تتواصــل مع القيادة الســورية، فا تدفعه 
املنظات الدولية لهم يف لبنان، تســتطيع ان تدفعه لهم يف 
ســوريا، وهذا يخفف من الضغط االقتصادي واملايل واألمني 

والصحي والبطالة يف البلد.

إحياء ذكر انطالقة »جبهة املقاومة الوطنية«
ــنـــي ســــعــــد: إلطــــــــالق حــــــــوار وطـ
ــدفــاعــيــة ــاســة ال ــي ــس ــول ال ــ شـــامـــل ح

تفال الل ا ت  ل ي  سع يل
أحيت »جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية« يف صيدا، بدعوة 
من »التنظيم الشــعبي النارصي، الذكرى 39 النطالقتها، يف 
احتفال أقيم يف ساحة الشهداء بصيدا تحت عنوان »باملقاومة 
التوحيد والتحريــر، وباالنتفاضة  الوطنية خضنا معركــة 
الشعبية نخوض معركة اإلنقاذ والتغيري«، ورفعت فيه أعالم 

الجبهة وأضيئت شعلة االنطالقة. 
حرض االحتفال األمني العام للتنظيم الشعبي النائب أسامة 
ســعد وممثلون عن األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية 
االنتفاضة  وشــخصيات اجتاعية وثقافية وناشطون يف 

الشعبية.
بعد النشيد الوطني وكلمة لعريفة االحتفال ندين الخطيب، 
ألقى ســعد كلمة قال فيهــا: »هذه املناســبة، موجهة إىل 
األجيال الجديدة والشــباب، واعترب »أن الدفاع عن الوطن هو 
مــن أوىل واجبات الدولة، وكانت انطالقة املقاومة بســبب 
عدم قيام الدولة بهذا الواجب. لذلك نعيد اليوم التشــديد عىل 
رضورة إطالق حوار وطني شــامل حول السياسة الدفاعية، 
وبهدف وضع حد للخالف الحاد بني اللبنانيني حول املقاومة 

وسالحها«.
ويف نهاية االحتفال، اضيئت شعلة االنطالقة، تأكيدا عىل 

مواصلة طريق املقاومة ومتابعة معركة االنقاذ والتغيري.

ــام صّحي  : لــلــتــوّجــه نــحــو نــ ــ ــي األب
ــوال وعـــدالـــة ــمـ أكـــثـــر شـ تــغــطــيــة  ذي 

أشار وزير  الصحة العامة   فراس األبيض ، إىل أنه »سُيعرض  
البيان الوزاري يوم االثنني عىل  مجلس النواب لنيل الثقة«.

وأوضــح، يف ترصيح عرب وســائل التواصل اإلجتاعي، 
أن »مســودة القســم الخاص بالصحة العامة، يجب ايجاد 
حلول لألزمــات الطارئة، ولكن يف داخلها تكمن أيًضا فرصة 
لالصالح، والتوجه نحو نظام صحي ذو تغطية اكرث شــمواًل 

وعدالة«.

خـــــــريـــــــس تـــــــابـــــــع مـــــعـــــوقـــــات
انــطــالق الــعــام الـــدراســـي  مــع زوار

نية يف صور رسية الو ة ا ال و ال ت ريس م
استقبل النائب عيل خريس، يف مكتبه يف صور، ويف إطار 
متابعته للشؤون الربوية، وفد الشبكة املدرسية الوطنية يف 
قضاء صور، للتباحث يف معوقــات انطالقة العام الدرايس 

والحلول املمكنة، وذلك بحضور مدير مكتبه حيدر جفال.
تطرق البحث خالل اللقاء اىل: وجوب وضع خطة النتقال 
التالمذة والهيئتني االدارية والتعليمية اىل مدارســهم، العمل 
عىل تصحيــح الرواتب واألجــور يف القطاعني الرســمي 
والخــاص، االرساع بإقــرار قانون الخمســاية مليار لرية 
للمدارس الخاصة والرسمية، شمول املساعدات التي تقدمها 
الرسمية والخاصة،  املدارس  املانحة تالمذة  الدولة والجهات 
وفتح بــاب التعاقد يف املدارس الرســمية لتأمني البديل عن 
املعلمني املتقاعدين والذين تركوا مدارسهم او يطلبون نقلهم 

اىل مدارس قريبة من أماكن سكنهم.
وقد وعد خريس ب«متابعة هذه املشــاكل ومحاولة وضع 
حلول عاجلة لها والعمل عــىل تحديد محطات معينة لتأمني 

البنزين لالساتذة واملعلمني يف قضاء صور«.
واســتقبل وفودا شــعبية يف إطــار متابعته للشــؤون 
االجتاعية، كا استقبل مسؤول الشباب والرياضة يف اقليم 
جبل عامل  غســان جابر يف إطار متابعة الشؤون الشبابية 

والرياضية. 
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القضاة واملحامون... مواق وطرائ

املحامي نارض كسبار

عىل اثر اهداء كتــايب الجديد »القرارات الكربى الصادرة عن 
محكمة االستئناف املدنية يف بريوت« اىل املحامي جاد طعمة 

حيث كتبت له:
اىل الزميل الكريم االستاذ جاد طعمة املحرم 

املحامي الذي يرشقط ذكاء ورسعة بديهة.
يوم شارك يف املحاكات الصورية يف نقابة املحامني، وكان 
نجم   قاعة املحارضات حيث كان يعلو التصفيق يف كل مداخلة 

من مداخالته.
مع محبتي وتقديري والتمني مبســتقبل زاهر مرشق ملؤه 

النجاح والسعادة والتألق وعقبال اعىل املراكز واملناصب. 
اجاب الزميل جاد طعمة مبا يأيت:

اليوم واثناء متابعة تطــورات امللف املتعلق بالطالب االبطال 
الذيــن رفضوا الخضوع لــدورة االقســاط الجامعية يف العام 
املايض، مررت مبركز نقابة املحامني يف بريوت والتقيت عددا من 
اعضاء مجلس النقابة ومنهم حرضة مفوض قرص العدل الزميل 

االستاذ نارض كسبار يف مكتبه.
فوجئت بإهدا االصدار االخري مــن كتابه وفوجئت اكرث 
مبضمون االهداء الذي اعادين بالذاكرة حوايل 20 ســنة، حني 
كنت يف ريعان الشــباب، محامياً متدرجاً يشارك بحاسة يف 
مختلف االنشــطة داخل النقابة، فعاليات نقابية كانت تشــد 
عرى التواصل بني اعضاء الجســم املهني وتحقق التواصل بني 
فئات من مختلف االجيال عرب مرافعــات صورية )لعبت فيها 
دور املتهم( وذلك مبشهد متثييل يرشف عليه كوكبة من الزمالء 
املخرضمني اســتذكر منهم االســاتذة: نارض كسبار، سميح 

برشاوي، يوسف لحود، انطوان طعمة وخالد ميك.
دون إغفال نشــاط نقايب آخر، كنت ايضاً قد شــاركت فيه 
ويتعلــق بإختيار امناء للتدرج، يتم ذلــك بعد التباري عىل إلقاء 
الخطابات العلنية وإعتالء منرب يف قاعة املحارضات يف موقف 
مهيب امام زميالت وزمالء مــن املتدرجني وكوكبة من النقباء 
الســابقني وتتمحور الكلمة حول موضــوع ذو طابع حقوقي 

واجتاعي يتم إختياره بالقرعة.

 ايش علقلو 
يروي النائب املحامي اوغســت باخوس ان كاهنا يف منطقة 
معينة كان يقرأ االنجيــل امام املصلني الذين كان من بينهم رجل 
ضخم مل يكن يحب الكاهن، بحيث جلس يف املقعد االمامي يستمع 
اليه باهتام امال يف خطأ ما لينتقده. وعندما وصل الكاهن اىل 

املقطع الذي ورد فيه:  وصعد املسيح اىل الجبل لُيَصيّل، فقرأه:
  وصعد املسيح اىل الجبل لُيصيل.

ء من السخرية وسأل الكاهن:  فعلق الرجل الكاهن ب
 وايش علقلو.؟

 فأجابه الكاهن فورا؟.
 فدان مثلك.

 عدل حجارة مراسو 
ســنة 2000 صدرت مجلة »العدل« وكانت اعدادها مكدسة 
تغطي الجدار الزجاجي اىل جانب »املختار« السيد امني شاوول 
الذي يرشف عــىل توزيعها. فحرض املحامــي طانيوس رزق 

ليتسلم نسخته، وقال امام هذا املشهد:
املختار الكلو احساس »وعدل« حجارة مراسو

لو كنا ببالد الناس مني البيطلو راسو؟

 ما تبغي من وطن 
يقول املحامي االملعي مطانيوس عيــد انه قرأ يف كتاب امني 

الريحاين »ملوك العرب« عدة اسطر معربة حيث جاء فيها:
»ما تبغي من وطن            حكمه يف يد دخيل

ماله يف يد بخيل            وسيفه يف ذليل«

 االخطل الصغري
يقول املحامي جوزيف بشــارة االخطل الخــوري ان والده 
19 بيتني من الشــعر كان  االخطل الصغري قد كتب يف العام 1

يحلو له انشادها فيقول:
أنا يف شال الحب قلب خافق

وعىل ميني الحق طري شاد
غنيت للرشق الجريح ويف يدي

ما يف ساء الرشق من امجاد
وحول السيف والقلم يقول االخطل الصغري:

عذر ملن مات، ال عذر ملن سلا
اذا تهدم مجد واستبيح حمى!

سيان، عند ابتناء املجد يف وطن
من يحمل السيف او من يحمل القلم

وكتب االخطل لعقيلته قصيدة جاء يف مقدمتها:
بلغوها اذا اتيتم حاها

انني مت يف الغرام فداها
واصحبوها لربتي، فعظامي

تشتهي ان تدوسها قدماها
مل يشقني يوم القيامة، لوال

اميل انني هناك اراها
ولو ان النعيم كان جزا

يف جهادي والنار كان جزاها
التيت اإلله زحفا، وعفرت

جبيني  استميل اإللها
ومألت الساء شكوى غرامي

فشغلت االبرار عن تقواها
وم الحب يف املالئك حتى

خاف جربايل منهم عقباها

 الفرق صعب 
يقول املحامي وليد يونس ان عمته فقدت ابنها وكانت امراة 

مؤمنة وقالت عبارة شهرية تنم عن االميان املطلق:

 املوت حق ولكن الفراق صعب.

 مل يكن يعرف 
يقول القايض اميل ابو سمرا:

كان اميل لحود، ســحبان لبنان، يدافع مــرة عن قاتل امام 
محكمة الجنايات. فانطلق يصور لها حالة الشقي بكالم مؤثر 
ليســتدر عطف القضاة وحنانهم فيمنحونه االسباب املخففة، 

وابدع االستاذ لحود كعادته اىل حد بعيد.
وفجأة ارتفع صوت املجرم بالبكاء فالتفت اليه الرئيس قائال:

 ما بك؟ فأجابه:
 ما كنت اعرف يا سيدي اين تعيس ومعر لهالدرجة!!

 وغري هيك 
ويضيف القايض ابو سمرا:

كان المراة من بسوس دعوى عندي يف عاليه. فلا حرضت 
امامي ســألتها عن اســمها وهويتها وهل هي متزوجة ام ال 

فأجابت:
 متزوجة ،نفرح منك وعندي 14 ولد.

 فقلت لها:

 شو بيعمل جوزك غري هيك.

قطاع التعليم رهينة باصات نقل الطالب...!
باميال كشكوريان السمراين

بات العيش يف لبنــان حمالً ثقيالً عــىل اللبنانيني الذين 
يتأرجحون بني األزمات يف شــّتى أنواعهــا، وباتت العقول 
ُمشّتتة تبحث عن مخارج ألزماتها املتنوعة علّها تجد الحلول 

من أجل اإلستمرارية يف العيش فقّط.
ومع بدء العام الدرايّس الجديد، تفّرعت األزمات التي تطال 
هذا القطاع، بدًء من مطالب األساتذة املُستحّقة، مروراً بأزمة 
أســعار الكتب والقرطاسية التي باتت خيالية نظراً الرتباطها 
بســعر رصف الدوالر يف الســوق املوازية، وصوالً اىل أزمة 
املحروقات التي طالت األهل والتالميذ وأصحاب الباصات عىل 

حّد سواء.
فكيف ســيتنقل التالمذة إذاً اىل مدارســهم؟ هو السؤال 
الذي يعترب اليــوم الهّم األوحد يف ظّل االرتفاع الشــديد يف 
تعرفة النقل التي فاق بعضها للتلميذ الواحد راتب شــهر لويّل 
أمره. فرصخة األباء غري القادريــن عىل تحمل تكاليف النقل 
ألطفالهم فاقت التصّور، فقد نرش مركز األزمات يف تقرير له 
أن رسوم نقل الطالب هي ضعف الرسوم الدراسية وستنفق 
األرسة مليون لرية لبنانية عىل كل طفل كل شهر، ألخذهم إىل 
2 لرية لبنانية،  املدرسة بعد ارتفاع تكلفة الوقود إىل 0،000
دون األخذ بعني االعتبار كلفة الغذاء واملاء والكهرباء ورسوم 

املولدات واألدوية وكل ما يلزم للبقاء عىل قيد الحياة. 
وذكر التقريــر أّن »0 من العائالت اعتمدت عىل املدارس 
أعقاب  االبتدائية واملتوسطة يف  للمرحلتني  الخاصة، خاصة 
األزمة االقتصادية، وأصبح االنتقال إىل املدارس الرسمية هو 
املالذ العادي، حيث يعيش أكرث من نصف سكان لبنان يف فقر، 
وتعجز غالبية العائالت عن دفع الرســوم الدراسية للمدارس 

الخاصة«.

 لجان األهل: الحّل يف دعم قطاع النقل، 
فيستفيد الطالب كا األساتذة! 

يف املــوازاة، رشحت املستشــارة القانونية واملســؤولة 
اإلعالميــة التحاد هيئات لجان األهــل يف املدارس الخاّصة، 
املحامية مايا جعارة للّديار، أنّه بعد قرار وزارة الربية باعتاد 
التعليم الحضوري يبقى عبء التنّقل من واىل املدارس حمالً ال 

يُستهان به أمام األهل خاّصة 
وأمام املــدارس العاجزة عن 
إالّ  النقــل  خدمــات  تأمني 
بأسعار مرتفعة جّداً، فهناك 
1 مدرسة، وأوضاع عدد  00
كبري منها صعبة عىل كافة 

األصعدة«.
وتقــول: »نحــن كأولياء 
باصات  بدعم  نطالب  طاّلب، 
نقــل األوالد ليتمّكنــوا من 
املدرســة،  إىل  الوصــول 
مّا يســمح لألســاتذة  أن 
فتكون  أيضــاً  يســتهلّوها 
حــالّ للتالمذة واألســاتذة 
عىل حّد ســواء وإالّ ستكون 

تعرفة الباص أعىل من القسط نفسه يف حال ُرفع الدعم عن 
املحروقات، إىل جانب مطلبنــا بتأمني املازوت للمدارس ليك 

يسري العام الدرايس بشكل طبيعي«.
وتتخّوف جعارة  من رفع الدعم عــن البنزين، وتعترب بأنّه 
ســيكون من املســتحيل عىل األهايل أن ينقلوا أوالدهم إىل 
املدارس، خصوصاً يف املناطق البعيدة والجبلية حيث املسافات 
الطويلة، لذلك، فإّن إقرار خطة لدعم الباصات املدرســية هو 

رضورة«.
ومع اســتمرار أزمــة املحروقات بالرغم مــن التطمينات 
الداخلية، يستمّر ارتفاع سعرها يف السوق املوازية فسيكون 
الطالب رهينة  عدم توّفرماّدة البنزين ولن يذهب إىل املدارس 

سوى َمن استطاع رشاءه من السوق السوداء.

 أصحاب الباصات واألهل، ضحايا األزمة! 

»رفيق« صاحب باّص لنقل الطــالب منذ أكرث من عرشين 
عاماً، يعمل عىل خّط الوسط يف قرى البرون، فينقل الطالب 
من بعض القرى املجاورة اىل مدارس البرون الساحلية، يقول 
»رفيق« للّديار:«من أين نبدأ؟ أنبــدأ من الزمن الذي تقلّب يف 
ء؟ حياتنــا تبّدلت أصالً ووما زاد األمر ســوءاً األزمة  كّل 
املعيشــية الحاصلة والتي يقع ضحيتهــا كّل مواطن يعيش 
يف لبنان. واليوم وجّراء أزمة املحروقات وارتفاع سعر رصف 

الدوالر، أصبح األهــل كا أصحاب الباصات سواســية يف 
التضحية«.

ويضيــف »رفيق«: »كنت أتقاىض يف الســنني الخمســة 
التي خلــت 100،000 لرية عــىل كّل طالب يف الشــهر. هذا 
العام األوضاع اختلفت، فأصبحت التســعرية بني 00،000 و 
00،000 لرية عىل الطالب الواحد شــهرياً ألننا نحتسب سعر 
املحروقات وصيانة اآلليات، وبالرغم من الزيادة، ال تزال األسعار 
يف منطقتنا األلطف بالنسبة اىل املناطق األخرى التي تجاوزت 
أســعارها املليون لرية عىل التلميذ الواحد. نفهم أوجاع األهل 
املاّديــة خاّصة وأّن عىل رّب العائلة، األب لولدين أن يدفع راتبه 

ا ليس لدينا أّي خيار آخر! ّ كامالً لنقل أوالده اىل املدرسة، إ
يف املقابــل، أخرب »عــاد« فريق الديار، بأنّــه رّب عائلة 
مؤلفة من ثالثة أطفال، عجز عن تأمني النقل ألوالده، فاتفق 
مع جاره وهو أب لولدين أن يقّل كّل منها األوالد الخمســة 
ملّدة أســبوع، فيخففون عىل أنفسهم أعباء تأمني املحروقات 

وأسعارها الخيالية.  
عىل رغم الجّو املشحون وتبعاً للجّو املرهون، هل سيتّم إنقاذ 
العام الدرايس الذي يعايّن عىل كافة األصعدة، فتفيض النعم 
التعليمية وتبقى الرســالة السامية فوق كّل اعتبار؟ األجوبة 
رهن وزارة الربية واملؤسسات التعليمية التي تُعنى بالرتيبات 

وإيجاد الحلول املتوّجبة.

ام سياسي عقيم  رئيس الحزب الشيوعي حنا غريب »للديار«: األزمة األسا أزمة ن
الفاشلة السلطة  ه  مع  للمواجهة  مركزية  محطة  املقبلة  النيابية  واالنتخابات 

زياد العسل

يعقد الشــعب اللبناين اآلمال عىل الحكومة املولودة حديثاً 
وســط واقع اقتصادي واجتاعي بات يثقــل كاهلهم وهم 
ينظرون لبصيص نور وســط ضبابية املشهد برمته  ويأيت 
هذا الواقع السوداوي وســط غياب لبعض القوى التغيريية 
ســواء لجهة عدم مقدرتها عىل التغيري يف ظل نظام طائفي 
مذهبي بات يعيــق أي تغيري بنيوي ومركزي يف الدولة، يعيد 
ترتيب املشــهد ويعيد الدور لهذه القوى التــي لطاملا راهنت 
رشائح كبرية عىل دورها وحضورهــا طوال فرات تاريخية 
كبرية من عمر الكيان الذي نادراً ما عرف االســتقرار مبعناه 

الحق.
ويف هــذا االطار، أجــرت الديار حديثا مــع رئيس الحزب 

الشيوعي حنا الغريب.
1  بداية كيف تقرأ املرحلة اآلنية وســط تشكيل حكومة 

ينتظر منها اللبنانيون ان تعيد ترتيب املشهد برمته ؟
بعد أكرث من ســنة عىل اســتقالة حكومة الرئيس حسان 
دياب، وسنة عىل تكليف الرئيس الحريري وخمسني يوماً عىل 
تكليف الرئيس ميقايت، وبعــد تناتش الحصص والفيتوهات 
املتبادلــة والتعطيل املتادي، أبــرصت الحكومة النور بفعل 
ضغوطــات خارجية عىل وقع تفاهات دوليــة  إقليمية، 

فقدمت اىل الشعب اللبناين نسخة مكررة عن سابقاتها.
ونحن نرى ان ايّة حكومــة اذا مل تكن من خارج منظومة 
االنهيار التي اوصلت البلد اىل ما هو عليه، هي حكومة فاشلة 
وغــري قادرة عىل معالجــة االزمات املختلفــة التي مير بها 
الشعب اللبناين، إذ ال ميكن ملن سّبب األزمة وقام بأكرب عملية 
نهب للشــعب اللبناين، أن يكون هو صاحب الحّل. إن الحزب 
الوازن يف هذه الحكومة هو حزب املصارف وأصحاب رؤوس 
األموال،  فهو الحارض األكرب بإســم متثيل الطوائف واألحزاب 
الحاكمة،عــىل اختالف انتاءاتها، ويــؤرّش ذلك إىل املنحى 
الذي ســتأخذه الحكومة عرب تحميل الشعب اللبناين عموماً 
أكالف االنهيار لحاية مصالح املليارديريني واملرصفيني وكبار 
املودعني. ففي أول كلمة لــه بعد التأليف أكد رئيس الحكومة 
متسكه بالسياسات املتبعة ودعوته الشعب اللبناين اىل »شد 
األحزمة«، وجوابه عىل  ما تطالب به القطاعات كان واضحاً  
»منّشفني«. طبعا الرصاحة حلوة ، وحلو هذا االعراف الواضح 
« لتأيت حكومة  »املنشــفني« ،   والرصيح . »نّشــفوا كل 
وتحّمل الشعب اللبناين املفّقر والذي تهان كرامته يومياً جراء 
االنهيار ، فيا الذين تســببوا باالنهيار من كبار املســتفيدين 
من السياسات االقتصادية والنقدية عىل مدى عقود، هم من  
يجــب أن يتحّملوا أعباء اإلنقاذ االقتصادي وقد هّربوا أموالهم 
إىل الخــارج وحموا ثرواتم، ويراهنون اليوم عىل اســتجداء 
القروض من الهيئات الدولية والعربّية، وتهجري اللبنانيني إىل 

الخارج، وخنق القدرة الرشائية لكبح االستهالك املحيل.
2 ما هي الرؤية االنقاذية النتشــال الكيــان من ازماته 
السياســية واالقتصادية واالجتاعية ؟ وهل ميكن القول ان 

االزمة ازمة نظام وعنها تنبثق كل االزمات ؟

إن منطق املحاصصة املعمول به منذ الطائف وحتى اليوم، 
مع كل ما راكمه من أزمات، يؤكد بأن البلد مير يف أزمة نظام 
سيايس وليس مســألة حكومة او وزير بالناقص أو بالزائد، 
وبالتايل تصبح مسألة إســقاط النظام السيايس القائم هي 
األســاس وليس تجميله أو تعديله. فأمام متادي الســلطة 
السياسية الحاكمة يف اإلنكار وتحميل الشعب اللبناين تبعات 
سياساتهم الفاشلة، و ال يدفع الشعب اللبناين الثمن دوماً، 
نؤكد دعوتنا اىل اســتكال املواجهة، إذ بــدل أن يتجه البلد 
نحو التغيري، أخذته املنظومــة الحاكمة اىل االنهيار. وعلينا 
ان نواجه اليوم من قعــر االنهيار ويف ظروف أصعب. فهناك 
العدو الصهيوين، الذي ال يزال يشــكل خطراً عىل لبنان بفعل 
بقاء احتالله ملزارع شبعا وتالل كفرشوبا والجزء اللبناين من 
بلدة الغجر، وهو مســتمرً  باعتداءاته وأطاعه يف السيطرة 
عىل ثروتنا النفطية.  وهنا يف الداخل يوجد النظام السيايس 
االنهيار  التي تتحمل مسؤولية  الفاسدة  الطائفي ومنظومته 
التي رضبت مقومات صمود شــعبنا التي يســتند إليها يف 

مقاومته . 
أال يكفي ملحاسبة املنظومة  الســلطوية كل هذا االنهيار 
الشامل الذي تسببت به، ونهب أموالنا وإذاللنا أمام محطات 
البنزين، وإفقارنا وحرماننا من املياه والكهرباء واالستشفاء 
والســكن وحق التعليم النوعي ألطفالنا وطالبنا؟ أال يكفي 
ملحاســبتها نهب أموال صغار املودعــني وتحكّم االحتكارات 
وكارتيالت الــدواء واملحروقات، وتدهــور قطاع االتصاالت 
وخدمات األنرنت، وانهيار قطاع النقل، وتبّخر قيمة الرواتب 
واألجــور، وفقدان فــرص العمل ونهب معاشــات التقاعد 
وتعويضــات الرصف مــن الخدمة املّدخــرة يف الصناديق 
الضامنة؟ أال تكفي ملحاســبتها جرامئها املرتكبة يف انفجار 
املرفــأ وكارثة عــكار والقمع والتجويــع والتخويف ودفع 
اللبنانيني وخرية كوادرهم الشــابة للهجرة قــرساً، بعد ان 
جردوهم جميعاً من أبسط حقوقهم اإلنسانية واالجتاعية 
؟ هل من املعقول بعد كل هذه الجرائم واالرتكابات ان ال ترفع 
الحصانــات، وال يحاكم مرتكب واحد من املســؤولني بفعل 
اط الفســاد يف العامل: السيايس واملايل  نظام جمع كل أ
والقضا واإلعالمــي واإلداري والديني باســتخدام الدين 
وســيلة لحاية املسؤولني الفاســدين.  نحن ال خيار لدينا 

سوى اســتمرار املواجهة ولو من قعر االنهيار ال سيا مع 
اقراب رفع الدعم. كا نــرى رضورة خوض الرصاع ضدها 
يف كل املجاالت، وبخطاب سيايس واضح مبا يخدم توسيع 
الرش يف العالقة بني الشعب اللبناين واملنظومة الفاسدة، 
وتحويل الشــعور بالظلم لدى املنتفضني والفقراء املهمشني 
إىل إرادة ورغبة بالتصعيد والتمرّد بهدف تحقيق التغيري. إن 
قوة املوقف وقوة الحشد والتنظيم والشعار واملثابرة هو الرد 
املطلوب والواضح األهداف ببعده املرتبط بالربنامج السيايس 
لتغيري موازين القوى  وإســقاط هذه املنظومة الفاســدة 
ونظامها القاتل، واسرجاع كل هذه الحقوق املهدورة  لبناء 
دولتنا العلانية الدميقراطية املقاومة ، عىل انقاض الدولة 

الفاشلة. الطائفية 
3  هل تتوقعون ثــورة لبنانية يف صناديق االقراع أم ان 

الخطاب الطائفي واملذهبي سيطفو عىل سطح املشهد ؟
نحن نعتــرب  ان االنتخابات النيابيــة محطة من محطات 
املواجهة السياســية املفتوحة والهادفة اىل احداث خرق يف 
بنية النظام الســيايس الطائفي، عرب توجيــه املعركة ضد 
القوانني االنتخابية القامئة عىل ترسيخ املذهبية والطائفية، 
وضد القوى السياسية السلطوية التي  توافق عليها وال تزال، 
مطالبني كا كنا تاريخيا بالنســبية خــارج القيد الطائفي 
والدائرة الواحدة أو الكربى وسائر البنود االنتخابية االصالحية 

التي تؤمن صحة التمثيل وشفافية االجراءات االنتخابية .
4 ما هي التحالفات التي ســتخوضون االنتخابات املقبلة 

عىل اساسها كقوة تغيريية كبرية يف البلد ؟
نحن بصدد وضــع خطة حول موضوع االنتخابات النيابية 
من موقعنا املعارض للنظام  السيايس والطائفي ومنظومته،  
ء مقتضــاه يف كل األمور. واملطلوب  وعليها نبني عىل ال
ايضــا ، من كل قــوى التغيري التداعي لفــرض موازين قوى 
تستطيع استكال املواجهة وإسقاط هذا النظام ومنظومته 
يف كافة االستحقاقات النقابية والقطاعية والبلدية والنيابية 

املقبلة، كا يف التحركات الشعبية يف كّل املناطق اللبنانية.
 يف النهاية ماذا يقول االستاذ حنا للشباب اللبناين واين 

يكمن بصيص النور وسط املشهد املظلم والضبايب؟
لقد رسقت املنظومة الحاكمة من الشــباب اللبناين  أغىل 
ما عنده وهو مســتقبله وهي خسارة ال تضاهيها أية خسارة 
أخرى. لقد اســتهدفوا الشباب باعتبارهم البديل واألمل للبنان 
بغد أفضل. لقد استهدفوا الكوادر الشابة  بخاصة ، وهجروها 
وأفقروها ومل يؤمنوا لهــا فرص العمل وال حقوقها البديهية 
بالسكن والتعليم املجاين النوعي يف مدرسة رسمية وجامعة 
لبنانيــة ووطنية تليــق بهم وبطموحاتهــم. نحن ندعوهم  
لالستمرار بحمل راية  التغيري للنظام ومنظومته التي قمعتهم 
1 ترشين  وهجرتهم وظلمتهم وبأن تبقــى روح   انتفاضة 
متوّهجة  يف وعيهم ووجدانهم . نقــول لهم أينا كنتم يف 
الداخل أم يف الخارج. تواصلوا مع بعضكم البعض ، وانرشوا 
وعىل اوســع نطاق كل صغرية وكبرية ارتكبت بحقكم وبحق 
شــعبكم . نقول لهم : متردوا ، متردوا حتى نتمكن من سوق 

هذه املنظومة املجرمة ورميها  يف مزبلة التاريخ.

ــرحــى عــلــى خــلــفــيــة تــســلــيــم مطلوب ــوع  ج ــ ــوة ووقـ ــحــل ــم عــيــن ال ــات فـــي مــخــّي ــاك ــب إشــت
شــهد مخيم عني الحلوة اشــتباكات مسلحة بني 
عنارص من حركــة »فتح« وآخرين من جند الشــام، 
وقع خاللهــا 4 جرحى نقل احدهم اىل مستشــفى 
النداء االنســاين وآخر اىل مستشــفى الهمرشي يف 
صيدا. اســتخدمت فيها االسلحة الرشاشة والقذائف. 
ويأيت هذا التوتــر عىل خلفية قيــام عنارص االمن 
الوطني الفلســطيني التابعة لحركة »فتح« باعتقال 
املطلوب )مصطفى. ف( يف محلة الطوارىء التعمري 
داخل املخيم، وهو أحد الناشــطني اإلســالميني يف 
مجموعة »جند الشــام« ســابقا، ومطلوب مبوجب 
 مذكرة توقيف، وقد تم تســليمه ملخابــرات الجيش.

وشهد املخيم بعد تدهور الوضع، نزوحا كبريا لالهايل 
اىل خارج املخيم.وقد اشتدت وترية االشتباك يف  املخيم، 
حيث سمعت اصوات القذائف يف  مدينة صيدا وتركزت 
عىل محور واحد الطوارىء  الربكســات دون ان متتد 
اىل  الشارع التحتاين  ، وسط حالة من االستنفار العام 
مل يشهده املخيم من قبل، فيا  اخرق منزل يف منطقة 
الطوار يعــود للمواطن محمد حبــيل، كا احرق 

منــزل آخر يف تعمري عني الحلوة يعود للمواطن وفيق 
بيضاوي. وقد اجريت اتصاالت عىل اعىل املســتويات 

للتوصل اىل اتفاق لوقف اطالق النار.
وقد نفت  حركة »فتح«  تعرض مكاتبها يف منطقة 
الربكســات للهجوم، فيا نفى قائد القوة املشــركة 
الفلسطينية اشــتعال محطة جلول املقفلة وهي تقع 
مقابل مركز القوة يف الشارع التحتاين يف عني الحلوة. 
وقد طال الرصاص الطائش بعضا من شوارع ومباين 

يف صيدا، حيث االشتباك ما زال مستمرا داخل املخيم.
هذا ولفت قائد القوة الفلسطينية املشركة العقيد 
عبد الهادي االسدي، اىل أن »اتصاالت أجريت عىل أعىل 
مستوى ما بني القوى الفلسطينية الوطنية واالسالمية 
وكذلك فاعليات صيدا، وال سيا النائبة بهية الحريري 
من أجل وقف اطالق النار وعودة االمور اىل طبيعتها«، 
مشريا اىل أن »ما يجري مناوشات محصورة يف رقعة 
جغرافية محددة يف الربكسات الطوارىء داخل املخيم، 
وسنعمل رسيعا بتعاون الجميع عىل وقف اطالق النار 

وتهدئة الوضع«.
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الطوابيــــر ســــتبقى الن الكميــــات ال تكفــــي حاجــــة الســــوق 

باخــــــرة الفيــــــول العراقيــــــة تســــــتكمل  تفريــــــ 
ــــــار  ــــــر عم ــــــد دي ــــــي بع ــــــل الزهران ــــــي معم حمولتهــــــا ف

الرامي يحدد اولويات قطاع املطاعم
رّحب رئيــس »نقابة 
املطاعــم  أصحــاب 
واملالهــي  واملقاهــي 
والباتيــرسي يف لبنان« 
طوين الرامي بتشــكيل 
الحكومة الجديدة، مؤكًدا 
معها  التعــاون  رضورة 
العصيبة  الفرة  لتخطي 
 التــي متر فيهــا البالد.
ولفت الرامي يف ترصيح 
إىل   Leb Economyلـــ
أنه عــىل الرغم من كل 
والصعوبات  الظــروف 
التي واجههــا لبنان، إال 
املطعمــي  القطــاع  أن 
أثبــت خــالل الفــرة 

االســتحصال  عــىل  قــادًرا  يــزال  ال  أنــه  املاضيــة 
إســتمراريته«. تؤمــن  أوكســيجني  جرعــات   عــىل 
وناشد الرامي الحكومة اإلرساع بإتخاذ كل االجراءات والخطوات 
نهيار اإلجتاعي واإلقتصادي، محذًرا من  املمكنة لوضع حد ل
مخاطر هجرة أصحاب العمل والعال عىل استمرارية القطاع 
املطعمي بشكل خاص، والنشاط االقتصادي ككل بشكل عام، كا 
طالب الحكومة بالعمل الجاد عىل تطوير الترشيعات مبا يؤدي 
 اىل تحسني منا األعال يف لبنان وتحفيز وجذب املستثمرين.
وأكد الرامي عىل أنه رغم قرص عمر الحكومة إال أنه بإمكانها 
إنجــاز الكثري، وقال: اإلنجاز ممكن يف حال وجود النّية، فمن 
يريــد أن ينجز ميكنه تحقيق الكثري يف يوم واحد ومن ال يريد 

تسجيل إنجازات لن يحقق شيًئا يف سنني.

: جمعية »صرخة املودعين
لن نقبل اال ان تعاد اموالنا بالعملة

التي اودعناها في املصار 
أكــدت جمعية »رصخــة املودعــني«، »أننا لــن نقبل إال 
 أن تعــاد أموالنــا بالعملــة نفســها التي أودعناهــا بها«.
وقالــت يف بيان، توجهت فيه اىل حاكم مرصف لبنان رياض 
سالمة: »سنتان مضت وأنت وجمعية املصارف تقومان بقص 
رقبة املودعني ودفنهم أحياء، وهذا لن يستمر ولن نسكت عنه 
بعد اليوم مها كانت التكلفة كبرية، وستتحمل أنت واملرصفيني 
مســؤولية أي قطرة دم قد تســقط. نحن قلناها يف مجلس 
النواب، بدعوة استثنائية من رئيس لجنة املال واملوازنة النائب 
ابراهيــم كنعان ويف حضور نائبك، إننا لــن نقبل اال ان تعاد 
أموالنا بالعملة نفســها التي أودعناها بها وهذا حق لنا، واذا 
تجاوزنــا يف بعض املراحل فلن نقبل بعــد اليوم مبا يقل عن 
السعر الحقيقي للسوق، وأيضا وكا قلنا سابقا نريد تعويضا 
حقيقيــا وعادال ملودعي اللرية اللبنانية، ليس أقل من حصولنا 
عــىل أموالنا بالدوالر، ولن نقبل ما ذكره نائب ســعادتك عن 
العمل الذي تقومون به ملضاعفة الســيولة، والذي سيحصل 
حتا عىل حســاب ودائعنا، فانت وجمعية املصارف مل تركا 
 فرصة اال وحملتم املودعني تبعات أخطائكم وجرامئكم املالية«.
وأردفت: »اجتمعنا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت عندما 
كان مكلفا، وتواصلنا معه ووعدنا بالعمل عىل حل عادل ملشكلة 
طالت اربعة ماليني انسان، ونرجو أن يكون عند وعده، وال نن 
أن نذكــره أن أي نجاح لحكومته يف النهوض بلبنان ووضعه 
عىل الطريق الصحيح ال ميكن أن يحصل ولن نسمح أن يحصل 
اال بدءا من حل مشــكلة املودعــني وكل ما هو مرتبط بها من 
 حملة سندات الخزينة واملساهمني واملترضرين بكل فئاتهم«.
ثل جميع املودعني  وختمت: »نحن كجمعية رصخة املودعني 
واملترضرين ونعمل لطرح مشاكلهم ومعاناتهم، ولن نغفل عن 
املطالبة بأي حق من حقوقهم، وسنقف بوجه كل هذا االجرام 
والوقاحة مبا يتناســب مع ما أصابنا من ظلم واجحاف، وان 

غدا لناظره لقريب«.

ية  ــــــــــــــــــــدي اســــــــــــــــــــتراتي ــــــــــــــــــــل : ل ــــــــــــــــــــر العم وزي
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل الثق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ها بع ــــأعر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

ــازوت:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن امل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الدع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رف
ــــــــــــــــــــط مســــــــــــــــــــدود ــــــــــــــــــــام حائ املستشــــــــــــــــــــفيات ام

 رأى وزيــر العمــل مصطفى بــريم، أن 
»وزارة العمل متشــعبة ألنها تطال العالة 
والبطالة، واملؤسســة الوطنية لالستخدام 
االجتاعي، ومجالس  بالضان  ولها عالقة 
العمل التحكيمي والرصف التعسفي والعالة 

األجنبية«.
تلك  وقال »املهلة قصرية نســبيا فنحن 
-٨ أشــهر، وال نســتطيع تنفيذ كل  بحدود 
ء لكــن ميكننا تنفيذ األشــياء املرتبطة 
. لدي اســراتيجية إن  باألولويات كحد أد
شــاء الله بعد نيل الثقة سأعرضها، تق 
بتنفيذ مرشوع شبيه بنظام uber للنقليات. 
هو تطبيق، يق ببناء داتا للمعلومات لكل 
شخص متخصص، بحيث يضع كل مهنته مع 
تفاصيــل عدة ويدخل من يريد الحصول عىل 
الخدمات. إنه تطبيق يســاعد يف التوظيف. 
واألمر اآلخر وامللح، هو انني سأدعو فور نيل 
الثقة إىل لجنة املؤرش التي تنظر يف مسألة 
مؤرش األســعار الذي يتعلــق برفع الرواتب 
واألجــور للقطــاع الخاص، وهــذه اللجنة 
ليســت مفعلة منذ العام 2012، وأنا تلقيت 
طلبا ووقعته وأعطيته األولوية وكتبت عليه، 
إلجــراء املقتىض وإعطــاء األولوية يف هذا 

املجال«.
أضــاف: »بالتــايل هذا األمــر مهم جدا، 
باإلضافــة اىل مســألة املكننة وتســهيل 
املعامــالت واختصارها، التي تســهل كثريا 
عىل املواطن. فبدال من أن يذهب أكرث من مرة 
الدخول  املعامالت، يستطيع ببساطة  إلنهاء 
إىل موقع الوزارة ورؤية املستندات املطلوبة 
وملئها، وإرسالها إىل الوزارة، وفور وصول 
الشــخص اىل هناك يطابــق املوظف املعني 
باألمر املســتندات. هذه تســهل املعامالت 
للناس وتيرس أمورهم. وطبعا مسألة العالة 
الفلسطينية، برفع الظلم عن البعض من دون 

التعــارض مع املوظف اللبناين، وهنا ميكننا 
االســتفادة من بعض العاالت غري املنافسة 
للعامــل اللبنــاين بإعادة تنشــيط الدورة 
االقتصادية، وكلا صار تنشيط لهذه الدورة، 
كلا زادت الحركة االقتصادية، وطبعا األمل 
كبــري والطموح أكرب، وهناك تفاصيل أخرى 
 ستعرض يف املؤمتر الصحايف الذي سأعقده«.

وعن الضان االجتاعي قال:«هناك 3 أمور 
اآلن كنظرة أوليــة. انضم مدير الضان إىل 
مناســبة التسليم والتسليم كذلك نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، ومل تتسن لنا الفرصة للنقاش 
والتكلم. طبعا ســتكون هناك جلسة مطولة 
معهــم، لنعــرف ما هــي االهتامات، لكن 
بالحــد األد يوجد تصــور أويل، أن هناك 
متأخرات مســتحقة عــىل الدولة للضان 
وهذه مســألة مهمــة جدا، ألنهــا تعطيه 
انعاشــا، عندما يدعم الضان باملبال املالية 
ألنه شــبكة أمان اجتاعي للناس. املسألة 
الثانية هي املكننــة التي تخترص املعامالت 
ومتنع كثريا من مزاريب الفساد. وثالثا ملء 
الشــواغر مبجلس إدارة الضان االجتاعي 
 وميكــن أن نفعــل ضان الشــيخوخة«.

وقال: »ذكــرت دعوة لجنة املؤرش لالجتاع 
وهــي مرتبطــة مبارشة بتحســني األجور 
للقطاع الخاص، ألن القطاع العام أقر البيان 
الــوزاري بنــص واضح فيــه، أن الحكومة 
تلتــزم رفــع الرواتب واألجــور يف القطاع 
العام، وكلفتني أنــا، وزير العمل، مبا يتعلق 
بلجنــة املؤرش، ألن أجــور العامل اللبناين، 
صارت بــاألرض، ووضع العال صعب جدا. 
ما نســتطيع فعله هو تفعيل مسألة الدورات 
وتعزيــز املهارات والتعاون مــع العديد من 
الجمعيات واملنظات. هناك فكرة أيضا لكنها 
مل تتبلور كليــا وتحتاج لتعديل، وهي إعانة 
 بطالة هدفهــا أن تحف األمن االجتاعي.

االستباقية  املستشــفيات  تحذيرات  رغم 
مــن خطورة رفع الدعم عن املازوت املســلم 
لها، حصل ذلك من دون أن يأبه املســؤولون 
لرصخــات القيمني عىل القطــاع وال حتى 
ألوضاع املرىض وســائر املواطنني املعرضني 
يف أي لحظة للدخول إىل املستشفى. لتضاف 
أمس مشــكلة جديدة إىل مشــاكل القطاع 
االستشــفا املتعددة األوجــه. فا وضع 
املستشــفيات؟ وهل تســعى إىل إيجاد حل 

مريض مع الحكومة الجديدة؟
الخاصة  املستشــفيات  أصحــاب  نقيب 
ســليان هــارون أوضح أن »عــىل غرار 
ســائر القطاعات، مل تخّص املستشــفيات 
بدعــم اســتثنا يف املــازوت. وحتى من 
دون دعــم، نواجه صعوبــة يف إيجاد املادة 
بالسعر الرسمي، وأبلغتني مستشفيات عدة 
أنهــا اضطرت أمس إىل اللجوء إىل الســوق 
السوداء. وكان بعضها عىل وشك اإلقفال لو 
مل ندخل وساطات لتسليمها أربعة آالف لير 
مازوت يف اللحظات األخرية«، سائالً »كيف 
نجد املحروقات يف السوق السوداء وهي غري 

متوافرة بالسعر الرســمي؟ من أين يحصل 
تجار هذه السوق عىل املازوت؟«.

ونبه من أن »رفع ســعر املازوت بالشكل 
هذا ومــن دون دعمه ســيزيد الكلفة عىل 
املريض  املستشفيات وينعكس مبارشًة عىل 
حيث ســتصبح كلفة توليد الطاقة اليومية 
التي يتكبدهــا األخري 00 ألف لرية لبنانية. 
هــذا الرقم خيــايل وال ميكن االســتمرار 
بــه«، مطالبــاً بـ »رضورة توفــري املازوت 
املدعــوم للمستشــفيات ومعامل األمصال 
أيضاً  واألوكسيجني، ألن أسعارها سرتفع 

وتزيد بدورها من تكاليف االستشفاء«.
وكشــف هــارون أن »بعــد اإلعالن عن 
إفــراغ املــازوت يف املنشــآت، اتجهنا إليها 
لتســلم املادة ليكون الجواب: األولوية ليست 

للمستشفيات«، متسائالً »ملن تكون؟«.
وختم »مل نجتمــع بوزير الصحة العامة 
الجديــد فراس األبيض بعــد، يف انتظار نيل 
الحكومة الثقة. عىل أمل أن نتمكن من تحديد 
مواعيد مع الوزراء املعنيني ابتداًء من منتصف 

األسبوع املقبل«.

وين الرامي

جريمــــــة  ار  االشــــــ قطــــــع  الزراعــــــة:  وزيــــــر 

نزي واب ال رار  است

ل الزهراين مع

أشــار عضو نقابة أصحــاب املحروقات،  
جــورج الرباكس ، إىل أنه »اعتبــارا من يوم 
الثلثاء املقبل ســوف تشهد شوق املحروقات 
حلحلة اال ان الطوابري ســتبقى الن الســوق 
السوداء ســتبقى والتخزين كذلك عىل الرغم 
من افراغ بواخر البنزين وتوقع وصول بواخر 
جديــدة اىل لبنان بعد اخــذ املوافقة املبدئية 
من مرصف لبنــان  وأكد، أن »الرشكات بدات  

بالتوزيع، وهناك رشكات تنتظر البواخر ».
ولفت إىل أنه » طاملا حاجة البنزين، ما زالت 
ال تكفي السوق، ستظل الطوابري موجودة امام 
املحطات، واملطلوب الحل وتحرير االسترياد«.

يف ســياق متصل، أفادت معلوماتـ  » بأن 
»هناك 3 رشكات محروقات مل تبدأ بعد بتفري 
بواخرها، بانتظار تحويل  مرصف لبنان  أموال 
فواتريها القدمية للمحروقات املدعومة، عىل 
سعر ٨000 لرية، ويف حال تم تحويل األموال، 
يوم االثنني املقبل تُلتمس اراحة الســوق يف 

منتصف األسبوع«.
عىل خــط آخر، اســتفادت الحكومة من 
لحظة مواتية يف ســوق الرصف هبط فيها 

الدوالر اىل مــا دون الـ14 الف لرية، )حواىل 
13 لرية( لتوقف دعم املحروقات من دون  00
ضجيج أو حتى اعالن رســمي، بل تّم ذلك من 
خالل إصدار تسعرية جديدة للمحروقات عن 
وزارة الطاقــة واملياه، تبنّي من خاللها تطبيق 

مبدأ رفع الدعم كلياً عن البنزين واملازوت.
ومن خالل االفادة من تحّســن سعر رصف 
اللرية يف الســوق الحرة بنسبة قاربت الـ23 
 يف اســبوع، متكنت الحكومــة من رفع 
الدعم من دون ان تضطر اىل مضاعفة ســعر 
صفيحة البنزين كا كان متوقعا عندما كان 
ســعر الدوالر يراوح بــني 1٨ و19 الف لرية. 
1 الفا  وهكذا اصبح سعر صفيحة البنزين 4
و300 لــرية، اي بارتفاع مقبول عن ســعرها 
األخــري ما قبل رفع الدعــم، والذي كان يبل 

12 ألفا و400 لرية، اي بزيادة نسبتها 3٨ 
ومن خالل السعر الجديد، يتبنّي ان الوزارة 
احتسبت الدوالر عىل سعر 14 الف لرية تقريبا. 
لكن سعر رصف الدوالر عاد وارتفع بعد ظهر 
امس، ما ســيؤّدي اىل اشــكاليات يف البيع 

باللرية يف االيام القليلة املقبلة.

بــدات باخرة الفيول أويــل العراقي تفري 

حمولتهــا امس  يف معمل الزهراين الحراري 

يف جنوب لبنان، بعدما أفرغت الدفعة األوىل 

أمــس االول يف معمل دير عار الحراري يف 

الشــال، علا أن حمولة الباخرة مخصصة 

ملحطات مؤسســة كهرباء لبنان، والتي من 

.  شــأنها تحســني التغذية بالتيار الكهربا

وأكــد رئيس معمل الزهــراين املهندس أحمد 

عباس يف كلمة أن »باخرة كاز األويل العراقية 

1 ألف طن مــن الفيول، والتي  املحملــة ب 

وصلت صباح امس  إىل معمل الزهراين، بدأت 

بتفري حمولتها من دون أي عوائق«.

الدكتور عباس  الزراعــة  اســتنكر وزير 
الحاج حســن يف بيــان، »الجرميــة التي 
حصلــت باالمس بحق األشــجار الحرجية 
جنوبــا، واليوم مجزرة بحق األحراج املعمرة 
بأشــجارها الفريدة شاال يف غابات فنيدق 
الجرمية  والقموعــة يف عــكار وهــدف 
دامئا هو الكســب املــادي والتحطيب عىل 
 حســاب ما تبقى من بســاط بيئي أخرض«.

وقــال: »إننــا نحــذر من يقــف خلف هذا 
النــوع مــن الجرائــم بأننا ســنتصدى له 
بقوة القانون ولن نســكت عــن تجاوزاته 

 كائنــا مــن كان ويف أي منطقــة وجد«.
أضاف: »ملتابعة هذه القضية أجرينا إتصاالت 
املختصة،  األمنيــة والقضائية  الجهات  مع 
ملنــع مثل هذه األعــال ومالحقة املعتدين 
وإلقاء القبــض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم 
عىل القضاء املختص.و اتصلنا باملدعي العام 
اإلستئنايف يف الشــال نبيل وهبه وطلبنا 
التشدد يف األحكام بحق من يثبت تورطه يف 
هذه الجرائم يف عكار، كا نطلب التعاون من 
كل املواطنني يف هذا الشأن عمال مبقولة كل 

مواطن خفري عرب االبالغ عن أي مخالفة«.

عضويــــــة اســــــمدة  انتــــــاج  محطــــــة  تدشــــــين 
بتدويــــــر النفايــــــات فــــــي ديــــــر قانــــــون النهــــــر 

الغريب  القطاع  قائد  دشــن 
لليونيفيــل العميد ســتيفانو 
الغوريو ورئيس بلدية دير قانون 
النهــر عدنان قصــري، محطة 
إنتاج أسمدة عضوية من خالل 
لصالح  أنجزت  النفايات  تدوير 
قطــاع النظافــة، يف حضور 
وبلدية،  جنوبيــة  فاعليــات 
ممثيل الشؤون املدنية والصحة 
 يف القطــاع الغريب لليونيفيل.
وتــم إنشــاء املبنــى بتمويل 
إيطــايل، وهو عبارة عن هيكل 
يســتخدم  )هنغار(  معــدين 

آلة  ويتضمن  النفايــات  لجمع 
ضاغطة وجهاز تســبيخ كان قــد تم إنجاز 
املرحلــة األوىل منــه بتمويل من الشــؤون 
 املدنية يف القطــاع الغريب يف العام 2020.
القوية  البلديــة بالعالقــة  وأشــاد رئيس 
بــني املجتمع املحيل يف البلــدة واليونيفيل، 
وشكر بشــكل خاص الوحدة اإليطالية عىل 
املســاعدة التي تقدمها للمجتمع املحيل منذ 
ســنوات عديدة والتي تتواصل بفضل مكتب 

 التعاون املدين العسكري يف القطاع الغريب. 

ال الغوريو بالشــكر عىل  بدوره توجه الج

حســن اإلستقبال وأشــار إىل أن »اليونيفيل 

وجنود حف الســالم اإليطاليني عىل وجه 

الخصوص سعداء مبساعدة املجتمعات املحلية 

التي تهتم بصحة مواطنيها من خالل مشاريع 

مجديــة، طويلة األمد ومنفذة بشــكل جيد 

 شاكرا للبلدية حســن الضيافة واالستقبال. 

ويف الختام تم تبادل الدروع التذكارية.

تفال الل ا

جوزف فرح 

ينتظــر  لبنــان  كان  اذا 
اســتحقاقات مصرييــة لعل 
ابرزها موضوع رفع الدعم عن 
اللبناين  املودع  فأن  املحروقات 
الــذي احتجــزت اموالــه يف 
1ترشين االول  املصــارف بعد 
2019 ينتظــر قرارات مصريية 
لتحرير بعــض امواله املودعة 
يف هــذه املصــارف ولو كانت 
»بالقطارة« بعد ان صعبت عليه 
نيل ما يبتغيه من هذه االموال. 
ينتهي  الشهر  نهاية هذا  يف 
لبنان  تعميــم مرصف  مفعول 
1الذي يســمح للمودع  رقم 1
بســحب اموالــه )القليل من 
اموالــه (بالدوالر عىل ســعر 

رصف 3900لرية لبنانية للدوالر حيث مل يعرف حتى 
االن االتجاه الذي سيسلكه مرصف لبنان بتمديد هذا 
التعميم ام برفع ســعر الرصف بعد ان دخلت لجنة 
املال النيابية عىل الخط واخذت تطالب مرصف لبنان 
برفع سعر الرصف اىل اكرث من 3900لرية خصوصا 
ان سعر رصف الدوالر يف السوق املوازية قد وصل 
اىل حــوايل 20الــف لرية قبل تشــكيل الحكومة 

الجديدة برئاسة نجيب ميقايت .
ولكــن مع تراجع ســعر رصف الدوالر اىل اد 
من 14الف لرية تراجعت املطالبة برفع الســعر اىل 
اكرث مــن 3900لرية وبالتايل فــأن مرصف لبنان 
وتحديدا حاكمه رياض ســالمة متجه اىل التمديد 
بهذا التعميم دون تغيري يف ســعر الرصف مدعوما 
مــن رئيس الحكومة نجيب ميقايت الذي يفضل ان 
يضبط ســعر الرصف واســتقراره عىل سعر معني 
تجنبــا لزيادة يف الكتلة النقدية املؤثرة يف ســعر 
الرصف وتوحيده مع العلــم ان لجنة املال النيابية 
ء مقتضاه.  تنتظر رد مرصف لبنان لتبني عىل ال
وتعتــرب مصادر مطلعة  ان تشــكيل الحكومة 
وبدء املفاوضات مع صندوق النقد الدويل واملبارشة 
باالصالحــات ومنها رفع الدعم عــن املحروقات 
ســتؤدي اىل تراجع سعر رصف الدوالر يف السوق 
املوازيــة وتثبيته عىل ســعر معــني خصوصا ان 

تراجعه قد وصل اىل ســعر منصة مرصف لبنان ب 
12الــف لرية للدوالر هــذا يف الوقت الذي تراجعت 
فيه اصوات لجنة املال النيابية املطالبة برفع ســعر 
الرصف اكرث من     3900لرية معتربة ان رصف الدوالر 
عىل هذا ادرقم هو »هريكات »بنســبة ٨0يف املئة 

عىل ودائع املودعني .
وال تخفي مصادر مالية مطلعة ان مرصف لبنان 
واملصــارف اراحها التعميم مــا ادى اىل تراجع 
حجم خســائرها التي بات يتحملها املودع فقط ال 
غري بينا كانت خطة حكومة حســان دياب تحمل  
مــرصف لبنان واملصارف هذه الخســائر والفجوة 
املاليــة الكبرية التي ادت اىل فقدان الثقة بالقطاع 

املرصيف اللبناين .
1الــذي ينتهي بقبول  اما بالنســبة للتعميم ٨
طلبات املستفيدين منه يف نهاية ايلول فقد اصدرت 
جمعية املصارف بيانا اعلنت فيه ان املهلة النهائية 
لالستفادة من التعميم هو يف نهاية ايلول الجاري 
وعىل الراغبني االســتفادة منه بسحب 400دوالر 
نقدا و400دوالر عىل سعر رصف 12الف لرية للدوالر 
اللجــوء اىل مصارفهم قبل فوات االوان معتربة ان 
املودع الذي يســتفيد من هذا التعميم ال يستفيد من 

1اي السحب عىل 3900لرية للدوالر . التعميم1
واملســتغرب ان املصارف التي رفضت يف بادىء 
االمــر تطبيق هذا التعميــم هي اليوم تطالب وتلح 

عىل مستحقيه االستفادة منه 
اوال لتخفيــف حدة الخســائر 
لديها وثانيا للتخلص من صغار 
املودعــني الذين اربكوها خالل 
املطالبة  املاضيتني يف  السنتني 
بأموالهم املحجوزة لديها وثالثا 
من اجل اعــادة هيكلة القطاع 
ســيبقى  انه  خصوصا  برمته 
املمــول الرئيــيس يف عملية 

النهوض االقتصادي يف البلد.
رئيس جمعية املصارف سليم 
صفري كان لــه اكرث من تحرك 
وترصيح النه يريد املشــاركة 
يف اي خطــة اصالحية تطال 
القطاع املــرصيف الذي وردت 
بعض بنوده يف البيان الوزاري 
وهــو  اكد عــىل رضورة البدء 
العام  القطاع  هيكلــة  باعادة 
لضــان تأمني بنيــة صلبة تكون ممــرا الزاميا 

لتصحيح االختالالت يف االقتصاد وقطاعاته.
كا ويشــدد صفري عــىل اهمية ضان حقوق 
املودعني وهو الشأن االهم لدى املصارف كا اعادة 
صياغة خطة انقاذيــة تجمع كل االطراف املعنية 
لتحديد الخســائر بظل كل املتغيــريات التي طالت 
االقتصاد يف الســنتني املاضيتني كا وضع تصور 
واضح وشــفاف ملســؤولية الدولة وحسن ادارة 

مواردها.
صفــري اعــاد التأكيد عىل اهميــة التوجه اىل 
صنــدوق النقد بخطة انقاذية تلقى اجاعا ودعا 

من االطراف املعنية اللبنانية والدولية.
واكد صفري ان القطاع املرصيف لن يقف مكتوف 
اليديــن يف املرحلة املقبلة، ال بل ســيبادر بطرح 
الحلول املمكنة والضغط القرار القوانني الرضورية 
الســتعادة الثقة بالقطاع املــرصيف ومنه الثقة 

باالقتصاد الوطني.
يبقى القول ان هذه التعاميم تبقى حلوال ترقيعية 
واالفضل للقطاع اعــادة االموال للمودعني بعد ان 
قــررت الحكومة معاودة االتصــاالت مع الدائنني 

واستئناف امكانية تسديد وجدولة الديون عليها .
اما بالنســبة للمودع فهــو حائر بني التعميمني 

1وايها يختار ؟ 1و٨ 1

به   واملصار تحاول ج و املودع محتار االختيار  بين التعميمين 
ــــــدوالر ــــــرة لل لي ــــــى  ــــــحب عل ــــــم الس ــــــد تعمي ــــــى تمدي ــــــه ال ـــان يت ـــ ـــر لبن ـــ مص
ــــــدة   ــــــة جدي ــــــالالت وصياغــــــة خطــــــة انقاذي ــــــح االخت ــــــى تصحي ــــــر يدعــــــو ال  وصفي
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ــودة »الــبــيــشــمــركــة« ــ ــضــون ع ــرف عـــرب وتــركــمــان كـــركـــو ي

قوات احتيا لتأمين االنتخابات
االقــــــتــــــراع  يــــــــوم  ـــوال  ـ ـــ ـــتـ ــلـ ــ ل ــر  ــ ـــ حـ ال  الــــــــعــــــــراق: 

ــان ــسـ ــوق االنـ ــقـ ــد حـ ــي ــضــة انـــتـــكـــاســـة عـــلـــى صــع ــه ــن ال
ــد ــي ـــــد اجــــــــــــــراءات ســع ــس  ــ ــونـ ــ ــرات فـــــي تـ ــ ــاهـ ــ ـ ــ ــ مـ

ــبـــالد ــ الـ ــ ــوان ــ ــن م ــ ــوم ع ــرطــ ــ ــخ ــ ـــون يـــعـــزلـــون ال مـــحـــتـــ

سوريا: بقاء »إسرائيل« خارج معاهدة عدم االنتشار النووي خطر جسيم

رفــض ممّثلــو العــرب 
والركان يف مجلس النواب 
محافظة  عــن  العراقــي، 
كركوك، عودة »البيشمركة«، 
واملســاس باملكاســب التي 
تحققت بعــد تطبيق خطّة 
فــرض القانــون، مطالبني 
كركوك  انتخابات  بـ«تأجيل 

الربملانية«.
وجاء ذلك خــالل مؤمتر 
رئاســة  يف  ُعقد  صحايف 
الجبهة الركانية العراقية، 
مجلس  أعضــاء  بحضــور 
وارشد  متيم،  محمد  النواب، 
الصالحــي، وخالد املفرجي، 
حيــث ألقى خاللــه رئيس 
العراقية  الركانية  الجبهة 

حسن توران بياناً مشركاً.
وأوضح البيان أنّــه يف الوقت الذي تنعــم فيه محافظة 
كركوك باستقرار أمني واضح بعد عمليات فرض القانون يف 
201، يحاول بعض األطراف استغالل هجات  ترشين األول 
»داعش« عىل القرى املحيطة يف قضاء داقوق وناحية الرشاد 
جنوب كركوك، متهيداً لتغيــري املعادلة األمنية يف محافظة 
كركوك واستقدام قوات البيشمركة إىل داخل الحدود اإلدارية 

للمحافظة.
وأكّد أّن هذه »الخطوة الخطرة مخالفة للدســتور العراقي 
العريب  العراقــي، ويراها املكّونــان  النــواب  وقرار مجلس 
والركاين ضمن الصفقات السياسية إلعادة كركوك إىل أيام 
الخطف واالعتقاالت واالغتياالت، وعىل قادة الكتل السياسية 
تحّمل مســؤولياتهم الدســتورية والوطنيــة تجاه الوضع 

املستقبيل ملحافظة كركوك«.
وأضاف أّن عىل الحكومة أن »تق عىل عصابات داعش 
املوجودة يف بعض املناطق من املحافظة، باســتقدام جهاز 
مكافحة اإلرهاب االتحــادي وقطعات من الجيش العراقي، ال 
باإلقدام عىل خطوات متّس الوضع الدستوري ملحافظة كركوك 

وتحقيق رغبات بعض األطراف السياسيني ألغراض انتخابية، 
والذين صّعدوا خطابهم لغرض الكسب االنتخايب عىل حساب 
األمن املجتمعي يف كركوك وتخريب النسيج االجتاعي فيها، 

عرب ادعاءات ال أساس لها يف الجغرافيا أو التاريخ«.
وحّذر البيان الحكومة من أّن »املكّونني الركاين والعريب 
لن يقفا مكتويّف األيدي، وسنلجأ إىل كّل الخيارات الدستورية 
لالعراض عىل عودة البيشمركة إىل كركوك، يضاف إىل ذلك 
ما تشهده املحافظة من خروقات إدارية يف مكتب مفوضية 
كركــوك لالنتخابات، والتــي تعمل ملصلحة أجنــدة حزبية. 

ولتكرار ما حصل يف انتخابات عام 201٨«.
وطالب املكونّان العريب والركاين بتأجيل انتخابات كركوك 
ملّدة أسبوع، عىل أن تجرى بإرشاف ورقابة مجلس املفوضني، 
مع دعوة كل املراقبني الدوليني إىل مراقبة االنتخابات يف هذه 

املحافظة التي تتميز بخصوصيتها وتنّوعها.
ويف وقت ســابق، وصف رئيس الوزراء العراقي األســبق، 
حيدر العبادي، استفتاء استقالل كردستان بأنّه غري دستوري 
ويدخل البالد، يف حال حصوله من قبل طرف واحد، يف نفق 

مظلم.

العمليات  قيــادة  أعلنت 
لن  أنّها  العراق  املشركة يف 
تفرض حظر تجوال يف يوم 
األول  ترشين   10 االقــراع 

املقبل.
وذكرت العمليات املشركة 
لـ«تســهيل  يأيت  ذلــك  أن 
وصــول الناخبني إىل مراكز 
االنتخابات ومارسة حقهم 
اختيــار  يف  الدميقراطــي 
املقبل«،  للربملان  مرشحيهم 
األمنية  اللجنة  بينا وّجهت 
الســن  كبار  بـ«نقل  العليا 
الخاصة  االحتياجات  وذوي 

إىل مراكز االقراع«.
وقال املتحدث باسم قيادة 
اللواء  املشــركة  العمليات 
تحسني الخفاجي إّن »خطة 

العمليــات املتعلقــة باالنتخابات تتضمن تشــديد الحاية 
عىل املراكز وطرق وصــول الناخبني وصناديق االقراع أثناء 
عمليــات النقل والخزن، مبا يحــول دون تعرضها للرضر أو 

االحراق«.
وأشار إىل »تهيئة قوات أمنية احتياطية للتدخل حال حصول 
أي رد فعل سلبي أو شجار أو أي ظرف طار يف يوم االنتخابات.

وأوضح الخفاجي أّن قرار عدم اللجوء إىل منع التجوال يف 
يوم االقراع »هدفه وصول أكرب عدد ممكن من الناخبني إىل 
املراكز االنتخابية، لكون التصويت إلكرونياً، واألجهزة تغلق 
بشــكل نها وموحد يف عموم املحافظات عند الســابعة 

مساء«.
من جهتها، أوضحت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 

آلية مشاركة ناخبي الخارج يف االنتخابات املرتقبة.
وقال عضــو إعالم املفوضية، مهنــد مصطفى، إنه »بعد 
إلغاء انتخابات الخارج، يحق لناخبي الخارج املشــاركة من 
خالل الحضور إىل مكان سكنهم يف العراق«، الفتاً إىل أّن ما 
يجري الحديث عنه بشأن استخدام بطاقاتهم االنتخابية من 
قبل أقاربهم يف العراق غري صحيح، إذ ال ميكن االســتفادة 

من تلك البطاقات إال من قبل أصحابها مبارشة.
 2 يُذكر أنــه يف 10 ترشين األول املقبل، ســُيدعى نحو 
مليون ناخب إىل اختيار ممثليهم من بني نحو 3249 مرشحاً 

يتنافسون عىل 329 مقعداً يف الربملان العراقي.
وتجدر اإلشارة إىل أنه كان من املقّرر إجراء هذه االنتخابات 
يف عام 2022، لكن تم تقديم املوعد كأحد تعهدات الحكومة 

بعد احتجاجات عام 2019.

خرجــت مظاهرات امس 
التونســية  العاصمــة  يف 
للمطالبة بالعودة إىل املسار 
تحدثت  حني  يف  الدستوري، 
انتكاسة  عن  النهضة  حركة 
اإلنسان  حقوق  صعيد  عىل 
عقب اعتقــال نائب برملاين 

بطريقة وصفتها باملهينة.
مئــات  احتشــد  فقــد 
التونســيني ظهــر اليــوم 
الســبت أمام املرسح البلدي 
يف شــارع الحبيب بورقيبة 
بالعاصمة، ودعا املتظاهرون 
بدســتور  العمل  إعادة  إىل 
املؤسســات  وتفعيل  البالد، 
الدســتورية وعىل رأســها 
بعد  تعليقه  تم  الذي  الربملان 
التي  االســتثنائية  التدابري 

2 متوز املايض. أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 
ورفع املحتجون شــعارات تطالب بالحفا عىل مكتسبات 
الثورة التونســية، ال ســيا الحريات التي يقولون إنها باتت 
مهددة يف ظل املالحقات األمنية والقضائية العسكرية لعدد 

من معاريض الرئيس.
وهي األكرب حجا منذ اإلجراءات  وتأيت هذه االحتجاجات 
التي اتخذها سعيد قبل نحو شهرين عقب دعوات من نشطاء 
تونســيني إىل االحتجاج رفضا ملا يســمونه باالنقالب عىل 

املؤسسات الرشعية وعىل دستور البالد.
ويف فرنسا، طالب متظاهرون من أبناء الجالية التونسية 
أمــام قنصلية بالدهم يف مدينة بانتــان بوضع حد للتدابري 
االستثنائية التي اتخذها الرئيس التونيس قيس سعيد، والتي 

شملت تعليق أعال الربملان وحل الحكومة.
وهتف املتظاهرون بشــعارات تطالب سعيد بالرجوع عّا 
وصفوه باالنقالب عىل الدستور ومكتسبات الثورة التونسية، 
ودعوا إىل إطالق معتقــيل الرأي والذين يُخضعون ملحاكات 
عســكرية وصفوها بالجائــرة. كا طالبوا بإعــادة تفعيل 
املؤسسات الدســتورية املعطلة يف البالد، والساح للربملان 
باستئناف عمله، والرجوع إىل املسار الدميقراطي الذي قامت 

من أجله الثورة يف تونس.
واتهم املتظاهرون الرئيس قيس ســعيد بتعطيل مؤسسات 

الدولة، وقيادة البالد إىل املجهول، عىل حد تعبريهم.

 النهضة تندد 

21 مقعدا  وكانت حركــة النهضة )3 مقعدا من مجموع 
يف الربملان( نددت مبا وصفتها بـ«الطريقة املهينة واملخالفة 
جــراءات القانونية« التي اعتقل بها رئيس الكتلة الربملانية  ل
لحزب ائتالف الكرامة سيف الدين مخلوف عىل يد قوة أمنية 
أثناء وصوله إىل املحكمة العسكرية بالعاصمة للتحقيق معه 

فيا يعرف بقضية املطار.
كا اســتنكرت الحركة مبا قالت إنها مارسات تدلل عىل 

حالة انتكاسة يف احرام حقوق اإلنسان، وطالبت بوضع حد 
نها لتلك املارسات.

وعــربت النهضة عــن تضامنها مع النائب ســيف الدين 
مخلوف وكل ضحايا اإليقافات التعســفية واإلقامة الجربية 
واملنع من الســفر ومحاكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية، 
مشرية إىل تصاعد وترية هذه األعال منذ اإلجراءات التي أعلن 
2 متوز املايض، وشــملت تعليق  عنها الرئيس التونيس يوم 

الربملان ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

 »اختطاف« 

يف ترصيح عقب إطالق  وأكد النائب سيف الدين مخلوف 
رساحه أنه كان قــد ذهب إىل املحكمة العســكرية طوعا 
بالتنسيق مع هيئة الدفاع، ووصف اعتقاله أمام مقر املحكمة 
العسكرية بتونس بأنه اختطاف وجرمية مكتملة األركان من 

قبل أفراد ال يعرفهم بأزياء وسيارة مدنية.
وقال مخلوف إن االعتداء عليــه قد وقع يف حرم املحكمة 
العســكرية، مضيفا أنه ال صالحية لألمن الوطني يف تنفيذ 
عمليات الضبط يف هذا املكان، خصوصا من طرف أشــخاص 

بزي مدين
ويف ترصيحــات أخرى، عــرّب مخلوف عــن رفض قطاع 
املحاماة إقحام املحكمة العســكرية وتوريطها، حسب قوله، 

يف تصفية خصومات سياسية.

 بيان رئايس 
ويف ســياق متصل، أصدر الرئيس التونيس قيس ســعيد 
تعليات بأن ال مُينع أي شخص من السفر إال إذا صدرت بحقه 

بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.
يف بيان لرئاســة الجمهورية عىل أن يتم  وشدد سعيد 
ذلك يف احرام كامل للقانون، وبالحفا عىل كرامة الجميع، 

ومراعاة التزامات املسافرين بالخارج.
وقال ســعيد إن ما يروج له عن ســوء املعاملة هو محض 

افراء، حسب بيان الرئاسة التونسية.

قبائل  من  محتجون  أغلق 
بني  الرابط  الطريــق  البجا، 
املوانئ رشق السودان وبقية 
واليات البالد، احتجاجا عىل 
اتفاقية  يف  الرشق«  »مسار 
الســالم، والتهميــش الذي 

يعانيه اإلقليم.
التحــركات  وجــاءت 
لدعوة  تنفيذا  االحتجاجيــة 
لنظارات  األعــىل  »املجلس 
الطريق  بإغــالق  البجــا« 
القومي يف أكرث من  نقاط.

وشــمل اإلغالق 3 نقاط 
يف والية البحر األحمر، منها 
املؤدية  »العقبــة«  محطة 
البالد يف بورتسودان  ملوانئ 

وســواكن عىل البحر األحمر، ومحطة أوسيف عىل الطريق 
القاري مع مرص، حسبا ذكرت صحيفة »سودان تريبيون«.

كا شمل اإلغالق منطقتني يف والية كسال وثالث مناطق 
يف والية القضارف.

واســتثنى اإلغالق حافالت الســفر، ومركبــات الرشطة 
واإلسعاف واملنظات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس »تجمع رشق السودان« وعضو 
التنسيقية العليا لكيانات رشق السودان، مبارك النور، أن »أهل 

الرشق بجميع مكوناتهم متحدون خلف مطلب إلغاء مســار 
الرشق يف اتفاقية جوبا املوقعة يف 3 ترشين االول 2020«.

وقال إنــه ونظرا ملاطلــة الحكومة يف إصــدار قرارات 
واضحة بشأن مسار الرشق، »فإن الكيانات يف الرشق حاليا 
تطالب بحل الحكومة لفشلها يف التعامل مع قضايا التهميش 

يف اإلقليم«.
ومل تعلن الحكومة السودانية حتى اآلن عىل إغالق الطريق، 
ومل تبد أي تحرك حيال ذلك، رغم التوقعات التي تشــري إىل أن 

اإلغالق سيؤدي إىل تكدس الشاحنات.

بقاء  أّن  أكّــدت ســوريا 
معاهدة  خــارج  »إرسائيل« 
االنتشار النووي »مُيّثل خطراً 
جســياً عىل السلم واألمن 

اإلقليميني والدوليني«.
وقال مندوب سوريا الدائم 
لــدى مكتب األمــم املتحدة 
واملنظــات الدولية األخرى 
يف فيينا، حسني خضور، يف 
بيان نرشته وكالة »ســانا« 
إّن »بقــاء كيــان االحتالل 
ميتلكه  مبــا  اإلرسائيــيل 

من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم االنتشــار واتفاق 
الضانات الشاملة مع الوكالة مُيّثل خطراً جسياً عىل نظام 

عدم االنتشار«.
بيان خضور جاء خالل أعال دورة مجلس املحافظني لشهر 

أيلول ، التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا.
ولفت إىل أّن »رفض هذا الكيــان لكل املبادرات الداعية إىل 
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الرشق األوسط 
يهدد األمن واالســتقرار يف املنطقة، كا أّن اســتمرار كيان 
االحتالل يف رفض إخضاع جميع منشآته النووية لضانات 
الوكالة يجعلهــا متّثل خطراً عىل األمن والســلم اإلقليميني 

والدوليني«.
وشــدد خضور عىل أن بالده »وفت بالتزاماتها القانونية 

الضانات  اتفــاق  مبوجب 
عدم  ومعاهــدة  الشــاملة 
النووية،  األســلحة  انتشار 
يف  الطلبــات  كل  ولّبــت 

مواعيدها«.
»مسار  أّن  خضور  واعترب 
التشــويش الــذي يتبعــه 
إىل  يهدف  معروفون  أطراف 
مارسة مزيد من الضغوط 
عىل ســوريا التــي متكّنت 
مــن الوفاء بتنفيــذ جميع 
املطلوبة  الدولية  االلتزامات 

منها مبوجب اتفاق الضانات«.
ومثن خضور البيان املشــرك الذي صدر عقب زيارة رئيس 
الوكالة إليران، واصفاً هــذا التحرّك بأنه »خطوة نوعية لحل 
املســائل العالقة«، معرباً عن »تطلعه إىل اســتمرار الوكالة 
يف القيام باملهام املنوطة بها بكامل الحيادية واالســتقاللية 
الوقــوع ضحية لضغوطات  واملوضوعية واملهنيــة، وعدم 

خارجية تستهدف دوالً ذات سيادة«.
يشــار إىل أّن املندوب السابق لســوريا لدى األمم املتحدة، 
بشــار الجعفري، طالــب مــراراً بــرضورة »الضغط عىل 
االحتــالل اإلرسائييل، وإلزامه باالنضــام إىل معاهدة عدم 
االنتشــار كطرف غري نــووي، وأن يُخضع جميع منشــآته 

وأنشطته النووية لرقابة الوكالة الدولّية للطاقة الذريّة«.

ــن حـــقـــوقـــهـــا املــائــيــة ــ ــا ع ــازلـــهـ ــنـ كـــد عـــــدم تـ ــداد تـــ ــ ــغ ــ ب
أكــد مستشــار األمــن القومي 
العراقي، قاســم األعرجي، امس، أن 
املائية  حقوقها  عن  تتنازل  لن  بالده 
النابعة من مــن تركيا  األنهــر  يف 
وإيــران، التي تصــب يف األرايض 

العراقية.
خالل  كلمة  يف  األعرجــي  وقال 
مؤمتر األمن املا ببغداد، إن »وزارة 
من  جدي  بشكل  تعمل  املائية  املوارد 
أجل موارد العراق املائية، ألنها تدخل 

يف جميع شؤونه الحياتية«.
وأضــاف: »ال ميكــن التنازل عن 
املطالبة  أن  الشــعب، كــا  حقوق 

بالحقوق يجب أن تكون ثقافة«.
رضورة  عــىل  األعرجي  وشــدد 
أن تكــون هناك ثقافــة مجتمعية 
عىل  والعمل  امليــاه  عــىل  للحرص 

ترشيد االستهالك، بحسب قوله.
وأشــار إىل أن«مستشارية األمن 
املوارد  وزارة  لجهود  داعمة  القومي 
املائية، ويجب الدفاع عن االستحقاق 

الوطني«.
يذكــر أن خالفــات بــني العراق 
حصة  بشــأن  إيران  وكذلك  وتركيا، 
املشــركة  األنهر  من  املائية  العراق 

معها.

االمارات ترف قرار 
البرملان االوروبي

االمارات،  دولــة  اعربت 
امــس، عن رفضهــا القرار 
االسبوع  هذا  تبنيه  تم  الذي 
بشأن  االورويب  الربملان  يف 

ملف حقوق االنسان.
االمارايت  الرفــض  وجاء 
االورويب  الربملــان  لقــرار 
يف بيان ملديــر ادارة حقوق 
االنسان يف وزارة الخارجية 
اإلماراتية،  الدويل  والتعاون 

سعيد الحبيس.
اإلمارايت:  البيــان  وقال 
االدعاءات  بشــدة  »نرفض 
الــواردة يف النــص، والتي 
تم تناولها ورفضها ســابقا 
صحيحة.  غــري  باعتبارها 
وعالوة عــىل ذلك، يتجاهل 
جميع  كامل  بشــكل  القرار 
لدولة  املهمــة  اإلنجــازات 
اإلمــارات يف مجال حقوق 

اإلنسان«.
ونقلــت وكالــة اإلمارات 
لألبنــاء )وام( عــن البيان: 
قوانينهــا  دولــة  »لــكل 
القانونيــة  ومؤسســاتها 
دســتور  ويكرس  الخاصة، 
دولة اإلمارات والترشيعــات 
األساسية  الحقوق  الوطنية 
املعاملة  التــي تنص عــىل 
العادلــة لجميــع املواطنني 
نقلت  حســبا  واملقيمني«، 
وكالة األنباء اإلماراتية »وام«.

بلينكــــن يتعهــــد بتعزيــــز التطبيــــع مع إســــرائيل 

إســـــرائـــــيـــــل ــاوض مــــــع  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ املــــــغــــــرب يـ
انتحارية مسيرة  لــطــائــرات  شبكة  إنــشــاء  على 

أنتوين  األمــري  الخارجية  وزيــر  قال 
بلينكــن إن الواليات املتحدة ستســاعد يف 
تعزيز عالقات إرسائيل املتنامية مع البحرين 
الســودان  واإلمارات واملغرب، باإلضافة إىل 
وكوسوفو، يف الوقت الذي ستشجع فيه دوال 

أخرى عىل تطبيع العالقات معها.
ويف كلمــة خــالل احتفالية مبناســبة 
أبراهام«،  »باتفاقات  ملا تعرف  الذكرى األوىل 
التي توسطت فيها واشنطن  وهي االتفاقات 
وفتحت بــاب التقارب العلنــي بني إرسائيل 
وعدة دول عربية قال بلينكن إن واشــنطن 
ستعمل أيضا عىل تعزيز عالقات إرسائيل مع 

مرص واألردن.

ودعا وزير الخارجية األمريكية دوال عربية 
أثناء لقاء  أخرى إىل االعراف بإرسائيل، وقال 
عرب اإلنرنت مع نظرائه اإلمارايت والبحريني 
واملغريب واإلرسائييل »سنشــّجع مزيًدا من 
الدول لتحذو حذو اإلمارات والبحرين واملغرب. 

نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية«.
نفتايل  اإلرسائييل  الــوزراء  رئيس  وأعلن 
اتفاقات  أن حكومته ستواصل تطبيق  بينيت 

التطبيع مع اإلمارات والبحرين.
وقال يف ترصيح مكتوب »حكومة إرسائيل 
االتفاقات،  هذه  تطبيق  ســتواصل  برئاستي 
سعيا إىل رشق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، 

من أجل مستقبل أطفالنا«.

أفاد موقع Africa Intelligence بأن املغرب 
يجري مفاوضــات مع إرسائيل عىل مرشوع 
يهدف إىل إنشاء قطاع خاص بتطوير وإنتاج 

طائرات مسرية انتحارية يف أرايض اململكة.
املفاوضات  له أن  املوقع يف تقريــر  وذكر 
املغرب ورشكة  أشــهر بني  انطلقت منذ عدة 
بشــأن   )IAI( اإلرسائيلية  الفضاء  صناعات 
إمكانية إنشــاء »حاضنة أعــال تجارية« 
ســتعمل عىل تطوير ذخائر طائرة وطائرات 
مســرية انتحاريــة، أي آليــات ذات تكلفة 
منخفضــة، وال تتطلــب إال تكنولوجيــات 

محدودة لبنائها.
وأشــار املوقع إىل أن التعاون املزعوم بني 

الرباط وتل أبيب يف هذه املسألة قد يأيت بعد 
أنباء مفادها أن املغــرب أطلق يف أوائل العام 
 BlueBird Aero الجاري مفاوضات مع رشكة
Systems التابعــة لـــIAI اإلرسائيلية، بغية 

اقتناء طائرات استطالع تكتيكية مسرية.
أن  إىل   Africa Intelligence ولفــت
املغرب بالتزامن مع هذا التقاريب مع إرسائيل 
يعــزز تعاونه مع تركيا أيضــا، بهدف تلبية 
العســكرية  الطائرات  إىل  املاســة  حاجته 

املسرية.
وأكد املوقع أن املغرب يف وقت ســابق من 
العــام الجاري أبرم عقدا القتنــاء 13 طائرة 

مسرية تركية من طراز »بريقدار يت يب 2«.
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الراضون بقضاء الله وقدره
آل الناطور طبارة وانسباؤهم

سائلني الله عز وجل ان يتغمد 
الفقيد بواســع رحمته ورضوانه 

وان يسكنه فسيح جناته.

وفــــيــــات

ــون نــــاخــــب صــــّوتــــوا ــ ــي ــ ــل ــ أكــــثــــر مـــــن م
ــابـــات الــبــرملــانــيــة الــروســيــة ــتـــخـ فـــي االنـ

ر الــــــصــــــحــــــة الــــــعــــــاملــــــيــــــة تــــحــــ
ــي إفـــريـــقـــيـــا ــ ــات فـ ــاحــ ــ ــق ــ ــل ــ ــن نـــقـــ ال ــ مـ

املــــــــرأة وزارة  تــــــحــــــّول  طـــــالـــــبـــــان 
» ــرو ــ ــعـ ــ ــاملـ ــ بـ »األمـــــــــــر  وزارة  إلـــــــى 

ــن الــصــيــن ــ ــر م ــطـ ــا أخـ ــ ــي ــشــاءواشـــنـــطـــن: روســ ــدم خــطــة إلن ــق ــا: ســن ــيـ ــانـ أملـ
ــا ــ ــســريــع فــي أوروب ــرد ال ــ ــوات ال ــ ق

أعلنت وزيرة الدفاع األملانية، أنيغريت كرامب كارينباور، أنها 
تنوي اقراح خطة إلنشاء القوات األوروبية للرد الرسيع.

 Frankfurter« الوزيــرة يف حديثهــا لصحيفــة وقالت 
Allgemeine Zeitung«: »ال يعني أنه يجب علينا االنفصال عن 
األمريكيني. ميكن أن تظهر هناك حاالت عندما ســتكون لدينا 
مصالح أخرى، مبا يف ذلك داخل حلف الناتو. ويجب أن نعرف 
كيفية العمل بأنفسنا«.واعرفت الوزيرة بأن تطورات األوضاع 
يف أفغانستان جعلتها تفكر يف االستقالة من منصبها الحايل، 
لكنها قررت أخريا مواصلة »النضال« من أجل منع وقوع حاالت 

مشابهة يف املستقبل.

ية افترا قــمــة  يستضي  ــدن  ــاي ب
ــول مــكــافــحــة كــورونــا عــاملــيــة حــ

من املنتظر أن يستضيف الرئيس األمري جو بايدن األربعاء 
املقبل قمة افراضية بشأن مكافحة فريوس كورونا املستجد، 

مبشاركة زعاء العامل.
 ،19 وتأيت هذه القمة املنتظرة، التي تتعلق بجائحة كوفيد
غداة كلمة يُلقيها أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، وفق ما 

أعلن البيت األبيض.
، يف  وقالت املتحدثة باسم الرئاســة األمريكية جني سا
بيان، إن »هذا االجتاع يتعلق بتوســيع جهودنا املشــركة 
19«، إضافة إىل السعي »للتوافق عىل  وتعزيزها لدحر كوفيد

رؤية مشركة« ضد الفريوس.
وأضافت سا أن القمة ســُتعقد »عىل هامش الجمعية 

العامة لألمم املتحدة«.
ومن املقــرر أن يلقي بايدن الثالثــاء خطابا يف االجتاع 

السنوي ملنظمة األمم املتحدة.
ومل تتوافر تفاصيل بشأن املشاركني يف القمة االفراضية.

إن  بيانها  املتحدثة باسم الرئاســة األمريكيــة يف  وقالت 
القمة ستبني عىل اجتاعات ســابقة »لقادة العامل والوزراء 
يف منتديات مثل قمة مجموعة السبع ومجموعة العرشين.. 

19 معا«. والتوافق عىل رؤية مشركة لهزمية كوفيد
وتعد الواليــات املتحدة أكرب مانح للقاحــات يف كل أنحاء 
العامل، وقد شــّبه بايدن جهود حكومته يف هذا اإلطار بدخول 

الجيش األمري الحرب العاملية الثانية.

ــول ــاب ك ـــربـــة   : الـــبـــنـــتـــاغـــون 
ــت »خـــــطـــــأ مــــأســــويــــا« ــ ــانـ ــ كـ

، بأن رضبته األخــرية نهاية آب يف  أقر الجيــش األمري
كابول والتي أسفرت عن مقتل »عرشة مدنيني« بينهم »ما يصل 

إىل سبعة أطفال«، كانت »خطأ«.
ال كينيث ماكينزي قائد القــوات األمريكية  ورصح الجــ
الوســطى »من غري املرجح أن تكون السيارة ومن قتلوا عىل 
صلة بتنظيم داعش  والية خرسان«، أو أن يكونوا قد شكلوا 

»تهديدا مبارشا للقوات األمريكية«.
ال األمري قوله »تحقيقنا خلص إىل أن هذه  ونقل عن الج
الرضبة كانت خطأ مأسويا«، مؤكدا تحمل »املسؤولية كاملة«.
وأضــاف قائال »أقدم تعازي الصادقــة إىل عائلة من قتلوا 
وأصدقائهم«، مذكرا بأن الرضبة التي نفذت بواســطة طائرة 
مسرية يف 29 أغســطس يف العاصمة األفغانية كانت تهدف 
إىل منع »خطر وشيك« مصدره تنظيم داعش والية خرسان، 
وذلك بعد بضعة أيام من هجوم شنه التنظيم وأسفر عن مقتل 

13 عسكريا أمريكيا قرب مطار كابول.

ــرب تــايــوان ــ تـــدريـــبـــات صــيــنــيــة ق
أفاد املتحدث باســم قيادة الجيش الصيني،  يي، امس، 
بأن القوات املسلحة الصينية أجرت مناورات حية يف منطقة 

مضيق تايوان، بعد مرور مدمرة صاروخية أمريكية عربه.
وجاء يف بيان صدر عــن  يي: »أجرت املنطقة الرشقية 
 1 للقيادة العســكرية لجيش التحرير الشــعبي الصيني يف 
ايلول الجاري مناورات عسكرية حية، جوا وبحرا، يف منطقة 
املياه الجنوبية الغربية لتايوان«. وأضاف: »اســتخدمت خالل 

املناورات السفن وطائرات اإلنذار املبكر والقاذفات«.

حكومة ارجنتينية جديدة

كشــفت خدمــة مراقبة 
التصويــت عرب اإلنرنت يف 
ان  امس  موسكو،  العاصمة 
اكرث من مليون شخص ادلوا 
االنتخابات  يف  باصواتهــم 
الربملانيــة من خــالل ميزة 

التصويت عن بُعد.
مراقبة  خدمة  وأشــارت 
إىل  بياناتها  التصويــت يف 
مليون   1 2 نحو  مشــاركة 
التصويــت  يف  شــخص 
اإللكروين يف موسكو، يف 
يوم االنتخابات األول. وقالت 
إن هــذه األصوات شــملت 
االنتخابية  الدائــرة  من  كل 
الفيدراليــة الكربى والدوائر 

االنتخابية الصغرى.
أعضاء  انتخاب  وســيتم 
مجلس الدوما ملدة  سنوات، 
مختلط:  انتخايب  نظام  عرب 
22 نائبــاً مــن القوائــم 
22 نائبــاً يف  الحزبيــة، و
الدوائر الفردية. ويتنافس 14 
4 يف  حزباً عىل املقاعد الـ0

مجلس الدوما الرويس.
روسياً  حزباً   14 ويشارك 

يف االنتخابــات الربملانيــة 
أمس  انطلقت  التي  الروسية 
وتســتمر ليومــني آخرين، 
بحصول  كبرية  أرجحية  مع 
الكربى  »الربملانية«  األحزاب 
روســيا  )حزب  املعروفــة 
الشيوعي  الحزب  املوحدة  
الــرويس  الحزب الليربايل 
الــرويس   الدميقراطــي 
حزب روســيا العادلة( عىل 
معظم املقاعــد، من دون أّي 
خروقــات تذكر.أما األحزاب 
الروســية األخرى املشاركة 
يف االنتخابــات فهي: حزب 
ليودي  ونوفيــي  الخــرض، 
ويابلوكو،  جــدد(،  )نــاس 
وحزب  التنميــة،  وحــزب 
الرويس،  والعدالة  الحريــة 
واملنرب  روســيا،  وشيوعيو 
املــدين، والبديــل األخرض، 
وحزب  املتقاعدين،  وحــزب 

الوطن.
عمليــة  وانطلقــت 
االقراع يف انتخابات مجلس 
النواب الرويس )الدوما( يف 
لـ3  وتستمر  روسيا،  معظم 

أيام متواصلة حتى مســاء 
األحد 19 أيلول الحايل.

االقراع  مراكــز  وفتحت 
األوىل غرب روســيا، حيث 
االنتخابات  لجنــة  أعلنــت 
املركزيــة الروســية دخول 
البالد رسمياً مرحلة الصمت 
االنتخايب املتعلق باإلعالنات 
التي  السياســية  والدعايات 
طيلة  املواطنــني  رافقــت 
املاضيــة، ومينع  األشــهر 
إجراء  الــرويس  القانــون 
ودعوات سياســية  حمالت 
انتخاب  عىل  املواطنني  تحّث 
املرشحني طيلة فرة االقراع 
والتصويــت، مــع غرامات 

وعقوبات تصل إىل السجن.

قالت ماتشيديسو مويتي، 
املديــرة اإلقليميــة ملنظمة 
العاملية يف إفريقيا،  الصحة 
من   40 تطعيــم  هدف  إن 
فريوس  ضد  إفريقيا  سكان 
األول   كانون  بحلول  كورونا 

القادم يبدو بعيد املنال.
وأشــارت إىل أن حظــر 
اللقاحات  وتخزين  التصدير 
إيصال  إبطــاء  إىل  يؤديان 

اللقاحات إىل إفريقيا.
لقد   « مويتــي:  وأضافت 
حان الوقــت للدول املصنعة 
البوابات  للقاحــات لفتــح 

يواجهون  الذين  أولئك  ومساعدة 
أكرب خطر«.

وأعربت عن أسفها ألن التأخري يف التقدم 
للحصول عىل املوافقــة التنظيمية للقاحات 
الجديدة، إىل جانب عــدم القدرة عىل تعزيز 
القدرة اإلنتاجية يف مواقع تصنيع اللقاح قد 

أديا إىل تقييد عمليات التسليم إىل إفريقيا.
وأضافت مويتــي إن »COVAX« ومنصات 
الدول  األطــراف تضغط عىل  متعددة  أخرى 
للتربع  الزمنية  الجــداول  لتوضيــح  الغنية 

باللقاحات إلفريقيا.

 9 وقالــت إنه من املقرر وصــول حوايل 

مليون جرعة إضافيــة إىل إفريقيا عرب آلية 

«COVAX« طوال شــهر ايلول ، مضيفة أن 

توافر مخزونات أكرب ذات عمر تخزين أطول 

سيعزز مكافحة الوباء يف القارة.

البطيء  التطعيم  أن  وحذرت مويتي مــن 

يف إفريقيــا، حيث تم اإلبــالغ عن أكرث من 

19 و  COVID ٨ ماليــني حالة إصابة بـــ

204٨21 حالــة وفاة، ميكــن أن يؤدي إىل 

ظهور متغريات شديدة العدوى.

العاصمة  قام عــال يف 
بتغيري  كابــل،  األفغانيــة 
الالفتــات الخاصــة بوزارة 
شؤون املرأة ووضعوا مكانها 
األخالق«  »رشطــة  الفتات 
قالت  فيا  لطالبان،  التابعة 
بالوزارة  سابقات  موظفات 

إنهن ُمنعن من دخول املبنى.
وبحسب صور وشهود من 
رويرز، فقــد ُغطيت الفتة 

املبنى بالفتة أخرى باللغتني الدارية والعربية 
كُتَب عليها »وزارة اإلرشــاد واألمر باملعروف 

والنهي عن املنكر«.
وقالت موظفات، يف مقاطع فيديو ُصورت 
خــارج املبنى واطلعت عليهــا رويرز، إنهن 
يحاولن الذهاب إىل العمل منذ عدة أسابيع لكن 

كان يُطلب منهن العودة إىل املنازل.
وقالت إحدى أولئك النساء إن بوابات املبنى 
أُغلقت يف نهاية املطاف، يوم الخميس، وسط 
مخاوف حقوقية من ضياع مكتسبات حقوق 

املرأة بالبالد.
وقالت أخرى تقدم نفسها بأنها عاملة يف 
الوزارة »أنا املعيلة الوحيدة لعائلتي.. يف حالة 
عدم وجود وزارة ماذا تفعل املرأة األفغانية؟«.

وكانت حركــة طالبان قد فرضت هيمنتها 
عىل أفغانستان، يف الشــهر املايض، وسط 
الفــوىض التي أعقبــت انســحاب القوات 

األمريكية. وعندما حكمــت البالد يف الفرة 
199 إىل 2001، مل تكن تسمح للفتيات  من 
بااللتحاق باملدارس وكانت متنع النســاء من 

العمل والتعليم.
وخــالل تلك الفــرة كانــت وزارة »األمر 
باملعــروف والنهي عن املنكــر«، التي ُعرفت 
باسم رشطة األخالق، تفرض تفسري الحركة 

للرشيعة.
وتضمنــت قامئة املناصــب الوزارية التي 
أعلنتها حركة طالبان يف السابع من سبتمرب  
منصب القائم بأعــال وزير األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، ومل تتضمن أي إشــارة إىل 
عنرص نســا بني الــوزراء، لكن الحركة مل 

تؤكد أنها حلت الوزارة.
وقال زعيــم كبري يف طالبــان، يف وقت 
سابق، من هذا األسبوع إنه لن يُسمح للنساء 

بالعمل يف الوزارات مع الرجال.

أن  البنتاغــون  رجــح 
املدى  قد تشكل عىل  روسيا 
مشــكلة  أخطر  القصــري 
أمنيــة تواجههــا الواليات 
املتحــدة وأوروبا يف املجال 

العسكري.
وزيــر  نائــب  وذكــر 
للشــؤون  األمري  الدفاع 
كال،  كولــني  السياســية، 
بواسطة  مشــاركته  خالل 
الفيديو يف »مؤمتر البلطيق 
يف  انعقد  الذي  العسكري« 
ليتوانيــا، أن الصــني رمبا 
تشــكل خطرا أساسيا عىل 

الواليات املتحدة، غري أن روسيا 
قد تشكل مشكلة أكرب عىل املدى القصري.

وقال، حســب نص ترصيحاته املنشــور 
عــىل موقع وزارة الدفــاع األمريكية: »يف 
بالفعل  قد تشكل روسيا  القادمة،  السنوات 
املتحدة،  الواليات  تواجهــه  أمني  تحد  أكرب 

وبالتأكيد أوروبا، يف املجال العسكري«.
ووصف املســؤول األمري روسيا بأنها 
»خصــم يزداد حزما يف ســعيه الثابت إىل 
تعزيز نفوذه يف العــامل وأداء دور مزعزع 
عــىل الصعيد الدويل، مبا يف ذلك من خالل 

محاوالت لتقسيم بلدان الغرب«.
أوروبا  أن »ســلوك روســيا يف  وتابع 
والــرشق األوســط وآســيا، ويف املجال 
بالنسبة  خطريا  يشــكل تحديا  السيرباين، 
متها  وحلفائهــا«،  املتحــدة  للواليــات 
موسكو بـ«تقويض الشــفافية والقابلية 
العســكرية  القوة  واســتخدام  للتنبــؤ، 

لتحقيــق أهدافها، ودعــم جاعات تعمل 
والشكوك  الفوىض  زرع  أجل  من  بالوكالة 
ونســف النظام العاملي املبني عىل القواعد 
ودولية«،  ســيربانية  أنشــطة  خالل  من 
ســيادة  روســيا  »خرق  إىل  باإلضافــة 

أراضيها«. ووحدة  جريانها 
املتحــدة  الواليــات  بــأن  ورصح كال 
»ســتتعامل مع روســيا من موقف القوة 
الجاعيــة«، مشــددا عــىل أن القــوات 
قوية  »تبقى  أوروبا  يف  املنترشة  األمريكية 
وجاهزة ومرنة وتقدم ردعا راسخا وفعاال«.

الناتو مــع حلفائنا  وتابع: »نعمــل يف 
العسكري  االســتعداد  من  للتأكد  ورشكائنا 
لتعزيز وسائل ردع قتايل راسخة يف كافة 

العابر لألطليس«. أنحاء املجتمع 
االتهامات  وتكرارا  مرارا  روسيا  ورفضت 
الغربية بشأن سلوكها، محذرة من متوضع 

الناتو عند حدودها. حلف 

أعلن الرئيس األرجنتيني ألربتــو فرنانديز، تأليف حكومة 
جديــدة، يف محاولة لوأد أزمة سياســية مــع نائبته هذا 

األسبوع، بعد الهزمية يف االنتخابات التمهيدية الترشيعية.
وأعلنت الرئاســة أّن خوان منزور، حاكم إقليم توكومان، 
ســيتوىل منصب رئيس مجلس الوزراء بدالً من ســانتياغو 
كافريو، أحد أكرث املســؤولني إثارة للجــدل املرتبطني بنائبة 

. الرئيس، كريستينا دي كريش
وجاء يف بيان الرئاســة أيضاً أّن الوزراء الجدد ســيؤّدون 

اليمني اإلثنني.
وبدأت األزمة بعد اســتقالة وزراء يســاريني تحالفوا مع 
نائبة الرئيس دي كريشــ بســبب األزمة االقتصادية، عىل 
إثرها يواجه الرئيس معارضة وزارية حادة بســبب انتقادات 

نائبته القوية.
وانتقدت دي كريشــ الرئيس ألربتو يف خطاب مفتوح، 
ما زاد يف األزمة السياســية التي عصفــت بالحكومة، منذ 

خسارتها االنتخابات يوم األحد.
، التــي حكمت األرجنتــني من عام  ونرشت دي كريشــ
201، رسالة يوم الخميس تلقي فيها باللوم  200 إىل عام 
عىل الرئيس يف »كارثة سياســية« تقــول إنها نجمت عن 

اسراتيجيته االقتصادية.
وقالــت إّن خســارة ائتالفهم يف االنتخابــات التمهيدية 
النصفية التي جــرت يف 12 أيلول ترجــع إىل حد كبري إىل 

سياسة الحكومة الخاطئة املتمثلة يف التقشف املايل.
ويف اجتاعــات مع الرئيــس قبل التصويــت، قالت دي 
كريش إنها حذرت مراراً وتكراراً من تخفيضات اإلنفاق »التي 
تؤثر ســلباً عىل النشاط االقتصادي واملجتمع، والتي سيكون 

لها من دون شك عواقب انتخابية«.

ــرة ــ ــ ــ ــه ــ ــة ال ــ ــي ــ ــض ــ ــم فـــــــي ق ــ ــهـ ــ ــ مـ ــ ــ ــري ــ ــ ــا ش ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الـــــــيـــــــونـــــــان: تـ
اليونــاين كريياكوس  الــوزراء  رئيــس  قــال 

ميتســوتاكيس إن تركيا رشيك مهم يف مواجهة أي 

تحــد جديد للهجرة إىل أوروبا وتحتــاج للدعم، وأن 

أوروبا نفســها مل تتفق عىل سياسة مشركة فيا 

يتعلق بالتعامل مع قضية املهاجرين.

وعرب أكــرث من مليون الجئ ومهاجــر فروا من 

الرصاع يف سوريا ومناطق أخرى من العامل إىل داخل 

.201 201 وأوائل  أوروبا عرب اليونان وتركيا يف عام 

وتعهــد ميتســوتاكيس، الــذي تــوىل حزبه 

»الدميقراطية الجديدة« املحاف السلطة عام 2019 

مع إدارة اتخذت موقفا أكرث رصامة تجاه الهجرة غري 

201، مشريا إىل  الرشعية، بعدم تكرار ما حدث عام 

أن ذلك يحظى بتوافق عــام بني جميع األعضاء يف 

االتحاد األورويب.

إال أن األحداث التي تتكشــف يف أفغانستان بعد 

استيالء حركة طالبان عىل السلطة أثارت املخاوف 

من أزمة جديدة لالجئني. وقال ميتســوتاكيس إن 

االتحاد األورويب يفتقر إىل سياسة متاسكة فيا 

يتعلق بكيفية التعامل مع تدفق املهاجرين.

وكان ميتسوتاكيس قد ناقش يف مكاملة هاتفية 

أواخر آب مع الرئيس الر رجــب طيب أردوغان 

الوضع يف افغانستان.

وتباطأ وصول املهاجرين بشكل عام إىل اليونان، 

201، عندما  إما برا أو بحرا، إىل حد كبــري من عام 

توصل االتحــاد األورويب إىل اتفاق مع تركيا لوقف 

تدفق الالجئني مقابل تقديم دعم مايل.

وقال ميتسوتاكيس »أجريت نقاشا رصيحا للغاية 

مع الرئيس أردوغــان، وأعتقد أننا اتفقنا عىل أن من 

املهم إبقاء الالجئني واملهاجرين املحتملني قريبا من 

أوطانهم قدر اإلمكان«. وأضــاف أن من املنطقي أن 

يقدم االتحاد األورويب الدعــم لركيا ملواجهة هذه 

القضية.

تــأيت قضية الهجرة عىل خلفيــة توترات أخرى 

بني تركيــا واالتحــاد األورويب، خاصة فيا يتعلق 

باليونان وقربص، وها عضوتان يف االتحاد.

كا أن تركيا واليونان حليفتان يف حلف شــال 

األطليس إال أنها مختلفتان بشدة حول مجموعة من 

القضايا بدءا من الخالف عىل الجرف القاري يف البحر 

املتوسط، وحتى املجال الجوي وموارد الطاقة.
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( -2 لبنـــــــــــــــان  علـــــــــــــــى  تتقـــــــــــــــّدم  البرازيـــــــــــــــل 
ومبـــــــــــــــاراة الزوجـــــــــــــــي العاشـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن صبـــــــــــــــا اليـــــــــــــــوم

البطوالت األوروبية : فوز سهل لليفربول وتعادل مانشستر سيتي
واصــل ليفربول نتائجه املميزة هذا املوســم، 
بالتغلب عىل ضيفه كريســتال بــاالس )0-3(، 
امس السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري 
اإلنكليزي املمتاز. وأحرز الســنغايل ساديو ماين 
( والغيني نايب  (43( واملــرصي محمد صالح )٨

كيتا )٨9( أهداف اللقاء.
وبذلك، انفــرد ليفربول بصدارة الدوري مؤقتا، 
برصيــد 13 نقطة، فيا تجمد رصيد كريســتال 

باالس عند  نقاط، يف املركز الـ13.
وسقط مانشسر سيتي يف فخ التعادل السلبي 
أمام ضيفه ساومثبتون، يف املباراة التي احتضنها 

االتحاد. ملعب 
وبتلك النتيجة رفع مانشســر ســيتي رصيده 
إىل 10 نقــاط لريتقي إىل املركز الثاين، كا رفع 
.1 ســاومثبتون رصيده إىل 4 نقاط يف املركز الـ

وسجل مارتن أوديغارد هدفا من ركلة حرة، يف 
الدقيقة 30، ليقود ارســنال اىل فوزه الثاين عىل 

حساب مضيفه برينيل )0-1(.
وجــي الركلة برباعة،  ونفذ العب الوســط ال
يف الزاويــة العليا للحارس نيك بوب، ليصل فريق 
املدرب ميكيل أرتيتا إىل النقطة السادسة، محتال 

املركز الـ12.

ونجا ارسنال من ضغط برينيل بعد االسراحة، 
لكنه كان يف موقف صعب، عندما احتسب الحكم 
أنتــوين تايلور ركلة جزاء، بعد كرة مشــركة بني 
مايت فيدرا العب برينيل، وآرون رامســديل حارس 

الغانرز.
لكن حكم الفيديو املســاعد تدخل، وذهب حكم 
الساحة ملتابعة اللقطة يف شاشة جانبية، وألغى 

القرار بعدما بدا أن رامســديل مل يرتكب خطأً.
وبقــي برينيل يف املركز 19 دون أي فوز، حيث 

جمــع نقطة وحيدة من أول خمس جوالت.
ويف باقــي النتائــج، فــاز برينتفــورد عىل 
ولفرهامبتــون )2-0(، وواتفــورد عىل نوريتش 

سيتي )1-3(.

 أملانيا 
اكتســح بايرن ميونيخ ضيفه بوخوم بسبعة 
أهــداف دون رد عــىل ملعب أليانــز أرينا، أمس 

السبت، يف خامس جوالت الدوري األملاين.
ســباعية الفريق البافاري جــاءت عن طريق 
1، جوشــوا كيميتش  لريوي ســاين بالدقيقة 
(، سريج غنابري )32(، روبرت   ،2 »ثنائية« )
(، فيا  ( وتشوبو موتين )9 ليفاندوفسيك )1
ســجل فيســيليس المربوبولوس مدافع بوخوم 

هدفا بالخطأ يف مرمى فريقه )43(.
االنتصار منح البايــرن فرصة اعتالء الصدارة 
مؤقتــا بوصوله للنقطة 13، فيــا تجمد رصيد 

بوخوم عند 3 نقاط يف املركز الســابع عرش.
ويف باقــي النتائــج، فاز أوغســبورغ عىل 
بوروســيا مونشنغالدبا )1-0(، وتعادل أرمينيا 
بيليفيلد مــع هوفنهايــم )0-0(، وماينتس مع 

فرايبورغ )0-0(.

 ايطاليا 
اقتســم فيورنتينا صدارة جدول ترتيب الدوري 
اإليطــايل، مــع ثالثة أندية أخــرى، بفوزه عىل 
مضيفــه جنوى 2-1 أمس الســبت، يف املرحلة 
بهــدف  ريــكاردو ســابونارا  الرابعة.وتقــدم 
، ثم أضاف جياكومو  لفيورنتينــا، يف الدقيقة 1
بونافينتــورا الهدف الثاين، قبل دقيقة واحدة من 
النهاية.وحصل جنوى عىل رضبة جزاء يف الوقت 
بدل الضائــع، أحرز منها دومينيكو كريتشــيتو 

الهدف الوحيد ألصحاب األرض.
ورفع الفوز رصيد فيورنتينا إىل تسع نقاط، يف 
املركز الرابع بفارق األهداف فقط عن روما وميالن 
ونابويل، لكن الفــرق الثالثة خاضت 3 مباريات 

فقط، مقابل أربع للفيوال.

ا  وال العا  لع م ال ا ع أر ا الفري

ن  ا وها م

و لوز  ن ازي اور ال

ويل  وير وسا ال ت ي الفيس                     يلي ازي  ال

ت  ل ي  ل يل ي اوليفر 

ناين بنجام   الل

ي  ناين هاد  الل

تقّدمت الربازيل عىل لبنان 
(2-0( يف اليــوم األول من  
نهــا املجموعــة العاملية 
كأس  ملســابقة  األوىل 
يســتضيفه  والذي  ديفيس 
للتنس  اللبنــاين  االتحــاد 
عــىل امللعــب األول للنادي 
اللبناين للسيارات والسياحة 

بالكسليك حتى اليوم األحد.
ففي املبــاراة األوىل لفئة 
الفــردي فــاز أورالندو لوز 
 9 2 يف الفردي و )مصنف 
يف الزوجي ورقم 2 يف فريقه 
( عىل بنجامن حسن)مصّنف 
3 يف  420 يف الفــردي و
الزوجي والرقم 1 يف الفريق 
اللبناين( مبجموعتني لصفر 
.)4- (  )4- وبنتيجــة)

ومل يكــن فوز الربازييل عىل 
خصمه اللبناين ســهالً مع 
العلم انه ســنحت عدة فرص 
للبنــاين للتقّدم خالل اللقاء  

لكنه مل ينجح.
ويف املباراة الثانية للفردي، 
فــاز فيليبي ألفيس)مصنف 
يف   و90  الفــردي  يف   201
الزوجي ورقم 1 يف فريقه(

عىل هــادي حبيب))مصنف 
1 يف  0 2 يف الفردي و
الزوجي والرقم 2 يف فريقه 
( مبجموعتــني لصفر ايضاً 
-3 ( يف  () 1- وبنتيجة )
مبــاراة حــاول فيها حبيب 

مجاراة خصمه.

  االفتتاح 

وقبل انطالق املباراة األوىل 
الرسمي  االفتتاح  حفل  أقيم 
الوزيرة  وتقــّدم الحضــور 
والرياضة  للشباب  السابقة 

فارتينيه اوهانيان التي سبق ان رعت املسابقة قبل 
تشكيل الحكومة،مدير عام وزارة الشباب والرياضة 
زيــد خيامي،رئيس اللجنة األوملبية بيار جلخ وعدد 
من اعضــاء اللجنة،الســفري الربازييل يف لبنان 
هريمانــو تيليس ريبيريو، رئيس مصلحة الرياضة 
يف وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ،رئيس 
اتحاد التنــس اوليفر فيصل واعضاء االتحاد،الرائد 
غســان ضاهر ممثال مدير عــام االمن العام اللواء 
عباس ابراهيم،الرائد لبيب ســعد ممثالً مدير عام 
أمــن الدولة اللواء طوين صليبا،رئيس املركز العايل 
للرياضة العسكرية العميد الياس حنا،نائب رئيس 
النادي اللبناين للسيارات والسياحة نبيل كرم،امني 
املال يف النادي  املحامي ايىل آصاف، مندوب االتحاد 
الدويل للتنس غونزالو سرينودا،الحكم العام أرشف 
حمّودة، رؤساء واعضاء االتحادات،رؤساء واعضاء 

ألدية،عائلة التنس ورجال الصحافة واالعالم.
بداية كلمــة من عريف الحفــل االعالمي جاد 

دعيبس جاء فيها:
نلتقــي اليوم يف حفل االفتتاح الرســمي  للقاء 
لبنــان والربازيل ضمن املجموعــة العاملية األوىل 
ملسابقة كأس ديفيس ويعّول االتحاد اللبناين عىل 
تحقيق فوز عىل الغريم الربازييل خاصة عىل أرض 
وطن األرز وتحديداً يف النادي اللبناين للســيارات 

والســياحة وبني الجاهري اللبنانية   العاشــقة 
للرياضة وللعبة التنس .

فاملدى البعيد التــي وصلت اليه لعبة التنس يف 
لبنــان يّدل  بوضوح عىل االســراتيجية الناجحة 
التــي وضعها رئيس االتحاد أوليفر فيصل  واعضاء 
201 .فاتحاد التنس نجح يف  االتحاد منذ العــام 
تحقيق  تســعة انتصارات من اصل عرش مواجهات 

وهو أمر الفت.
فالفــوز عىل الربازيل يف حــال تحّقق يعني ان 
لبنــان بات قاب قوســني أو اد من  حجز مقعد 
ضمن  دول النخبة  يف العامل لبلد ال ماليني نسمة.

واملطلوب حالياً مؤازرة الشــعب اللبناين لفريق 
وطنه الحبيب لبنان.

 كل التوفيــق لفريق وطن األرز يف مواجهته مع 
الربازيل«.

 فيصل 
بدوره ارتجــل رئيس االتحاد أوليفر فيصل كلمة 
جاء فيها »اشكر حضوركم ويف مقدمة الحارضين 
الوزيرة السابقة للشباب والرياضة السيدة فارتينيه 
أوهانيان التي وافقت عىل رعاية اللقاء مع الربازيل 
قبل تشــكيل الحكومة .لبنان ســيواجه الربازيل 
ونتمنى الفوز للفريق اللبناين للوصول اىل ما نصبو 
اليه  .لبنان ال ميوت والحلم ال ميكن أن ميوت ولقد 

أرصينــا عىل اقامة اللقــاء يف لبنان الجميل عىل 
الرغم من الظروف  التي نعيشــها. أشكركم جميعاً 
اللبناين«)وســط تصفيق  عىل مؤازرتكم للفريق 

الحارضين(.
ثــم دخل حكام املباريات برئاســة الحكم العام 
ارشف حّمــودة اىل ارض امللعــب  فدخول الفريق 
الربازييل فاللبناين وسط  موجة تصفيق هستريية 
من الحارضين .ثّم تال عّريف الحفل اســاء مدريب 
الفريقني الربازييل خاميي  أوليفيريا   واللبناين فادي 
يوسف واســاء العبي الفريقني لُيعزف النشيدان 
الوطنيان  الربازييل فاللبناين ثم انســحاب الجميع 

ايذاناً بانطالق املباراة األوىل.

 برنامج اليوم  
ويف ما ييل برنامج اليوم األحد :

الساعة 10  فئة الزوجي:هادي حبيب وحسن 
ابراهيم)لبنــان( رافاييــل ماتوس ومرســيللو 

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

رقم 1 يف الفريق الربازييل(.
اما املباراة الخامســة واألخــرية فتجمع هادي 
حبيب)املصنــف رقــم 2 يف الفريــق اللبناين( و 
أورالندو لوز)املصنف رقم 2 يف الفريق الربازييل(.

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــال مدري برشــــــــــــــــــــلونة يبشــــــــــــــــــــر ري
بضــــــــــــــــــــم هاالنــــــــــــــــــــد ومبابــــــــــــــــــــي

يبدو أن ريال مدريد اإلســباين هو األقرب بالفعل 
للتعاقــد مع الثنا كيليان مبايب وإيرلينج هاالند، 

خالل السنوات القليلة املقبلة.
وارتبط اســم »املليك« بالثنا الهجومي مبايب 
العب باريس ســان جريمان وبطــل كأس العامل 
وجي هاالند مهاجم  201٨ مع فرنسا، والدويل ال
بوروســيا دورمتوند األملاين، وهداف دوري أبطال 
أوروبا املوسم املايض.وتنبأ كارل هاينز رومينيغه 
أسطورة بايرن ميونيخ األملاين، خالل وقت سابق، 
بقــدرة ريال مدريد فقط دون غريه عىل التعاقد مع 

الالعبني دفعة واحدة يف صيف 2022.
واتفق إدوارد روميو نائب رئيس برشــلونة مع 
رومينيغه، وذلــك خالل ترصيحات لراديو »كادينا 

كوب« اإلسباين، حيث قال: »من املمكن 
لريال مدريد ضم مبايب وهاالند، لألسف 
لــو كنا قمنــا بعملنا بشــكل صحيح 
لنفس  املاضية، لوصلنا  الســنوات  يف 

وضعهم الحايل«.
ووجه روميو إشادة كبرية لفلورنتينو 
برييز رئيــس الغريم األزيل ريال مدريد 
بقوله: »برييز يدير النادي بشكل ممتاز. 

أرفع له القبعة وهو يســتحق التحية، وعىل صعيد 
عمله لن يتفوق عليه أحد«.

وارتبط اسم ريال مدريد بضم مبايب بشكل كبري 
للغاية خالل مريكاتو صيف 2021 لكن املغاالة املالية 
من قبل إدارة باريس سان جريمان عطلت الصفقة 

رغم تبقي عام واحد عىل انتهاء عقد الالعب.

عىل الجانــب اآلخر، ينتظر يف الصيف املقبل أن 

يكون هاالند متاحاً لالنتقال إىل مدريد خاصة مع 

تقارير تفيد بوجود رشط جزا بقيمة  مليون 

يورو يف عقده يفعل من كانون الثاين املقبل.

بطولة لبنان في كرة القدم :
األنصــار يهــزم الحكمة والســاحل يســحق الصفاء

ــياحة ــ ــ ــ ــيارات والس ــ ــ ــ ــي للس ــ ــ ــ ــادي اللبنان ــ ــ ــ الن
ــــــــوم ــــــــت الي ــــــــي للدريف ــــــــم الســــــــباق الثان ّ ين

ر مبلغا خرافيا من عقد الباريســي ميســي ينت

فا  ل وال ا ا ال ارا  م م

ا  بوس ال

ليونيل مي 

حقق االنصــار فوزه االول 
عــىل حســاب الحكمة 0-3 
ضمن منافســات األســبوع 
الثاين لبطولــة لبنان للدرجة 
اقيمت  التي  املباراة  األوىل يف 
عــىل ملعب فؤاد شــهاب يف 

جونية.
وافتتــح كريــم درويــش 
احمد  تبعه  التســجيل )د43( 
حجــازي رسيعــاً بهدف ثان 
بالوقت املحتســب بــدالً عن 
4+2(، وعاد حجازي  ضائع )
وعزز تقّدم فريقه بهدف ثالث 

. يف الدقيقة 0
وعىل ملعب العهد، حقق شــباب الساحل 
-0 رافعا رصيده اىل  فوزا كبريا عىل الصفاء 

4 نقاط يف الصدارة.
 1 وسجل خاسية الساحل فضل عنر )

.) 2 و0 ٨(، زاهر الساحي ) و٨0 و
وتســتكمل املباريــات اليــوم االحد بني 
التضامــن صور والربج عىل ملعب امني عبد 

النــور البلدي يف بحمدون )3:30(، طرابلس 
والنجمــة عــىل ملعب طرابلــس )4:00(. 
وتأجلت مباراة العهد وشــباب الربج اىل 30 
ايلول، بسبب مشاركة العهد يف كأس االتحاد 
االسيوي حيث تجمعه يوم االثنني املقبل يف 
20 الحايل مبــاراة مع املحرق البحريني يف 
نصف نها منطقة غرب آســيا عىل ملعب 

.)1٨:1 الشيخ محمد آل خليفة )

اللبناين  النــادي  ينظّــم 
للسيارات والسياحة  السباق 
للعام  لـ«الدريفت«  الثــاين 
الجــاري يف »مــزار موتور 
اليوم  بــارك« يف كفردبيان 
األحــد برعاية اطارات »لين 
«.ويندرج الســباق يف  لون
اطــار الجولــة الثانية من 
ل«الدريفت«  لبنــان  بطولة 
النادي  الجاري.وأعلن  للعام 
املنظّــم عــن اقفــال باب 
املشاركة يف السباق عىل 3٨ 
ســيارة.ويف ما ييل أساء 

السائقني وسياراتهم:
عىل  مســعد  اكزافييه  1

3 زد نيسان 0
أوليفر الكك عىل نيسان  2

3 زد 0
3 مشعل كوكب عىل يب 

32 آي ام دبليو 
يب  عىل  دعيبس  جالل  4

32 آي ام دبليو 
ايــيل حشــيمي عىل 

3 زد نيسان 0
عىل   كال  مصطفــى 

نيسان 200اس اكس
ماريو قليعاين عىل يب 

ام دبليو اي 30
فــراس الحلبــي عىل  ٨

3 زد نيسان 0
عامر الجوهري عىل يب  9

أم دبليو32٨يس اي
10 كفاح الحاج عىل يب 

33 اي ام دبليو 
يب  عىل  غزاله  حسن  11

ام دبليو 31٨ أي
جوي األشقر عىل يب  12

ام دبليو 32٨يس اي
....... 13

كارلــو جغاليان عىل  14
3 زد نيسان 0

راين صالحة عىل يب  1
3 ام دبليو اي 

ماهــر ايب رافع عىل  1
يب ام دبليو 32٨ يس اي

احمد فواز عىل يب ام  1
دبليو 31٨ اي أي

فاضــل جوهري عىل  1٨
يب ام دبليو 31٨ اي

ابراهيم زين عىل يب ام  19
دبليو 320 اي

محمد سليم عىل يب ام  20
دبليو أم 3 كوبيه

جوزيف قليعاين عىل  21
32 اي يب ام دبليو 

طه االسعد عىل يب ام  22
دبليو اي 30

ســينتيا آنا ليان عىل  23
3 زد  نيسان 0

عىل  الخويل  ابراهيم  24
3 زد نيسان 0

عىل  انطون  ميشــو  2
3 زد نيسان 0

جوزيف قارح عىل يب  2
ام دبليو ام 3

2 كال ابو شــكر عىل 
يب ام دبليو 31٨ اي

عبــد قهوجــي عىل  2٨
تويوتا ستارليت

محمــد رسحال عىل  29
شيفروليه كامارو

عىل  تنوري  جــورج  30
3 زد نيسان 0

محمــد جعفــر عىل  31
3 زد نيسان 0

يوسف عىل  جورجيو  32
يب ام دبليو 320 اي

عىل  زوقــي  مايــك  33
3 زد نيسان 0

اميل زهرا عىل نيسان  34
3 زد 0

عىل  حســون  فادي  3
3 زد نيسان 0

القاعي عىل  كاريــن  3
3 زد نيسان 0

عىل  صوفيه  عبــود  3
3 زد نيسان 0

جان قازان عىل نيسان  3٨
3 زد 0

اييل جبور عىل يب ام  39
دبليو 330 يس اي كوبه

األرجنتيني  النجــم  ينتظر 
مالية  مكاسب  مييس،  ليونيل 
ضخمــة للغاية مــن خطوة 
انتقالــه إىل باريــس ســان 
جريمان الفرنيس، خالل صيف 

العام الجاري.
ليكيب  صحيفة  وكشــفت 
مبلغا  ســيجني  ميــيس،  أن 
قيمتــه 110 ماليني يورو حال 
استمراره مع الفريق البارييس 
لنهاية تعاقده يف صيف 2024.
الصحيفــة  وأوضحــت 
الفرنسية أن مييس سيتقاىض 

راتبا ســنويا صافيــا قيمته 30 
مليــون يورو بخالف مليون يورو من منصة 

العمالت املشفرة.
وأشــارت أيضا إىل أن النــادي البارييس 
خصــص ملييس مكافأة ماليــة أخرى تحت 
بنــد الوالء بقيمــة 10 ماليني يورو، لكل من 

املوسمني الثاين والثالث يف تعاقده.
يذكر أن ليو انضم إىل باريس سان جريمان 
يف صفقة انتقال حر، بعد فشل تجديد عقده 
مع برشلونة، علا بأن قائد منتخب األرجنتني 
وقع مع النادي الفرنيس عقدا مدته موسمني، 

مع إمكانية التمديد ملوسم ثالث.

 قرص ديغول 
عىل صعيد اخر، يفكر مييس وزوجته يف 
رشاء قلعة بينك باالس »Pink Palace« مقابل 
41 مليون جنيه إسرليني، حسب صحيفة »ذا 

صن« الربيطانية.
 Royal« ويقيــم ليونيل ميــيس يف فندق
Monceau«، وهــو فندق خمــس نجوم مع 
عائلتــه منــذ انتقاله إىل فرنســا قادما من 

برشلونة يف اب املايض.
ولكن مييس وعائلته متحمســون للعثور 
عىل مســكن دائم، وكانــت زوجته أنتونيال 
تبحث عن منزل مثايل، ولديها معايري معينة 
يجب تلبيتها، ما يجعل البحث أكرث صعوبة.

ويجــب أن يضــم العقار مســبحا داخليا 
وصالة ألعــاب رياضيــة والعديد من غرف 
األطفال وموقف ســيارات محميا وســينا 

منزلية خاصة وتكييفا وحديقة.

واحتوى قرص برشــلونة الخاص مبييس 
وزوجته عىل تلــك امليزات، مع ميزة إضافية 
تتمثل يف املناظــر الخالبة وملعب كرة قدم 

الصغري.
واعتقدت أنتونيال أنها وجدت مكانا يناسب 
 «Neuilly-sur-Seine»احتياجاتها يف منزل بـ
عىل مشارف باريس، لكن ورد أن املالك زاد سعر 
٨ جنيه إسرليني  طلبه الشهري مبقدار 00

عندما علم أن مييس هو الطرف املهتم.
وأنهــى ذلك اهتــام العائلــة، مع تركيز 
أنتونيال اآلن عىل قلعة »القرص الوردي« الذي 
تــم بناؤه عام 1٨99، وأقام الرئيس الفرنيس 
الســابق شــارل ديغول فيه لبضعة أيام يف 
العــام1940  خالل الحــرب العاملية الثانية، 
ويقع يف ضاحية »Le Vesinet« الباريســية 
الغنيــة، بالقرب من مقر تدريب فريق باريس 

سان جريمان.
وتبل مســاحة العقار العمالق 2000 مر 
مربع، ويضم 30 غرفة، وفقا لـ«ســوذبيز« 
)دار مــزادات( يبل قيمتــه 41 مليون جنيه 

إسرليني.
ويحتوي عىل مسبح داخيل فاخر وسينا 
منزلية وصالــة ألعاب رياضية، حتى مييس 
ســيتمكن من الوصول إىل ملعب اإلسكواش 
الخاص به، عالوة عىل ذلك، يوجد أيضا مرآب 

وأماكن للموظفني.
ويقــال إن أنتونيال قامت بجولة يف مكان 
اإلقامــة ولكنها ســتنظر إليه مرة أخرى مع 

. مييس قبل اتخاذ القرار النها



1ـ بانكوك، حريام
2ـ استعالمات، ليال

3ـ تر، يزيد الثالث
4ـ رق، حار، بيع، دع
ـ بال، نّع، إدوار حرب

الدو مــورو، جيّل، ب  ـ 
ب، فا

ـ لّتوا، بو، نابوليون
٨ـ أمتّوها، ديجون، ايم

9ـ وبر، ريال، ين، هدبة

10ـ يرحلون، تلهون، بارد

هســيس،  نارميان،  11ـ 

سور

12ـ أرّي، يستمّرون، قولك

13ـ تسند، الَيدّي، السفراء

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

   دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  أحمد بن ماجد 

اخترب معلوماتك

1ـ قضاء لبناين.
ء واضح. 2ـ  

ء عىل  3ـ ُمفّضال ال
سواه. 

4ـ دولة عربية. 
الحلويــات  مــن  ـ 

العربية.

1ـ إحدى االمارات.

2ـ الوجع.

3ـ مدينة يف فرنسا.

4ـ يعرب ويجتاز. 

ء. ـ بياض ال

192 ويعترَب من  ممثــل أمري ولد يف 20 شــباط 

أوائل األمريكيني األفارقة الذين اخرقوا أجواء الســينا 

األمريكية.  وهو أول ممثل أسَود ينال جائزة أوسكار.

اسمه مؤلف من 12 حرفا. اذا جمعت: 

+9+٨+4 دولة آسيوية. +

+4+1 دولة عربية.  +9

4+11+1 مدينة فرنسية.

+10 احدى االمارات. +3

12+3+2 عروس.

12+10+4 سهل. 

+2+9 منزل. 

3+ نوتة موسيقية.

1ـ ما إسم الطائر الذي يُعترَب من أجمل الطيور، ويوَصف 
به الشخص املغرور واملُعَجب بنفسه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ يف أية عاصمة وأية دولة يف أمريكا الجنوبية يوجد 
متحف الذَهب الذي يُعّد واحدا من أبرز املعامل الســياحية 
يف العالَم، ويرتاده أكرث من نصف مليون سائح سنويا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ من هو القديس الذي يلّقب بـ رسول األمم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ملاذا لّقَبت أم املنذر الثالث، بـ ماء الساء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ يف أية ســنة ظهرت شخصية مييك ماوس للمرة 
األوىل، وكان ذلك يف فيلم متحرك وناطق لـ والت ديزين؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ما إســم العاصمة األوروبية التي تأّسســت سنة 
3 قبــل امليالد، ولُّقبت بـ املدينة الخالدة، وأيضا املدينة 

املَقّدَسة؟  
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إسم أكرب بحرية يف اثيوبيا، التي هي منبع النيل 
األزرق، وتقع يف الشــال الغريب للمرتفعات االثيوبية، 

21 كم2؟ ومساحتها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

٨ـ يف أيــة دولة عربية تقع مدينة الحريق، والتي هي 
مقّر محافظة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إسم الطائر الذي ميكن أن ينمو عىل جسمه أطَول 

ريش، إذ يصل طول ريش ذنبه إىل عرشة أمتار أحيانا؟ 

1ـ باتر، العوينات
2ـ إستقبلت، بّر، رّس

3ـ نر، إدوار حنني
4ـ كع، حلوات، ال
ـ ولَيم، مروري

ـ كازافوبو، نيسا
ـ ميل، روهر، مَتل
٨ـ حاَد، نو، ايتامي

د 9ـ يتابع، ال

10ـ يل، جادله، وي
11ـ الثعالبي، وهن
12ـ ميا، ديوجينس
13ـ الدّو، لون، يقّل

14ـ الثعابني، بسوس
1ـ ربو، ها، لف

1ـ نادر سكر
1ـ رف، يبدو

1٨ـ باسمة، ردء

؟ من هو
من هي؟

1ـ وزيــر لبناين راحل، َقَدح 

كبري. 

2ـ االسم الثاين ملمثل لبناين، 

ننتهي اىل حّل. 

3ـ رئيــس وزراء فرنــيس 

راحل، قرص امللك ومجلسه.

4ـ كبري آلهة الســومريني، 

لفظة هجاء، رقيق االحساس. 

ـ دولــة افريقية، ماء بارد 

صاف، طعام. 

ـ تحــري من شــدة الُحّب، 

حــارض مهيأ، رئيــس وزراء 

هندي راحل. 

ـ رشفــاء أفاضل، شــّباك 

باألجنبية. 

٨ـ أنت باألجنبية، وســيط 

دويل سابق يف الرشق األوسط، 

مجلة عربية. 

9ـ فاسدون، الطريق. 

10ـ ُحّب، معيب. 

11ـ بلــدة يف قضاء عاليه، 

شهر مرصي، حرف نصب. 

12ـ عســكري، ُعنق، نقّدم 

خدمة أو نصيحة.

13ـ روا وشاعر اسكتلندي 

راحل، يكسو الجمل. 

، ضمري، أهجم.  َ 14ـ و

1ـ بلدة يف الشوف. 

عاصمــة  إرتفــاع،  1ـ 

أوروبية. 

منفصــل،  ضمــري  1ـ 

أصلحناه. 

لبنانية صاحبة  1٨ـ مغنية 

الصورة، إقتصَد وادخَر. 

1ـ دولــة يف أمــريكا 

الجنوبية، يشّقون. 

2ـ مدينة مرصية، ترقد.

أرضــا،  يلقونهــا  3ـ 

نقايض.

4ـ قــاّص عــىل، هواء 

شديد، رئيس يوغوساليف 

راحل.

ـ أشــحذ السيف، بلدة 

يف الشوف، عودتها.

يونانية، ريح  ـ مدينة 

لينة الهبوب، ديوان للشاعر 

اللبنــاين الراحــل جوزف 

نجيم، مدينة فرنسية. 

ـ امارة عربية، اســم 

امرباطور  عــىل  يطلــق 

اليابان. 

٨ـ أقــرض املال، مغنية 

 . وفنانة أمريكية، حفَر الب

9ـ ضعف، طائر وهمي، 

قصــري جــدا، عاصمــة 

أوروبية. 

10ـ نّســقه ونظمــه، 

فرنسية،  مدينة  شــبيه، 

بيض. 

11ـ ممثل أمري راحل، 

أول رؤساء اندونيسيا.

12ـ مــن أنواع الطيور، 

صربَ  ووىّل،  مىض  سّنور، 

عىل.

13ـ طويــل اللســان، 

رســامة ونحاتة فرنسية 

راحلة، نهر يف أملانيا. 

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

األضواء كلهــا موجهة نحو أحوالك املادية 

يف هــذه املرحلة. حاول أن تكون أكرث واقعية 

وأن تتفهم األمور البادية أمامك بهدوء وروية. 

متر بفرة هدوء واســتقرار تشعر خاللها 

بالنجاح واالرتياح. يف اســتطاعتك أن تقدم 

االقراحات وأن تحقق املشاريع املشركة. 

فكــر جيدا مبوضوع معني قبل أن ترتبط أو 

. يجب أن توفر وتخصص  تعطي قرارك النها

الوقــت الكايف لالجتــاع والتحادث مع من 

تحّب. 

الح اىل جانبك يف هذه املرحلة. فرة جيدة 

، لكن تجنب  للحصول عىل املال بشكل استثنا

فرض التغيريات عىل نفسك وعىل اآلخرين. 

تتألّــق هذه الفرة وتحقق هدفا مثينا يفتح 

أمامك آفاقا جديدة طاملا انتظرتها. ال تخَش أن 

ينســاك أحد، فهناك من يفكر بك دامئا ويحلم 

بلقائك. 

التفــاؤل وحــده ال يفيد يف هــذه املرحلة 

الصعبة إذا مل يقرن بالواقع. لذلك من األفضل 

العيش يف الواقــع كا هو بعيدا عن األوهام 

واألحالم الربّاقة.

باملحبــة تبنى العالقــات األرسية، وأيضا 

االحرام املتبادل والتفاهم. هذا ما تعمل عليه 

دامئا وأنت تتسلح بالرصاحة والثقة بالنفس 

واالرادة الطيبة.

تكــره اصدار األوامــر واتخــاذ القرارات 

العشــوائية غري املدروسة جيدا. كن مرنا وال 

بــأس أن تتبنى فكرة جيدة صــدرت عن أحد 

الزمالء. 

تجنب النقاشات اآلن. وستشعر ان الحبيب 

اللطيف قريــب منك هذه الفرة. كن حذرا من 

بعض الخبثاء الذين يهاجمونك من وراء ظهرك.

ســتميل اىل البحث عــن املغامرة الكربى. 

كن وديا تجاه األشــخاص الذين تتعرف عليهم 

بطريقة غــري مبارشة. راقــب جيدا نظامك 

 . الغذا

تشــعر ان رغباتك وأحساســيك هذه األيام 

منســجمة مع الواقع الجديد. اسمع ما يقوله 

لك قلبك الرقيق، واخر الرفيق املناسب ملسرية 

حياتك. 

تتمتع بحــدس ممتاز لتحقيق أمنية غالية 

عىل قلبك. العالقــات التي تربطك بالصداقة، 

وخاصــة مع الطرف اآلخر تبعث عىل البهجة 

والرسور.
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ــة مــــفــــقــــودة ! ــ ــي ــ ــرب ــ ــة ع ــ ــقـ ــ ـ ــن.. و ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ ــرة ملـــيـــقـــاتـــي اال ــ ــي ــ ــب ــ ــة داخــــلــــيــــة ك ــ ــق ــ
االســبــوع منتص  تتراجع  البنزين  ازمـــة  بــدنــايــل..  فــي  االمــونــيــوم  نيترات  مــن  طــن   2 بط 
ــان ! ــنـ ــبـ ــى لـ ــلـ ــد عـ ــ ــدي ــ ــداء ج ــ ــتـ ــ ــد العـ ــهـ ــمـ ــل« تـــنـــســـ »اطــــــــار االتـــــفـــــاق« وتـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »اسـ

ــات الـــصـــيـــنـــيـــة ـ الـــروســـيـــة ــ ــدي ــ ــح ــ ــت ــ ــبـــحـــث ال ــو يـ ــ ــات ــ ــن ــ .. ال ــاق أوكــــــــــــو ــ ــفـ ــ بـــعـــد إعــــــــالن اتـ
أســـــــــــــ أمــــــــيــــــــركــــــــي أســـــــــتـــــــــرالـــــــــي الســـــــــتـــــــــدعـــــــــاء فـــــــرنـــــــســـــــا ســــفــــيــــريــــهــــا

ـــوم ــب هـــ ــ ــب ــ ــس ــ انـــــقـــــطـــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء عــــــن دمـــــشـــــق ب
ــر بـــــــريـــــــ درعـــــــــا  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الــــــــــقــــــــــوات الــــــــروســــــــيــــــــة تـ

االحـــــتـــــالل  قــــــــــوات  و  ــن  ــيـ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ الـ بــــيــــن  ــات  ــ ــ ــه ــ ــ ــواج ــ ــ م
ـــنـــيـــن«  ــرض »لـــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ران مــــــن الـ ّ ـــــهـــــاد تــــــــحــــــــ حـــــمـــــا والـــــ

ــالل أبــاد ــ ــارات فــي كــابــول وج ــان.. انــفــ ــســت ــغــان أف
رئيسي : لحكومة شاملة... ودعوات دولية ملصالحة وطنية
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االحد 19 أيلول 2021

)تتمة ص1) 
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)تتمة ص1) 

وقالــت مصادر »التيار« لـ»الديــار« ان البيان الوزاري 
بصيغتــه املعتمدة يدعو لالرتياح واالستبشــار خريا، ما 
يحتــم اعطاء حكومة الرئيــس ميقايت فرصة من خالل 
اعطائها الثقة«، واشارت اىل ان »الفرصة لن تكون طويلة 
او مفتوحة باعتبار ان املهلة ضيقة قبل موعد االنتخابات 
كا ان الوضع اســتثنا ويحتم تحركا وجهودا حكومية 
اســتثنائية«. واضافت: »وبالتــايل اذا مل تقرن االقوال 
رسيعا بأفعال فاننا لن نردد بســحب الثقة ومارســة 
الضغوط القصوى لتنفيذ ما ورد يف البيان وهو اســايس 

بالبلد«. والنهوض  االنهيار  لوقف 

 الطوابري مستمرة؟ 
قــي هذا الوقــت، وبانتظار »تقليعــة« الحكومة ظل 
اللبنانيون يتخبطون بأزماتهم وعىل رأسها ازمة البنزين، 
اذ مل يبــّدل رفع الدعم شــبه النها عن املحروقات يف 
املشــهد عــىل االرض. وبقيت الطوابــري عىل حالها يف 
معظم املناطق باعتبار ان قســا كبريا من املحطات بقي 
مغلقا لعدم اســتالمه املواد وهــو ما يفرض ان يحصل 
االثنــني. ورجحــت مصادر معنية بامللــف ل«الديار« ان 
نشــهد تراجعا بأزمة البنزين منتصف االسبوع املقبل، اال 
انها اعتربت ان الطوابري ستبقى موجودة وان بحجم اقل، 
باعتبار ان الكميات املتوافرة حاليا ال تلبي حاجة الســوق 
خاصة يف ظل تهافت اللبنانيني الدائم لتفويل سياراتهم. 
وأشار عضو نقابة أصحاب املحروقات،  جورج الرباكس، 
إىل أن »الرشكات ســتبدأ بالتوزيع، وهناك رشكات تنتظر 

البواخر، وســيكون هناك تحسن اإلثنني«. وعن املازوت 
االيراين، رأى الرباكس أن »الكميات التي ستأيت من إيران 
ستســد حاجة صغرية مثل املستشفيات، ولكن لن يكون 
بإمكانهــا تغطية كل القطاعــات، أو أخذ دور الرشكات 
املســتوردة«. ولفت إىل أن »طاملا البنزين ال يكفي حاجة 
الســوق، فســتظل الطوابري موجودة امــام املحطات، 

االسترياد«. وتحرير  حل  واملطلوب 

 نيرات يف بدنايل! 

ويف تطور أمني الفت، أفيد يوم أمس عن ضبط شاحنة 
محملــة بـ 20 طنا مــن نيرات األمونيوم يف بلدة بدنايل 
البقاعية. وتفّقد وزير الداخلية والبلديات القايض بســام 
مولــوي املــكان وهو كان عقد اجتاعــا أمنيا يف زحلة 
قبــل ان ينتقل اىل بلــدة بدنايل. وأعطى املولوي تعلياته 
»للقيام مبســح شــامل للمنطقة التي تشكل خطرا عىل 
ســالمة املواطنني، وليك نعرف ما هي املوجودات يف هذه 
املنطقة كا يف كل لبنان«، وأضاف:«علينا أن نعمل جهدنا 
لنقــل هــذه املواد إىل مكان أكرث أمانــا بعيدا عن تعرضه 
للحرارة والشــمس أو أي عامل قد يتســبب بكارثة، ونحن 
نتابع هذا املوضوع مــع املدير العام لقوى األمن الداخيل 
اللــواء عاد عثان، ودولة الرئيــس ميقايت يتابع معنا 
متابعة لصيقة، وأنا أتيت إىل هنا  أكون بني املواطنني، 

وملتابعــة التحقيقات عن كثب لحاية جميع املواطنني«.

 مصري حساب دياب 

ويف سياق متصل، علم ان دورية من امن الدولة حرضت 
اىل منزل رئيس الحكومة الســابق حسان دياب يوم أمس 
بغيــة تنفيذ مذكرة االحضار الصادرة يف حقه وتم اتخاذ 

بفعل غيابه.  املرعية  االجراءات 
وقالــت مصــادر معنية بامللف لـ »الديــار« ان املحقق 
العديل طارق البيطار سيكون يوم االثنني وهو املوعد الذي 
كان محــددا لدياب للمثول امامه امام اكرث من خيار، فاذا 
أوفــد دياب محاميه وطلب تأجيلها لحني عودة موكله من 
الســفر او طلب استمهاال لتقديم دفوع شكلية، فاالرجح 
ان يتجاوب املحقق العديل مع الطلب،  اما يف حال مل يتم 
ايفــاد محام، فعندها اما يقرر اســتدعاءه مرة جديدة او 
يصــدر بحقه مذكرة توقيف غيابية كا حصل مع الوزير 

فنيانوس.  يوسف  السابق 
هذا ودعا املجلس الرشعي االســالمي أمس اىل »رفع 
كل الحصانــات دون اســتثناء من خــالل إصدار قانون 
جديــد يف املجلس النيايب« وطالــب مبنع »إدخال هذا 
امللــف يف االستنســاب واالنتقام الســيايس تأكيدا ملا 
طالب بــه مفتي الجمهورية1«، معتربا ان »اي مالحقة 
انتقائية لرؤســاء أو وزراء وغريهــم تجعل عملية هذه 
املحاكمــة يف حال خلل جوهري وتصبح عمال من أعال 
ليات الدســتورية  االســتهداف واالنتقــام، وتجاهل ل
والقانونية، وهذه اآلليات الدســتورية والقانونية ينبغي 
أن تكون مــن خالل املجلس األعىل ملحاكمة الرؤســاء 
والــوزراء املنصوص عليه يف الدســتور اللبناين،  ال 
يتم التعارض مع مضمون األنظمة والقوانني التي أقرها 
املجلس النيايب واملتضمنة لألسس التي مبوجبها يحاكم 
الرؤســاء والوزراء يف حــال مخالفاتهم أو التهاون يف 
مهامهــم وبذلك تحف مقومات بنــاء الدولة ونتجنب 
االستنســابيات يف القضايا العامة وبهذا تسلك العدالة 
طريقهــا الصحيح. ان االنتقاء واالستنســاب ال يصنع 

عدالــة، وال ينتج حقا أو حقيقة«.

 اعتداء ارسائييل جديد! 
عىل صعيد آخر، واســتباقا العتداء ارسائييل جديد عىل 
الســيادة اللبنانية، وتعقيبا عــىل التقارير الواردة حول 
فــوز رشكة هاليربتون بعقــد للتنقيب عن النفط والغاز 
يف املنطقة املتنازع عليها بني لبنان وفلســطني املحتلة، 
دعــا رئيس مجلــس النواب نبيه بــري وزارة الخارجية 
اللبنانيــة اىل تحرك عاجــل وفوري بإتجاه مجلس االمن 
واملجتمــع الدويل للتحقق مــن إحتالية حصول إعتداء 
إرسائييل جديد عىل الســيادة والحقــوق اللبنانية. وأكّد 
بــري أن »قيام الكيان االرسائييل بإجراء تلزميات وإبرام 
لعقود تنقيب يف البحر لرشكة هاليربتون أو ســواها من 
الرشكات يف املنطقة املتنازع عليها يف البحر ميثل نقضاً 
ال بل نســفاً إلتفاق االطار الذي رعتــه الواليات املتحدة 
االمريكيــة واألمم املتحدة«، معتــرباً ان »تلكؤ وماطلة 
تحالف رشكات توتال نوفاتك وإيني يف املبارشة بعمليات 
التنقيب والتي كان من املفرض البدء بها قبل عدة شهور 
يف البلــوك رقم 9 من الجانب اللبنــاين للحدود البحرية 
يطرح عالمات تســاؤالت كربى«. وشدد عىل ان »متادي 
الكيــان االرسائييل يف عدوانيته هذه ميثل تهديداً لالمن 

الدوليني«. والسالم 
 » مــن جانبه، غّرد رئيس الحزب »التقدمي االشــرا
وليــد جنبــالط عــرب »تويــر« قائال:«أعلنــت رشكة 
Halliburton  فوزهــا بعقد حفر آبــار نفط يف املنطقة 
املتنــازع عليها مــع ارسائيل. نفس املنطقــة التي كدنا 
نســتعيد قســاً منها لــوال املزايدات. هــذا يعني دفن 
 آخر شــرب ســيادة يف لبنان عىل ثرواتــه ومقدراته«.

لقرار فرنســا استدعاء ســفريها من واشنطن فيليب إيتيان، 
وأضاف أن واشــنطن ســتواصل العمل يف األيام املقبلة مع 

باريس لحل الخالفات بني الدولتني.
وقالــت املتحدثة باســم مجلس األمــن القومي األمري 
إميييل هورن إن واشــنطن عىل اتصــال وثيق مع رشكائها 
الفرنســيني بشأن قرار استدعاء السفري إىل باريس للتشاور، 
يف بيان أن الواليات املتحدة تتفهم موقف  وأضافــت هورن 
فرنسا وســتواصل االنخراط معها خالل األيام القادمة لحل 
خالفاتها، كا فعــال يف قضايا أخرى عىل مدى تحالفها 

الطويل.

وكان املتحــدث باســم وزارة الدفاع األمريكية جون كرييب 

قال إن مســؤولني كبارا يف إدارة الرئيس جو بايدن كانوا عىل 

تواصــل مع نظرائهم الفرنســيني بشــأن صفقة الغواصات 

التي عقدتها واشــنطن مع أسراليا، وأشار كرييب يف مؤمتر 

صحفــي إىل أن وزيــر الدفاع األمري لويد أوســ تحدث 

أمس الجمعة حول  إىل نظريته الفرنســية فلورانس باريل 

الرشاكة بني واشنطن وباريس.

 اتصاالت جارية 

وقالت وزارة الخارجية األمريكية إن واشــنطن ســتواصل 

النقاش مع فرنســا بشــأن الخالف القائم، مبا يف ذلك خالل 
اجتاعــات الجمعية العامة لألمم املتحدة األســبوع املقبل. 
وأضاف املتحدث باســم الخارجية األمريكيــة نيد برايس أن 
فرنسا »رشيك حيوي وأقدم حليف لنا، ونحن نويل أعىل قيمة 

لعالقتنا«.
ويف أسراليا، قال املتحدث باسم وزارة الخارجية إن كانبريا 
سجلت بأسف قرار باريس اســتدعاء سفريها لدى أسراليا، 
وأضاف املتحدث أن بالده تثمن عالقتها مع فرنســا »ونتطلع 
إىل التواصل مع فرنســا مرة أخرى بشأن العديد من القضايا 

املشركة، وعىل أساس القيم املشركة«.
وأعربت وزيرة الخارجية األسرالية ماريس باين عن تفهم 

بالدها خيبة أمل فرنســا بعد قرار التخيل عن رشاء غواصات 
منها، مضيفة أن بالدها ســتواصل العمل »بشكل بناء ووثيق 

مع زمالئنا يف فرنسا«.
يف  وقال الســفري الفرنيس يف واشــنطن فيليب إيتيان 
تغريدة إنه اســُتدعي إىل باريس إلجراء مشاورات عقب ما 
قال إنها إعالنات تؤثر بشــكل مبارش عــىل تحالفات بالده 
ورشاكاتها وأهمية منطقة املحيطني الهندي والهادي ألوروبا.

وقبل قرار استدعاء الســفريين، ألغت السلطات الفرنسية 
حفــال كان مقررا عقده أمس الجمعة يف واشــنطن إلحياء 
الذكــرى الســنوية ملعركة بحرية حاســمة خــالل الثورة 

األمريكّية، أدت فيها فرنسا دورا رئيسا.

بإجراء ما يُسمى »تسوية األوضاع« للمطلوبني 
واملنشــقني عن الجيش الســوري، إضافة إىل 
نرش نقاط أمنية يف املدينة وتســليم السالح 
الذي ســيطر عليه مقاتلو مدينة طفس خالل 
الهجــوم عىل مواقع الجيش الســوري يف 29 

متوز املايض.
مــن جانبها، قالت وســائل إعــالم تابعة 
للمعارضة إن قتىل وجرحى من املدنيني سقطوا 
امس يف قصف رويس عىل قرية الكندة بريف 

جرس الشغور غريب إدلب.
كا وثق صحفيون ســوريون عىل منصات 
التواصل االجتاعي لحظة اســتهداف الطريان 
الحريب الرويس لقريــة الكندة، وغارات عىل 

مواقع يف قرية البارة بريف إدلب الجنويب.
وقالت وكالة األنباء الســورية »ســانا« إن 

عملية تســوية أوضاع املســلحني واملطلوبني 
والفارين من الخدمة العســكرية بدأت صباح 
اليوم يف مدينــة طفس، وذلك »ضمن الجهود 
التــي تبذلها الدولة إلعادة األمن واالســتقرار 
ملناطق ريف درعا الغريب«، حيث سوت الجهات 
املختصــة أوضاع العرشات مــن أبناء املدينة، 
وســلم بعضهم أسلحة فردية وذخائر وقواذف 

»آر يب جي« وقذائف صاروخية للجيش.
ووفقاً لـ«ســانا« فإن عملية التســوية تتم 
بالتوازي مع استعداد وحدات من الجيش لتنفيذ 
انتشــارها يف مختلف مناطق املدينة، »إيذاناً 
بإعادة األمن واالستقرار إليها، ومتهيداً إلعادة 
الخدمات وإدخال املؤسسات الخدمية، إلصالح 
وترميــم املراكز الخدمية كا حصل يف مناطق 
أخرى يف املحافظة شــهدت عمليات تســوية 

ماثلة«.
ويف سياق مواز، أفادت وكالة األنباء السورية 

)سانا( أن دمشق وضواحيها تعرضت النقطاع 
الكهرباء ، بعد ما وصفه وزير الكهرباء غسان 

الزامل بهجوم عىل خط للغاز.
ونقلت )ســانا( عــن الزامل قوله إن محطة 
توليد »دير عيل« خرجت من الخدمة جراء اعتداء 

عىل خط الغاز املغذي للمحطة.
وقــال الزامــل إن الهجــوم أدى إىل حدوث 
»انخفاض كبري مبــارش بضغط الغاز أدى إىل 
خروج محطة توليد دير عيل التي تغذي أكرث من 
0 مــن الحمل نتيجة اعتداء عىل خط الغاز«، 
الفتا إىل أنه مل يُعرف حتى اآلن تفاصيل االعتداء.

يف بيان إن خروج  كا قالت وزارة الكهرباء 
محطــة توليد دير عيل من الخدمة جاء نتيجة 
هبــوط ضغط الغاز جراء اعتداء عىل خط الغاز 
املغــذي للمحطة، مــا أدى إىل انخفاض الردد 
وخروج محطــات التوليد تباعــا من الخدمة 

وحدوث فصل عام للشبكة الكهربائية.

يــوم الخروج من املعتقل، وتدّل القطعتان عىل 
الوقت الذي اســتغرقته عملية الحفر، والذي 

يقّدر بأكرث من نصف عام.
وامــس اندلعــت مواجهــات بني شــبان 
فلســطينيني وقوات االحتــالل، قرب حاجز 
»الجلمة« شــال رشق جنني )شال الضفة 

املحتلة(. الغربية 
ونقلت وســائل إعالم محلية عن شــهود 
عيان، أن قوات االحتالل املوجودة عىل الحاجز 
أطلقت قنابل الصوت والغاز املســيل للدموع 
صوب الشــبان الذين خرجوا دعاً وإســناداً 
لــألرسى األربعة املُعاد اعتقالهم من ســجن 
»جلبوع« اإلرسائييل، ومــن دون أن يُبل عن 

وقوع إصابات.
وكان جيــش االحتــــالل عزز من قواته 
عــــند حاجــز »الجلمة«، باإلضــــافة إىل 
املنطــــقة املحاذية الجدار العازل إىل الغرب 
مــن جنني، خالل األيام املاضــــية، وذلك يف 
أعقــاب متكن ستة أرسى من الهروب خارج 

سجن.
ويف الســياق ذاته، واصلت قوات االحتالل 

عمليــات التفتيش يف بلــدات وقرى: »يعبد«، 
و«الهاشــمية«،  و«الطيبــة«،  و«عانــني«، 
و«رمانة«، و«قوعة«، مبدينة جنني، بحثاً عن 
األســريين املحررين مناضل يعقوب نفيعات، 

وأيهم فؤاد كامجي.
القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ 
خرض عدنــان أكد أن »وحدة القوى والفصائل 
وتالحمها مع جاهري شــعبنا يف جنني هي 
أقوى ســالح متلكه جنــني التي أثبتت يف كل 
املحطــات أنها أقوى وأشــد عزميــة وأنها ال 

تخضع لالحتالل وتهديداته«.
وأضاف »إننــا نحذر من محاوالت االحتالل 
التحريضية ضد جنني بهدف تسوي اقتحامها 
واســتخدام ترسانته العسكرية الرتكاب مزيد 

من الجرائم«.
وقال »ندعو أبناء شعبنا يف كل مكان لنكون 
مع جنني أمام تهديد االحتالل لها وملقاومتها، 
كا ندعو جاهري شــعبنا إىل استمرار نرصة 
أرسانا وإسنادهم يف معركتهم التي يخوضونها 

اآلن يف مواجهة السجان«. 
وحول األرسى يف ســجون االحتالل، قالت 
حركــة »حاس« إنه »ال تــزال قيادة الحركة 
تتابــع عــرب اجتاعتها املتواصلــة باهتام 

بالــ اإلجــراءات التصعيدية التــي ينتهجها 
العــدو الصهيوين ضد األرسى يف ســجونه، 
واالنتهاكات الجســيمة والخطرية ضد أرسى 
ســجن »جلبوع« بشكل خاص بعد نجاح ستة 
من األرسى األبطال يف الخالص من الســجن 
عــرب نفق الحرية، ثم قيــام االحتالل بجرائم 
انتقاميــة وعقابية ضــد األرسى بعد إعادة 
اعتقال أربعة منهم، وتعذيبهم بصورة وحشية 

يف زنازين التحقيق«.
وحــذرت »حاس« االحتــالل من عواقب 
وتداعيات »جرامئــه وانتهاكاته ضّد األرسى 

يف سجونه.
 ونســّجل بكل فخر العملية البطولية التي 
متكّــن من خاللهــا ثلة مــن األرسى انتزاع 
حريتهم بســواعد إرادتهم، ونثّمن بكل اعتزاز 
مواقف شــعبنا وأمتنا يف التضامن الكبري مع 
األرسى يف سجون العدو، والتفاعل املمّيز مع 

أبطال نفق الحرية«.
كذلــك حذرت »حاس« االحتالل من »مغبة 
ارتكابــه أي حاقة ضد أهلنا يف مخيم جنني 
خزان املقاومة يف ضفتنا الباسلة، ونؤكد بأن 
شعبنا يقف موحدا يف إسناده ألهلنا يف جنني 

القسام«.

مواجهة التهديدات مثل انتشار اإلرهاب واملخدرات 
اإلقليمي. االستقرار  لضان 

ودعــا البيــان املجتمع الــدويل إىل مواصلة 
تقديم املســاعدات، ودعم جهود تحســني الوضع 

أفغانستان. يف  االقتصادي 
يف اإلطار نفسه، شدد الرئيس اإليراين إبراهيم 
رئيــيس امــس يف مؤمتــر صحفي مــع نظريه 
الطاجيــيك إمام عيل رحمــن عىل أن تســوية 
األزمة يف أفغانســتان يجب أن تكون عرب تشكيل 
حكومــة شــاملة، مؤكدا أن طهران لن تســمح 
بوجود ما وصفها بالجمــاعات اإلرهــابية عىل 

حدودها.
مــن جانبــه، أكد عيل رحمــن أن انعدام األمن 
واالستقرار يف أفغانستان يهدد أمن دول املنطقة، 
داعيــا إىل وقف إطالق النار يف إقليم بنجشــري 
)شــايل أفغانســتان(، وفتح الطرق إلرســال 

اإلنسانية. املساعدات 
حزام  تشــكيل  الطاجييك  الرئيــس  واقــرح 
أمنــي ميكن االعتاد عليه حول أفغانســتان ملنع 
التوســع املحتمل للجاعات اإلرهابية، كا تحدث 
مــع رئيس الوزراء الباكســتاين عمران خان عن 
اتفاق للمســاعدة يف املفاوضات بني طــــالبان 
واملعــــارضة الطاجيكية بوساطة طاجيكستان 

وباكستان.
ويف أثينــا، قال وزير الدفــاع اليوناين نيكوس 
بانايوتوبولــوس امس خالل اجتاع لقادة أركان 
دول حلف شــال األطليس )الناتو( إن خطر ما 
وصفــه باإلرهاب يف أفغانســتان ما زال قامئا، 
مشــريا إىل موجات هجــرة محتملة من هذا البلد 

أوروبا. باتجاه 

 إشادات بقطر 
عــىل صعيد آخر، شــكرت وزيــرة الخارجية 
الربيطانيــة الجديدة ليــز تروس قطر عىل تنظيم 
رحلــة ثالثة من أفغانســتان تحمــل بريطانيني. 
يف تغريدة عىل توير إن بالدها  وقالــت تروس 
ستســتمر يف عمليات اإلجالء، والعمل عىل إبقاء 

مفتوحة. أفغانستان  من  الرئيسية  الطرق 
كــا عرب وزير الخارجيــة الكندي مارك غارنو 
خالل اتصال هاتفي مع نظريه القطري الشــيخ 
محمــد بن عبد الرحمن آل ثاين عن شــكر بالده 
لقطــر لدورهــا الكبري يف تأمني نقــل مواطنني 

أفغانستان. من  كنديني 
بدوره، عرب وزيــر الخارجية الهولندي توم دي 
بروين عن امتنان بالده لقطر لتســهيلها سفر 29 

شــخصا من العاصمة األفغانية كابل إىل الدوحة، 
ويف الســياق ذاته قدمت الخارجيــة البلجيكية 
الشــكر لقطر لتأمينها سفر بلجيكيني وعائالتهم 

من كابل خالل األيام املاضية.
من جهته، قال الســيناتور الدميقراطي كريس 
مــرييف إن الواليــات املتحــدة واملجتمع الدويل 

باالمتنان. لقطر  مدينان 
يف تغريــدة عىل توير أنه   وأضــاف مرييف 
ال توجــد دولة أكرث فاعليــة من قطر يف عمليات 

أفغانستان. اإلجالء من 
وتــأيت هــذه املواقف يف الوقــت الذي وصلت 
فيــه امس طائــرة قطرية إىل مطــار كابل عىل 
متنهــا 31 طنا من املســاعدات الطبية الرضورية 
للمستشــفيات التي تعاين نقصا يف الدواء واملواد 

الطبية.
كا ســريت الخطوط الباكستانية رحلة ركاب 
تجاريــة إىل كابل هي الثانية مــن نوعها خالل 
أســبوع. وواصلــت رشكات الطــريان األفغانية 
الرحالت الداخلية بني مطار كابل و3 مدن رئيسية 

يف البــالد، وهي قندهار وهرات ومزار رشيف.
األممية البعثة 

ويف تطــورات أخــرى، اعتمــد مجلس األمن 
الــدويل باإلجــاع قرارا ميــدد مهمــة البعثة 
األممية يف أفغانســتان  أشهر، مؤكدا عىل دور 
املنظمة الدوليــــة يف تعزيز السالم واالستقرار 

بأفغانســتان.
وبالتزامــن مــع ذلك، قال األمــني العام لألمم 
املتحــدة أنطونيو غوترييش إن عىل مجلس األمن 
النظر يف مســألة تطوير خطة الســتثناء حركة 

العقوبات مستقبال. بعض  طالبان من 

 باكستان 
عىل صعيــد آخر، أكد رئيس وزراء باكســتان، 
عمــران خان، أن الحديث عن دعــم بالده لحركة 
طالبــان »دعاية هندية غري منطقية وال أســاس 

لها«.
ويف مقابلة تلفزيونية، قال عمران إنه »إذا كانت 
باكستان ساعدت حركة طالبان يف االنتصار عىل 
الواليات املتحدة، فهذا يعني أن باكستان أقوى من 
الواليــات املتحدة، ومن تحالفها الذي كانت تقوده 

ويضم دوالً أوروبية«.
وتحدث خان عن أطراف مارسوا هذه »الدعاية«، 
قائالً، إنه »لألســف هــذه دعاية بالدرجة األوىل 
من الحكومة األفغانية )الســابقة( للتســر عىل 
الفســاد السائد فيها وفشــلها وعدم كفاءتها يف 
إدارة أفغانســتان، وهي باملناسبة حكومة كانت 

األفغاين«. الشعب  مكروهة من 

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

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

 مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

 مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

 مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

 رئيس القسم الفني وجيه عيل

 املـدير املايل عــاد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار  هشام زين الدين
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