
انطلق املؤمتر الســنوي 
الـــ65  للوكالــة الدولية 
يف  الذريــة  للطاقــة 
العاصمة النمساوية فيينا 
املدير  أعــرب  حيث  امس، 
رافائيل  للوكالــة  العــام 
أمله يف  غــرويس عــن 
امللحة  القضايا  معالجــة 
املتعلقة بالربنامج النووي 
اإليراين مضيفا أن املنظمة 
تعمــل عىل متهيد الطريق 
لجهود دبلوماسية إضافية 
وصفه  وضع  إىل  للتوصل 
بـــ »املُــريض« للربنامج 

اإليراين.
كام أكد غرويس رضورة 
العمــل لتوفــر ضامنات 
للعــامل بأنه ال داعي للقلق 

من برنامج طهــران النووي. 
ويبحث املؤمتر فرص إحياء االتفاق النووي اإليراين 
بعد االنفراج األخر يف العالقة بني الوكالة الدولية 
وطهــران كام ان االجتامعات التي ســتحصل عىل 
مدار خمســة ايام ستبحث اإلنجازات الرئيسية يف 
عمل الوكالة، وبرنامجها خالل العام املقبل بشــأن 

االستخدام السلمي للطاقة النووية.
وترتكز إســراتيجية الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة عىل تجنب كل ما من شــأنه أن يرض زيارة 
غــرويس لطهران، وتوفر جــو ايجايب للقاء بني 
غــرويس مع مدير املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية 
محمد إســالمي. وبدوره طالب إسالمي  الواليات 

املتحدة أن تتخىل عن فرض العقوبات عىل إيران، وأن 
تصحح سياســاتها وتلغي ما فرضته من عقوبات 
عىل بالده بشــكل فعيل. وأشــار املسؤول اإليراين 
إىل أن واشــنطن خرقت االتفــاق النووي وعرقلته 
عن طريق ما وصفه بسياســتها األحادية، قائال إن 

سياسة الضغوط القصوى قد فشلت.

{ وزيرة الخارجية الربيطانية لنظرها 

االيراين: االفراج عن جميع املواطنني 

الربيطانيني املحتجزين بطهران {
يف غضــون ذلك، حصل لقاء بني وزيرة الخارجية 
الربيطانية الجديدة، ليز تروســو نظرها اإليراين، 

اللهيان  عبد  أمر  حســني 
امس حيــث طلبت تروس 
من ايران االفراج عن جميع 
الربيطانيــني  املواطنــني 
املحتجزيــن لديها من اجل 
العالقات  باصــالح  البدء 
املقطوعة بني البلدين،  وفقا 
ملا اعلنته البعثة الربيطانية 
املتحدة.  األمم  لدى  الدامئة 
الخارجيــة  وزيــر  وكان 
الربيطاين الســابق ووزير 
العدل الحايل، دومينيك راب، 
إيران لإلفراج  قد دعا ايضا 
عــن جميع رعايــا بالده 
إىل  والعودة  املحتجزيــن، 
املحادثات النووية يف فيينا.

من جهتها، افادت وزارة 
الخارجيــة االيرانيــة ان 
الوزير عبد اللهيان سيشارك 
يف االجتامع الذي ينعقد اليوم يف نيويورك كام انه 
سيعقد لقاءات منفصلة وثنائية« مع وزراء خارجية 
كل من الصني وروســيا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا. 
وأوضح املتحدث باســم الخارجية االيرانية خطيب 
زاده أنّه »تم ترتيب 45 لقاًء ثنائياً بني الوزيرحســني 
امــر عبد اللهيان مع وزراء خارجية مختلف الدول 

ورؤساء املنظامت الدولية التي تقدمت بذلك«.

{ برنامج كوريا الشاملية {
من جهــة أخرى، قال املدير العــام للوكالة 

2000 L.L.  2000 ل.ل.

»الغـــــــــــــــام« داخليـــــــــــــــة تواكـــــــــــــــب انطالقـــــــــــــــة حكومـــــــــــــــة »معـــــــــــــــا لالنقـــــــــــــــاذ« : الترســـــــــــــــيم وتفجيراملرفـــــــــــــــأ
ميقاتـــــــــــــــي يتلقـــــــــــــــى تطمينـــــــــــــــات اميركيـــــــــــــــة ـــــــــــــــــ فرنســـــــــــــــية بعـــــــــــــــدم التعطيـــــــــــــــل »ويســـــــــــــــترضي« طهـــــــــــــــران !
»كـــــــــــــــرة« الحـــــــــــــــدود البحريـــــــــــــــة لـــــــــــــــدى عـــــــــــــــون... وبـــــــــــــــري لـــــــــــــــن يســـــــــــــــاوم بعبـــــــــــــــدا بملـــــــــــــــف الحصانـــــــــــــــات
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كورونـــــــــــا : 4 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
و 302 إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

أعلنــت وزارة الصحة العاّمة يف تقريرها اليومي حول 

مستجدات فروس كورونا امس االثنني، عن » تسجيل 302 

إصابــة جديدة بكورونا )285 محلية و17 وافدة( ليصبح 

العدد اإلجاميل لإلصابات 618580«.

ولفتت الوزارة يف تقريرها، إىل تسجيل »4 حاالت وفاة 

جديدة، وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 8240«.

ــة يـــــــراقـــــــب 3  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ بـ
ــوي ــق قـ ــ ــري ــ ــاء ف ــنـ ــبـ ــوم لـ ــ ــج ــ ن

كومان: لست قلقا على مستقبلي 
ميسي بـــوجـــود   8 وخـــســـرنـــا 
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جلسة الثقة امس

ازمة الغواصات اىل مزيد من التأزم

املؤمتر السنوي للوكالة الذرية

وزير الدفاع السوري ورئيس هيئة األركان األردين

ـــــي جـــــالل  ـــــرات ف ـــــذي التفجي ـــــب منف ـــــان تتعق طالب
آبـــــاد واألمـــــم املتحـــــدة تكثـــــف حراكهـــــا بأفغانســـــتان

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

ابراهيم ناصرالدين 
 

يف مشهد ممل مفعم باملزايدات والنفاق، نالت حكومة »معا 
لالنقاذ« ثقة املجلس النيايب باكرثية 85صوتا من اصل مئة، 
وبعيدا عن الجانب الدســتوري امللزم لنيل الحكومة الرشعية، 
فــان الجلســة كانت »لزوم ما ال يلــزم«، حيث حرض تجهيل 
الفاعل  املســؤول عن االنهيار يف ظل توجه واضح الستخدام 
»العدة« نفســها يف غياب اي توجهات جدية للمحاسبة،وبدا 
واضحــا ان الجميع متواطىء لتجهيل الفاعلني، كونهم كلهم 
متورطــون، او متخاذلون، وهكذا تكرر »فلكلور« دغدغة كل 
طرف ســيايس لجامعته، طاملا ان الرعاية الدولية للفســاد، 
كررت تغطيتها لفرة سامح سيايس جديد ستكون باكروتها 

حكومة االعداد لالنتخابات النيابية. 
 ولهــذا لوال غياب التيــار الكهربايئ عند بداية الجلســة 
كانعكاس لرهل الدولــة باجهزتها، ملا كان التفت الكثر من 
اللبنانيني لجلســة »كتب فيها ما كتــب« قبل انعقادها، واذا 
كان رئيس الحكومة نجيب ميقايت محظوظا يف التشــكيل 
مســتفيدا من لحظة اقليمية ودوليــة مؤاتية، فان الخوف 
يبقى من تبخر الفرصة يف ظل اجواء قامتة تســود العالقة 
االمركية- الفرنســية بعد إلغاء صفقة غواصات فرنســية 
السراليا واســتبدالها بغواصات نووية أمركية، فيام تبقى 
الحكومــة معلقة عىل حبل مشــدود مرتبط بتطورات امللف 
النووي االيراين الذي بدأت ارسائيل يف رفع درجة غليانه مع 

االمركيني. 

{ تحديات داخلية وخارجية {
 وبعيــدا عن التحديات االقتصادية التي تبدأ مع رفع الدعم 
دون خطــة جاهزة لتقديم البديل، يبقــى التحديان االصعب 
داخليا امام الحكومة ملف الرسيم البحري الذي اكد ميقايت 
انه ســيعمل جاهدا العادة البحــث يف امللف بطريقة علمية 
دون تخويــن، واالمر حامل اوجه يف ظل خشــية »الطبقة« 
السياســية الدخول يف مواجهة مع واشــنطن التي ســبق 
وضغطت يف هذا امللف، وســط حديث عن«طبخة« فاســدة 
ستضيع عىل لبنان حقوقه، فيام »الكرة االن« يف ملعب رئيس 
الجمهورية ميشــال عون الذي يحتجز مرسوم تعديل الحدود 
يف »جاروره«.. اما امللف املتفجر الثاين، فرتبط مبلف تفجر 

املرفــأ، ورصاع الحصانات، املفتوح عىل كافة االحتامالت.  

 { ميقاتي على خط باريس- واشــنطن {
ويف هــذا الســياق، علمت »الديار« بــان رئيس الحكومة 
نجيــب ميقايت تحرك خالل الســاعات القليلة املاضية عىل 
خط واشنطن وباريس الستطالع املوقف ازاء انعكاس االزمة 
الفرنســية- االمركية عىل الســاحة اللبنانيــة بعدما انتج 
»التلزيم« االمريك املوقت لفرنســا، والدة حكومته العتيدة 
بالتنســيق مع طهران، وقد تلقى تطمينات دبلوماســية من 
الجانبني حيال متاســك التفاهم عىل الساحة اللبنانية وعدم 
وجود اي تاثرات ســلبية، حتى االن، عىل املسار املتفق عليه 

ــن ــ ــب بلينكـ ــ ــان يتجنـ ــ ــات« ولودريـ ــ ــبب »الغواصـ ــ ــد بسـ ــ ــس تصعـ ــ باريـ
جونســـــون يدخـــــل علـــــى خـــــط التهدئـــــة وبايـــــدن يضغـــــط ملهاتفـــــة ماكـــــرون

انطالق املؤتمر السنوي للوكالة الذرية: التوجه لحل مرض للبرنامج النووي االيراني
الخارجيــة البريطانيــة لطهــران : االفــراج عــن مواطنيهــا املحتجزيــن لديهــا

 )The Washington Post( »نقلت صحيفة »واشنطن بوست
عن مســؤولني أمركيني قولهــم إن الرئيس جو بايدن يضغط 
مــن أجل إجراء مكاملــة هاتفية مع نظره الفرنيس إميانويل 
ماكرون، وسط غضب باريس املتصاعد بعد انسحاب أسراليا 

من اتفاق لرشاء غواصات فرنسية.
وأضافــت الصحيفة األمركية أن بايــدن يهدف إىل إنهاء 
املشــاحنات بني البلدين عقب فسخ كانبرا صفقة ضخمة مع 

باريس.
وذكرت أيضا أن مســؤولني أمركيني اندهشوا من استدعاء 

فرنسا سفرها من واشنطن.
وعزا املســؤولون األمركيون -بحسب الصحيفة- الخالف 
مع باريس إىل السياســات الفرنســية الداخلية، حيث يسعى 

ماكرون للفوز بفرة رئاسية ثانية.
وأفادت »واشنطن بوست« بأن مستشار األمن القومي جيك 
ســوليفان التقى وجها لوجه الســفر الفرنيس فيليب إتيان 

الخميس والجمعة املاضيني.
وأضافت أن وزيــر الخارجية أنتوين بلينكن حاول االتصال 

وزير الدفاع السوري في األردن لبحث أمن الحدود
دمشق: نحتفظ بحقنا في الرد على املمارسات التركية 

بحــث وزير الدفاع الســوري العامد عيل 

أيوب ورئيس هيئة األركان األردين اللواء ركن 

يوسف الحنيطي، األحد يف العاصمة األردنية 

عــامن، عددا مــن القضايــا ذات االهتامم 

املشرك.

وخــالل اللقــاء، بحث الجانبان تنســيق 

الجهود لتأمني الحدود املشــركة، واألوضاع 

يف الجنــوب الســوري، ومكافحة اإلرهاب 

ومواجهة عمليات التهريب وخاصة املخدرات.

وأكــد الجانبان خالل لقائهام اســتمرار 

التنســيق والتشاور املســتقبيل إزاء مجمل 

القضايا املشركة.

وتأيت هذه الزيارة بعد حواىل ثالثة أشهر 

عــىل زيارة قام بها وزيــرا النفط والكهرباء 

الســوريان إىل العاصمة األردنية للبحث يف 

بدأت حركة طالبان تعقب منفذي تفجرات 

رضبت مدينة جالل آباد وتبناها تنظيم الدولة 

اإلسالمية، يف حني يتزايد الحراك األممي يف 

أفغانستان، وســط دعوات لتقديم املزيد من 

املساعدات للشعب األفغاين.

فقد قــال وكيل وزارة اإلعالم يف الحكومة 

املؤقتــة ذبيح الله مجاهد أمــس االثنني، إن 

تنظيم الدولة يقف وراء التفجرات التي وقعت 
خــالل اليومني املاضيني يف مدينة جالل آباد 
مركــز والية ننغرهار )رشقــي البالد(، التي 
خلفت عددا من القتــىل والجرحى بني قوات 
األمــن التابعة للحكومــة األفغانية املؤقتة 

ــيــة مــن  ــن ــق ــات ت ــديـ ــاز املـــــصـــــري... تـــحـ ــ ــغ ــ ال
ــا ــ ــوري ــان وســ ــنـ ــبـ ــة فــــي لـ ــانـ ــيـ ــصـ ــة الـ ــيـ ــاحـ نـ

رجاء الخطيب    ص 6

ــســب الــــــزواج والــــــــــوالدات... آخــر  ــع ن ــراجـ تـ
ــبــنــانــي! ــات اإلنــهــيــار اإلقـــتـــصـــادي الــّل ــف ــخــّل ُم

باميال كشكوريان السمراين    ص 6

ــؤون:  ــشـ ــاد والـ ــص ــت ــري االق ــ  مــيــقــاتــي عـــن وزيـ
بيصيروا«!  الحكومة  تخلص  ما  قبل  »انشالله 

جويل بو يونس    ص 3

مثال املــرأة اللبنانيــة املناضلة هي 

النائبة املســتقيلة مــن املجلس النيايب 

الســيدة بوال يعقوبيان التي ثارت عىل 

الوضع واشــركت يف الثــورة، وقررت 

تقديم اســتقالتها بدل االســتمرار مع 

فئة سياســية اعتربت ان االكرثية فيها 

فاسدة.

بوال يعقوبيان اســتقالت من مجلس 

النواب، لكنها مل تســتقل من الشــعب 

اللبناين وثقتــه، وهي منذ صباح امس 

حتى املساء، عملت عىل مساعدة العائالت 

املحتاجة باملواد الغذائية واملعيشية التي 

تتلقاها من متربعني.

انه لعمل مرهــق، لكنه عمل رشيف، 

ويعقوبيــان حازت عىل ثقــة ناخبيها 

وعىل ثقــة الناس من كل الطوائف، الن 

النائبة املســتقيلة ال متّيــز عند تقديم 

املساعدات للعائالت، بني مناطق ومناطق 

بني طوائف وطوائف.

تحية فخــر للنائبة املســتقيلة بوال 

يعقوبيان.

عىل طريق الديار

»الديار«
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أميركا تكذب...
نبيه الربجي

»الحرملــك  حتــى 
لبنــان  األمــريك«يف 

... أمركا تكذب! يقول: 
وحتى فرنسا، الغاضبة 
أفلتت  هذه األيــام بعدما 
الغواصــات  صفقــة 
يدها،  من  األوســرالية 
متاهت   طاملــا  والتــي 
سياســاتها )سياســات 
عرش(  التاســع  القــرن 

مع سياســات الواليات املتحدة، مل تستوعب حتى اآلن 
مدى الكذب األمريك. أيضاً مــدى الخيانة األمركية. 
جفن  يرف  تســاءلت«...وهل  »ليرباســيون«  صحيفة 

للفيلة«؟
املتحدثة باسم الخارجية األمركية الحظت أن النفط 
االيــراين يعّرض لبنان للخطر. مل تقل ملاذا األســاطيل 
املتوســط مل  املنترشة من مضيق هرمز وحتى ضفاف 
متنع عنــا هذا الخطر. هذه األســاطيل أّمنت الحامية 
بينيت عىل  أن تقدم حكومة نفتايل  للناقالت خشــية 

أي حامقة ميكن أن تفجر الرشق األوسط.
أمركا التي ال ترى ســوى »ارسائيل« كدولة تستحق 
البقــاء يف املنطقة، ماذا فعلــت للبنان حني كان تحت 
املوت،  املعاناة حتى  املعاناة،  لنحو عقدين من  االحتالل 
وهي العرابــة الكربى لتلك املنظومة السياســية التي 

لبنان اىل... جهنم؟ حّولت 
هل نتصــور أن ادارة جو بايدن تدخلت الســتجرار 
اتجاه  األردن، وأنهــا دفعت يف  للبنــان من  الكهرباء 
تشــكيل الحكومة، لو مل تستشــعر أن ايران، ببواخر 
البنزيــن واملازوت، ميكن أن تزيل لهــا أي أثر يف هذا 

البلد؟
االدارة ارصارهــا عــىل اجراء  أن تبــدي  املهزلــة 
أهــي معنية فعالً  النيابية يف موعدها.  االنتخابــات 
بتداول السلطة )تداول السلطة بني من ومن؟(، أم هي 
املدنية  الدولة  اقامة  معنية بتقويض أي خطوة نحــو 
انتخاب  كســبيل وحيد اىل الخالص، من خالل قانون 
انــه ال يليق بالقردة، كونه يشــق الطريق  لطاملا قلنا 
اىل الكانتونات املذهبيــة التي تفيض، حتامً، اىل زوال 

اللبنانية؟  للدولة  الحضاري  املفهوم 
حتــى هيئات املجتمع املدين، وحيــث تتجىل، أيضاً، 
كل مظاهر الرنجسية، والزبائنية تدعو اىل االنتخابات 
النيابيــة دون أن تطرح القانون البديــل، بل دون أي 
الحــايل من هرطقة  القانون  اشــارة اىل ما يحتويه 

مريعة. دستورية،  وهرطقة  سياسية، 
حني يكــون الحد األقىص ملــا يحلم بــه اللبنانيون 
الخروج من تحت األنقاض، يؤكد الرئيس ميشــال عون 
عىل أن السنة األخرة من عهده )سنة البطة العرجاء( 
ستكون سنة االصالحات الكربى، والتغيرات الكربى!!! 
يــا فخامة الرئيس، هل تقصد فعــالً ما تقول، وهل 
أن الطبقة السياســية التي تعاملت أخطبوطياً مع املال 
العام ميكــن أن تقبل باصالحات يفــرض أن تزيلها، 

وتزيل كل من ميت اليه بصلة، من وسط املغارة؟ 
أال يشــكو رئيــس الجمهوريــة مــن الصالحيات 
امللتبســة، ومن املصالح املتشابكة، وهو الذي يعترب أن 
تشــكيل الحكومة، عىل تلك الشاكلة، انتصار له، ألنه 
أعاد تكريس امليثاقية، الوجه اآلخر، بل الوجه البشــع، 

للمحاصصة.
اذا كان هناك من اصالحــات، فهي االصالحات التي 
يفرضها صنــدوق النقد الدويل الــذي غالباً ما يكون 
الخاوية، والــذي غالباً ما  البطون  ضحاياه أصحــاب 
يستسيغ التعاطي مع متاثيل امللح يف هيكلية السلطة.

هنا رئيس الجمهورية ليس شــارل ديغول الذي حمل 
صليــب اللورين عــىل كتفيه، ولقد فعل به ريتشــارد 
هيلمز، مديــر وكالة االســتخبارات املركزية يف عهد 

باملخلص. يهوذا  فعله  ما  نيكسون،  ريتشارد 
رئيــس الجمهوريــة رهينة ليس فقــط للنصوص، 
الدراماتييك بــني الصالحيات وبني  االلتبــاس  وحيث 
أركان  تربط  التي  املصالح  بل  وأيضاً لشبكة  التوازنات، 
الطبقة السياســية ببعضهم البعض. أمل يصل الجرنال 
الليل مع ذلك  الرئايس بتســوية منتصف  اىل الكريس 

البرش؟ النوع من 
شــعار االصالح كان ممكناً تسويقه حني كان هناك 
»يشء«يدعى »شعب لبنان العظيم«. هذا الشعب تحول 
اىل طوابــر )لكأنها طوابر املاعــز( ان أمام محطات 

الوقود أو أمام صناديق االقراع.
أن يتناول فنجان  اللبناين )واللبنانيــة(  مل يعد حلم 
القمر. اآلن تنكة  القهوة عىل ســطح منزله مع جاره 
البنزيــن، أو تنكة املــازوت، هي الحلــم . أحد وزراء 
»مادام هناك خبز هناك  بعبقريته،  اســتنتج،  الصدفة 
دولة«، كام لو أن السيد املســيح مل يقل »ليس بالخبز 

االنسان«... يحيا  وحده 

دوليل بشعالين

وقع املحظور رغــم كّل التحذيرات الســابقة.. غر أّن ما 
حصل أخراً مل يكن مفاجئاً للدولــة اللبنانية إذ لطاملا طالب 
الوفد اللبناين املُفاِوض وعدد كبر مــن الخرباء والقانونيني 
واألكادمييني ورجــال األعامل يف لبنان والخارج من حكومة 
الرئيس حّســان دياب الســابقة تعديل القــرار 6433 وفق 
اإلحداثيات الجديــدة التي وضعتها قيــادة الجيش اللبناين، 
وإيداعه لدى األمم املتحدة قبل نهاية حزيران، لقطع الطريق 
عىل العــدو اإلرسائييل من القيام بعمليات التنقيب عن النفط 
والغاز يف املنطقة املتنــازع عليها بينه وبني لبنان، ولضامن 
حقوق لبنــان كاملــة يف ثروته النفطيــة، ولعدم حصول 
أي مواجهــة أمنية عىل الحدود الجنوبيــة. فهل تأّخر لبنان 
فعليــاً بعد أن أبرم العدو اإلرسائيــيل عقود تنقيب مع رشكة 
»هاليربتــون« التي تســتعّد لبدء أعامل التنقيــب يف البحر 
املتوسط عند الحدود اللبنانية البحريّة، ما قد يعرّض لبنان اىل 
خســارة بعض من حقوقه النفطيــة، أم أنّه  ال يزال بإمكانه 
استدراك األمر ومنع العدو اإلرسائييل من االستيالء عىل جزء 

من ثروته النفطية البحرية؟!
أوساط ديبلوماسية مواكبة أكّدت بأّن لبنان قد تأّخر كثراً 
إذ كان عىل حكومة دياب عقد جلسة طارئة لتعديل املرسوم 
6433 وإيداع اإلحداثيات الجديــدة للمنطقة البحرية التابعة 
للبنان قبل جلوس الوفد العسكري اىل طاولة املفاوضات غر 
املبارشة مع العدو االرسائيــيل. فالوفد اللبناين كان يُفاوض 
عــىل أّن املنطقة البحرية التابعة للبنان تنتهي عند الخط 29، 
يف الوقت الذي ينّص املرســوم املذكور عــىل أنّها تنتهي عند 
الخط 23.. وقد جرت تحذيرات عّدة للحكومة الســابقة بأنّه 
كلّام تأّخــرت يف القيام بواجبها يف تعديل املرســوم 6433 
الصادر عام 2001، لدعم موقف الوفد العســكري اللبناين اىل 
املفاوضات مع العدو اإلرسائييل، كلّام أعطت هذا األخر هدية 
أو فرصة لرشوعه بعملية استخراج وشفط النفط والغاز من 
حقل »كاريش« املتداخل مع املنطقــة البحرية للبنان، والذي 

يقع قسم كبر منه يف املنطقة املتنازع عليها.
وأضافت االوســاط أّن رشكة »إيرنجــني« اليونانية كانت 
ستأيت من سنغافورة لبدء العمل يف حقل »كاريش« يف أواخر 
حزيــران املايض. ولهذا كان يُفرض عــىل حكومة ترصيف 
األعامل أن تقوم بتعديل املرســوم وتودعه لدى األمم املتحدة 
قبل التاريخ املذكور ليك تجّنب لبنــان ما وقع فيه اليوم من 
إشكالية غر معروفة النتائج. غر أّن دياب رفض عقد جلسة 
طارئة لحكومته املســتقيلة ألنّه مل يرد تحميلها املســؤولية 
أو تبعات ما كان ســينجم عن تعديل املرســوم من قبل العدو 
اإلرسائييل. فهذا األخر أوقف أو علّق هو والوسيط األمريك، 
املفاوضات غر املبــارشة مرتني منذ انطالقها يف 14 ترشين 
األول من العام الفائت، بسبب رفضهام للخط 29 الذي يفاوض 
عليه لبنان رغم أحقيته وقانونيتــه. وقد ذهب »اإلرسائييل« 
اىل املزايدة عىل لبنان بالتهديــد باعتامد الخط 310 الذي هو 
خط وهمي وغر مســتند اىل أي وقائع قانونية، مّدعياً بأّن 
كّل منطقة النزاع، القدمية والجديــدة، تدخل ضمن املنطقة 

البحرية التابعة لألرايض الفلسطينية املحتلّة.

أّما اليوم وبعد التقارير الواردة عن فوز رشكة »هاليربتون« 
بعقد التنقيب عن النفط والغاز يف املنطقة املتنازع عليها بني 
لبنان وبني العدو اإلرسائييل يف املنطقــة البحرية، فإّن هذا 
األمر املستجّد الذي ينسف »اتفاق اإلطار«، عىل ما رأى رئيس 
املجلس النيايب نبيه بّري، اســتدعى طلــب رئيس الحكومة 
الجديدة نجيــب ميقايت، حتى قبل نيــل حكومته الثقة يف 
مجلس النّواب، عىل ما أوضحت األوســاط نفسها، من وزير 
الخارجية عبدالله بو حبيب »إجــراء اإلتصاالت الالزمة« مع 
الجهات الدولية املعنية ملنع العدو من مبارشة أعامل التنقيب 
يف املنطقة املتنازع عليها. بدوره، طلب بو حبيب من مندوبة 
لبنان الدامئــة لدى األمم املتحدة يف نيويورك الســفرة أمل 
مدليل وســفارة الواليات املتحدة يف بروت )الدولة الراعية 
للمفاوضات(، التأكّد مــن أّن »إرسائيل« ال تعتزم التنقيب عن 
الغاز والنفط يف منطقة متنازع عليها مع لبنان، وذلك بغية 
تجنــب أي اعتداء عىل حقوق لبنان، وملنــع أي أعامل تنقيب 

مستقبلية يف املناطق املتنازع عليها«.
غر أّن األوســاط عينهــا ال تعترب أّن ما قــام به لبنان 
الرسمي حتى اآلن يُعترب كافياً، بل إنّه عىل حكومة ميقايت 
اإلرساع يف ســحب القرار 6433 املودع لــدى األمم املتحدة 
من دون أي تأخــر، ومن ثّم عقد جلســة ملجلس الوزراء، 
يُفاوض  التي  الجديدة  وتعديل هذا املرسوم وفق اإلحداثيات 
عليها الوفد العســكري، أي اعتــامد الخط 29 الذي أوىص 
التقرير الربيطاين، والذي تعتمــده قيادة الجيش كخط  به 
الحــدود البحرية للبنــان. وبعد ذلك عليهــا إيداعه مجّدداً 
لــدى األمم املتحدة، وذلك لقطع الطريــق أمام أي تأويل قد 
يصدر عىل لســان الواليات املتحدة، بصفتها الوســيط يف 
الذي  العــدو اإلرسائييل  أو من  املبــارشة،  املفاوضات غر 
يّدعي أّن البلــوك 9 يدخل ضمن املنطقــة البحرية التابعة 
لــألرايض الفلطســينية املحتلّة، ويرفــض أن يكون حقل 
»كاريش« وســواه من الحقول املجاورة، تقع يف جزء منها 

ضمن املنطقــة املتنازع عليها والتي يُطالب بها لبنان وتصل 
مساحته اىل 2290 كلم2. 

وتقول االوســاط بــأّن الواليــات املتحدة وكذلــك العدو  
اإلرسائييل يعتربان بأّن منطقة النزاع هي املثلث البحري الذي 
تبلغ مســاحته 860 كلم2 وتنوي بأن يتفاوض لبنان والعدو 
اإلرسائييل عىل تقاســمه وفق »خط هوف« الذي أعطى نحو 
55 % منه اىل لبنان ونحو 45 % اىل »إرسائيل« كحّل وسطي، إال 
أن لبنان سبق وأن رفضه. ولهذا فإّن الواليات املتحدة، بحسب 
معلوماتها، لن تقوم بردع العدو اإلرسائييل وإجباره عىل وقف 
انتهاكاته املتكّررة للحقوق اللبنانية والسيادة اللبنانية كونها 

تنحاز إليه بصفته حليفها يف املنطقة.
من هنا، شّددت االوساط عىل أّن استعادة لبنان لحقوقه تبدأ 
املرسوم 6433 وإيداعه  القانونية، وأّولها بتعديل  باإلجراءات 
لــدى األمم املتحــدة، وإن كان آحادي الجانــب كونه يُكرّس 
»املتنازع عليهــا بني الجانبني«، من وجهــة النظر اللبنانية، 
ومن ثّم التوّجه اىل مجلس األمن الدويل ملناشــدته التأكّد من 
أّن العــدو اإلرسائييل ال يعتزم بدء التنقيب يف منطقة متنازع 
عليها مع لبنان.. وهذا ما ترفضه ومتنعه القوانني الدولية ذات 
الصلة، ال سيام قانون البحار، كونه يُشكّل اعتداء جديداً عىل 
ســيادة وحقوق لبنان، والقيام بالتايل مبا يلزم ملنعه يف حال 

أراد القيام بعكس ذلك.
يف املقابل، تخّوفت االوســاط من أن يؤّدي بدء »إرسائيل« 
ألعامل التنقيب يف منطقة النزاع والذي مُيّثل عدواناً منه عىل 
لبنان، اىل مواجهة بــني الجيش اللبناين الذي اُعطي األوامر، 
يف وقت ســبق، بالدفاع عن سيادة لبنان وحقوقه من خالل 
اللجوء اىل القّوة، أو بني العدو اإلرسائييل وحزب الله ملنعه من 
التعّدي عــىل ثروة لبنان النفطية. ويف حال حصول مثل هذه 
املواجهات، ال ســمح الله، فإنّه ليس املنطقة الحدودية فقط 
ســتكون معرّضة للخطر، بل لبنان واملنطقة، ألّن ما يقوم به 

الغدو اإلرسائييل مُيّثل تهديداً لألمن والسلم الدوليني. 

وإيداعه لدى األمم املتحدة على حكومة ميقاتي اإلسراع في تعديل املرسوم 6433 
هل يُجّنب لبنان من اعتداء »إسرائيلي« على سيادته وحقوقه.. ويُوقف أعمال التنقيب؟!

فادي عيد

أعــاد خرق العدو اإلرسائيــيل للســيادة اللبنانية يف املياه 
اإلقليمية اىل الواجهة مجّدداً ملف ترســيم الحدود البحرية، 
واملجّمد منذ أشهر عدة نتيجة عوامل متعدّدة، منها ما هو داخيل 
وآخر ما هو خارجي ومرتبط بالدور األمريك املنحاز بشــكل 
واضح لـ »إرسائيل«، وفق ما ذكرت مصادر سياســية متابعة 
لقضية الرثوة البحرية اللبنانية من النفط والغاز. ويأيت الخرق 
»اإلرسائييل« املتمّثل بتلزيم عملية حفر آبار إستكشــافية عن 
الطاقة يف حقل بحري يقع  يف منطقة قريبة من »البلوك رقم 

9« يف مياهه الجنوبية.
 وأوضحت املصــادر أن الدولة اللبنانيــة قد بارشت عملية 
بحث ودرس للخيــارات املتاحة أمامها من أجل منع »إرسائيل« 
من بدء عملية اإلستكشاف يف منطقة جغرافية يعتربها لبنان 
امتداداً ملياهه اإلقتصادية، ومن بينها تقديم شــكوى عاجلة 
يف هذا اإلطار اىل األمم املتحــدة، بعدما كانت أعلنت الرشكة 

األســبوع  الطاقة  بصناعة  املختصة  األمركية  »هاليربتون« 
املايض، عن فوزها بعقد خدمات متكاملة من رشكة »إنرجني« 
لحفر آبار استكشــافية يراوح عددها بني ثالثة وخمسة آبار 
للتنقيب عن الطاقة، وذلك بعــد حملة حفر أربعة آبار بحرية 
نّفذتها يف وقت ســابق يف حقيل غــاز »كاريش« و«كاريش 

نورث«. 
ويُشــار اىل أن الرشكة، أكدت التعاون مع رشكة »إنرجني« 
الستكشــاف وتقييم وتطوير آبار بحرية يف »إرسائيل«، من 
غر تحديــد املوقع الجغــرايف لتلك اآلبار، مــع العلم أن ذلك 
التعاون ينص عــىل تقديم جميع الخدمات، مبا يف ذلك أعامل 
اإلدارة والحفر وتقييم إمكانات اإلنتاج. وعليه، اعتربت املصادر 
نفســها، أن »إرسائيل« قد خالفت إتفاق اإلطار الذي كانت قد 
رعته األمم املتحــدة، ومبوافقة أمركيــة، خالل مفاوضات 
ترســيم الحدود التي جرت  يف ترشين األول من العام 2020. 
وبالتايل، فإن هذا الخرق، يطرح العديد من التســاؤالت حول 
الوساطة األمركية يف هذا املجال، يف ظل الكالم الجاري يف 

الكواليس الديبلوماســية عن تجّدد هذه الوساطة واستعادة 
عملية التفاوض بعد تشــكيل الحكومــة الجديدة. ومن هنا، 
وجدت املصادر نفسها، أن استئناف املفاوضات لرسيم الحدود، 
ال يجب أن يحول دون اتخاذ لبنان اإلجراءات القانونية الالزمة 
عىل املســتوى الدويل ملنع تنفيذ هذا التلزيــم، خصوصاً وأن 
تحذيرات عدة اســتبقت هذا األمر، ومن دون أن تقوم السلطة 
اللبنانية بأي تحرّك عىل هذا الصعيد يف األشهر الـ11 املاضية.

وأوضحت املصادر ذاتها يف هذا املجال، أن املساحة املتناَزع 
عليها تبلغ 2290 كيلومراً، ويرّص لبنان عىل أن ينطلق البحث 
يف جلسات التفاوض من النقطة 29 الحدودية التي تكرب حجم 
النزاع إىل 2290 كيلومراً بدالً من التفاوض عىل مساحة تبلغ 
860 كيلومراً، مقابل متّســك »إرسائيل« بــأن يبدأ البحث من 
الخط رقم 1 واملرفوض من قبل الوفد اللبناين املفاوض، كذلك، 
أشارت اىل أن املساحة اإلضافية التي يطالب بها لبنان، تشمل 
أجزاًء من حقل »كاريش« الذي تعمل فيه حالياً رشكة يونانية 

لصالح العدو االرسائييل. 

ــراً ــحـ ــادة بـ ــ ــي ــ ــس ــ ــل« لـــخـــرقـــهـــا ال ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــّد »إسـ ــ ــ ــوى ض ــ ــك ــان يُـــحـــّضـــر شــ ــنـ ــبـ لـ
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األول  ــن  ــ ــري ــ ــش ــ ت  4 حـــــــدد  ــار  ــ ــط ــ ــي ــ ب
ــاب ــ مــــوعــــداً جـــــديـــــداًَ الســـتـــجـــواب دي

حدد املحقق العديل يف قضية انفجار مرفأ بروت القايض 
طارق بيطار، موعدا جديدا الستجواب الرئيس حسان دياب، 
يف الرابع من ترشيــن األول املقبل، وقرر إبالغه لصقا موعد 

الجلسة املقبلة.

املسيئة  للتصريحات  تأسف   : »الخارجية 
ــا وروســـيـــا ــ ــي ــ ــران ــ ــي أوك ــ ــيـــدات ف ــلـــسـ لـ

صدر عن وزارة الخارجية واملغربني بيان جاء فيه: »صدر 
اخرا ترصيحات بشكل ييسء للسيدات يف أوكرانيا وروسيا، 
ويف هذا السياق تعرب وزارة الخارجية واملغربني عن أسفها 
وشجبها لهذا األمر الذي يتناىف مع التزام لبنان مبادئ حقوق 
اإلنسان والكرامة والقيم اإلنسانية، مؤكدة احرامها ودعمها 
لحقوق املــرأة، وحرصها عىل أطيب العالقــات مع الدولتني 

الصديقتني أوكرانيا واالتحاد الرويس«.

ــرق لــلــرئــيــس الـــجـــزائـــري مــعــزيــاً ــ ــري اب بـ
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري اىل رئيس الجمهورية 
الجزائرية الدميقراطية الشــعبية عبد املجيــد تبون، معزياً 
برحيل الرئيس الجزائــري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومام 
جاء يف نص الربقية: »تفتقده الجزائر قامة قاومت من أجل 
التحرير واالســتقالل ويف ســبيل تقدم وطنه وإستقراره، 
نفتقده أيضاً صديقاً وفياً للبنان واللبنانيني ولقضايا العروبة 

ويف مقدمها قضية فلسطني«.
كــام أبرق بــري اىل رئيس املجلس الشــعبي الوطني يف 
الجمهورية الجزائرية  الدميقراطية الشعبية إبراهيم بوغايل 

معزياً بوفاة بوتفليقة.

  اكد رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
محمد رعد أن » حــزب الله حقق ما اراده من 
املازوت االيراين للبنان وهو الدفاع عن عزتنا 
وكرامتنا ورفضــا طوابر االذالل ودفاعا عن 

سيادتنا والقرار الوطني يف لبنان«.
وقــال: » ما زلنا يف ســياق املواجهة بني 
نهجني يف هذا البلد، نهج يريد ان يرمتي لبنان 
يف احضان املرشوع الداعم لالرهاب والتطبيع 
مع العدو الصهيوين ، ونهج مناهض لالرهاب 
والتطبيع مع العدو واالنتصار لنا حتمي كام 

نراه امامنا«.
كالم النائب رعد جــاء خالل رعايته حفل 
تدشــني مرشوع الطاقة الشمســية لتوليد 
الطاقة الكهربائيــة لالبار الجوفية يف بلدة 
اريك بتــربع من احــد فعالياتهــا، ورأى أن 
اتجاهات  اىل  وامليل  بالراجع  بدأت  »الهجمة 

اخرى، وبعد ان تألفــت الحكومة نأمل منها 
أن تنهض مبســؤولياتها لوقف االنهيار اوال 
والبدء بخطــوات املعالجة«، مؤكدا »التعاون 
مع هذه الحكومة ومد اليــد لها للعمل عىل 
انقاذ لبنان مام هو فيه«، الفتا إىل أن » لدينا 
من الهمــة واالرصار والعزم والروح الوطنية 
مــا يجعلنا واثقــني من االنتصــار عىل كل 
الصعوبات ومنع العدو من النيل من حقنا يف 

الرب والبحر ومياهنا«.
وختم معتربا أن »مــا قيل عن تلزيم للعدو 
لرشكة من اجل التنقيب يف املنطقة املتنازع 
عليها يف البحر، هذا االمــر اول من تنبه له 
الرئيس نبيه بري، وســنتابع واياه معا كتفا 
اىل كتــف من اجــل ان مننع العــدو من ان 
يحقق مآربه عىل حساب مصالحنا وثرواتنا 

الوطنية وعزتنا وكرامتنا«.

ــه  ــ ــداف ــق اهــ ــقـ : املـــــــــازوت االيـــــرانـــــي حـ رعـــــد 
ــا ــن ــت ــرام ــن ك ــ ــر الـــحـــصـــار والـــــدفـــــاع ع ــسـ ــي كـ ــ ف

رعد خالل رعايته حفل التدشني

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عون يف قــرص بعبدا، النائب الســابق اميل 
رحمة الذي ادىل بعد اللقاء بالترصيح اآليت: » 
هنأته بوالدة الحكومة آمال ان تسعى كفريق 
عمل واحد ومنســجم من اجل قيادة مسرة 

االنقاذ الذي تحتاجه البالد«.
واضاف: » ملست لدى الرئيس عون ارتياحا 
لتشــكيل الحكومة، وتفــاؤال بقدرتها عىل 
امللفات  االنتاج والتحــرك الرسيع ملعالجــة 
الداهمة، والبدء باالجراءات اآليلة اىل تخفيف 
املعاناة اليومية للشــعب يف غر مجال من 
الجمهورية  رئيس  لفت  وقد  الحياة،  مجاالت 
التي  الصعوبات والعقد والتحديات  اىل حجم 
تواجه الحكومة الجديدة، معربا عن اعتقاده 
بأن مآلها االنحســار متى صفت النيات وقام 
تعاون جاد ومســتمر بني مكوناتها واصفا 

عالقته مع رئيســها نجيب ميقايت بالجيدة، 
انتشال  عىل  للتوافق  فرصة  ســتكون  وهي 

لبنان من محنته«.
وبعد الظهر اســتقبل الرئيس عون النائب 
الســابق امل ابو زيد الذي اطلعه عىل نتائج 
زيارتــه األخــرة اىل موســكو، وحصيلة 
وزير  نائب  التــي عقدها مــع  االجتامعات 
الخارجية الروسية ومبعوث الرئيس الرويس 
للــرشق األوســط ودول أفريقيــا ميخائيل 
ســوريا  اىل  الرويس  واملوفد  بوغدانــوف، 
الكســندر الفرنتييف، والتــي متحورت حول 
العالقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها، 
والتعاون بني البلدين يف املجاالت االقتصادية.

كام تطــرق البحــث اىل مســألة عودة 
النازحني السوريني يف لبنان اىل بالدهم وآخر 

التطورات املتصلة بهذه املسألة.

رحمه : ملسُت من الرئيس تفاؤالً ببدء تخفيف معاناة الشعب
عــــــون اطــــلــــع مـــــن ابــــــو زيــــــد عـــلـــى نــتــائــج
ــه مـــع املـــســـؤولـــيـــن الــــروس ــاتـ ــادثـ ــحـ ــه ومـ ــ ــارت ــ زي

عون مجتمعاً مع رحمه              )دااليت ونهرا(
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ــاع مـــع غــريــو ــ ــ دريـــــان عـــرض االوض

اســتقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف 
دريان يف دار الفتوى، سفرية فرنسا يف لبنان آن غريو، وجرى 

خالل اللقاء البحث يف الشؤون اللبنانية وأوضاع املنطقة.

املـــــهـــــّم   : الـــــصـــــحـــــة  وزيــــــــــــر 
ــة  ــ ــ ــر األدويـ ــيـ ــوفـ الـــســـرعـــة فــــي تـ

  غرد وزيــر الصحة الدكتور فراس األبيض عرب حســابه 
عىل »تويرت«: »ثالثة أمور حاليا تطغى عىل الهم الصحي يف 
لبنان، الدواء، ثم الدواء، ثم الدواء. املشكلة لها شقان، شق آين 
بسبب النقص الحاد يف االدوية، وآخر مزمن ويتعلق بالكلفة 
العالية للفاتورة الدوائية. املهم اآلن الرسعة يف توفري االدوية 
وبخاصة لالمراض املســتعصية، ومن ثم العمل عىل ايجاد 

حلول طويلة االمد«.

ــيـــن؟ مـ ع  قــــوانــــيــــن   : ــان  ــ ــع ــ ــن ــ ك
غــرد النائب ابراهيم كنعان عرب حســابه عــىل »تويرت«: 
»بأهميــة الترشيــع والرقابة يأيت عدم تعطيــل الحكومة 
للنتائــج. وألن من هــون بتبلش الثقة أيــن أصبح التدقيق 
االنتخايب وهبات  والتوظيف  الحسابات  القضايئ بقطوعات 
االتحــــاد األورويب ومليارات النفايات والجمعيات وغريها 
من امللفات التي أودعتها لجنة املال واملوازنة القضاء؟ قوانني 

ع مني؟«.

دريان مجتمعاً مع غريو

جويل بو يونس
  

حاز رئيــس الحكومة نجيب ميقايت عىل 
الثقة املطلوبة لدخول »جنة« الرساي فخرج 
من قرص االونيســكو رئيســا رسميا لثالث 
الحكومات امليقاتية، وانطلق برحلة االصالح 
بوئام وسالم وتناغم مع رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باســيل، الذي بــدا واضحا يف 
كلمته من عىل منرب قرص االونيســكو حيث 
الثقة لحكومة  اعلن منح تكتل لبنان القوي 
»معا لالنقاذ« ،مشــيدا مبا تم التوصل اليه 
باالتفــاق بني رئيــس الجمهورية والرئيس 
ميقايت، وباعثا برسائل ملن وراء ميقايت، اي 

لرئيس »تيار املستقبل« سعد الحريري. 
التناغم بني ميقايت وباســيل، والذي كان 
مفقودا ايام الحريــري، كان تجىل بوضوح 
باللقاء الذي جمع وفد التكتل منذ ايام قليلة 

مبيقــايت يف منزل االخري يف البالتينــوم، حيث قدم التكتل 
مطالبه، او النقاط التي يــرى انه يجب ان تدرج ضمن البيان 
الوزاري، الذي منح عىل اساسه التيار الثقة لحكومة ميقايت، 
اذ تكشــف مصادر خاصة بان باســيل توجه يومها مليقايت 
بالقول : »نحنا معك باالصالح مطرح ما الزم نكون رح نكون 
ومطرح ما الزم نعارض رح نعارض« ولكن معارضتنا بتكون 

لنشجعك عىل التحسني«! 
جو اللقاء الذي كان وديا ســاده مــزاح بني الطرفني، مزاح 
اىت عىل القاعدة اللبنانية الشهرية »نص املزح جّد«، ومل يخف 
واقعا عرّب عنه ميقايت عندما بادره احد النواب من تكتل لبنان 
القوي بالقول مامزحا وعىل مســمع باســيل : »دولتك شو 
رأيك بوزير االقتصاد  امني سالم )املسمى من باسيل(، وكذلك 
بوزير الشؤون االجتامعية هيكتور الحجار الذي اشعل مواقع 
التواصل االجتامعي التي انتقدت مواقفه الســابقة، فام كان 
من ميقايت اال ان ابتسم قبل ان يقول: »انشالله قبل ما تخلص 
الحكومة بيصريوا«، واملقصود هنا  » بيتحســنوا« يف اشارة 

ولو غري مبارشة عىل عدم رىض ميقايت عىل االسمني. 
حتى ان البعض نقــل عن ميقايت عندما ســئل عن وزير 

االقتصاد قوله :  
! He s not the man of the job اي ليــس الرجل املناســب 

لهكذا مهمة! 
ويف اطار الحديث ايضا، جدد ميقايت عىل مســمع باسيل 
تأكيده بانه تلقى اكرث من رســالة دعم امريكية وفرنســية 
واوروبية وقال : »كلون قالويل نحنا حدك بيشو بتطلب« لكنه 
استدرك ليقول: »لن اطلب اي يشء اآلن قبل ان ارتب اموري ». 

وعند الحديث عن الدعم الخارجي الذي يتحدث عنه ميقايت، 
فهذا الدعم يبقى منقوصا بدعم اململكة العربية الســعودية، 
وهنا لفتت مغادرة الســفري الســعودي وليد البخاري البالد، 
الجمعة، بعدما قيل انه تم استدعاؤه من اململكة وسط اخبار 
رّسبت عن طلــب ميقايت موعدا لزيارة  الســعودية ما دفع 
الســفري للمغادرة، علام ان مصادر مطلعة عىل جو ميقايت 
جددت التأكيد بان هذه املعلومات غري صحيحة من اساسها، 

علام ان املعلومات تؤكد ان ميقايت يسعى منذ 
اليوم االول من تكليفه لرتتيب زيارة للمملكة، 
لكنه لن يطلب اي موعد قبــل نيل حكومته 

الثقة. 
ويف االطار نفسه، اوضحت مصادر مطلعة 
الجو الســعودي بان مغادرة الســفري  عىل 
البخاري هي للتشــاور وال عالقة لها بطلب 
اي موعد مــن قبل ميقايت لزيــارة اململكة، 
وشددت املصادر عىل انه ال ميكن مليقايت ان 
يطلب موعدا لزيارة اململكة قبل نيل حكومته 
الثقة، اما مغادرة البخاري فهي غري مرتبطة 
بالواقع السيايس بلبنان بل بامور بني السفري 
واململكة، السيام ان موقف السعودية واضح 
ومل يتبــدل، ويتمثل بان اململكة لن تعطي اي 
غطاء سيايس الي حكومة تعترب ان وضعيتها 
غري ســليمة، ولو ان ميقايت حاول استدراك 
امره مبوقف عرّب عنه عــرب ال »يس ان ان« 
االمريكية عندما سئل عن موقفه من البواخر 

االيرانية بالقول : »انا حزين عىل انتهاك السيادة اللبنانية ». 
وعن دقة ما قيل عــن طلب ميقايت موعدا، اكتفت مصادر 
ديبلوماســية يف اململكة بتعليق بسيط مفاده: »الحكومة مل 

تنل الثقة بعد«! 
هذا عىل الخط الســعودي، اما عىل الخط الكويتي الذي 
اعلن ســابقا الرئيس ميقايت انه بــدأ تواصله مع الكويت 
إلعادة إحيــاء قرض خطة الكهرباء، فكشــفت اوســاط 
متابعة يف دائرة الجو الســني انه بعد اعالن ميقايت بدأت 
الكويت تعرتض  التواصل االجتامعي يف  حملة عىل وسائل 
عىل محاولة اعادة احياء القــرض للبنان، حتى ان بعضهم 
ذهب لحد التغريد عرب »توتري« باالشارة اىل انه »بدل رصف 
التطورات  البالد«، هذه  االموال عىل لبنان فلترصف داخــل 
دفعــت باالتصاالت اللبنانية الكويتية الخذ اســرتاحة عىل 
امل ان تكون موقتة، وبالتــايل فاالمر جّمد راهنا عىل حد 

السنية!  االوساط  تعبري 

 ميقاتي عن وزيري االقتصاد والشؤون : »ان شالله قبل ما تخلص الحكومة بيصيروا«! 
اململكة على موقفها وُمغادرة السفير للتشاور.. وال مواعيد لزيارات خارجية قبل الثقة ! 
هل تفرملت اندفاعــــــة ميقاتي تجاه الكويت إلعادة إحياء قــــــرض خطة الكهرباء؟ 

ــى  »قــــنــــابــــل مـــــوقـــــوتـــــة« عــل
ــس الــــــــــوزراء ــلـ ــجـ طـــــاولـــــة مـ

محمد علوش

مل تكن جلسة نيل الحكومة الثقة يف املجلس النيايب عىل 
غري املتوقــع، خطابات ووعود ومناوشــات، والنتيجة ثقة 
أكيدة، ولو كانت مرشوطة لدى كثري من الكتل، إال أن الرشوط 
ال تســاوي الحرب الذي كُتبت فيه، وال الثواين الضائعة التي 
قيلت خاللها، فالنتيجة املهمــة يف كل ما جرى كانت تأكيد 

املؤكد بأن تكتل »لبنان القوي« سيمنح الثقة للحكومة.
كشفت الجلسة النيابية عن اإلنقسام السيايس الكبري بني 
مكونات الحكومة، وهو أمر سينعكس بحسب مصادر نيابية 
بارزة عىل املشــاريع داخل مجلس الوزراء، وهذا أمر خطري 
للغاية قد يؤدي اىل نسف اآلمال بتغيري إيجايب، مبدية تخّوفها 
من وجود بعض القنابل املوقوتة عىل الطاولة، والخوف مثال 
من أن تؤدي الخالفات اىل تكرار أخطاء التفاوض مع صندوق 
النقد الدويل، عرب وجود أكــرث من فريق تفاويض وأكرث من 

وجهة نظر.
ال شــّك ان اإلمتحان أمام رئيــس الحكومة نجيب ميقايت 
سيكون صعباً للغاية ، ففي داخل الحكومة أحزاب وجامعات 
ســتتنافس مع االكرثية داخل مجلس الــوزراء والتي تنتمي 
اىل املؤسســات املالية الدولية، وهذا االمر سيكون أحد أهم 

العراقيل التي قد تواجه ميقايت.
اىل جانب هذه الصعوبات، تُشــري املصادر النيابية اىل أن 
ملف آخر قد يخلق مشــكلة داخل مجلــس الوزراء هو ملف 
التعيينات، كاشفة أن بعض القوى بدأت تعّد العدة مللء الفراغ 
بكثــري من املراكز العليا، وهذا ملف خلق ســابقاً أزمة كبرية 
إبان حكومة حسان دياب وسيخلق أزمة حالياً إذا تم التعاطي 
معه بأنانية وعىل الطريقة اللبنانية املعروفة أي املحاصصة. 
وتضيف املصادر: »املشــكلة األكرب مبلف التعيينات قد تكون 
وجود نوايا لدى البعض بتغيري أســامء مبواقع حالية، وهذا 
اقرتاح لن ميّر ألن اهدافه سياسية بالدرجة األوىل، ولن تدخل 

الحكومة الحالية برصاعات سياسية وتصفية حسابات«.
ومــن امللفات الحساســة أيضــاً امــام الحكومة، ملف 
التحقيقات بانفجــار مرفأ بريوت، فهذا امللــف الذي ارتدى 
الطابع السيايس منذ فرتة سيقلق راحة ميقايت، خاصة بعد 
الضغوطات الكبرية التي ســُتامرس عليه من قبل دار الفتوى 
و«نادي رؤســاء الحكومات الســابقني«، مبــا يخص امللف 
القضايئ لرئيس الحكومة الســابق حســان دياب، ويف هذا 
السياق، تُشــري املصادر النيابية اىل أن أزمة ملف التحقيقات 
سُتقلق راحة الحكومة واملجلس النيايب معاً، متوقعة أن يزداد 
االستثامر يف هذه القضية اىل حني موعد اإلنتخابات النيابية 
حيث أصبح واضحاً أن هناك جهات دولية ترغب باســتثامره 
ملحاولة خلــق تغيري ما باملجلس النيــايب املقبل ، اىل جانب 

ملفات أخرى كثرية.
لــن تكون عالقات لبنان بالعامل العــريب عائقاً أمام تقدم 
حكومة ميقايت، إمنا العائق قد يولد بحال قررت الدول العربية 
والخليجية تحديداً معاداة هذه الحكومة، وهو أمر بحســب 
املصادر سُيحدد بناء للتطورات التي ستتحقق مبلفات إقليمية 
كربى كامللف اليمني وملف العالقات الســعودية اإليرانية، أو 
ملف العالقات العربية السورية، أما مبا يتعلق بالعالقات بني 
لبنان وسوريا فهناك شبه اتفاق داخيل عىل أن يتم العمل مع 
سوريا بهدوء دون ترّسع، واالستفادة من النافذة التي فتحها 

األمرييك للبنان.
وتخلص املصادر النيابية اىل القول أن طريق الحكومة غري 
معّبد، وال شّك أن اقرتابنا من موعد اإلنتخابات النيابية سيزيد 
من املطبــات، فهل تصل الحكومة إىل اإلنتخابات »شــقفة 

واحدة«؟

رضوان الذيب 

القرار األمرييك الواضح والرصيح  القايض 
مبروحة استثناءات واســعة  للبنان وسوريا 
من »قانــون قيرص«  دخل حّيــز التنفيذ منذ 
اكرث من شهر تحت عناوين أمريكية انسانية، 
أساسها  لكن  الدميوقراطيني،  مبادئ  تشــكل 
منع انهيار لبنان وســقوطه بيــد حزب الله 
وإخراج فرنســا كليا منه، ومنعها من تثبيت 
موطىء قدم أسايس لها عىل الشاطئ اللبناين 
الفرنســية، بعد أن  من خالل رشكة »توتال« 
تحولت هذه املنطقة اىل ســاحة رصاع كربى 
بني واشــنطن وموســكو مع تراجع النفوذ 
املياه  اىل  األمرييك لصالح موسكو ووصولها 
الدافئة وحامية خطــوط أنابيبها للغاز، واىل 
أوروبا من خالل ســوريا، ومنــع اي قوة من 
اســتغالل األرايض السورية ملد الغاز القطري 
والخليجي اىل أوروبا ورضب االقتصاد الرويس 

الذي يعيش عىل امدادات  الغاز اىل أوروبا.
 وقد وصلت الرســالة الروســية اىل قطر، وكان التهديد 
الرويس االعنف ألمري قطر بالقول: »سَنمحي قطر عن خريطة 
العامل اذا اســتمريتم يف هذا املرشوع« ، وهكذا تراجعت قطر، 
وطّوعت موســكو تركيا من خالل اغراءات واســعة وفتحت 
أوسع العالقات مع إيران والســعودية وكذلك مع »إرسائيل« 
لحامية اقتصادها، فيام يعلم الجميع أن حرب شــرياك عىل  
ســوريا بدأت مع انهاء عقود رشكة »توتــال« يف دير الزور، 
وهذا األمر رمبا كان السبب األسايس يف عدم تبني واشنطن 
الحرب الشاملة  ضد النظام، ورمبا فّجر الجهد األمرييك مبنع 
»توتال« من التنقيب عىل الغاز اللبناين، مواجهة جديدة  بني  
الدولتني امتدادا للمواجهات الحالية يف اوســرتاليا وسويرسا 

وانتهت ملصلحة واشنطن. 
وتؤكد مصادر واســعة االطالع، ان الخيــار الوحيد للبنان 
لحاميــة نفطه هو املقاومة فقط، فهل تســتطيع الحكومة 
التلويح يف هذه الورقة لحامية نفط لبنان كام حمت املقاومة 
أرضه وفرضــت التفاوض عىل« ســنديانة » برشوط الدولة 
اللبنانية؟ هذا كله كان بفضل صواريخ املقاومة  القادرة عىل 
حاميــة ثرواته النفطية وفرض معادلــة تحمي كل ليرت من 
نفط لبنــان، اذا عرفت الدولة االســتفادة من هــذا العامل 
االســرتاتيجي، واال عىل« الدنيا الســالم«، وهذا يعني ضياع  

الرثوة النفطية والتحكم بها من قبل أمريكا وإعطاء »الفتات« 
إىل لبنان بعد طرد »توتال«، وتحكّم الرشكات األمريكية وحدها 
بنفط فلسطني املحتلة ولبنان والتوازن مع روسيا يف سوريا، 
وهذا النهج األمرييك الجديد اساس نجاحه منع انهيار لبنان 
وسقوطه بيد حزب الله، وبالتايل نهاية كل األحالم األمريكية 

يف هذا البلد واستغالل خرياته ونفطه.
لبنان سيشــهد تحريكا ملفاوضات  املصادر، فإن  وبحسب 
الناقورة النفطية قريبا، بعد تأليف الحكومة وعودة املوفدين 
األمريكيني، وهذا يفرض  توحيد الرؤية  اللبنانية املنقســمة 
بني وجهتي نظر الرئيس بري والجيش اللبناين، كام ان القرار 
األمرييك مبنع االنهيار يفرض  اســتمرار تدفق املســاعدات 
عىل مختلف انواعها وترييح الشعب اللبناين، الن املفاوضات  
النفطيــة تفرض اســتقراراً داخليا، وهذا املســار األمرييك 
منع عرقلة وصول الســفن اإليرانية والغار املرصي والفيول  
العراقــي وفرض االعتدال الســعودي  مع مروحة واســعة 
من االســتثثناءات ستعلن قريبا  ويجب اســتغاللها من قبل 
الرئيســني عون وميقايت يف املحروقــات واالدوية والرواتب 
العناوين الكربى،  الهادئة لالنتخابــات، اما  وتأمني األرضية 
فيجب تركها للعهــد الجديد، وهذا هو املطلــوب امريكيا من 
الحكومة مع االنفتاح عىل دمشق، كونها املمر اإلجباري ملنع 
االنهيار ووصول املســاعدات، وكذلك  تقنني أطر التواصل مع 
فرنســا يف ظل انتقادات أمريكية سمعها إعالميون لبنانيون 

لكيفية إدارة فرنســا للملف اللبناين وتحميلها 
مســؤولية تدهور االوضــاع واحتضان حزب 
الله، ولذلك املطلوب من الرئيس عون وميقايت  
استغالل الفرصة يف ظل مئات املرتبصني بهام 
يف الداخل، وكل معارض له حساباته الخاصة 
معهــام، ويبقــى اللغم األســايس يف وجه 
الحكومة التحقيقــات يف قضية انفجار املرفأ 
والتوقيفات، وهذا األمر قادرة اإلدارة األمريكية 
البلد،  اذا كانت تداعياته ستفجر  عىل معالجته 
وهذا  يتعارض مع السياسة األمريكية الحالية.  
تدرك  ان واشنطن  بالتأكيد،  املصادر  وتضيف 
ان البــاب الوحيد لدخول »األوكســجني » هي 
ســوريا، وهذا يقتيض رفع الكثــري من قيود 
»قيرص« نفطا وغذاء، وفتح الحدود مع االردن 
وقريبا مع لبنان مع دعم خليجي وتســهيالت 
واســعة يف عمليات »الرتانزيت« مع الرياض 
واالردن التي تّوجت بزيارة وزير الدفاع السوري 
اىل االردن، واالبرز انهاء كل الجيوب اإلرهابية 
يف جنوب ســوريا واستســالم  آالف املســلحني مع كامل 
اسلحتهم الخفيفة والثقيلة، وبالتايل سقوط مرشوع تقسيم 

سوريا.
 هذه االنجازات تسّجل للدولة السورية التي عرفت االستفادة 
من »قبة الباط« األمريكية يف ظل السياســة السورية »نبيع  
بالغايل ونشــرتي ببــالش«، وهذا النهج الســوري يجب أن 
تعتمــده اإلدارة اللبنانية، تضيف املصادر، لتحصني الســاحة 
الداخلية أمام االستحقاقات الكربى، وحرص تداعيات الخالف 
األمرييك - الفرنيس داخليا، حيث اثبتت التطورات ان يد فرنسا 
قصرية يف لبنان ومــرتددة ، وهذا ما مّهد الطريق  لتقّدم دور 
واشنطن واستعادة القرار واملبادرة بقوة من بوابة النفط، وهم 
باألساس انكفأوا ومل يخرجوا، وال ميكن مواجهة هذا  الكباش 
الدويل الكبري اال بوحدة املوقف وتحصــني الداخل، وهذا امر 
َمســتبعد يف ظل توّسع »ام املعارك« حول استحقاقات 2022 
والتي ستحدد أحجام القوى السياسية يف العهد الجديد، وهنا 
الطامة الكربى التي تهدد اإليجابيات األخرية، اال اذا اســتغل 
ميقايت عامل الوقت وانجز ملفات  عــدة بغطاء من الرئيس 
عون، واال فان لبنان ســيكون أمام استمرار معادلة »ممنوع 
االنهيار ومتديد  الذل« حتى بروز معطيات جديدة، لكن أهمية 
املسؤول اســتغالل الفرصة، فهل يلتقطها ميقايت بغطاءَ من 

رئيس الجمهورية ملصلحة البلد كام فعلها الرئيس االسد؟

الفرصة؟ تستغّل  هل  »قيصر«...  من  وسوريا  للبنان  واسعة  أميركية  استثناءات 
ــة تــحــمــي الــنــفــط ــ ــاوم ــ ــق ــ ــاً... وامل ــ ــب ــ ــري ــ ــف ق ــأن ــت ــس ــورة ت ــ ــاق ــ ــن ــ ــات ال ــاوضــ ــ ــف ــ ُم

هل  سيدفع  لبنان ثمن الصراع األميركي – الفرنسي؟ و»اّم املعارك« استحقاقات  ٢٠٢٢ 

هيام عيد

مل يختلف املشهد العام يف الجلسة النيابية ملناقشة البيان 
الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقايت، عن جلسات النقاش 
املاضية،  الســنوات  التي تشكّلت يف  للحكومات  املشــابهة 
نظراً للتشــابه الكبري ما بــني عناوين البيــان الوزاري من 
جهة، ومداخالت النواب العالية الســقف والحافلة بالرشوط 
غري القابلة للتحقيق من جهــة أخرى. وقد رأى مصدر نيايب 
مخرضم، أن اإلختــالف الوحيد يف جلســة األمس كان يف 
مســألة انقطاع التيار الكهربايئ، كــام يف الوجوه الجديدة 
التي ضمّتها الحكومة، فيام بقي القديم عىل قدمه بالنســبة 
للسجاالت بني النواب عىل إيقاع األزمات املتفاقمة واإلنهيار. 

لكن الالفت يف املعادلة الجديدة التي أرستها جلسة النقاش 
النيابية، كام كشف املصدر، هي يف وضوح كل الوقائع، برصف 
النظر عن كل ما حملته مداخالت النواب من اتهامات ووعود 
باملحاســبة وبصفحة جديدة من الرقابة، والتي مل يَِغب عنها 
املزايدة السياســية ألهداف متصلة باإلنتخابات  كلها عنرص 
النيابية املقبلــة، حيث أن املواجهة التــي حصلت يف قاعة 
األونيسكو، لن تتأخر يف الوصول اىل طاولة مجلس الوزراء، 

خصوصاً وأن جدول األزمــات حافل والربنامج اإلنقاذي يبدو 
محدوداً، وبالتايل، فإن فرصة املناخات اإليجابية التي سادت 
بعــد والدة الحكومة، قد تصبح معرّضــة لإلهتزاز، يف حال 
مل يتّم تطويق عاصفة الســجال العنيف باألمس وعىل وجه 
الخصوص، ســجال نائب رئيس املجلس النيايب إييل الفرزيل 
ورئيــس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل، والذي 
أىت عىل خلفية اتهام األخري لبعــض النواب بتهريب األموال 
بطريقة مخالفــة للقانون اىل مصارف أجنبية بعد »ثورة 17 

ترشين«.
ومن هنا، كشف املصدر نفسه، أن النزاع الذي عاد بقوة اىل 
الواجهة من خــالل املواجهات الكالمية بني النواب، وإن كان 
مل يؤثّر عىل نيل الحكومة الثقة، ولكنه يدّل عىل أن الخالفات 
العميقة بني مكّونات هذه الحكومة ســتكون لها تداعياتها 
القوية عىل التوّجهات السياسية واإلقتصادية املرتقبة، وذلك، 
انطالقاً من أولويات وحسابات كل مكّون سيايس مشارك يف 
السلطة التنفيذية، بغض النظر عن مواقف الكتل املعارضة، أو 

النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومة الرئيس ميقايت.
لكن هذه التناقضات التي ســتحرض بقوة لدى كل محطة 
ستجد الحكومة نفسها مضطرّة التخاذ املوقف املناسب منها، 

ما يعني أن الخالفات ما زالت عميقة، وإن حصلت التســوية 
بعد 13 شهراً من الفراغ الحكومي، مع العلم أن املصدر النيايب 
نفســه، توّقع أن تحّقق هذه الحكومة تقّدماً حيث فشــلت 

الحكومات السابقة ملجموعة عوامل: 
األول، الدعم الخارجي الكالمي واملادي لها.

 الثاين: املوقف الذي ســيّتخذه صنــدوق النقد الدويل من 
املفاوضــات املرتقبة، يف ظــل الحديث عــن أن ميقايت قد 
أجرى اتصاالت أولية مبســؤولني يف الصنــدوق متهيداً لبدء 

اإلستعدادات ملرحلة اإلتفاق عىل برنامج خاص معه.
 الثالث: ما تحّقق عىل صعيد اإلنهيار الكبري لســعر الرصف 
وللقطاعــات اإلقتصادية والحيوية، ســيجعل من أي خطوة 
تّتخذها الحكومة مبثابة الخطوة اإلنقاذية نظراً للواقع املزري 
الذي يعيشه اللبنانيون، والذي قد يدفعهم للرتحيب بأي إجراء 

يؤدي إىل تحسني واقعهم املعييش، ولو بنسبة ضئيلة.
وختم املصدر ذاتــه، متوّقعاً أن تكون مرحلة ما بعد الثقة، 
نقطة انطالق للورشة التي سيطلقها رئيس الحكومة، والتي 
تشــمل كل العناوين الواردة يف البيان الوزاري، مام ســوف 
يحدث الصدمة اإليجابية املطلوبة، ويســاهم يف تخطّي كل 

الرصاعات القدمية والناشئة.

صــــــدمــــــة إيـــــجـــــابـــــيـــــة ُمـــــنـــــتـــــظـــــرة بـــــعـــــد الـــــثـــــقـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة
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الثلثاء 21  أيلول 2021

علــــــــــــــــــــــى هامــــــــــــــــــــــش الجلســــــــــــــــــــــة

ــي!! ــ ــ ــ ــ ــازوت االيرانـ ــ ــ ــ ــ ــزود باملـ ــ ــ ــ ــ ــم تـ ــ ــ ــ ــ ــة لـ ــ ــ ــ ــ الجلسـ

{ اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً عىل 
النائب جورج عدوان حول قرار الحرب والسلم اىل 
ان »القرار 1701 انا ال انكر انه انجز يف عني التينة 
انجزت مسودته انا واملندوب االمرييك والش وهو 
ال يقول ما تقوله، امنا ينص ان تنسق قوات االمم 
املتحــدة مع الجيش اللبناين يف كافة املواضيع، 
كان هناك محاولة لالمر الذي تقوله وقد رفضناه 
باملطلق نعم رفض من قبل لبنان فكل االجتامعات 
العربية ولــوزراء الخارجيــة وللقمة العربية 
جميعها كانت تؤيــد املقاومة، وال مرة املقاومة 
كانت من دون الجيش والشــعب ومن دون الدولة 

اللبنانية والشعب اللبناين صدقني«.
وكان عدوان قد اشار اىل ان القرار 1701 يقول 
انــه يف الجنوب يجب ان ال يكون هناك تواجد اال 

للجيش اللبناين.
{ توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لعضو 
كتلة »الجمهورية القوية« النائب انطوان حبيش 
بالقــول: »خلينا نخلص هالجلســة الله يرىض 
عليك«. وطلب بري من حبيش تخفيف اللهجة بعد 
انفعاله حني تحدث عن صهاريج املازوت االيراين 

وعدم بناء سد نهر العايص.
{ اشار  عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
عيل عــامر ردا عىل مداخلة النائبة روال الطبش 
فاشــار اىل انه »ما كان يريد ان يديل بكلمة يف 
جلســة الثقة، ولكن ال يصح حني تتخىل الدولة 
عن مســؤولياتها يف توفري املقومات الحياتية 
لكل الناس، ويقوم طــرف من االطراف مببادرة 
انسانية بحتة ان يتنطح احد ويقول »اننا حرقنا 
انفاس البلد«، ومن حرق انفاس البلد هو من اعتمد 
السياســات الريعية والسياسات التي استباحت 
الدولة والدســتور«، وطلب شطب كالم الطبش 

حول النفط االيراين من املحرض.
اضــاف عامر خالل اخذ ورد يف القاعة »عيب 
عيــب« ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه 

مطالبا اياه باعتامد النظام وقال »هذا رأيي ورأيك 
ولكن ليس رأي غرينا«.

وردا عىل النائب جورج عدوان متنى النائب عيل 
عامر ان يتطرق ملوضوع السيادة حيال االعتداءات 

االرسائيلية اليومية برا وبحرا وجوا.
{ أشــار رئيس تكتل »لبنــان القوي« النائب  
جربان باســيل ، خالل الجلســة العاّمة ملناقشة  

البيان الــوزاري  والتصويت عىل الّثقة، يف  قرص 
األونيســكو ، إىل »حامية  أموال املودعني  تكون 
أّوال بإعادة هذه األموال، ومجموعها ما ال يقّل عن 
12 مليــار دوالر تحويالت مرصفّية، و5 مليارات 
عرب إحدى رشكات الشــحن، وتحّولت معظمها 
باستنسابّية لصالح نّواب ووزراء وأصحاب نفوذ«.

وعندهــا، عمد نائب رئيس مجلس النواب  إييل 
الفرزيل  مبقاطعة باسيل، متوّجًها إليه بالقول: 
»عليك أن تســّمي النــواب الّذين قلت إنّهم حّولوا 
أمواالً، ألنّك بكالمك هذا تّتهم كّل نائب فينا. لعدم 
االعتــداء عىل الناس، ويجب التســمية وأطالب 

بذلك«.
وهنا، توّجه رئيس مجلس النواب  نبيه بري ، إىل 
باسيل، قائالً: »إذا كان بإمكانك التسمية فلتسّم«. 
بدوره، رّد باســيل قائالً: »أنا لست قاضًيا، ولسُت 

لجنة تحقيق ألسّمي«.
{ استعان النائب جميل السيد بأغنية املوسيقار 
الراحــل ملحم بركات: »من فرح الناس« من اجل 

التعليق عىل الحكومة.
وكان السيد قد طلب من رئيس املجلس النيايب 
نبيه بري االذن بأن يذيع 30 ثانية من االغنية اال ان 
بري رد عليه بأن يغنيها بصوته متوجها اىل السيد 

بالقول: »عارفك شو ناوي«.
وبعد ان اذاع الســيد املقطع من االغنية توجه 
اىل ميقايت بالقول: »حكومتك ما خلقت من رحم 
املعاناة وال من اوجاع الناس وال من قهر الناس وال 

من فقر الناس«.

صدر عن االمانة العامة ملجلس النواب بيان نفت فيه ما يتم تداوله عن اضاءة الجلسة العامة ملجلس 
النــواب باملــازوت االيراين مؤكدة ان كل ما ورد يف هذا االطار غــري صحيح عىل االطالق وان العطل 

الكهربايئ الذي طرأ قد تم اصالحه.

الحكومـــــــــــــــة تنـــــــــــــــال ثقـــــــــــــــة املجلـــــــــــــــس النيابـــــــــــــــي ب 85 صوتاً....ميقاتـــــــــــــــي: ســـــــــــــــنبدأ فـــــــــــــــوراً باالصالحـــــــــــــــات
نالت حكومة نجيب ميقايت ثقة املجلس النيايب بعد جلسة عقدتها 
يف قرص االونيسكو بـ 85 صوتا و15 صوتا ال ثقة. وقد وصل عدد 

املتكلمني اىل 20 نائبا خالل 7 ساعات كالم.
وكان تم تالوة البيان الوزاري يف الجلســة الصباحية وقد حجبت 
»كتلة القوات اللبنانية الثقة والتي تحدثت باســمها النائبة ســريدا 
جعجع فيام اشرط النائب جميل السيد تضمني البيان الوزاري اعتذارا 
من الضباط االربعة ملنح الثقة. اما رئيسة »كتلة املستقبل« النائبة بهية 
الحريري فقد منحت الثقة للحكومة »النه زمن وضع االسراتيجيات 

الوطنية«.

عقــدت يف الثانية عرشة ظهر امس، يف قرص االونيســكو 
الجلســة العامة ملناقشة البيان الوزاري والتصويت عىل الثقة، 
برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وقد تأخرت جلسة منح 
الثقة بسبب انقطاع الكهرباء الكرث من ساعة ونصف الساعة.

بالوقوف دقيقة صمت حدادا عىل شهداء انفجار التليل وتالوة 
مرسومي استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحالية، انطلقت 

الجلسة.

{ ابرز بنود البيان الوزاري {
بــدأ رئيس الحكومة نجيب ميقايت بقــراءة البيان الوزاري 
باختصار، بعدمــا متنى عليه رئيس مجلس ا لنواب نبيه بري، 

نظرا لعدم ضامن توفر الكهرباء مطوال.
مــن ابرز البنــود التي تضمنها البيــان، متابعة العمل عىل 
عودة النازحني الســوريني وتعزيز التواصل مع املجتمع الدويل 
للمســاهمة يف مواجهة اعباء النزوح واســتئناف التفاوض 
الفوري مع صندوق النقد لدويل للوصول اىل اتفاق عىل خطة 

دعم من الصندوق.
كام نــص البيان عىل وضع خطة الصالح القطاع املرصيف 
واعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشــيط الــدورة االقتصادية مبا 
يســاهم يف متويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء 
األولوية لضامن حقوق وأموال املودعني، باإلضافة إىل معاودة 
التفــاوض مع الدائنني لإلتفاق عــىل آلية العادة هيكلة الدين 
العام.وتحــدث البيان أيضاً عن العزم عــىل تصحيح الرواتب 
واألجــور يف القطــاع العام، وبالتــوازي تفعيل لجنة املؤرش 
واجــراء ما يلزم بهدف تصحيح األجــور يف القطاع الخاص، 
واشار البيان إىل العمل عىل إقفال املعابر غري الرشعية وتعزيز 
مراقبة الرشعية منها، والحد من التهرب الرضيبي وتعديل قانون 
املحاســبة العمومية.أما بالنسبة إىل الدعم، فتحدث البيان عن 
توجيه سياسة الدعم الحايل وحرصه مبستحقيه من املواطنني 
اللبنانيني املقيمني واإلنطالق نحو سياسة اجتامعية قادرة عىل 

سد الثغرات االجتامعية.

{ فضل الله: الحكومة متلك فرصا للنجاح {
وكان اول املتحدثني عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن 
فضل لله الذي اكد ان املحاســبة مغيبة ألســباب كثرية ويف 
طليعتها تركيبة النظام السيايس الطائفي، وتواطؤ السلطات 
املتعاقبة منذ نظام ما قبل دستور الطائف، فتحول البيان الوزاري 

إىل جواز مرور للحكومة، وبعدها يصبح طي النسيان.
ورأى ان »أول مؤرش الجدية الحكومة ان تضع فعليا رؤيتها 
مللف الكهرباء موضع التنفيذ، وإلغاء لكل االعتبارات التي عطلت 
الحلول ملوضوع الكهرباء، الحكومة تســتطيع يف اجتامعها 
األول بعد نيل الثقة اتخاذ سلسلة قرارات حيوية تحدث صدمة 
إيجابيــة بدءا من الكهرباء. وعدم العــودة إىل خالفات حول 

الخطة وآلية تطبيقها«.
ويف موضوع املصارف، اكد فضل الله ان النظام املرصيف يف 
لبنان أثبت فشله، واملصارف مل تكن مؤمتنة عىل ودائع اللبنانيني، 
فهــي متارس رسقــة موصوفة لهذه الودائــع، وهي تتحمل 
مســؤولية كربى عام وصلنا إليه من إنهيار مايل واقتصادي، 
ولذلك عليها أن تعيد للمودعني أموالهم من جهة وتتحمل بقدر 
مسؤوليتها عن اإلنهيار العبء يف إعادة تصحيح املسار املايل.

وقال »بعد كل الذي جرى يف لبنان من انهيار وتظاهرات وكشف 
ملفات يف اإلعالم واتهامات متبادلة بالفساد، مل تتم محاسبة 
أي من الفاسدين الكبار، ومل يتمكن أحد من إدخال فاسد واحد 
إىل السجن، فالقضاء يف لبنان إىل اآلن فشل يف القيام مبهمته 
رغم ما بحوزته من آالف الوثائق واملستندات ألنه قضاء ممسوك 

وتابع وال يشعر باستقالليته الذاتية«.

{ جميل السيد :الحكومة مل تولد من رحم 
الناس {

بدوره اعترب النائب جميل السيد، يف كلمته يف جلسة الثقة 
ان »الحكومة الحالية شمعة يف الظالم الدامس«، متوجها اىل 
الرئيس نجيب ميقايت بالقول: »مل تولد الحكومة من رحم الناس 
ومعاناتهــم بل نتيجة املحاصصة«، وقال: »أنت محظوظ ألنك 
دامئا تأيت قبل مصيبة أو بعد مصيبة أو نصف مصيبة، ونأمل 
يف أن تكــون تجربتك ناجحة«.ورأى ان »االتصاالت الخارجية 
هي التي شكلت الحكومة من أجل تأمني املصالح عرب الهيكيليات 
الالزمة«. وقال: »أسباب األزمة تخترص بكلمة واحدة هي »برش 

السلطة والدولة« ونحن أمام »جثة دولة«.

{ سرتيدا جعجع: حكومة وقف االنهيار {
بدورهــا قالت عضو »الجمهورية القوية« ســرتيدا جعجع 
:«يقف لبنان اليوم أمام تحديات كبرية وخطرية بل أمام مفصل 
تاريخي، فإما يبقى لبنان الذي نريد ونحب، والذي بذلنا من أجله 
الغايل والنفيس، وإما ينهار انهيارا كليا ويصل إىل قعر الهاوية 

ويصبح مهددا يف مصريه ويف هويته«.
اضافت: »نحن إذ نناقش البيان الوزاري، فإنني ألفت نظركم 
إىل أن الحكومة الحالية هي محطة موقتة، ويفرتض أن يكون 
عمرها قصريا نسبيا، وبالتايل ال نراهن عليها لتحقيق املعجزات 
بل يف أفضل األحوال إلدارة األزمة. فحكومة الرئيس ميقايت هي 
حكومــة املهمة الصعبة وحكومة الفرصة األخرية ، وحكومة 
وقــف اإلنهيار ومنع اإلنفجار. واألبرز من كل ذلك أنها حكومة 

اإلنتخابات، والرشوع باإلصالحات«.

{ جربان باسيل: ثقتنا مرتبطة بتنفيذ 
االصالحات الالزمة {

من جهته، اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل 
اننا ســنعطي الثقة اوال من باب االيجابية ثانيا من باب تحمل 
املسؤولية وثالثا من باب انقاذ البلد ال تخريبه ، وقال: » سنعطي 
الحكومــة الثقة النها ضنمت مطالبنا يف البيان الوزاري وهذا 
امر ايجايب ال محاصصة وال فرض رشوط. وان مل يكن املســار 

صالحا ميكن سحب الثقة الحقا«.
وتابع: نحن اليوم نعطي ثقــة مرتبطة بتنفيذ االصالحات 
الالزمة وســنكون عندها عىل رأس الداعمني والثقة ستكون 
منزوعــة بعــدم اجــراء ما يلــزم وســنكون عندها ارشس 
املعارضني«،واوضح ان »الثقة ســتكون مرتبطة بخمسة امور 
اساسية: اموال املودعني واالمان االجتامعي، واالصالح املايل،  
وانفجار املرفأ واالنتخابات النيابية باالضافة اىل امور اخرى«.

واكد انه ال ميكن االســتمرار بعدم اجراء 3 امور:«الكابيتال 
كونرتول واســتعادة االموال املحولة للخارج والتدقيق الجنايئ 
وكله ضمن خطة التعــايف املايل الواجب التفاوض عليها مع 
صنــدوق النقد الدويل«، واعترب ان االهم الســتعادة الثقة هو 
مكافحة الفســاد وتابع »من الجيد لحظ انشاء الهيئة الوطنية 
ملكافحة الفســاد ولكن االهم واالرسع وقبل االنتخابات حتى 
تعرف الناس الحقائق وتعرف من تنتخب هو اقرار قانون كشف 
الحسابات واالمالك لكل قائم بخدمة عامة«.كام طالب باسيل 
بــأن يحصل التدقيق الجنايئ يف وزارة الطاقة وباقي الوزارات 

واملؤسسات منذ الـ 90 لليوم.

{ ابو الحسن: نقف عند مفرتق
طرق خطري ومصريي {

من جانبه رأى عضو »كتلة اللقاء الدميوقراطي« النائب هادي 
ابو الحسن »اننا نقف عند مفرتق طرق خطري ومصريي سيحدد 
مستقبل لبنان ووجهه ووجهته وبقاءه مام يضعنا جميعا امام 
مســؤولية تاريخية التحتمل الرتدد واالخطاء وال تحتمل اتباع 
النهج الســابق الذي سبب االخفاقات التي اودت بالبالد والعباد 

اىل الجحيم والهالك.
واعترب ان الواقعية واملوضوعية تدفعنا اىل مناقشــة البيان 
الوزاري مبســؤولية ورصاحة وعدم املسايرة، حرصا منا عىل 
نجاح الحكومة يف مهامها املرتقبة، مبا تشكل من فرصة اخرية 

اذا مل نلتقطها ستضيع ويضيع معها الوطن.

{ بهية الحريري: اننا امام استحقاقات
وطنية ومصريية {

امــا النائبــة بهية الحريري فقالت انه زمــن تجديد الحياة 
التمثيلية ووضع االســرتاتيجيات الوطنية مبسؤولية وتعزيز 
قدرات الجيش اللبناين. وقالت »اننا امام اســتحقاقات وطنية 
ومصريية وخيارات صعبة، وعلينا جميعا مســؤولية تحديد 
االتجاه، فاما الذهاب نحو مئوية جديدة منتظمة، او الذهاب مرة 
اخرى نحو مئوية من الظروف التي قوضت استقرارنا،واعلنت 
الحريــري اننا مننح ثقتنا لحكومــة الرئيس ميقايت من اجل 

خالص لبنان.

{ عز الدين: الثقة التي
ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا {

من ناحيتها، دعت النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة »التنمية 
والتحريــر« اىل ان نؤجل الخالفات الشــخصية ونهب النقاذ 
الوطن املنهار، والشعب املرتوك لطوابري الذل، واكدت ان االزمة 

االقتصادية كارثة وليست انهيارا.
ولفتت اىل ان لبنان مهدد بوجوده وبامنه، مضيفة حان الوقت 
لوضــع رؤية اقتصادية واالنفتاح عىل الخارج بدءا من جارتنا 
االوىل ســوريا. واوضحت عز الدين »مند اليد للحكومة للعمل 
سويا ولنواكب اداءها التفنيذي، والثقة التي ستنالها الحكومة 

هي مسؤوليتنا جميعا الن غري ذلك يعني غرقنا جميعا«.

{ عقيص: الشعب يريد استعادة ودائعه {
واعلــن عضو »تكتــل الجمهورية القويــة« النائب جورج 
عقيــص: »اننا كنا لنعطــي حكومتكم الثقة لو اننا عرثنا عىل 
نفحة ســيادية اما واننا مل نعرث فال حرج علينا ال بل واجب اال 
نثق«، وقال: الشــعب يريد استعادة ودائعه من املصارف ورمي 
الســارقني جميعا يف السجون، فهل تكفي كلمتنا يف معرض 
عبــارة اكرث عجال يف هذا املوضوع؟ اموال املودعني هي امانة 
ايسء استخدامها، وقال: نريد ان نحاسب املامرسات الخاطئة 

ال ان نقوض اركان االقتصاد اللبناين«.

{ رفع الجلسة {
ورفــع رئيس مجلس النواب الجلســة النهارية يف الثالثة 
والنصف اىل الخامسة والنصف ملتابعة مناقشة البيان الوزاري 
ومنــح الثقة للحكومة، واكد ان »اليــوم بدها تنتهي القصة 

ونطرح الثقة حتى لو بقينا حتى منتصف الليل«.

الجلسة املسائية

ميقايت: هل بقي مصارف؟ {
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقايت، خالل كلمته املســائية 
أننا ســنبدأ فورا باالصالحات واشار الىل اننا »يف وضع صحي 
صعــب، وكلنا ثقة بوزير الصحــة الجديد، ونحن يف موضع 
معيــيش واجتامعي صعب وندركه. وأنا أعلم الجهد الذي يقوم 
به وزير الشؤون االجتامعية من دون أي متييز، وأي مساعدة... 
ولن تكون مســاعدات انتخابية بقدر ما هي مســاعدات إىِل 
املحتاجــني«. واعترب أننا »نضع كل جهدنا مع وزير الرتبية يك 
يبدأ العام الدرايس يف شــكل طبيعــي، وهذه رضورة وأولية، 
إضافة إىل وضع الطالب يف الخارج، ووضع النزوح الســوري 
الذي يجب أن تتم معالجته مع اللجان الخاصة يك نؤمن العودة 
اآلمنة لهم«، الفتا إىل أن »يف موضوع انفجار املرفأ يجب إعادة 
تأهيله بشــفافية تامة، وضمن األصــول إضافة إىل رضورة 
التحقيق املحايد. وســتتم متابعة املوضوع إضافة إىل انفجار 

التليل«.
وعن وضع املصارف أشار ميقايت إىل أنه »يحيي العظام وهي 
رميم هل بقي مصارف؟« وأكد: »ســأعمل جاهدا إلعادة البحث 
يف موضوع الحدود البحرية بطريقة علمية ومن دون تخوين«،  
الفتــا اىل انه بدأنا باملفاوضات مع صندوق النقد الدويل واالمر 

ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام بهذه الخطوة«.

{ سعد: شعار »معا لالنقاذ« شعار فارغ {
واشــار النائب أسامة سعد،  إىل أن »البلد يلفظ انفاسه، ولن 
نبيــع اللبنانيني اوهاًما، انتم مدانون يــا كل من تداول الحكم 
وقرر السياســات«، الفًتا إىل أنه »ترفــع الحكومة الدعم بال 
بدائل فيتحمل الناس املزيد من الخســائر، خرس الناس الكثري 
دون رفة جفن من بيانكم الوزاري، والبطاقة التمويلية ال تعوض 
الخســائر، واالمالك العامة هي اموال الشــعب وملك االجيال 

القادمة«.
واعترب أن »بيان الحكومة يف رؤيته االنقاذية يســعى اىل 
اســرتضاء الخارج والبيان الوزاري ال يضع اي اســاس راسخ 
ملرشوع تغيريي يحتاجه لبنان بشدة، وال نجد يف بيان الحكومة 
ما يطمنئ اللبناين نحو غده«، واكد أن »البيان يســتدعي اسئلة 
ملحة، كيف ســتعكس الحكومة مصالح لبنان وشــعبه يف 
سياســتها الخارجية، وهل اطــراف الحكومة متفاهمة عىل 
سياســات لبنان الخارجية، ام ان التذايك واللعب عىل الحبال 
ســيكونان سيدا املوقف«، معتربًا أن »ثروة لبنان من نفط وغاز 
مهددة وهو ما يفرض اصدار مرســوم تعديل الحدود وارساله 

اىل االمم املتحدة«.

{ الطبش: ثقة الن البلد ما عاد يحتمل {
وأوضحت عضو كتلة »املســتقبل« النائبة روال الطبش، ، أنه 
نعطي »ثقة ألن البلد ما عاد يحمل، تالعبوا بالدولة وبالشــعب 
عىل مدى 13 شــهرا، ألن جرناال أضــاع البوصلة فأراد ترتيب 
التاريخ من جديد، ومرة أخرى عىل حساب العيش املشرتك، وألن 
ظهور الناس ما عادت تتحمل جلدا، يف مأكلها، يف دوائها، يف 

أطفالها، يف أدىن أدىن حقوق العيش«.
وأكدت أن »الناس يسألون، ثقة النهاء الفساد واملحسوبيات؟ 
ثقة تعيد الســيادة فال تبقى معابر خارج الرشعية؟ ثقة تنزع 
الرشعيــة عن صهاريــج عابرة للحدود متــأ خزانات دويلة 
حرقت أنفاس الدولة؟ ونســأل مع الناس: ملاذا مل نسمع موقفا 
رسيعــا من الدولة تجاه الصور املنفرة واحتفاالت النرص بعبور 

الصهاريج؟«.

{ عدوان عن النفط االيراين: ال يحق الحد 
استباحة الحدود {

واشار عضو تكتل »الجمهورية القوية« النائب جورج عدوان 
اىل ان »الظرف الذي نعيشه اليوم من أصعب الظروف التي مرّت 
بها البالد منذ ســنوات طويلة حيث يعاين فيه املواطن من كّل 

مختلف  يطال  واإلذالل  يشء 
التفاصيل الحياتية«.

اإليراين،  النفــط  وعــن 
واكد بانه  عبثاً نحاول ترميم 
مبحيطه  لبنــان  عالقــات 
وعبثاً نتحدث عن السيادة إذ 
ال يحق ألحد استباحة الحدود 
ولرئيــس الحكومــة نجيب 
أقول  االســتنكار ال  ميقايت 
يكفي، وقــال مليقايت »عليك 
الســيادة ال تتجزأ  إن  القول 
تطبيق  عن  نتكلــم  وعندها 
القوانني،  إذ القوانني ال ميكن 
الضعيف  عــىل  تطبيقهــا 

واستثناء القوي«.
واعترب عدوان بانه ال ميكن 
ألي فريق ان يستبيح الحدود 
بشــاحنات  ومير  اللبنانية  
عربها خارقا السيادة اللبنانية 

التــي ال تتجزأ، واملقاومــة يشء مقدس، إمنا املقاومة يف كل 
دول العامل مفهومها أنها تقوم عندما تسقط الدولة، وال ميكن 
أن تقــوم عندما تكون هناك دولة، وإن كنا نريد فعال أن نحرتم 
ســيادة الدولة يجب أن نحرتم قرار الحرب والســلم، ويجب أن 
نجد ملقاومة املواطنني إطارا ضمن الدولة، ويجب ان يبقى قرار 
الحرب والســلم خارج الدولة، فهذا أمر ال ميكن أن نســتمر به. 
واعترب بان املصلحة الشخصية والحزبية والسلطوية متّر قبل 

املصلحة العامة وهذا ُملّخص املرحلة.
وتوجه مليقايت بالقول: »من الواضح أن هناك أكرثية ستعطي 
الثقة لحكومتك وهذا قد يعطيك دفعاً لتكمل، ولكن: هناك ثقتان، 
ثقة الناس وثقة املجتمع الدويل الذي سيتعاطى معك، والثقتان 
تؤخــذان وال تعطيان، ونحن ككتلة جمهورية قوية لن نعطي 
الثقة، ولكن أي عمل ســتقوم به حكومتك خارج املفاهيم التي 
تحدثنا عنها، ســتجدنا أمامك وبجانبك وبجانب كل الخرييني 

الذين يريدون الخري لهذا البلد«.

{ طرابليس: سنمنح ثقة مرشوطة {
واشار عضو »اللقاء التشاوري» النائب عدنان طرابليس، اىل 
أننــا »نريد الحــق وال نريد الكيديات، والحكومة مطالبة بأن ال 
تدمر الفقراء برفع الدعم دون بدائل رسيعة، والعمل عىل كشف 
الفساد ومحاسبة الفاســدين باالضافة اىل استعادة االموال 
املنهوبة، والحكومة مطالبة فوًرا بوضع خطة للكهرباء واملياه 

والنقل املشرتك والقطاع الصحية والرتبوي«.
وعن املحروقات اشار إىل أنه »فلتأيت املحروقات من اي دولة 
صديقة او شــقيقة ونشكر كل دولة تساعد لبنان«، معتربًا أنه 
»سنحكم عىل هذه الحكومة بناء عىل افعالها وسنمنحها ثقة 
مرشوطة بالشفافية واملصداقية واللقاء التشاوري مبا ميثله 

سرياقب الحكومة وينتظر النتائج«.

{ روكز: شكل قبيح للمحاصصة {
وأشــار النائب شــامل روكز، إىل أن »13 شــهرًا أُهدرت من 
حيــاة اللبنانيني، يف مناكفات التأجيل واالعتذار، ومن املعاناة، 
وبسحر ساحر تولّدت الحكومة«، وأكد أن »الحكومة هي شكل 
قبيح للمحاصصة، ونجد أنفســنا أمام مجموعة من التعيينات 
السياسية، وهي تشكيلة تأمني املصالح عىل حساب االصالح، 
شــكّلتها طبقة سياسية، تسببت بخراب البلد، وتطلب ثقتنا«، 
ولفت إىل أن »هذه التشــكيلة تفوح منهــا رائحة االنتهازية 
والتحضري لالنتخابات، ومن َخرُب ادائكم يف تقسيم الغنائم، لن 

يخفى عليه هذا األمر«.
وأشــار إىل أن »ما يهمنا هو لجــم التدهور، وحامية األمن 
الغذايئ والصحي واالجتامعي، ويجب اقرار البطاقة التمويلية، 
وفــق رقابة صارمــة، ليك ال تتحول إىل بطاقــة انتخابية«، 
موضًحا أنه »يجب العمل عىل اســرتداد األموال املنهوبة، وتبنّي 

اليوم أنهم معروفون«.

{ حبيش: ال ثقة {
واشــار  عضو »تكتل الجمهورية القويــة« النائب انطوان 
حبيش اىل انه عندما شــكل سعد الحريري حكومته السابقة 
الذي تراســها، طلب منه رئيس القوات ســمري جعجع وزارة 
الطاقــة ووعد بتأمني الكهرباء خالل ســنتني، والتزم أنه يف 
حال تحقق هذا األمر، يستقيل كّل وزراء القّوات اللبنانّية، واكد 
حبيش بانه ال ثقة حتى إيجاد مسؤولني يحّددون أهدافاً واضحة 
ويتحّملون مســؤولياتهم وال ثقة لحكومة متأتية عن سلطة 

كابوس فقدت رشعّيتها.

{ حبيش: عرص 
تصنيف الشهداء {

أشار عضو كتلة »املستقبل«، 
النائــب هــادي حبيش اىل أن 
»عــكار محــارصة من بعض 
أبنائهــا الخارجني عن القانون 
الذين يقومون يومياً مبصادرة 
املتوجهة  املحروقات  شاحنات 
إىل بلداتهــا وعىل أعني ومرأى 
من الجيــش واألجهزة االمنية 
ولكن ال حياة ملن تنادي«، معتربًا 
أنه »من واجب الجيش اللبناين 
فتح  وتأمني  مناطقتنا  حامية 
طرقاتها من دون منة من أحد 
ومن واجــب األجهزة األمنية 
الحصار عن عكار فأصبح  فّك 
تأمني املحروقات لهذه املنطقة 
الطرقات«.  قطّاع  رحمة  تحت 
ولفــت إىل أن »فاجعة التليل 
هي نتيجة هذا الحصار والناس 
تسأل ملاذا مل تُحل هذه القضية 
عــىل املجلس العديل أســوة 
بانفجار مرفــأ بريوت؟ إال إذا 
أصبحنــا يف عــرص تصنيف 
الشــهداء بني شهداء فئة أوىل 

وشهداء فئة ثانية«.

{ جهاد الصمد: لن 
امنح الثقة للحكومة {

الصمد  النائــب جهاد  اعلن 
بأنه »لن مينح الثقة للحكومة 
الحكومــة  وإن كان رئيــس 
نجيــب ميقايت يحــوذ عىل 
ثقتي الشخصية، آمال اال يكون 
الخالف يف الرأي مفســدا للود 
واعترب  املتبــادل«،  واالحرتام 
الصمد بــان الحكومة الحالية 
هــي حكومــة محاصصة او 
حكومــة وزراء مرتكبــني او 
مجهولــني. ولفت اىل انه متت 
تفريغ املبادرة الفرنسية. وسال 
كيف امنح الثقة لحكومة وزير 

داخليتها لديه ملفات داخلية امام التفتيش القضايئ وهو رشيك 
يف فضيحة »االيدن بــاي«، وكيف امنح الثقة لحكومة رشط 

التوزير فيها »اما ان توافق او تنافق او عليك ان تفارق«.

{ درويش: حكومة الفرصة االخرية {
واشار عضو كتلة »الوسط املستقل« النائب عيل درويش إىل 
»أن الحكومة هي حكومة الفرصة األخرية، ولفت إىل أن »الوقت 
ليس متاًحا للمناكفات، وال أحد قادر عىل تســجيل الحسابات، 
فالبلد يحتاج إىل الوسطية يف التعامل«، وأوضح ، أن »لبنان كان 
يعاين بكل مناطقه، وطرابلس كانت اســاس يف هذه املعاناة، 
فطرابلس عانت بفعل االهامل الرسمي، وهي بحاجة النعاش، 
وكنــت قد حذرت مــن ذلك ومل نجد اذان صاغية، ونتوجه لهذه 
الحكومة، أن تنظر لوضع طرابلس«، واعترب درويش، أن »بالرغم 
من عدم متثيل طيف أسايس يف لبنان، وهي الطائفة العلوية، 
ولكننا عىل أمل أن الحكومة ستكون سندا لهذا الطيف األسايس 

يف تاريخ لبنان«

{ ترزيان: للمناسفة عىل املشاريع {
أشــار عضو كتلة النواب األرمن، النائب هاغوب ترزيان،  إىل 
أنه »يجب عــىل الحكومة ان تعمل عىل االنتقال من االقتصاد 
الريعي اىل االقتصاد املنتج«، الفًتا إىل أنه »نريد حوافز للقطاع 
الخــاص وعىل املصارف ان تفــرج عن االموال، ومن الواجبات 
عىل الحكومة اســتقطاب املستثمرين، فالوطن لن يستقيم اال 
اذا حولنا الجدل العقيم اىل منافسة عىل املشاريع«، واعترب أن 
»الشــعب مرتوك ملصريه وال يوجد وقت لنضيعه، ونحن باسم 
كتلة النواب االرمن ننرتك الحكم للشــعب والثقة تكتســب وال 

تعطى«.

{ الدويهي: سأكون باملرصاد {
اعترب عضو »التكتل الوطني« النائب اســطفان الدويهي أن 
»منطق الحصص اســتمر حارضًا، وبالرغــم من ظروف البلد 
الخطــرية، وكأن البعــض ال يهتم برصخات الناس«، مشــريًا 
إىل أن »13 شــهرًا حتى ولدت الحكومة بســحر ساحر، نتيجة 
ضغوطــات خارجية، وكيف أن البعــض تنازل عن رشوطه«.

وأوضح، أن »طوابري الذل، مل تحرّك عند جزء كبري شــعرة، ومل 
يرف لهم جفن، وكاد الهيكل أن يســقط فوق الجميع، وهمهم 

الوحيد مصالحهم«.

{ رعد: نجدد استعدادنا للتعاون مع الحكومة {
واوضــح رئيس كتلــة »الوفاء للمقاومــة« النائب محمد 
رعــد  بانه »كل االزمــات يف لبنان اريد لها ان تنفجر مجتمعة 
وتســتهدف وفق محاولة للوصول القرسي اىل انهاء وتقصري 
والية رئيس الجمهورية واســقاط الحكومة واجراء انتخابات 
نيابيــة مبكرة، وملواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تأمني املازوت 
من ايران ليصدم كل من خطط وليبعث ارســال رسالة صمود 
وطني«، واكد بان قرار امني عام حزب الله السيد حسن نرصالله 
إدخــال املحروقات اإليرانية قرار وطني بامتياز وكرس الحصار 
وأكد قدرة الردع الوطني املقاوم، وهو قرار لبناين سيادّي يكرّس 
حــّق الدفاع عن النفس، ولقد احرج هذا القرار االدارة االمريكية 

واخرج صيصانها يرصخون.
ونصح رعد الحكومة بإعتامد جدول اولويات متواضع والعمل 
عىل تنفيذه لتنتقل بعد ذلك اىل جدول اخر ونؤيد وضع تحسني 
الطاقــة والكهرباء وتامني الدواء صفة امللفات الداهمة اضافة 
اىل ملف انقاذ العام الدرايس والجامعي وخفض اســعار املواد 
االستهالكية، واعلن رعد منح الحكومة الثقة، ونحن سنتعاون 

معها ونتمنى لها ولرئيسها التوفيق.

الحكومة تتقبل التهاين من النواب
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ــدة ــ ــدي ــ ــات ج ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ عــــــــودة مـــــع ام
اييل يوسف العاقوري

كلنا يدرك صعوبــة العودة اىل التعليم الحضــوري يف ظل هذه 
االزمة االقتصادية الحادة والكل يعي ان التحديات صعبة وان طريق 
العودة شــاق. الدولة ممثلة بوزارة الرتبية واملركز الرتبوي للبحوث 
واالمناء، تخوض منذ عامني تقريبــا تجربة التحول الرقمي ان كان 
يف االدارة او التعليــم والهدف كان عدم اضاعة العامني الدراســيني 

املنرصمني عىل الطالب.
كذلــك كل الجامعات واملدارس الخاصــة والكاثوليكية باالخص، 
عمــدت منذ اللحظة االوىل عىل تلقف تبعــات عدم الحضور وبدأت 
ورشــة عمل بكافة مكاتبها الرتبوية وكان الهــدف ايضا مواكبة 
الطالب عن بعد وتأمني كل ما يلزم لهم من مواد اساسية ومساعدة 

للوصول اىل النجاح.
وميكننا القــول بان الكل عمل قدر املســتطاع اليصال املعلومات 
الالزمة لطالبه وان كانت االمكانيات متفاوتة بني مؤسسة واخرى 

وبني منطقة واخرى.
اذا لقد عملنا جاهدين لعدم اضاعة العامني الدراســيني املنرصمني 
بســبب وباء كورونا، لكن اآليت اعظم، ومع االنحســار املبديئ لهذا 
الوباء، اتتنا مصائب من نوع آخــر وارى انه ليس لها اي دواء او اي 

لقاح ان مل نعمل سويا وهذا هو التحدي االكرب!
نحن نقف عشية افتتاح العام الدرايس واالزمة االقتصادية ترخي 
بثقلها عىل الجميع، ادارات الجامعات واملدارس، االهل والطالب وكل 

العاملني يف هذا القطاع وخصوصا االساتذة واملعلمني منهم.
اذا كيــف ملؤسســاتنا الرتبوية ان تخرج من هذه االزمة ســاملة 
منترصة؟ سؤال طرحه االمني العام للمدارس الكاثوليكية يف املؤمتر 
السابع والعرشين الذي عقد يف الخامس عرش من هذا الشهر تحت 

عنوان »نحو امكانيات جديدة«.
جاء املؤمتر السنوي للمؤسسات الرتبوية الكاثوليكية هذه السنة 
بنظرة تفاؤلية رغم كل العوائق واالزمات املتتالية: فمن هذا العنوان 
نرى مدى جدية هذه املؤسســات يف وضع اسرتاتيجيات استثنائية 

يف طل ظروف استثنائية وازمنة جديدة بكل ما للكلمة من معنى.
اذا الكنيسة، عرب االمانة العامد للمدارس الكاثوليكية وعرب اللجنة 
االسقفية للمؤسسات الرتبوية الكاثوليكية، تسعى جاهدة للحفاظ 
عىل كل مؤسســة وبالتايل الحفاظ عىل كل طالب من طالبها، انه 
زمن التعاضد والتعــاون والخدمة املتبادلة، هكــذا وصف  يل احد 

املطارنة هذا الزمن الذي نواجهه.
لقد قصد التعاون باملعنى العريض اي التآزر يف حمل املســؤولية 
بني القطــاع الخاص والدولــة والتضامن باملعنــى العائيل اي بني 

املؤسسات الرتبوية واالهايل.
هنا نســأل ما هي الخطوات العملية التي ينبغــي اتخاذها عىل 

مستوى الدولة النقاذ القطاع الرتبوي من التفكك؟
ما هي سياسة االمانة العامة للمدارس الكاثوليكية للتخفيف من 

ثقل هذه االزمة غري املسبوقة؟
هل الكوادر التعليمية قادرة عىل تحّمل جزء من تبعات هذه االزمة؟

ما هو دور لجان االهل يف هذا السياق؟
اذا اســئلة عديدة تطرح عىل بســاط البحث والهدف ايجاد حلول 
ناجعة بدءا من الدولة، مرورا بالكنيسة ووصوال اىل املعلمني ولجان 
االهل، لكن تبقــى الدولة هي املســؤول االول واالخري ويبقى الحل 

عندها!!
عىل عاتق الدولة عــرب وزارة الرتبية واملركــز الرتبوي للبحوث 
واالمناء مســؤولية وضع خطة طارئة وعملية بدءا من رصد نقاط 
ضعف السنتني املاضيتني بالتنسيق مع الوزارات املعنية بهذا القطاع 
ونقابــات املعلمني يف القطاعني العام والخــاص وصوال اىل تعزيز 
قدرات االســتاذ تربويا ونفسيا وماديا )لقد تطرقت اىل هذه الخطة 

باسهاب يف مقال سابق تحت عنوان »املصري مجهول«(.
 لقد تناولت ايضا، دور املؤسسات الرتبوية الكاثوليكية يف لبنان 
والرشق يف مقال يل تحت عنوان »منارة الرتبية يف الرشق« شارحا 

دورها عرب العصور وتأثريها االيجايب يف بناء االنسان واالوطان.
لالمانة العامة للمدارس الكاثوليكية رؤية واضحة وشاملة تقوم 

عىل ثالوث ذهبي:
- املحافظة عىل الرســالة الرتبوية من خالل تعزيز املؤسســات 

الكاثوليكية.
- ضامن توفري الخدمة الرتبوية لكافة رشائح املجتمع.

- صون حقوق املعلمني للعيش الكريم.
وذلك عرب اعتامد ميثاق تربوي جديــد ينظم العالقة بني عنارص 

العائلة الرتبوية، اي االدارة واملعلمني واالهل والطالب.
يقع عىل عاتق كل استاذ ومعلم مسؤولية التطور املهني من خالل 
التعلم املستمر وتعزيز القدرات العملية ملواكبة هذه االزمنة الجديدة، 

اذ ان لكل زمن تحدياته وصعوباته وباملقابل له اجوبته وحلوله.
للجان االهــل دور كبري يف العمليــة الرتبوية، فهــم املعنيون 
املبارشون هم يضعون بني ايادينا »االمثن« لديهم، ويرجون ان يحقق 

اوالدهم اعىل درجات الثقافة والعلم والتفوق.
اذا الكل معني ومســؤول وله دوره يف ايصال مركب الرتبية اىل 
شــاطىء االمان والعودة اىل املــدارس والجامعات هي من اولويات 

املعنيني عن هذا القطاع.
هــذه العودة يجب ان تكون محتمة وفورية ومبنية عىل اســس 
متينة تعيد لكل فرد من هــذه العائلة ما فقده خالل الفرتة املاضية. 
عودة مع امكانيات جديدة عىل كافة املســتويات االدارية والرتبوية 

والنفسية واملهنية واملادية.
من هنــا تأيت اهمية املؤمتر الرتبوي املنوي عقده يف االســابيع 
املقبلة تحت رعايــة فخامة رئيس الجمهوريــة وعىل الجميع ان 
يتعاونــوا لتحقيق املطالب املحقــة ان كان املؤسســات الرتبوية 
واالســاتذة والطالب واالهل. هذه الورشــة معنية بتحقيق االمان 
الرتبوي العضاء هذه العائلة تبدأ باصــدار البطاقة الرتبوية مرورا 
باعطــاء املدارس املجانيــة حقوقها وحل للقانــون 46 يف معظم 

املدارس الخاصة وصوال لكل شاردة وواردة تخص هذا القطاع.
وكل ذلك بالرشاكة الكاملة يف صنــع القرار بني القطاعني العام 

والخاص واحرتام خصوصية كل قطاع.
يف الختام اقول وكلني ثقة بــأن العاملني يف هذا القطاع همهم 
االول واالخري اســتعادة الثقة، فهذا القطاع هو منارة الرتبية والعلم 
والثقافة يف هذا الرشق،والكل يدرك اهمية دور لبنان يف هذا املجال، 
فجامعات الرشق والغرب تعرف عن قرب قدرات خريجينا يف الثانوية 
العامــة وخريجينا من الجامعــات اللبنانية الذيــن ينوون متابعة 

دراساتهم املعمقة خارجا.
نعم التحديات صعبة وهذه االزمنــة الجديدة بحاجة اىل اجوبة 
جديدة ومقاربــات مختلفة مبعنى العمل عــىل االولويات واطالق 
رؤية عرصية تواكــب التطور الحاصــل ان كان يف العمل االداري 

للرتبية ومفهوم الرتبية واساليب التعليم الحضوري اومن بعد،
فالتحول الرقمي داهم جدا!

والن عنوان املؤمتر السنوي للمؤسسات الرتبوية الكاثوليكية هو 
»نحو امكانيات جديدة« علينــا جميعا البحث بعمق ومبهنية عالية 

وبرؤية ابتكارية مختلفة عن هذه االمكانيات الجديدة.
نعم الكل يتحمل مسؤوليته ،ادارات واساتذة واهل وبالطبع الدولة 
فالعائلــة الرتبوية ان مل تُنصف معنويا وماديا نكون قد ســاهمنا 

بتدمري آخر مكمن خري يف هذا الوطن!
والن الرتبية يف لبنان هي منــارة يف هذا الرشق والننا مؤمنون 
بدورنــا يف هذه املنطقة والننا ابناء الرجــاء ال بد ان تنجيل الغيمة 
السوداء عن ســامء الوطن ويلوح يف االفق نور الخالص ،نور الرب 

املخلص النور الحقيقي واملؤكد.
والننــا ابناء وآباء هذه املؤسســات نحن ملتزمــون حتى العظم 
بالعودة الفورية اىل رسوحها والعمل للحفاظ عليها برموش اعيننا.

نحن عائــدون الننا مؤمنون بأن هذه الــروح هي مكان للفكر 
ولالبداع ولالرتقاء ولالبتكار وسنصل سويا اىل بر االمان وسنكون 

جزءا من املعجزة بربكة الرب ونعمه!

ــذرة ق سياسية  للعبة  يخضع  ــصــرف  ال ســعــر  تــحــريــر  ــار«:  ــديـ »الـ ـــ  ل ــراد  مـ حــســن 
ــن دونـــهـــا  ــ ــش م ــي ــع ي لــلــبــنــان ان  يُـــمـــكـــن  الـــتـــي ال  ــة  ــ ــرئ ــ ال ــي  ــا هــ ــ ــوري ســ

زياد العسل 

الحكومة  الصرب مع تشــكل  اللبنانيون بفارغ  ينتظر 
الجديدة، بــدء الحلول الجذرية ملعالجة االزمات العاصفة 
والصعبة التي يعــاين منها لبنــان، ويتمنون ان تكون 
الحكومة الجديدة عىل قدر املسؤولية امللقاة عىل عاتقها، 
وسط تغرّيات اقليمية ودولية قد تساهم يف دخول لبنان 
منعطفا صحيا عىل املســتوى الســيايس - االجتامعي 

واالقتصادي يعيد ترتيب املشهد برمته. 
الوزير السابق حســن مراد قال لـ »الديار« أن املشهد 
بشــكل عــام كان يف وضع فوضوي منــذ 17 ترشين، 
واالنهيــار كان ارسع مام كان مخططاً لــه، فقد كانوا 
يخططــون بان تــأيت حكومة تنفــذ رشوط الصندق، 

ويف االنهيار مثة تدحــرج رسيع أدى اىل أزمة اجتامعية 
واقتصادية كربى يف السلع واملحروقات، فاآلبار النفطية 
التي اكتشــفتها االجهزة قد وجدت هــذا العام وليس امر 
ســابق الوانه، ونحن كنا نناشد حكومة حسان دياب التي 
اخطأت والتي مل تكن عىل قدر املســؤولية، واعترب ان هذه 
الحكومة مطلوب منها ان تلجم االنهيار، وان تعاود اقالعها 
بعد تحقيق االمور املركزية والحقوق االولية، بشكل متواٍز 
مــع رشوط الصندوق ومل يكن هناك مــن يتجرأ أن يقوم 
بهذه االصالحات. واشار اىل ان االنهيار االقتصادي حقق 
هذه الرشوط بطريقة غري مبارشة، واكد ان تحرير ســعر 
الرصف يخضع للعبة سياسية قذرة دون تنظيم اقتصادي، 

فبناء البلد والدوالر واالنهيار وبناء البلد غري مربوط باسم 
شــخص ســيايس او عائلة، واملجتمع الــدويل لديه نية 
مساعدة وليست نية محارصة. ورأى ان املشاكل االقليمية 
التي تتسارع مل تدع لبنان يركب عىل سكة الحلول الريعة، 
والعراق ومرص وايران دول صديقة مشــكورة تساهم يف 
مساعدتنا، ولكن هذه حلول مؤقتة واملطلوب هواملعالجة 
البنيوية لالزمات التي تعصف بالبلد عىل شتى الصعد، وهو 
اجتثاث الفســاد والهدر الذي يعشعش يف مفاصل الدولة 

وسوى ذلك ليس سوى مضيعة للوقت.
وطالب بان تصبح سياســة االستدانة من املايض بعد ان 
دّمرت اقتصاد الكيان ومستقبل قاطنيه، فهذا الدين كنا نأخذه 
ونعاود االسترياد به يف مكان آخر، فالدورة نفسها وال مجال 

لتحقيق ربح وطني يف هذه الدورة التي يدرك املجتمع الدويل 
ان القييمني عىل لبنان لن يستثمروها يف مشاريع انتاجية.

فيام يتعلق بالشــق الرتبوي يتحدث مراد الذي يشغل 
ايضا مركز مدير عام مؤسسات »الغد االفضل« ان املعيق 
املركزي للعام الدرايس هو املحروقات، باالضافة للكورونا 
التي تركت تداعايتها، ليـــأيت الوضع االقتصادي مبثابة 
رصاصة الرحمة عىل االهــايل، وادارة املدارس واملعلمني 
الذين اضحت رواتبهم دون قيمة تذكر،فاملطلوب اليوم من 
الدولة السامح للمدارس بقروض ميرة ورشاء البضاعة 
بالدوالر عىل اساس سعر الرصف الرسمي، وتعويض لكل 
االســتاذة بدل نقل وتعاقد مع محطات لرشاء محروقات 

مدعومة وسوى ذلك من البديهيات.
فيام يتعلق بالعالقة مع سوريا ودور سوريا يف لبنان 
واالمة جمعاء بعد االنتصــارات التي حققتها، يرى مراد ان 
ســوريا هي قلب العروبة النابض، ونحن كنا وسنبقى اىل 
جانب ســوريا التي ال مفر للبنان اال ان يتعاطى مع سوريا 
التي يدخل الطريق معها ما يقارب املليار دوالر عرب االسترياد 
والتصدير، فسوريا هي البوابة عىل العمق العريب، وسوريا 
سيكون لها الدور االسايس يف جامعة الدول العربية، بعد 
ان اقتنع الجميع ان الرئيس االسد وسوريا يف قلب املعادلة 
االقليمية بعد الثبات واالنتصار الذي تحقق، وقد رأينا الوفد 
السوري يف االمارات من خالل لقاء وزراء السياحة كنموذج 
عن عودة ســوريا يف املرحلة لشتى مرافق الحياة العربية، 

وهذا االمر الصحي والطبيعي لدولة قدمت الكثري للعروبة.

ــل حـــكـــومـــتـــه الـــثـــقـــة؟ ــيـ ــد نـ ــعـ ــل طـــرابـــلـــس مـــيـــقـــاتـــي بـ ــب ــق ــت ــس ــف ســت ــيـ كـ
دموع االسمر

ترتبط زيارة  الرئيــس نجيب ميقايت 
اىل طرابلس بالثقة التي نالها امس، لكن 
هل مينح اهل املدينة الثقة لنائبهم الذي 

اصبح رئيسا للحكومة للمرة الثالثة؟
من  االخــرية   اللمســات  وضعــت  
قبــل موظفي قرص الرئيــس يف امليناء 
الســتقباله، لكن دون تحديــد املواعيد 
الســتقبال املهنئني، الن الزيــارة تحدد 
خالل االربع والعرشين ســاعة االخرية 

قبيل توجهه اىل مدينته.  
مل ينس الطرابلســيون يوم تشــكلت 
حكومتــي ميقــايت يف 200٥ و 2011 
كيف لبســت طرابلس حلة الفرح، وقبل 
وصــول الرئيــس اىل منزله يف معرض 
الوفود  وصلــت  الدويل  كرامي  رشــيد 
الشــعبية اىل باحــة املنــزل باالالف، 
وانتظرت ســاعات تحت اشعة الشمس 

لتقديم التهاين البن طرابلس. 
بعد عرش ســنوات عاد ميقايت وشكل حكومته الثالثة، 
غري ان الظروف تغريت واالوضاع املعيشــية واالقتصادية 
تضغط باثقالها عــىل املواطنني، خاصة يف طرابلس التي 

صنفت االفقر عىل شاطىء املتوسط.
نال الرئيس ثقة مجلس النواب، بانتظار املباركة الشعبية 
من اهــل مدينته الذين لطاملا رافقوا مرشوعه الســيايس 
وقدموا له كل الدعم ملحاربة شياطني السياسة، خصوصا 
من ســّولت لهم اياديهم التطاول عىل اهل املدينة وتدمري 

بنيتها التحتيــة، كام فعل »التيار االزرق« الذي مل يول اهل 

طرابلس اهتامما، اال مد االحياء الفقرية بالسالح والذخرية 

وفتح جولة عنف تلو االخرى خدمة الجندات خارجية.

وتعتقد اوســاط طرابلســية ان بعض االســباب التي 

منعت ميقايت من الحضــور اىل طرابلس وتقبل التهاين 

كعادته عقب اعالن  تشــكيل الحكومــة، اولها يعود اىل 

تريثه لنيل الثقة، ومن جهة ثانية اىل االزمات االقتصادية 

امام  الحلول وصد االبواب  املتفاقمة، وغياب  واالجتامعية 

اوجاع النــاس. اضافة اىل ســبب آخر 
رمبا يتعلق بقلق لدى اوســاط ميقايت 
الغاضبني بني انصاره  من تســلل بعض 
وتخريب االحتفاالت املتوقعة، وقد يكون 
االعتذار من  الرتيث ورمبــا  اىل  االتجاه 
املهنئــني من عدم تقبل التهاين بســبب 

سوء االوضاع االجتامعية والصحية.
يف كافة االحوال الطرابلسيون اجامال 
غري مهتمني بتهنئة او استقبال، فاالوضاع 
بلغت مرحلة ال ميكن بعدها االنتظار يف 
ظل املعاناة القاسية مع املازوت والبنزين 
والدواء واالستشــفاء،وما يهم هؤالء هو 
ان يتمكن ابن مدينتهــم من اعادة التيار 
الكهربايئ اىل املدينة التي تعيش بالظالم، 
وأن تشعشع من جديد، وان تعود محطات 
الوقود اىل العمل كاملعتاد، وان يأيت اليوم 
يستغني فيه املواطنون عن فاتورة كهرباء 
ثانية تــوازي راتب موظف او جندي، وان 
يتمكــن املواطن من االستشــفاء حيث 
املرىض  يهدد  االستشفايئ  الخطر  اصبح 
الفقراء الذين ال يستطيعون تسديد مبلغ خمسني مليون لرية 

قبل الدخول اىل املستشفى.
يعلق الطرابلســيون ثقتهم مبيقــايت بقدر متكنه من 
رفع ســيف القهر والذل عن رقابهم، وهذا ما ابداه كثريون 
عرب مواقــع التواصل االجتامعي ويف مجالس شــعبية 
طرابلســية، وبانتظار عودة ميقايت اىل دارته حامال معه 
طاقة كهربائية تــيء املدينة من جديد وتنشــلها من 

العتمة.

ــي صيدا ــع هــبــة املــــازوت االيـــرانـــي ف ــوزي بـــدء ت
ــه ــل ــادرة حــــزب ال ــ ــب ــ ــت عــلــى م ــنـ ــلـــمـــات اثـ وكـ

ــاء ــ ــض ــ  وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع اســـتـــقـــبـــل اع
الجيش ــد  ــائ ق ــرئــاســة  ب الــعــســكــري  املــجــلــس 

خالل عملية التوزيع

سليم مع اعضاء املجلس العسكري برئاسة عون

تسلمت صباح امس املؤسسات والجمعيات 
االنســانية والخدماتية ودور االيتام واملسنني 
واملستشفيات يف مدينة صيدا، حصصها من 
 هبة املازوت االيراين التي قدمها »حزب الله«.

ونوه ممثلو هذه املؤسســات التي كانت عىل 
شفري االقفال بســبب فقدان املازوت بالهبة 
واعتربوا أن »العمل االنساين والخدمايت ليس 
غريبا عىل حزب الله، وهــو الذي قدم الدماء 
والشهداء والجرحى يف مسرية مقاومة العدو 
واعطى الغــايل والنفيــس والتضحيات يف 
واالرهابيني  الصهاينــة  من  االعداء  مواجهة 
والتكفرييني لينعم شــعبه باالمــن واالمان، 
وها هــو اليــوم يعمل عىل كــر الحصار 

يألو جهدا  االقتصادي والنفطي والغذايئ ولن 
لتوفري كل حاجــات املجتمــع اللبناين عىل 
 اختالف طوائفه ومذاهبه وتباراته واحزابه«.

وواكب عملية التوزيع التي قامت بها محطات 
االمانة املسؤول عن قطاع صيدا يف »حزب الله« 
الشــيخ زيد ضاهر واملسؤول عن شعبة صيدا 
 عارف حميد وعضو العمل البلدي أحمد جبييل.

وشــملت هبة املازوت مؤسســات دار اليتيم 
العريب ودار املسنني، اطفاء بلدية صيدا، ،الدفاع 
املدين، دار رعاية اليتيم، دار مار الياس للمسنني 
للروم الكاثوليك يف عربا، جمعية جامع البحر 
دار الســالم ،املستشــفى الرتيك التخصيص 

للحروق والطوارئ، وجمعية »لنا املستقبل«.

موريس  الوطني  الدفاع  وزير  استقبل 
برئاسة  العسكري  املجلس  أعضاء  سليم 
وضم  عون،  جوزاف  العامد  الجيش  قائد 
الوفد: رئيــس أركان الجيش اللواء الركن 
أمني العرم، املدير العام لالدارة اللواء الركن 
مالك شــمص، مفتش عام وزارة الدفاع 
الوطني اللواء الركن ميالد اسحق، عضو 
املجلس العســكري اللــواء الركن الياس 

شــامية، األمني العــام للمجلس األعىل 
للدفاع اللواء الركن محمود األسمر، أمني 
رس املجلس العسكري العميد الركن أحمد 
األسري، رئيس مكتب القائد العميد الركن 
عامد خريش، ورئيس مكتب اللواء رئيس 
وذلك  الخوري،  وليد  الركن  العقيد  االركن 
منصبه  تولِّيه  ملناســبة  التهنئة  لتقديم 

الجديد.

ــوا ــ ــقـ ــ ــلـ ــ انــــــــــقــــــــــاذ ســـــــتـــــــة شــــــــبــــــــان عـ
ــة ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــضـ ــ الـ بــــــــــجــــــــــرود  واد  فــــــــــي 

مكن عنــارص فريق اإلنقاذ الجبيل التابع 
لجهــاز الطوارىء واإلغاثــة يف الجمعية 
الطبية اإلســالمية من إنقاذ ســتة شبان 
أثناء مامرســتهم رياضة امليش يف  علقوا 
الذي  الجديد  الجــر  الحــامم تحت  وادي 
يربــط بني بلــديت بقرصونــا ومنرين يف 

أعايل جــرود الضنية، منذ يوم أمس األحد، 
الوادي. من  الخروج  يستطيعوا  أن  دون   من 

الالزمة  الطبيــة  الفحوصــات  وأجريــت 
للشــبان الســتة تبني بعدهــا أن وضعهم 
الصحي جيد، وال يعانون من أي إصابات أو 

مضاعفات.

وزير التربية: من السابق ألوانه القول 
إذا كنا ذاهبين الى تأجيل انطالق العام الدراسي أم ال

اعترب وزير الرتبيــة والتعليم العايل،  
عباس الحلبــي ، يف حديث تلفزيوين أنه 
»من السابق ألوانه القول إذا كنا ذاهبني 
إىل تأجيل انطــالق العام الدرايس أم ال، 
وقبل كل يشء يجــب االجتامع بنقابات 
التعليم  وخاصــة  ــاء  ث ال ث ال املعلمــني 
الرســمي، واملهم بداية أن يتمكن تالميذ 
املدارس الرسمية من التسجيل وقد تعذر 
ذلك بســبب إرضاب األساتذة«، الفًتا إىل 
أنه »من هنا ال ميكن اســتباق أي يشء 

قبل االجتامع مع النقابات«.
وأشــار إىل أن »الكتب ستوزع مجانًّا 
الخاصة  واملدارس  لرسمية  ا املدارس  يف 

بتمويل من اليونيســف، ولكــن هذا ال 
يري عىل الكتب املســتوردة إمنا عىل 
الكتاب املدريس املعتمد من املركز الرتبوي 

للبحوث«.
وحّذر من أنه »ال يجوز أن يبقى التالميذ 
والطالب خارج مدارســهم وجامعاتهم 
للسنة الثالثة وإال فإن كل النظام الرتبوي 
يف لبنان معرض لالنهيار الكيل«. ودعا 
املدارس الخاصة »ألن تأخذ بعني االعتبار 
الحالة االقتصادية واالجتامعية لعائالت 
تراجع  طالبها، معربًا عن خشــيته من 
املستوى التعليمي يف لبنان إن مل يُفتتح 

العام الدرايس حضورياً.
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املفعول االعالني للحكم وتوجب بدل 
ــوى ــ ــدع ــ ــل مـــنـــذ تـــقـــديـــم ال ــ ــث ــ امل
 وتـــخـــفـــيـــض قـــيـــمـــة الــتــعــويــض

املحامي نارض كسبار

اعتــر القايض املنفــرد املدين يف بــروت الناظر يف 
قضايا االيجــارات الرئيس داين رشابيه، ان الحكم القايض 
باالسقاط من حق التمديد القانوين هو حكم اعالين وليس 
انشائياً، وانه عند اكتامل رشوط االسقاط تنقيض العالقة 
التأجرية، ويتوجب عىل املستأجر عندها ان يدفع بدال عن 
االشــغال وليس البدل املحدد يف العقد. وهو يتوجب منذ 

تقديم استحضار الدعوى.
كام اعتر الرئيس رشابيه انه لدى بحث مسألة بدل املثل، 
يقتيض معرفة ما اذا كان املســتأجر معذورا يف وضع يده 
عىل املأجور بالرغم من تحقق رشوط االسقاط ام ال بحيث 
يستشف السلوك الحســن من معطيات النزاع العالق. وان 
املستأجر يف القضية الراهنة مل يكن متعسفا يف استعامل 

حق الدفاع.
وقىض بتخفيض قيمة التعويض املحدد يف تقرير الخبر

ومام جاء يف الحكم الصادر بتاريخ 2002/11/26
بناء عليه،

حيث ان املدعي يطلب الزام املدعى عليه بدل املثل املتحب 
عن اشغاله غر الرشعي للقسم رقم 11 من العقار رقم 192 

الرميل وذلك عن الفرتة املمتدة منذ 92/7/23.
وحيــث ان املدعى عليه يديل من جهتــه بعدم قانونية 
الدعوى الحارضة باعتبار ان اشغاله السابق للشقة املشار 
اليها قد اســتند اىل عقد ايجار قانــوين وال مجال بالتايل 
للتحدث عن اشــغال غر رشعي مام يســتتبع القول بأن 
املطالبة ببــدل املثل امنا تتحقق منذ تاريــخ انرام الحكم 
القايض باالخالء ويف حال اســتمرار االشغال بالرغم من 
صدور الحكم املذكور االمر غر املتوفر يف الحالة الراهنة، 
فضال عىل وجود اتفاقية شــبه رسمية قامت بينه وبني 
املالك تنازل مبوجبها هذا االخر عن اي حق او مطلب مقابل 
تنازل املدعى عليه عن بعض التجهيزات واملفروشات العائدة 

له.
وحيث ال بد من االشارة بادئ ذي بدء اىل ان اقوال املدعى 
عليه لجهة االتفاقية الجارية بينه وبني املدعي واملنتهية اىل 
تنازل هذا االخر عن جميع حقوقه مبا فيها بدل املثل، امنا 
بقيت مجردة من اي دليل مقبول يعكس صحتها، مع االشارة 
اىل ان اسرتشاد املدعى عليه بالبينة الشخصية بغية اثبات 
االتفاقية املذكورة امنا يتناقض مع قواعد االثبات الواجب 
اعتامدها بالنســبة اىل الترصفــات القانونية )املادة 245 

اصول مدنية(
وحيث بالنســبة اىل اســاس النزاع واملتعلق ببدل املثل 
ويف ظل وجود عالقة تأجرية ســابقة قامت عىل وجه 
صحيح واستمرت لسنوات عديدة، فإن املحكمة ترى رضورة 
اســتعراض بعض املبادئ القانونية التــي ترعى النقطة 
املحورية موضوع النقاش توصــال بالنتيجة اىل الفصل 

بالنزاع الراهن.
اوال: ان الحكم القايض باالســقاط مــن حق التمديد 
القانوين امنا هو حكم اعالين وليس انشائياً بحيث انه يعلن 
الحق الساقط لسبب من االسباب املحددة مبقتىض قوانني 
االيجارات االستثنائية وذلك عمال بأحكام املادة 559 اصول 

مدنية.
بهذا املعنى:

- محكمة التمييز، الغرفة الثالثة، تاريخ 2000/10/25، 
املصنف يف قضايا االيجارات للرئيس شــمس الدين، الجزء 

الرابع، صفحة 7، رقم 1، 
- الحكم الصادر عن هذه املحكمة بتاريخ 2000/3/30 
واملنشــور يف املصنف يف قضايا االيجارات، الجزء الرابع، 

صفحة 18، رقم 6
ثانيا: واســتنادا اىل ما تقدم، فإن املستأجر يعتر شاغال 
دون مسوغرشعي عند اكتامل رشوط االسقاط بحيثيسقط 
الغطاء القانوين عن اشغاله مبجرد تحقق االسقاط وتنقيض 
العالقة التأجرية وال يعود من الجائز العمل بأحكام وبنود 
عقد االيجار االسايس بحيث يتوجب عىل املستأجر عندها ان 

يدفع بدال عن االشغال وليس البدل املحدد يف العقد.
ثالثا: وعمال بأحكام املــادة 559 اصول مدنية، فإن بدل 
االشــغال املومى اليه يف البند الســابق امنا يتوجب منذ 
تاريخ اقامة دعوى االسقاط من حق التمديد اي منذ تقديم 
االستحضار االبتدايئ وذلك عىل نحو ما يستفاد من رصاحة 
النص املذكور الــذي ربط اثار الحكم املعلن بتاريخ الطالبة 

بالحق امام القضاء.
رابعا: ان تكريس حق املالك يف املطالبة ببدل املثل ال يجب 
ان يشذ عن القواعد العامة التي ترعى سلوك االفراد، بحيث 
يقتيض التعاطي مع املسألة من منظور حسن نية املستأجر 
وما اذا كان هذا االخر معــذورا يف وضع يده عىل املأجور 
بالرغم من تحقق رشوط االســقاط ام ال بحيث يستشف 
السلوك الحســن يف مثل هذه الحاالت من معطيات النزاع 
العالق امام القضاء بشأن االجارة وما اذا كان موقف املستأجر 
طوال فرتة املحاكمة قد اندرج ضمن اطار حقه املرشوع يف 
الدفاع عن نفسه امانه يعكس تعسفا يف استعامل هذا الحق.

بهذا االتجاه:
اســتئناف بروت، الغرفة الخامسة، تاريخ 98/10/29 
املصنف يف قضايا االيجارات للرئيس شــمس الدين، الجزء 

الرابع، صفحة 43 رقم 11.
وحيث عىل هــدى ما جــرى عرضه، وبالعــودة اىل 
معطيات النزاع الراهن وبعد قراءة الحكم االبتدايئ الصادر 
بتاريخ 98/5/5 والقايض بإســقاط حق املدعى عليه من 
التمديد القانوين لعلة الرتك وبعد االطالع ايضا عىل القرار 
االســتئنايف تاريخ 99/6/30 والقايض بتصديق الحكم 
االبتدايئ املشار اليه، فإن املحكمة ال تجد يف اقوال وادالءات 
املدعى عليه ما يعكس تعسفا يف استعامل حق الدفاع بحيث 
يتضح ان البحث قد اقترص عىل تكييف الرتدد الحاصل عىل 

املأجور وما اذا كان كافيا لقطع مهلة الرتك ام ال.
وحيث ان ما تقدم يرجح الراي القائل بوجوب تخفيض 
قيمة التعويض املحدد يف تقرير الخبر ايوب مببلغ 99000 
دوالر امــريك ويقتيض تبعا لذلك تحديد بدل االشــغال 
املســتمر منذ تاريخ تقديم االســتحضار االبتدايئ وحتى 
االخالء الفعيل مببلغ خمسة وخمسني الف دوالر امريك 
وذلك اســتنادا اىل مواصفات املأجور ومساحته وجميع 

املعطيات املتوافرة يف امللف.
وحيــث انه مل يعد من حاجة لبحــث كل ما زاد وخالف 
مبا يف ذلك طلب العطل والرضر عن املحاكمة غر املتوفرة 

رشوطه.
لهذه االسباب

وعطفا عىل القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2002/1/24
يحكم:

1- بالزام املدعى عليه بأن يدفع للمدعى بدل االشــغال 
املمتد منذ العام 94 وحتى بداية العام 2000 واملحدد مببلغ 
خمسة وخمســني الف دوالر امريك او ما يعادلها باللرة 

اللبنانية بتاريخ الدفع الفعيل
بتضمني املدعى عليه النفقات القانونية كافة

برد االسباب واملطالب الزائدة واملخالفة

الّلبناني! اإلقتصادي  اإلنهيار  ُمخّلفات  آخــر  والــــوالدات...  الـــزواج  نسب  تراجع 
باميال كشكوريان السمراين

يشــهد املجتمع اللبناين جموداً واضحــاً يف حركة الزواج 
واإلنجاب نظــراً لألحوال املعيشــية التي فرضهــا اإلنهيار 

اإلقتصادي.
يف مــا ييل ملحة موجزة عام خلّفته وســتخلّفه تداعيات 
الحرب اإلقتصاديــة التي حطّت رحالهــا يف لبنان منذ عام 
ونّيــف. هنا، ســيلمس اللبنانيون عاهــات تركتها بصامت 
اإلقتصاد املنهار عىل عامل اإلجتامع الذي اهتّز عرشه، وشعر 

بعوارض التغير القرسية.
 فقد نرشت »الدولية للمعلومات« يف شباط 2021 دراسة 
ُمفّصلــة ترشح واقع الحــال اإلجتامعية نســبة للعائالت 
اللبنانية، و أشــار التقرير اىل أّن األزمة االقتصادية وتفيش 
كورونا تركا انعكاســاتهام عىل األوضاع يف لبنان، فأغلقت 
آالف املؤسسات ورصف عرشات آالف العامل وانكمشت الحركة 
التجارية بنسبة %45 وتراجعت القدرة الرشائية بفعل ارتفاع 
األســعار وانهيار سعر رصف اللرة مقابل العمالت األجنبية. 
ومن تداعياتها االجتامعية تراجــع معدالت الزواج والطالق 
والــوالدات يف العام 2020 مقارنة بالعــام 2019 ومقارنة 
الخمسة األخرة )2019-2015(، يف حني  مبتوسط األعوام 

ارتفعت معدالت الوفيات.
مرّت مواســم األفراح يف لبنان مرور الكــرام، فمن يهّم 
لإلقدام عىل الزواج، انتحارّي يف زمن طغى الفكر اإلقتصادّي 
التكفرّي فيه، لذلك النســب تتابع مسرة تدنّيها. وباإلستناد 
إىل األرقام الصادرة عن املديرية العامة لألحوال الشخصية: 
فقد تراجعت معدالت الزواج عىل التوايل ، بنســبة 13,5 يف 
املئة و 17,9 يف املئة  أّما معدالت الوالدات فقد تراجعت عىل 

التوايل بنسبة %14,5 و 16,2%

{ شهادة حياة {

جورج ورميا تشاركا قّصة حّبهام عىل مدى ثالثة سنوات، 
وبعد أن حلــام بليلة العمر، مىض العمر وخفت الحلم ُمطفئاً 
أنوار ليله، إاّل أن دّقات قلبهام ال تــزال تخفق، فتوّجا ُحّبهام 

األحوال  ألّن  فقط  األهل  مع 
دقيقة عىل حــّد تعبرهام، 
حّبنا  تتويج  »قررنــا  وقاال: 
مع األهــل فقط نظراً لضيق 
املاّديــة يف هذه  األحــوال 
الظروف املعيشــية الصعبة 

التي منّر بها« .
يكن  مل   « يتابع جــورج: 
نُنشــئ  أن  علينا  بالّســهل 
منزالً يف ظّل ارتفاع األسعار 
املســتمّر،إاّل أنــه ال ميكننا 
أن نستســلم للواقع ونكتف 
مرشوع  ويبقــى  أيدينــا. 
اإلنجاب مؤّجل حّتى الساعة 
خوفاً عــىل مصر أطفالنا، 
النهم ســيولدون يف لبنان، 
هذا البلــد الذي ال يؤمن لهم 
أبســط حقوقهم، طعامهم! 

فليس باألمر الّسهل أن نجد حليب األطفال، وحال املستشفيات 
حّدث وال حرج ، ولقاحات األطفــال مفقودة، لن ننجب ولداً 

ليموت تعذيباً، ففّضلنا الرتيّث والتأجيل!«

{ قراءة الحال مع أصحاب اإلختصاص!{
عمر صالحي، دكتــور يف علم الّنفس اإلجتامعي يرشح ل 
»الّديار« أّن انخفاض نسب الزواج والوالدات يف لبنان مؤرّش 
بديهي يف ظّل الحالة اإلقتصادية شــديدة الصعوبة التي منّر 
بها، فاإلنســان العاقل يرتيّث جيّداً قبل اإلقدام عىل اإلنجاب، 
ومقولة »الرزقــة بتجي مع الولد« تبقى كالم يف الهواء، ألّن 
الحقيقة يف لبنان عكس ذلك، فالظروف املعيشية صعبة جّداً 
حيث أننا بتنا نفقد السلع األساسية كافة عىل كافة األصعدة 
من مأكل ومرشب ومحروقات واستشــفاء وطبابة وغرها، 
وبطبيعة الحال ســُتخلّف هذه األزمة عقداً نفسية ومشاكل 

صحّية عديدة«.

وأشــار الطبيب النســايّئ »ب.ي« اىل التــامس املخاوف 
الشديدة عند األزواج لجهة اإلنجاب واألسباب معيشية ماديّة 
فقط ، ويعتر أّن »األخطر من هذا هو ارتباط التوتّر والّضغط 
النفيس مبشاكل العقم. فنتخّوف اليوم من األثر السلبي الذي 
سترتكه األزمة املعيشية عىل الصحة العصبية والنفسية دون 
دراية، فتنعكس سلباً عىل الصحة الجسدية وعىل الخصوبة 
خاّصة، فتبدأ مشاكل اإلنجاب بالظهور ماّم يستدعي متابعة 
عالجــات للخصوبة من أجل نجاح الحمــل. وأنا اليوم أتابع 
حاالت عديدة من هذا النوع عّل نســبها تكتفي بهذا القدر وال 

تزيد، وإاّل سنكون أمام جائحة من نوع جديد«.
ُرمّبا تعمــّدت الحكومات املتعاقبة اتّباع سياســة تحديد 
الّنســل بطريقة غر مفروضة قانونياً، فقــد جرّت األزمة 
اإلقتصادية املواطنني اىل اعتامد خيار اتّباعها مبفردهم خوفاً 
من الحال املعيشــية وفقدان املواّد األساسية، اىل أن أصبحت 
حياة املواطن بكافة تفاصيلها رهينة حرب معيشية مل تعرف 

طريق العودة بعد!  

ــا ــي لــبــنــان وســوري ــن نــاحــيــة الــصــيــانــة ف ــري... تــحــديــات تقنية م ــصـ ــاز املـ ــغ ال
األردن! ــي  ــ فـ اإلســــرائــــيــــلــــي«  »الـــــغـــــاز  ــع  ــ مـ ــه  ــ ــالط ــ ــت ــ اخ ــة  ــلـ ــضـ ــعـ ومـ  

رجاء الخطيب  

الدول وهّبت ملســاعدة لبنان  بعد أن تهافتــت 
لتخطــي أزمة املحروقــات لديه، وبعــد القوافل 
والبواخــر والنفــط، كان ال بد مــن التوقف عند 
موضوع الغــاز تحديداً ملعرفة آلية عمله بشــكل 
تقني، وإىل متى ميكن أن يغطي حاجة لبنان من 
اإلســتهالك، وما مدى حجم التغطية الذي سوف 
تؤديه هذه املساعدات، واألهم من ذلك كيف سيتم 

األمر؟
خبرة النفــط والغاز يف منطقــة يف الرشق 
األوســط وشــامل افريقيا لوري هايتايان أكدت 
ل«الديار« أن الحديث عن اســتجرار الغاز املرصي 
قــد يتم عر ما يعرف بأنبــوب الغاز العريب الذي 
ينطلق من مرص ىل األردن ومن األردن اىل سوريا 
ومن ثم إىل لبنان، وهو الذي تم إستخدامه ما بني 
العامــني 2009 و2010، وأكدت أن األنبوب مجهز 

ويصل اىل محطة دير عامر يف شــامل لبنان ليغذي محطة 
الكهرباء هناك والتي بدورها سوف متد املناطق بالكهرباء.

أما عــن األنبوب، فأكــدت أن ما هو معــروف حالياً أنه 
جاهز وال يحتــاج اىل صيانة يف الجزء املمتد منه من مرص 
اىل األردن، أما من الجهة االردنية - الســورية والسورية - 
اللبنانية فإنه ما زال قيد إنتظار التقرير النهايئ من الجهتني 
السورية واللبنانية ملعرفة إذا ما كان صالحاً، ومدى حاجته 
اىل الصيانــة، خصوصاً أن األنبوب تعــرض اىل الكثر من 
عمليات التخريب من الجهة الســورية خالل عرش سنوات 
من الحــرب هناك، كام أنــه يجب إنتظار إنتهــاء التقارير 
وتقييم االرضار ملعرفة من أين ستتم التغطية املالية لعمليات 
أما من  الواقع داخل األرايض الســورية،  الصيانة لألنبوب 
الجهة اللبنانية فالتقييم يحتاج اىل اسابيع الصداره وسوف 

يلحظ رضورة تأهيل البنى التحتية إليصال الغاز.
ولفتت هايتايــان اىل رضورة التنبه اىل تفصيل فني مهم 
يتمحور حول الحديث عن غاز مستجر من الكيان اإلرسائييل 
اىل األردن ويتدخل مع الغاز املســتجر مــن مرص، وهو ما 

يستدعي السؤال عام إذا كان هناك من حاجة اىل استحداث 
أنبوب محاذي لفصل املصدرين وهذا يتطلب عمل إضايف اىل 

التأهيل.    جانب 
وعن التكاليف ومن سوف يقوم بتغطيتها، تقول هايتايان 
أن البنك الدويل عّر عن إســتعداده لتغطية تكاليف الجانب 
اللبناين معتراً األمر كجزء من مساعدة الدول إنسانياً تجاه 
لبنان لحل أزمة الكهربــاء لديه، خصوصاً وأنه بات من غر 
املقبــول عدم وجود كهرباء يف القــرن الحادي والعرشين، 
ولكنها أكــدت عدم معرفة املبلغ الذي يتم الحديث عن رصده 
يف هذا الصدد، خصوصــاً وأن حكومات الدول التي مير بها 
األنبــوب قد تلعب دور يف التغطية، كــام لفتت اىل انه يتم 
الحديث يف الكواليس عن رغبة الســوريني بالحصول عىل 
غاز مقابل تأهيل األنبوب وهو ما قد يخفض من التكلفة، أو 
قد يقوم البنك الدويل أيضاً بتغطية تكاليف الجانب السوري 

كجزء من سياسة إعادة اإلنفتاح تجاه سوريا. 
اما عن كيفية خدمة الغاز للبنــان، تحدثت هايتايان عن 
أن معمل ديــر عامر كان قد طلــب 600 مليون مرت مكعب 
لتشــغيله، علامً أن قدرة تشــغيله تصل اىل 450 ميغاوات 

لتغذية  ولبنان بحاجة اىل حوايل 3000 ميغاوات 
الغاز يف دير  بالكامل، وبالتايل  لبنان  إســتهالك 
عامر قد يغطي جزء مــن حاجة لبنان بإنتظار أن 
يتم تحويل كافة محطات الكهرباء القدمية وحتى 
الجديدة اىل العمل عىل الغاز، وتســاءلت هل هذا 
األمر مطروح ضمن خطــة البنك الدويل لتغطية 
نفقات بناء البنــى التحتية اإلضافية لوصل كافة 
املحطات عــر شــبكات أنابيب غــاز، وبالتايل 
إفــادة مناطق أوســع من الغاز املــرصي، أم أن 
املساعدة ســوف تقترص عىل تفاصيل وليس عىل 
بإجراء  األمــر مرتبط  البعيد، خصوصاً وأن  املدى 

اإلصالحات خصوصاً يف قطاع الكهرباء؟ 
املتوقعة للمســاعدة املرصية، تقول  املدة  وعن 
هايتايان أن األمر مرتبط مبدة اإلتفاق الذي سوف 
يتــم عقده مع الطرف املرصي، وعام إذا ســتبقى 
الكميات هي نفسها التي سيتم استجرارها لتشغيل 
دير عامر بطاقة قصــوى، والتي هي غر كافية 
اساســا للحاجة اللبنانية، وهو ما يفرسه قيام الدولة بطلب 
النفط مــن العراق لتفريغه يف محطــات أخرى، وقد تقوم 
أيضاً يف حال الحصول عىل الكهربــاء من األردن مبد جزء 
مــن منطقة البقاع بها، وهذا قد  ينعكس تحســنا ملحوظا 
جــداً يف حال الحصول عىل هذه املصــادر الثالث يف نفس 
الوقت حرصا، ولكن كام يجري اآلن، فإن التحســن ســوف 
يبقى ضئيل، ولكن ما يحاولون تصويره عىل أنه إنجاز كبر 
للضغط نحو محو فكرة إستمرار املطالبة بالكهرباء 24/24.

وشــددت هايتايان يف الختام عــىل رضورة اإلبقاء عىل 
املطالبة بالكهربــاء 24/24 من مصــادر محلية، وهو ما 
يتطلب خطة إصالحية شاملة تبدأ من إدارة القطاع، تأسيس 
هيئة ناظمة، إعادة إحياء رشكة كهرباء لبنان لتكون رشكة 
رابحة عر اإلســتثامر بالشبكة لتفادي املشــاكل التقنية 
والرتكيز عــىل الجباية الدامئة، باإلضافة اىل اإلســتثامر 
بالطاقــة املتجددة وهو كله عكس ما يتــم الرتويج له يف 

البيان الوزاري عن تأمني ساعات تغذية إضافية فقط. 

متر   ٨٠٠ فــوق  الــبــاردة  الجبلية  املناطق  في  اللبنانيين  لجميع  التدفئة  مــازوت 
ليتر   ٢٠ الـــواحـــدة  للصفيحة  ــرة  ــي ل ــف  ــ ــ ١٤٠ال بــســعــر   األول  تــشــريــن  مــطــلــع 

حسني درويش 

تواصل رشكــة »األمانــة« يف البقاع نشــاطها بتوزيع 
املحروقات املجانية للراغبني  عىل املؤسسات واملراكز املشمولة 
ضمن املرحلة األوىل ،وهــي مرحلة التوزيع املجاين، وتأيت  
بناء لتوصيــات وتوجيهات ووعد  االمني العــام لحزب الله 
السيد حســن نرصالله عىل املراكز اإلنسانية واألكرث احتياجاً 

يف تعاطيها مع الشأنني  اإلنساين واالجتامعي العام. 
مل تتوقف  محطات »األمانة« عن تلبية  تأمني االحتياجات 
للمؤسسات يف مختلف املناطق اللبنانية، يف  عملية  التوزيع 
الشهري املجاين األول الذي  ُحدد وفق الحاجة واالولوية  لكل 
مؤسسة  من املؤسسات املستهدفة، وفق الكميات املرصودة 
واملخصصة للهبــات املجانية وهي 500 الف ليرت  يف املرحلة 
األوىل التي شــارفت عىل نهاياتها، وشــملت املستشفيات 
الحكومية، دور االيتام، دور العجزة، آبار املياه، املؤسســات 
التي تعنى  بــذوي االحتياجات الخاصــة، البلديات املتعرثة 

والفقرة، الدفاع املدين. 
هذه الهبات التي توزيع القســم األكر منها ، يف طريقها 
لالســتكامل خالل الســاعات االربع والعرشين املقبلة، مع 
اإلشــارة لقبول اي مراجعة ألي مؤسسة متخلّفة عن الطلب 
مل تتمكن من الحصول عــىل الهبة  املخصصة لها  والتي  مل 
تصلها الكميات املــازوت املجاين من محطات »االمانة«، كام 
يشــر مدير عام املحروقات يف منطقــة البقاع مالك ياغي 
الذي يقول: نحن  بانتظار اي مراجعة ألي متخلّف الن هبات 

املازوت هي لجميع اللبنانني بدون استثناء. 
وقد شــملت توزيعات امس من  بوارج يف البقاع االوسط 
مرورا بالفرزل  حتى اقايص  قرى وبلديات الهرمل يف البقاع 
الشاميل، مع تحديد سقف محدد للهبات املجانية املخصصة  

ملدة شــهر ، وقد حددت  الهبة الشــهرية لكل مؤسسة مبا 

يوازي عمله  ونشاط كل مؤسسة، عىل الشكل التايل:  7500 

ليرت لكل برئ مياه من أجل تأمني مياه الشــفة واالســتخدام 

املنزيل،  30000ليرت لكل دار مــن دور االيتام، و  2400 ليرت 

لدور املعجزة و30000 لكل مستشفى حكومي من ضمن هبة 
شهرية مخصصة لهذه املؤسسات ب 500 الف ليرت.

ومع  وضع اللمســات األخرة عىل املرحلــة األوىل التي 
شــارفت عىل نهايتها، اطلق حزب اللــه ومن خالل محطات 
»األمانة«  املرحلة الثانية بعد صدور التســعرة الرســمية 
ب187 الــف، فاعلنت تســعرتها اليوم توازياً مع الســعر 
الرســمي بـ140 الف لرة ،مع أولويــة التوزيع يف املرحلة 
األوىل  عىل املعامل واملطاحن واملستشفيات الكرى ومعامل 
األدوية ومعامل االمصال، والعرة هنا ليســت االلتزام بالبيع 
بأسعار اقل بـ47 الف لرة  من الســعر الرسمي، إمنا بتوفر 
املادة يف االســواق، بحيث بدأت تتوفر يف االسواق  بعد طول 
احتكار اوصل ســعر صفيحة املازوت يف السوق السوداء ما 
بني 400 اىل 500 الف لرة، وبالتايل انعكس يباسا يف بساتني 
االشجار وانحساراَ باملســاحات الزراعية يف البقاع وارتفاعاَ 

بأسعار الخضار والفواكه. 
اما فيام يتعلق مبازوت التدفئة، وهــذا ما ينتظره معظم 
سكان املناطق الجبلية الباردة فوق 800مرت ، سيوزع بناء عىل 
توصيات املحتاجني والراغبني  يف جميع املناطق اللبنانية  يف 
املناطق الجبلية عىل ابعد تقدير يف األسبوع األول من  شهر 

ترشين املقبل. 
وقد طالب  مدير مكتب املحروقات يف منطقة البقاع مالك 
ياغيجميع اللبنانني التفهم، ألننا نتلقى الكثر من إالتصاالت 
ال ســيام املعامل واملصانع ومازوت التدفئة، وسنبدأ توزيعه 
مع انطالقة  الشــهر املقبل ، وســنعلن عن املرحلة الثانية 
لتأمني كافة  االحتياجات من خالل خمســة مكاتب تتوزع 
عىل املحافظات اللبنانية، وســنكون بترصف اهلنا وبخدمة 
جميع اللبنانني يف كافة املناطق، وسنكون بالقرب من أهلنا 
مع اطالق املرحلة الثانية بتوزيع مازوت التدفئة عىل املنازل.



7
اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

الثلثاء 21 أيلول 2021

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عــون قبل ظهــر امــس ، وزير الشــؤون 
وعرض  الحجار،  هكتور  الدكتور  االجتامعية 

معــه الخطوط العريضة لعمــل الوزارة يف 
املرحلة املقبلة بعد نيــل الحكومة الثقة وال 

سيام ما يتعلق بالبطاقة التمويلية.

ــي الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة ــون فـ ــ ــع ع ــ الـــحـــجـــار وض
االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــــشـــــــؤون  وزارة  لـــعـــمـــل 

عون مجتمعاً بالحجار               )دااليت ونهرا(

التنفيذي  املجلــس  أوضح 
التحــاد نقابــات موظفــي 
املصارف يف بيان، أنه »مىض 
أكرث مــن ثالثة أشــهر عىل 
وزارة  يف  التشــاور  جلسات 
حول  الخالف  إلنهــاء  العمل 
الرصف  تعويضــات  قيمــة 
املقــررة للعاملني يف »حبيب 
بنــك ليمتد« – فــرع بريوت، 
أن االدارة ما زالت  واملؤســف 
مرصة من خــالل ممثلها يف 
زمالئنا  إعطاء  عىل  الجلسات 
الوارد  التعويض  املرصوفــني 
يف قانون العمل اللبناين الذي 
أصبح حربا عىل ورق يف هذه 

الظروف املعيشية«.
وقال: »مــا زال املدير العام 

يف وزارة العمل يحاول تقريب وجهات النظر 
وإقناع االدارة بتعديل قرارها ودفع تعويضات 
الحد األدىن من املســتلزمات  عادلة تؤمــن 

الرضورية للمرصوفني«.
أضاف: »إن مجلس االتحاد الذي اســتجاب 
الطلب  وباألخص  العمــل  وزارة  مطالب  لكل 
من الزمالء املرصوفــني تعليق إرضابهم الذي 
اســتمر طوال شــهر متوز وإعادة صياغة 
مطلبهم بالنســبة اىل التعويضات، يعلن بأن 
فرتة التجاوب مع متنيات وزارة العمل أصبحت 
مرضة مبصالح املرصوفني بعد متنع اإلدارة عن 
تسديد رواتب شــهر آب، وإرصارها عىل دفع 
تعويضات رصف مــا اعتادت إدارات املصارف 
تطبيقها يف حاالت الــرصف الجامعي. كام 
االدارة  يرفض مجلس االتحاد أن متارس هذه 
املرصفية هذا األسلوب التعسفي يف تعاطيها 
مع موضــوع التعويضات، هــذه االدارة يف 
العامة يف باكستان  االدارة  التي تتبع  بريوت 
التــي تدعي بأنهــا حريصة عــىل تعاطيها 
اإلنســاين مع كل العاملني يف حبيب بنك يف 

باكســتان ويف كل فروع املرصف يف العامل، 
ويعترب مجلس االتحاد موقفها بالنســبة اىل 
إقفال الفرع ورصف الزمالء يف هذه الظروف 
من أبشع أنواع التعسف يف حق زمالئنا الذين 
عملوا طوال الســنوات املاضية بإخالص من 

أجل منو الفرع وازدهاره«.
وأمــل مجلــس االتحاد »تدخــل حاكمية 
مرصف لبنان لتقريب وجهــات النظر والتي 
اعتادت عىل املســاعدة يف إيجاد الحلول التي 
تتناسب مع أطراف النزاع، حفاظا عىل سمعة 
القطاع املرصيف واســتقراره. وناشــد وزير 
العمل »نرصة الحق والزمالء الذين سيظلمون 
يف حال اســتمرت اإلدارة عىل رفضها القبول 

بالحل العادل«.
وختم: »إن مجلس االتحاد ســيدعو أعضاء 
مجلــس املندوبــني يف االتحــاد اىل وقفة 
تضامنية أمام املرصف يحدد تاريخها االسبوع 
املقبل، وقــد يضطر اىل الدعــوة مجددا اىل 
االعتصام املفتوح أمام البنك يف حال فشل كل 
املســاعي الرامية اىل إقرار تعويضات عادلة 

للزمالء يف حبيب بنك ليمتد«.

نقابــــــات موظفي املصارف طالبــــــت بتعويضات عادلة

أشار رئيس تجمع الرشكات املستوردة للنفط  
جورج فيــاض ، إىل أن »الكميات املدعومة من  

املازوت  ستســلم فقط للقطاعات الحساسة 
كاملستشفيات  واألفران، وهناك كميات ستوزع 
تدريجياً إىل السوق ولكن بالسعر غري املدعوم«.

وأوضح يف حديث إذاعي ، أنه »خالل يومني 
ســيصبح  البنزين  متوفراً يف األسواق، و رفع 
الدعم  نهائياً عنه ســيكون خالل 10 إىل 15 

يوماً«.
وكان عضو نقابة اصحاب املحطات جورج 
براكس قد اكد لـ« الديار »ان الحلحلة ستبداء 
اعتبارا من يوم االربعــاء بعد ان تكون بواخر 
البنزين قد افرغت حمولتها وتبدأ باخرة اخرى 
عملية التفريغ وهذا يعني حلحلة مع عدم الغاء 
الطوابري التي تقــف امام محطات املحروقات 
الن الكميات املوزعة  متتصها عمليات التخزين 

والتهريب واالستهالك املحيل. 
واصدرت رشكة »األمانة« للمحروقات بياناً 
حول تسعري  املازوت  اإليراين، أشارت فيه إىل 
أن » وزارة الطاقــة  اللبنانية قــررت بيع مادة 
املازوت بالــدوالر ، وحيث أنها حددت ســعر 
املازوت 20 ليرتاً بسعر 10.98 دوالر  صفيحة 
يف املنشــآت، يضاف إليها  بدل النقل  وأرباح 
الرشكات، مام يجعل سعر الصفيحة الواحدة 
يرتاوح بني 180-187 ألــف لرية لبنانية، فإن 
رشكة األمانة للمحروقــات، وبناًء عىل قرار 

قيادة  »حــزب الله« تعلن أنها ســتقوم ببيع 
املازوت اإليراين من اآلن حتى نهاية  أيلول  من 
العام 2021 بســعر 140 الف لرية للصفيحة 
الواحدة )20 ليــرتاً(، وذلك حرصاً للفئات التي 

حّددتها قيادة حزب الله«.
أعلن نقيــب عامل ومســتخدمي رشكات 
النفــط يف لبنان وليــد ديب، يف بيــان، أن 
»األســباب املســتجدة ألزمة املحروقات منذ 
حوايل األســبوعني وحتى اليــوم، هي رفض 
الرشكات املســتوردة إفــراغ حمولة بواخرها 
املوجودة قبالة السواحل اللبنانية بسبب وجود 
مستحقات مالية لها يف مرصف لبنان مل تدفع 
منذ أشهر عدة، كام وأن حجم التخبط الحاصل 
ما بني وزارة الطاقــة واملديرية العامة للنفط 
والرشكات املســتوردة ومرصف لبنان ادى اىل 
تفاقم االزمة، مام أدى اىل إذالل املواطنني يف 
طوابري أمام محطات املحروقات، علام أن رفع 
الدعم عــن املحروقات بهذه الطريقة ليس هو 
الحل الناجح، وقد أثبت ذلك الرفع الجزيئ الذي 

مل يأت بأي نتائج ايجابية«.
ـ »الدخول عىل خط  وطالب وزير الطاقة ب
االزمة بوســاطة لدى مرصف لبنان وحاكمه 
لدفع مســتحقات الــرشكات وترسيع وترية 
االسترياد لســد حاجة السوق من املحروقات، 
والكف عــن إذالل املواطنني يف طوابري، ما مل 
يكن لدى السياسيني هدف آخر لهذه الطوابري«.

ــض ــ ــ ــي ــ ــ هــــــــل يـــــتـــــصـــــاعـــــد الــــــــــدخــــــــــان األب
مـــــــــــن أســـــــــــــــــــــواق املـــــــــــحـــــــــــروقـــــــــــات ؟

استمرار الطوابري

جوزف فرح

تطالــب مصــادر مرصفية 
وماليــة  الحكومــة الجديدة 
الرضب بيد من حديد بالنسبة 
للتالعب بســعر رصف الدوالر 
يف ظــل اســتمرار انخفاضه 
يف الســوق السوداء وتراجعه 
اىل مــا دون الـــ 15الف لرية 
لبنانيــة بينام بعض الرصافني 
واملتالعبني بســعره يشرتون 
الدوالر وميتنعــون عن بيعه 
تحســبا الرتفاعــه مجــددا 
وتحقيق االرباح عىل حســاب 
ني  ل ه ـ ـ س ت س م و ني  ـ ـ ن ط ا و مل ا
»الطلــوع والنزول«للــدوالر 
كانهم ميارسون لعبة املنشار 
التــي صعودا تحقــق االرباح 
ونزوال كذلك دونه اي حســيب 

او رقيب لهــذا التالعب .ويعــول املواطنون عىل 
هذه الحكومة لضبط سعر الرصف من اجل ضبط 
االسعار يف السلع واملواد الغذائية التي مل ترتاجع 
رغم تراجع ســعر الــدوالر 5 االف لريات وان ينزل 
اعضاء الحكومة املعنيون اىل ارض الواقع خصوصا 
مصلحة حامية املستهلك النهم يعتربون ان ضبط 
سعر الرصف يرسي عىل بقية املواد والسلع وغريها 
وان نجــاح الحكومــة  يف هــذا  املوضوع يعني 
نجاحهــا يف عملها الن الدوالر اصبح مرتبطا بكل 
ىشء يف لبنان خصوصا ان الدولرة وصلت نسبتها 
اىل اكرث من 69يف املئة وان اي تراجع يف ســعره 
يريح هؤالء املواطنني وينعش لريتهم التي خرست 

الكثري مبا نسبته 85 يف املئة وكلام تراجع الدوالر 
ظهر التحسن يف الدورة االقتصادية .

وتؤكد هذه املصادر املالية ان تراجع سعر الدوالر 
وتخطيه دون الـ 14 الف لرية يساهم يف التعجيل 
يف رفع الدعم عن املحروقات الن تسعرية البنزين 
تتم اليوم عىل ســعر 12 الف لــرية وبالتايل فان 
الخطوة القريبة وقد تكون خالل ايام معدودة الغاء 
الدعم عن البنزين كليا خصوصا ان تسعرية البنزين 
اليوم تكاد تقرتب من التسعرية يف حال رفع الدعم. 
وال تســتبعد ان يرتاجع الدوالر يف االســواق 
املوازية عندما تنال الحكومة الثقة بارجحية كبرية 
مام يــؤدي اىل اعطاء هــذه الحكومة جرعة من 
الدعم والتاييد التخاذ خطوات اصالحية مهمة قد 

تبدأ بالغاء الدعم عن املحروقات 
واملبــارشة يف املفاوضات مع 

صندوق النقد الدويل .
وتطالــب هذه املصــادر ان 
تكــون القــوى االمنية العني 
الســاهرة لعدم التالعب بسعر 
الــدوالر كام فعلت بالنســبة 
املحروقات  لعمليات تخزيــن 
التي ضبطتها وكام فعلت وزارة 
الصحة بالتشــهري باملتالعبني 
بتخزين الدواء يف املستودعات 
وان يعود مرصف لبنان اىل لعب 
دوره املعتــاد عىل هذا الصعيد 
وان يكون الالعب االســايس 
يف سوق القطاع خصوصا انه 
بات ميتلك اكرث من منصة وهو 
بحاجة اىل اعــادة توحيدها 

تحت مظلته. 
عىل اية حال فــان املواطن 
الذي ما زال يحتفظ بامواله يف املنازل لن يقدم عىل 
رصفها اال بعد ان تعــود الثقة اىل الدولة اللبنانية 
وخصوصا اىل القطاع املرصيف الذي احتجز امواله 

وان يكون هناك خطة النقاذ االقتصاد الوطني. 
الكثريون يراهنون عــىل معاودة ارتفاع الدوالر 
يف ســوق القطع لكن يجب عىل هــذه الحكومة 
التي تحاول ان تكســب الثقــة للمجتمعني املحيل 
والدويل ان تربهن عىل قدرتها بضبط سعر الرصف 
من خــالل الخطة التــي وضعتهــا او من خالل 
تنفيذ البيان الوزاري فمن ســيتمكن من االنتصار 
املتالعبون بســعر الدوالر ام الحكومة التي تحاول 

ضبط االسواق واهمها سوق القطع. 

هل تســــــتطيع الحكومة ضبط ســــــعر الصرف لتحقــــــق النجاح املطلوب 
املترّبصون كثر ومحاوالت لرفع ســــــعر الدوالر وإطالق الشــــــائعات حوله 

سعر الدوالر

قــال ربيع إليــاس مدير رشكــة »ودرفم« 
للطاقات البديلة يف سوريا، إن هذه املؤسسة، 
متلك املصنع الوحيد يف العــامل العريب الذي 
ينتج توربينات الريــاح حتى اآلن. وأضاف، أن 
عملية انتشــار الطاقة النظيفة البديلة بدأت 
يف سوريا، مبا يف ذلك إنتاج وتركيب املصادر 

البديلة لتوليد الكهرباء.
وذكر إلياس، أن »الرشكة درســت عىل مدى 
ســنوات تجربة البلدان األخرى، وبعد التمكن 
من هذه التكنولوجيــا الحديثة، وقعت عقودا 
لتوريد املعــدات من أملانيا. لكن الحرب تدخلت. 

واآلن فقط بدأنا اإلنتاج«.
ونــوه املدير، بــأن طاقة املصنع تســمح 
بإنتاج قطعة واحدة من توربينات التوليد يف 

األسبوع. وهذا يعني حوايل 90 قطعة يف السنة.
وأكد املدير، أن أصعب جزء يف العملية، هو صنع 
الشفرات. وهي تبدو شــبيهة بالغواصة، أبعادها 
مذهلة  طولها 50 مــرتا وارتفاعها 4 أمتار، ويبلغ 

وزن كل واحدة منها 12 طنا.
ولكــن املدير رفض الكشــف عن املــواد فائقة 
الصالبة وخفيفة الوزن التي يتم تصنيع الشفرات 
منها. وشــدد املدير، عىل أن املختصني الســوريني 

متكنوا من تحسني تكنولوجيا تصنيع الشفرات.
وقال ربيع إليــاس: »هذه الشــفرة قادرة عىل 
تحمــل رضبة صاعقة قوتهــا 120 مليون فولت. 

ولن يصيبهــا أي رضر نتيجة ذلــك. وهي فائقة 
املرونة. وهي تحت ضغط الريــاح ميكن أن تصل 
وترية اهتزازها إىل 7 أمتــار يف كل اتجاه. وهي ال 

تتطلب صيانة ملدة 25 سنة«.
املناخ يف ســوريا مثايل الســتخدام توربينات 
الرياح. يف الشتاء ال يوجد صقيع شديد مام يعني 
أن املعدات لن تتجمد كام يحدث يف أوروبا والرياح 
هنا متواصلة وقوية، يف الصحراء وعىل ســاحل 

البحر املتوسط   ويف مرتفعات الجوالن.
وقالــت فالريينا إلياس، من العاملني يف املصنع: 
»كلام زادت قوة الرياح، زادت إنتاجية التوربني. عىل 
ســبيل املثال قوة الرياح اآلن من 6 إىل 8 أمتار يف 

الثانية، ويبلغ اإلنتاج أكرث من 700 كيلووات«.
وأضافــت: »حتى اآلن تم تركيــب اثنني من 
التوربينات فقط، بالقرب من حمص. تم إطالق 
األول قبل عام ونصف. وخالل هذه الفرتة، أنتج 
بالفعل 16 مليون كيلو واط / ساعة. هذا يكفي 
إلضــاءة 5000 منزل. وتقــوم الدولة، برشاء 

الكهرباء املنتجة.
مــن جانبه، قال املهندس غضبان ســالمه: 
»بسبب إنعدام الخربة العملية، واجهنا صعوبات 
كبرية يف تركيب التوربني األول. استغرق األمر 
45 يوما من صب األســاس إىل التشغيل. وعند 
تركيــب الثاين كان األمر أســهل بكثري.. نحن 
نكتسب الخربة، والحقا ستستغرق العملية وقتا 

أقل بكثري«.
تعاين ســوريا اآلن من نقص حــاد يف الطاقة 
الكهربائية. خــالل الحرب، تم تدمــري العديد من 
محطات الطاقة ونهب املســلحون املعدات، ومتنع 
العقوبــات رشاء معدات جديدة، لكنها ال تشــمل 
معدات الطاقة البديلة. وبفضل ذلك، يحصل املصنع 

عىل املكونات مبارشة من أملانيا.
يعمل املصنــع حاليا حرصا لتلبيــة احتياجات 
السوق املحلية. وفقا لخطة وزارة الطاقة، يخطط 
لرتكيب حــوايل ألفي توربني رياح يف البالد بحلول 
عام 2030، بقدرة إجاملية 5 آالف ميغاواط سنويا. 
هذا ميثل حوايل 80٪ من احتياجات سوريا بالكامل.

وغياب الكهرباء في لبنان ساعد على الطاقة البديلة التي ارتفعت اسعارها كثيراًالعقوبــــــات علــــــى ســــــوريا ســــــاعدت علــــــى انتشــــــار الطاقــــــة البديلة

عقد  اجتامع يف دارة رئيس هيئة الطوارئ 
الشــعبية يف منطقة البرتون املحامي حنا 
البيطــار يف كفيفان وبدعــوة منه، حرضه 
ممثلون عن مختلف الهيئات الثقافية واالهلية 

يف املنطقة ورؤساء بلديات ومخاتري.
رحــب يف بداية اللقاء املحامــي البيطار 
بالحضــور عارضــا االزمــات واملعضالت 
املعيشية والحياتية التي تواجه ابناء املنطقة، 
وخلــص اىل »اقــرتاح تشــكيل خلية ازمة 
ملعالجة هذه املشــاكل كافة والحفاظ عىل 
الحد االدىن من الكفاية والعيش الكريم الهلنا 

يف منطقة البرتون«.
وتحدث خالل اللقاء الدكتور عصام خليفة 
متنــاوال البعــد الحقيقي لالزمة، اســبابا 
ونتائج، محذرا من »مشاريع الدمج والتوطني 
وحرمان لبنان مــن حقه يف ثروته النفطية 

والغازية«.
كام تحــدث عضوا لجنة املتابعة يف اتحاد 
بلديات البرتون رئيس بلدية إده املحامي نجم 
خطار ورئيس بلدية شــبطني انطوان عبود، 
وعرضا لالعامل التي نفذها االتحاد يف مجال 

الخدمات العامة، كام تحــدث عضوا رابطة 
املخاتري شوقي مرعي وجوزف فارس ورئيس 
حركة االمناء االنساين الون الحويك وعضو 
لجنة كاريتاس البــرتون املحامية جورجينا 
عســال. كام تخللــت اللقــاء مداخالت من 

املشاركني يف اللقاء. 
وبعد نقاش تقرر باإلجامع رفع توصية اىل 
اتحاد البلديــات ورابطة املخاتري يف املنطقة 
واىل النــواب الحاليني والســابقني وجميع 
القوى واالحــزاب »بوجوب تشــكيل خلية 
أزمة متوافق عليها من قبل كل هذه الهيئات 
والقوى عــىل ان تضم خلية االزمة املقرتحة 
ممثلني عن : اتحاد البلديات - رابطة املخاتري 
- الهيئات االهلية الناشــطة - جميع القوى 
السياســية يف املنطقة، تتوىل خلية االزمة 
تنظيم كل مــا يتعلق بالحيــاة العامة بدءا 
باملحروقات وليس انتهاء بالدواء واملساعدات 

العينية الغذائية . 
ومتنى املجتمعون تجاوب الجميع مع هذا 
ملتابعة  مفتوحا  اجتامعهــم  وأبقوا  طرح،  ل ا

النقاش حوله حتى اقراره.

اجتماع في البترون للبحــــــث في االزمات واملعضالت 
املعيشــــــية والحياتية ومطالبة بتشــــــكيل خلية ازمة 

من االجتامع

اعلنت مؤسســة ميــاه بــريوت وجبل 
لبنان يف بيان، أنه »بعــد اجراء الفحوصات 
الجرثوميــة والكيامئية عىل عينات عدة من 
املياه املســتثمرة واملوزعة مــن قبل مصالح 
امليــاه املدموجة يف املؤسســة، وذلك خالل 
شــهري أيار وحزيران من العام 2021، تبني 

وفقا للتقرير املرفق واملوقع من رئيس مصلة 
املشــاريع تاريخ 2021/7/26، بأن مجموع 
الفحوصات الدورية تظهر ان املياه املستثمرة 
ال تشــكل رضرا عىل الصحــة وهي تدخل 
يف اطــار الجودة املقبولــة للمياه الصالحة 

للرشب«.

ــوثــة  ــل ــشــرب وغـــيـــر ُم ــل ــة ل ــح ــروت صــال ــيـ مـــيـــاه بـ

وزيــــر الــبــيــئــة يــتــفــقــد مــعــمــل الــنــفــايــات 
ــيـــن وســــــد الـــقـــرعـــون ــنـ ــب جـ ــ ــي جـ ــ فـ

جال وزير البيئة نارص ياســني يف البقاع الغريب للوقوف 
عىل الوضــع البيئي يف املنطقة. وشــملت جولته التفقدية 
معمل معالجة النفايات يف بلدة جب جنني، ثم ســد القرعون 

حيث رافقه رئيس اتحاد بلديات البحرية يحيى ضاهر. 
واســتمع ياســني إىل آراء اهايل املنطقــة وتبادل معهم 
االفــكار واالقرتاحات حول الحلول املطلوبــة ملعالجة تلوث 
نهر الليطاين. وأكد أن »معالجة تلــوث نهر الليطاين إحدى 
االولويات يف نقاطه الســبع التي تحدث عنها لدى تســلمه 

مهامته يف الوزارة«.

دبوســــــي عرض مع وفد اعترابي املشاريع 
الكبرى  من طرابلس  انطالقاً  االســــــتثمارية 

اســتقبل رئيس غرفــة التجارة والصناعــة والزراعة يف 
طرابلس والشــامل توفيق دبويس وفدا ضم القنصل الفخري 
اللبناين يف إدمنتون الربتا - كندا حسني رحال، الشيخ صالح 
حامد، حســان رحال، عدنان رحال وأمري بدر حســون، يف 
حضور مديرة الغرفة ليندا ســلطان ومدير املختربات الدكتور 

خالد العمري.
وأفاد بيان للغرفــة، اىل أن املجتمعــني عرضوا »مختلف 
املشاريع االستثامرية واإلمنائية التي تطلقها غرفة طرابلس 
والشامل، وكذلك األنشــطة املتنوعة سواء التي تقوم بها أو 
تحتضنها بهدف تطوير وتحديت املجتمع االقتصادي اللبناين 
مــن طرابلس الكربى. كــام تناولت املباحثات ســبل تعزيز 
وتطوير العالقات اإلقتصادية بــني لبنان وكندا عموما ومع 
طرابلس الكربى خصوصا، اضافة اىل اعتامد الصيغ العملية 
التي من شأنها تشجيع التواصل بني غرفة طرابلس ومختلف 
الغرف الكندية مبا يعــود باملنافع املتبادلة بني رجال األعامل 
ومؤسسات القطاع الخاص يف كال الجانبني، وبالتايل العمل 
عىل الرشاكــة والتكامل يف تنظيم املؤمترات اإلســتثامرية 
وإقامة املعارض التي تعزز حركة املبادالت التجارية بني لبنان 
وكندا، والرتكيز عىل أهمية تطوير حركتي التصدير واإلسترياد 

وفقا ملعايري الجودة والسالمة الغذائية املعتمدة دوليا«.

وزير البيئة متفقداً سد القرعون
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توقيع مذكرة سلوك انتخابية بين االحزاب
الناخبين ــطــاقــات  ب مــن   %70 تــوزيــع  ــراق:  ــعـ الـ

العليا  املفوضيــة  أعلنت 
أنّها  لالنتخابات  املســتقلة 
وّزعــت 70% مــن بطاقات 

الناخبني.
وقالــت إنّهــا »تعمل يف 
الحــايل عىل توزيع  الوقت 
يف  املوجــودة  البطاقــات 
أّن  مبينًة  التسجيل«،  مراكز 
عىل  املواطنني  إقبال  »وترية 
ارتفعت  بطاقاتهم  اســتالم 

خالل اليوميني املاضيني«.
»عملية  أّن  أضافــت  كام 
توزيع البطاقات سيســتمر 

لغاية الـ 5 من الشــهر املُقبل، أي قبل موعد 
إجراء االقرتاع الخاص بـ 48 ساعة.

ذاته، بحــث رئيس مجلس  الســياق  يف 
الــوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي، مع 
النواب، حســن  لرئيس مجلس  األول  النائب 
الكعبي، أمس األحد، ملفي االنتخابات وحملة 

إزالة التجاوزات.
وقال بياٌن صادٌر عن مكتب رئيس الوزراء 
إنّه »جــرى خالل اللقاء التباحث يف ســبل 
بني  التنســيق  وتعزيز  االنتخابــات،  إنجاح 
أن  التنفيذية والترشيعية؛ ألجل  الســلطتني 
املعّب  املقبل  األول  انتخابات ترشيــن  تكون 

الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي«.
وشــهد اللقاء وفقاً للبيان البحث يف سري 
لحملة  والتنفيذية  الحكومية  األجهزة  تنفيذ 
إزالــة التجــاوزات عىل املمتلــكات العامة 
والشوارع يف مناطق مختلفة من العاصمة 

بغداد.
كام جــّدد الكاظمي تأكيداته الســابقة، 
عىل رضورة عدم التعــرّض بالرضر ملصالح 

الفقراء، والعمــل الجاد عىل إيجاد بدائل لهم 
قبل املبارشة بإزالة التجاوزات.

{ مدونة سلوك {

اىل ذلك، وّقــع ممثلو األحــزاب والقوى 
السياسية املشــاركة يف االنتخابات مدّونة 
الســلوك االنتخايب لضــامن نزاهة االقرتاع 

وتكافؤ الفرص لجميع املرشحني.
وُعقــدت االجتامعات بشــكٍل متواٍز يف 
املحافظــات، حيــث وّقــع املجتمعون عىل 
املدّونة التي تشمل القواعد التي يجب االلتزام 
بها من قبل األحزاب السياسية خالل العملية 
وحامية  الرصاعات  تجّنب  وبينها  االنتخابية 
املرشــحني وتكافؤ الفرص، عــىل أن تُطرح 
للنقاش العــام وعىل الفعاليات االجتامعية، 

يف وقت الحق.
بالتوازي، أكّــد رئيس جهاز األمن الوطني 
العراقي، عبد الغني األسدي، قطع شوط كبري 
يف مجال تأمني االنتخابات، مشــدداً عىل أال 
عودة لـ«داعش« إىل املوصل بعد اليوم، وإن 

كان هناك بعض الثغرات التي يتنّفس منها.

ــن »يـــونـــس« ــ ــران تــكــشــف ع ــ ــه ــ ط
أزاح حــرس الثورة يف إيران، امس، الســتار عن معدات 
جديدة لفحص وإبطال مفعول القنابل، يف مراســم افتتاح 

االسرتاتيجية. منجزاته  معرض 
وسلّمت دائرة الهندســة والدفاع املدين يف حرس الثورة 
أحدث منجزاتها يف مجال كشــف وفحص وإبطال مفعول 

املحافظات. لقواتها يف  املتفجرة،  واملواد  القنابل 
وكشــف عن روبوت »يونس« الغواص الذي يقوم مبهمة 
النفطية،  رصد وفحص السطوح السفىل للســفن واالبراج 
وعــن جهاز محمــول للفحص والتفتيش البــدين، ومدمر 
للقنابل وأفخاخ التفجري »رعد 1« مع إمكانية تدمري العبوات 
املتفجرة، وكاشــف املتفجرات من الجيلــني »1« و«2« مع 
إمكانية التحليل امليــداين للمتفجرات واملخدرات، وعن أنواع 

أخرى من روبوتات الكشف وإبطال مفعول املتفجرات.
من جانبه، قــال القائد العام لحــرس الثورة يف إيران، 
التقنيات  اللواء حســني ســالمي، إن »الدخول يف حقول 
الحديثة لتلبية احتياجات البلد من خالل األســاليب التقنية 
اليوم ضمن اســرتاتيجيتنا  كان يف عداد متنياتنا، وأصبح 

األكيدة«.
وأضــاف أن »العدو مينعنــا من الحصول عــىل العلوم 
والتقنيات الحديثة التي ميتلكها، والعدو كان يفتعل الحروب 
يك نلجأ إليه لتلبية احتياجاتنا العســكرية، وكذلك فعل يف 

الحرب االقتصادية، وأثبتنا أننا لن نلجأ لألعداء أبداً«.
يذكر أن املتحدث باسم الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب 
زاده، قــال  إن »االنضامم إىل«شــنغهاي« نهاية لضغوط 

فرض العزلة عىل إيران«.
الجديــر بالذكــر أّن أعضاء منظمة شــانغهاي للتعاون 
وافقوا، قبل أيام، عىل  انضــامم إيران إىل املنظمة كعضو 

دائم، وقال الرئيس اإليراين.

الــــــــســــــــودان يُـــــــوّجـــــــه دعــــــوة
بــــــــشــــــــأن ســــــــــد الــــنــــهــــضــــة

عّب وزير الري الســوداين يارس عبــاس، عن أمله يف أن 
يدفع اعتامد بيان مجلس األمن األطراف الثالثة إىل استئناف 

التفاوض بشأن سد النهضة.
وقال وزير الري السوداين، يف تغريدة عىل حسابه الرسمي 
يف تويرت: »يأمل السودان أن يدفع اعتامد بيان مجلس األمن 
األطراف الثالثة إىل اســتئناف التفــاوض يف أرسع فرصة 
ممكنة، ووفق منهجية معززة بقيادة االتحاد اإلفريقي وإرادة 

سياسية ملموسة من الجميع«.
وكان مجلس األمن اعتمد، بيانا رئاســيا يدعو فيه أطراف 
سد النهضة اإلثيويب إىل استئناف املفاوضات برعاية االتحاد 

اإلفريقي.
وقال البيان الرئايس: »مجلس األمن ليس جهة االختصاص 

يف النزاعات الفنية واإلدارية حول مصادر املياه و االنهار«.
ودعا مجلــس األمن أطراف ســد النهضة إىل اســتئناف 
املفاوضات، مشــددا عىل رضورة العــودة إىل اتفاق املبادئ 

املوقع يف 2015.

ــة جـــديـــدة ــ ــدي ــ ــري ــ ــع ب ــ ــوابـ ــ ــداد تــــصــــدر طـ ــ ــغـ ــ بـ
ــا ــ ــاب ــ ــب ــ ــا صـــــــور الـــســـيـــســـتـــانـــي وال ــهـ ــيـ ــلـ عـ

أعلنــت وزارة االتصاالت العراقية، امس، 
عن إصدار طوابع بريدية عليها صور املرجع 
السيستاين،  عيل  األعىل،  الشــيعي  الديني 

فرنسيس. الفاتيكان،  وبابا 
أن  بيــان صحفي،  الــوزارة يف  وذكرت 
أصدرت  والتوفري  للبيــد  العامة  »الرشكة 
طابعــا بريديا خاصا بزيارة قداســة البابا 
الديني  املرجع  العراق، ولقائه  إىل  فرنسيس 

السيستاين«. السيد عيل  سامحة 
وأضافت أن »الرشكة أصدرت أيضا طابعا 
أور  البابــا إىل مدينة  بزيــارة  آخر خاصا 
التاريخيــة )بجنوب العراق(، ملا جســدته 

التعايش  ملفاهيــم  إبراز  الزيارة مــن  هذه 
العراق  داخل  األديان  واملحبة بني  الســلمي 

والخارج«.
الطابع  أن »هــذا  الوزارة إىل  وأشــارت 
التذكارية،  الطوابع  ســيكون ضمن إصدار 
والــذي يصدر بعدة فئــات بقيمة )500 و 
750 و 1000( دينــار عراقي، وبكمية تبلغ 

5000 طابع«.
وتابعــت، أن »الطابــع صمــم من قبل 
املصمم ســعد غازي، وطبــع يف مطبعة 
وسيسوق  والتوفري،  للبيد  العامة  الرشكة 

الهواة«. من قبل مكاتب الرشكة ومكتب 

بعد زيارة البابا
ــّد الســتــقــبــال شــيــخ األزهـــــر  ــع ــت ــس ــراق ي ــ ــع ــ ال

للمرة األوىل، يستعد شيخ 
رسمية  بزيارة  للقيام  األزهر 
»حافلة  ستكون  العراق،  إىل 
باملحطات املهمة«، وستحمل 
معــان رمزية كثــرية كون 
من  يعتبان  ومــرص  العراق 

رموز العامل اإلسالمي.
دعــوة  توجيــه  وبعــد 
رســمية له قبل أشهر قليلة 
العراقية،  قبل الحكومة  من 
يستعد العراق الستقبال شيخ 
الطيب،  األزهر الدكتور أحمد 

الذي أعلن أنه ســيلبي الدعــوة لزيارة العراق 
مع بداية شهر نوفمب املقبل، والتي ستشمل 
محطاتهــا كل من النجف وبغــداد واملوصل، 

وأربيل.
مؤكدا خالل ترصيحاته للصحيفة العراقية 
الرسمية أن »العراق بلد عزيز عىل قلبي وأمتنى 
زيارته والتقي شعبه الكريم، فهناك مشرتكات 
كثرية بني العراق ومرص وهام قطبان مهامن 

يف العامل االسالمي«.
وبحســب مصادر مقربة مــن الحكومة 
العراقية، تحدثت مع موقع سكاي نيوز عربية، 
فإن »برنامــج زيارة شــيخ األزهر الرشيف 
للعراق، سيكون حافال ويتضمن جملة محطات 
متعددة ومهمــة، وكلنا ثقــة يف أن الزيارة 
بالنجاح كام حدث مع زيارة البابا،  ســتتوج 
والتي أعادت للعراق ثقته بنفســه، وبقدرته 
عىل تنظيم زيارات لضيوف كبار من وزن بابا 

الفاتيكان، ومحافل سياسية واقتصادية«.

التي  الزيــارة األزهرية،  وتنبع أهمية هذه 
للعراق، بحسب  األزهر  بها شــيخ  ســيقوم 
املراقبني هنا بعد زيارة بابا الفاتيكان له، والتي 
شدت أنظار العامل كله، كون  األزهر والفاتيكان 
هام، طرفا وثيقة األخوة اإلنسانية التي جرى 
توقيعها، عقب القمة الروحية بني بابا الفاتيكان 
وشيخ األزهر، يف العاصمة اإلماراتية أبو ظبي 
العام 2019، وبرعاية وضيافة، الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبو ظبي، ما يكشف 
عن األهمية الحضارية والتاريخية والروحية 

التي يحظى بها العراق .
جدير بالذكر أنه يف شــهر اذار املايض كان 
قد زار وفد من الوقف السني يف العراق، شيخ 
األزهر، حامال له دعوة رسمية من الحكومة 
العراقية، لزيارة العراق، وتبع ذلك زيارة وفد من 
وزارة األوقاف والشــؤون الدينية يف حكومة 
إقليم كردســتان العــراق، العاصمة املرصية 
القاهرة، للقاء شــيخ األزهر، ولتسليمه دعوة 

رسمية لزيارة اإلقليم الكردي العراقي .

ــي املـــوصـــل ــ ــلـــى »داعــــــشــــــي«  ف ــبـــض عـ ــقـ الـ
الحكومية يف  أعلنت خلية اإلعالم األمني 
العراق، امس، القبض عىل أحد عنارص تنظيم 
»داعش« خالل عمليــة توزيعه األموال عىل 

عوائل مقاتيل التنظيم.
وذكرت الخلية يف بيان صحفي: »بناء عىل 
معلومات استخبارية دقيقة، قبضت قوة من 
واملعلومات  االســتخبارات  شؤون  معاونية 

يف الحشد الشعبي واســتخبارات اللواء 30 
يف نينوى، عىل أحد عنارص عصابات داعش 

اإلرهابية«.
وأضافــت، أن »عملية إلقاء القبض جاءت 
خالل عملية توزيــع الداعيش األموال عىل 
أفراد عصابات داعــش اإلجرامية وعوائلهم 

داخل مدينة املوصل«.

اشــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــة: مـــــــــــــــــــــن حـــــــق
ــة ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ ــد  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ يـ أن  ــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ أسـ كــــــــــّل 

الــوزراء  رئيــس  أكــد 
اشتية،  محمد  الفلسطيني، 
أن »الحكومة الفلســطينية 
تتابــع ملــف األرسى بكل 
جدية وبشكل يومي«، مؤكدا 
الدفعة  عن  »اإلفراج  رضورة 
الرابعــة مــن األرسى التي 

التزمت بها إرسائيل«.
اجتــامع  مســتهل  ويف 
الحكومة بخصوص األرسى، 
»إن أرسانا،  قــال اشــتية: 
الوطنية  الحركة  ضمري  هم 
الفلسطينية، وقد جاء متكن 

6 منهم من الهــرب وإعادة اعتقالهم، ليفتح 
ملف األرسى من جديد«.

وأضاف: »إننا نتابــع هذا امللف بكل جدية 
وبشــكل يومي، وهناك هيئة مختصة تتابع 
كل التفاصيــل، ومعها فريــق من املحامني 
األكفــاء، وعليه ال بد من إنهــاء هذا امللف، 

واإلفراج أوال عن الدفعة الرابعة التي التزمت 
بها إرسائيل، واإلفراج عن األرسى من املرىض 
والنساء واألطفال، وإنهاء موضوع االعتقال 

اإلداري مرة وبال رجعة«.
وأكمل: »إن من حق كل أســري أن ينشــد 
قضايا  معنى  تتابع  الدولية  الحرية..الهيئات 

األرسى«.

ــة ــارطــ ــ »حـــــــمـــــــاس«: الــــحــــركــــة قـــــّدمـــــت خ
ــة تـــــــبـــــــادل أســـــــرى  ــ ــق ــ ــف ــ ــص ــ  طـــــــريـــــــق  ل

لحركة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قال 
املقاومة اإلسالمية »حامس » زاهر جبارين، 
إن الحركة قدمت للوســطاء خارطة طريق 
واضحة لصفقة تبادل األرسى، مشريا إىل أن 

الكرة اآلن يف ملعب إرسائيل.
وأكــد جبارين أن قيــادة »حامس« تتابع 
موضوع األرسى عىل مدار سنوات، و«يويل 
األرسى  ملف  للحركــة  العســكري  الجناح 
اهتامما خاصا«، مبينا أن هذا امللف »عىل سلم 
اجتامعاتها،  يف  وحــارض  الحركة  أولويات 
كام أن من أولوياتها األرسى أصحاب األحكام 

العالية«.
ونوه جبارين بأن »االحتالل حاول أكرث من 
مرة ربط ما يجري يف غزة والتقدم يف عملية 
اإلعامر مبلف أرساه يف القطاع«، مشددا عىل 

أن »حامس« وقيادة املقاومة أفشلت ذلك بعد 
أن رفضته رفضا قاطعا، وأبلغت كل الوسطاء 

باستحالة ربط امللفني ببعضهام«.
وأوضح أن »االحتالل غري واضح يف نواياه، 
فأحيانا يتقــدم خطوة أو خطوتني ويرتاجع 
ثالثا أخرى، ويحاول الوصول ملعلومات حول 
جنوده يف غزة دون االضطرار لدفع أي مثن«.

ولفت جبارين إىل أن »أرسى وفاء األحرار 
ســيكونون رشطا إلنجاز أي صفقة قادمة، 
وسيجب االحتالل عىل الوفاء بالتزاماته فيها 

قبل البدء بأي صفقة جديدة«.
لحركة  الســيايس  املكتب  عضو  وشــدد 
»حامس« عــىل أن »املقاومة متلــك الذراع 
االحتالل مل  إنجازاتهــا، ألن  لتحمي  القوية 

يلتزم بأي صفقة، إال بقوة ساعد املقاومة«.

>الــــــجــــــيــــــش االســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي< يــــرفــــع 
ــة الــغــربــيــة ــفـ ــضـ ـــب فــــي الـ ــأّهـ ــ ـــت ــة الـ ــ ــال ــ ح

أعلن الجيــش اإلرسائييل 
رفع حالة التأهب خالل فرتة 
الحالية  اليهوديــة  األعياد 
تحســبا من وقوع عمليات 
يف الضفة الغربية، ال سيام 
األرسى  اعتقال  إعــادة  بعد 
فروا من سجن  الذين  الستة 

جلبوع.
أمنية  مصــادر  وقالــت 
إرسائيليــة وفقــا ملوقــع 
»الجيش  العــبي:  »والال« 
العمل  سيواصل  اإلرسائييل 

الغربية،  والتحرك يف جميع أنحــاء الضفة 
هناك أماكن تحتاج إىل معالجة خاصة، وإذا 
لزم األمر ســيكون من خالل عملية واسعة 
النطاق، ال ســيام مع اقرتاب موســم قطف 
الزيتون ومــا يصاحبه مــن مواجهات بني 

الفلسطينيني واملستوطنني«.

من جهتها حذرت املؤسســة العســكرية 

»احتامل وقــوع عمليات  اإلرسائيلية مــن 

تســتهدف اليهود خالل عطلــة عيد العرش 

الــذي يبدأ غــدا الثالثاء، وعليــه فقد رفع 

الجيش اإلرسائييل من مستوى اليقظة ودفع 

بتعزيزات يف الضفة الغربية«.

ــدة ــ ــدي ــ ــح ــ ــات جــــنــــوب ال ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الــــيــــمــــن: مـ

ـــ 76  ســوريــا تــشــارك فــي الـــــدورة الـ
لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة

تشارك سوريا هذا العام يف أعامل الدورة الـ 76 للجمعية 
العامة لألمم املتحدة بوفد رســمي برئاسة وزير الخارجية 

املقداد. السوري، فيصل  واملغرتبني 
وســيجري الوزير املقداد عىل هامش أعــامل الجمعية 
العامة عــددا من اللقــاءات الثنائية مع عــدد من وزراء 
الخارجيــة ومســؤويل األمم املتحدة، كام سيشــارك يف 
عدد من األنشــطة والفعاليات التي ستقام يف إطار أعامل 

العامة. الجمعية 
وســيلقي وزير الخارجية واملغرتبني بيانا أمام الجمعية 
العامة امس، الذي ســيتضمن موقف ســوريا من مختلف 

واملنطقة. البالد  بالوضع يف  املتعلقة  والتطورات  القضايا 
الرفيع املستوى  الجزء  الســوري إىل  هذا وسيضم الوفد 
من الــدورة الـــ 76 للجمعية العامة لألمــم املتحدة، إىل 
جانب الوزير املقداد، الدكتور بشــار الجعفري، نائب وزير 

الخارجية.

تحتضر بدأت  املتحدة  الواليات  سالمي: 

قال قائد حرس الثورة االســالمية اللواء حســني سالمي، 
خالل كلمة له أمام قوات التعبئة الشــعبية يف مدينة تبيز، 
إن الواليات املتحدة مل تعد خطرة، بل نحن أمام أمريكا مهزومة 

وهاربة ومحبطة.
وأضــاف أن الواليــات املتحدة »بدأت تحتــرض«، قائالً إن 
»العراقيل التي كانت أمام الشــعب اإليــراين والضغوط التي 
فرضت عليه بدأت تُزال بعد مقاومة الشعب اإليراين والطريق 

آمن بدأ يُعّبد«.
يأيت ذلــك يف وقت وّجه فيه القضاء اإليراين تهامً إىل 37 
شــخصية وكياناً أمريكياً يف قضية اغتيال العلامء النوويني 

الشهداء بني عامي 2010 و2012.
وبني الشــخصيات التي تضّمنها محرض االتهام الرئيسان 
الســابقان باراك أوباما ودونالد ترامــب ووزيرة الخارجية 
السابقة هيالري كلينتون، إضافًة إىل كيانات تابعة للواليات 

املتحدة، منها وزارة الدفاع واملرصف الفيدرايل.

أفاد مصدر عسكري ميني أّن الجيش واللجان 
الشــعبية صدوا عملية زحف واسعة لقوات 
التحالف السعودي عىل قرية برة يف مديرية 
َحْيس جنوب الُحَديَْدة، والتي تشهد اتفاقاً هّشاً 
لوقف إطالق النار برعاية األمم املتحدة منذ الـ 

18 من كانون الثاين 2018.
 وقد أكــد املصدر أن زحف قــوات التحالف 
السعودي استمر 3 ساعات يف تصعيد جديد، 

وخرق واضح التفاق السويد.
وخالل الســاعات الـــ 24 املاضية رصدت 
قوات حكومة صنعاء 278 خرقاً جديداً لقوات 
التحالف السعودي يف جبهات الُحَديَْدة، بينها 
الجيش واللجان يف  قصف مناطق ســيطرة 
الُحَديَْدة بـ 874 صاروخاً وقذيفة مدفعية، فيام 
شّنت طائرات التحالف السعودي االستطالعية 
34 غارة عىل مناطق َحْيــس والفازة والجاح 

جنوب املحافظة الساحلية عىل البحر األحمر 
غرب اليمن. 

إىل ذلك، أصيــب 8 مدنيني بقصف مدفعي 
لقوات التحالف السعودي عىل منطقة الرَّْقو يف 
مديرية ُمَنبِّه الحدودية غريب محافظة صعدة 

شامل البالد. 
هذا وتتواصل املواجهات العنيفة بني قوات 
حكومة صنعاء من جهة، وقوات الرئيس هادي 
املســنودة بطائرات التحالف السعودي، غريب 
مديرية بيحان االسرتاتيجية، والغنية بالنفط 

شاميل غرب محافظة شبوة رشق اليمن. 
كذلك تجري مواجهــات بني الطرفني يف 
ُمراد، جنوب محافظة  منطقة مديرية جبل 
وجبل  والكَّسارة  املَْشــَجح  وجبهات  مأرب، 
الحمــراء، يف  والطَّلعة  الشــاميل  الَبلَــق 
األطراف الرشقيــة ملديرية رصواح، القريبة 
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ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ نـــــتـــــائـــــج الــــــلــــــوتــــــو ال
جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

1937 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقــام الرابحــة: 9-15-24-27-39-42  الرقــم 

االضايف: 18
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ ال شبكات رابحة.
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ الجائزة االجاملية: 775786435ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة

ـ الجائزة االفرادية: 77586435ل.ل.
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 
71508015ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 36 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 1986334ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

71508015ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 917 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 77980ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 
163140000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 13695 شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة: 12000ل.ل.

* املبالــغ املرتاكمة للمرتبــة االوىل واملرتاكمة اىل 
السحب املقبل: 2391241340ل.ل.

نــــــــــــــــــتــــــــــــــــــائــــــــــــــــــج زيــــــــــــــــــد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقم 1936 وجاءت 

النتيجة كاآليت:
الرقم الرابح: 27804

* الجائزة االوىل: 31354508ل.ل.
ـ عدد االوراق الرابحة: ثالثة اوراق
الجائزة االفرادية: 10451503ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 7804الجائزة االفرادية: 
450000ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 804
الجائزة االفرادية: 45000ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم:04

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

نــــــــــــــتــــــــــــــائــــــــــــــج يـــــــــومـــــــــيـــــــــة
جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1159 وجاءت 

النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة: 131

* يومية اربعة: 6265
* يومية خمسة: 40708

بيونغيانــــــغ : تزويد أســــــتراليا بالغواصات 
نووي تســــــّلح  ســــــباق  إلــــــى  ســــــيؤدي 

اعتربت كوريا الشــاملية أن الصفقــة األمريكية لتزويد 
أســرتاليا بالغواصات النووية إضافة إىل التحالف األمرييك 
الجديد يف آسيا واملحيط الهادئ، سيؤّديان اىل »سباق تسلّح 

نووي يف املنطقة«.
وكالة األنباء املركزية الكورية الشاملية نقلت عن مسؤول 
يف وزارة الخارجيــة قولــه إن »األعامل األمريكية ســُتخلُّ 
الهادئ«،  بالتوازن االسرتاتيجي يف منطقة آســيا واملحيط 
مضيفاً أن »كوريا الّشــاملية ستتخُذ رّد فعل مضاداً يف حال 

أثّر ذلك سلباً عىل أمن بالدها«.
يف املقابل، تسعى بريطانيا إىل تهدئة التوتر يف العالقات 

مع باريس.
رئيس الوزراء الربيطاين، بوريس جونســون، أكّد  سعيه 
إىل تهدئة التوتر يف العالقات مع باريس، مؤكّداً أن بريطانيا 
وفرنســا تعمالن يف عمليات عســكرية مشرتكة يف مايل 
ودول البلطيق، كام تتشــاركان يف برنامج محاكاة للتجارب 

النووية.
ويف وقت ســابق، رفض رئيس الوزراء األسرتايل سكوت 
موريســون انتقادات فرنسية بشــأن إلغاء أسرتاليا صفقة 
غواصات، قائالً إنه أثــار يف محادثات مع الرئيس الفرنيس 

يف حزيران املسألة.

اعلــن رئيس الــوزراء 
الســابق  اإلرسائيــي 
يف  نتنياهــو  بنيامــن 
عىل  مصــور  منشــور 
فيسبوك األحد، إن الرئيس 
غلبه  بايدن  جو  األمرييك 
رئيس  لقائه  لــدى  النوم 
الجديد  اإلرسائيي  الوزراء 

نفتايل بينيت.
املصور  التسجيل  ويف 
نتنياهو يف  نــره  الذي 
فيســبوك،  عىل  صفحته 
يقــول صــوت بعيد عن 
بينيت  »أتعرف..  الكامريا 

التقى ببايدن«.
ورد نتنياهــو بالقول »ســمعت عن ذلك. 
ســمعت أن بايدن كان منتبها للغاية يف هذا 
النوم غلبه من شــدة  االجتامع لدرجــة أن 
املوافقة )عىل ما قاله بينيت(«، تاركا رأســه 
يســقط رسيعا كام لو كان يحايك شخصا 

يغلبه النوم.
وكانت إشارة نتنياهو إىل لقاء بايدن جزءا 
صغريا يف مقطع مصور مدتــه 26 دقيقة 
تطرق فيه إىل مجموعة متنوعة من القضايا 
األخبار  عناوين  تصدرت  لكنها  السياســية. 
اتهم  التي  إرسائيليــة،  إخبارية  مواقع  عىل 

العديد منها نتنياهو بالسخرية من بايدن.
ويف 27 آب اســتقبل بايدن بينيت بالبيت 
الرجلن منذ  أول لقاء جمــع  األبيــض، يف 
توليهام منصبيهام هذا العام، وبحثا معا عدة 
ملفات، بينها امللف اإليراين وعملية الســالم 

بالرق األوسط.
وكشف تقرير لرويرتز يف وقت سابق زيف 

فكرة أن بايدن غفا خــالل لقائه مع بينيت، 
وذلك بعد أن شارك مستخدمو وسائل التواصل 
األمرييك  للرئيس  االجتامعي مقطعا مصورا 
قالوا إنه يظهر فيه وهو ينظر إىل األســفل 
وقد غلبــه النوم بينام كان بينيت يتحدث يف 

املكتب البيضاوي.
ويوضح تقريــر رويرتز أن املقطع املصور 
املتداول اجُتزئ عــىل نحو مضلل. فبعد ثوان 
انتهى عنــده املقطع، يظهر  الذي  الجزء  من 

بايدن يف مقطع أطول وهو يرد عىل بينيت.
واتبــع نتنياهو )71 عامــا(، وهو رئيس 
حزب الليكود اليميني، إىل حد بعيد نفس نهج 
ترامب فيام  دونالد  األسبق  األمرييك  الرئيس 

يتعلق بسياسات الرق األوسط.
أحزاب يسارية  وكانت حكومة جديدة من 
ووســطية وميينية وعربيــة بقيادة بينيت 
حلــت يف حزيران محل حكومــة نتنياهو، 

أطول زعامء إرسائيل بقاء يف الحكم.
واآلن نتنياهو يف صفوف املعارضة، لكنه 

تعهد بالعودة إىل سدة الحكم مرة أخرى.

بينيت مـــع  بـــايـــدن  ــاء  ــقـ لـ مـــن  ــســخــر  ي ــاهــو  ــي ــن ــت ن

ماكرون،  إميانويل  الفرنيس  الرئيس  طلب 
امس، باســم بالده، »الصفح« من الحركين 
الجزائرين الذيــن قاتلوا يف صفوف الجيش 
الفرنــيس خالل حرب الجزائــر، معلّناً إقرار 

قانون »تعويض« قريباً.
الفرنيس، خالل مراســم  الرئيس  وأضاف 
تكريــم يف باريس، متوّجهــاً إىل املقاتلن: 
»لكم امتناننا، لن ننــى. أطلب الصفح، لن 
ننــى. رشف الحركين يجــب أن يحفر يف 

الذاكرة الوطنية«.
والتقى الرئيس الفرنيس يف قرص اإلليزيه 
بالحركيــن الذين وقفوا إىل جانب فرنســا 

خالل حرب التحرير الجزائرية، لتكرميهم.
مع  بالتنسيق  فرنســيون،  مؤرخون  وأعّد 
جمعيات وممثلن عــن الحركين، تقريراً من 
وعائالتهم  الحركين  وضع  عن  صفحة   188

منذ أن وصلوا إىل فرنســا بعــد اإلعالن عن 
اتفاق وقف النــار يف 19 آذار 1962، والذي 
مّهد الطريق الســتقالل الجزائر يف 5 متوز 

من ذلك العام.
وقّرر الرئيس الفرنيس، يف وقت ســابق، 
تســهيل الوصول إىل محتويات األرشــيف 
الرسي التي يزيد عمرها عن 50 عاماً، خصوصاً 
تلــك املتعلقة بالحــرب الجزائرية، عماًل مبا 
أوىص به املؤرخ بنجامن ستورا، والذي توىّل 
كتابة تقرير عن الحقبة االستعامرية للجزائر 

لتحديد مسؤولية فرنسا.
كام واعرتف ماكرون »باســم فرنسا« بأّن 
الجيــش الفرنيس »عّذب واغتــال« املناضل 
الجزائري عي بومنجل، يف العام 1957، ومل 
ينتحر كام تم الرتويــج حينها للتغطية عىل 

الجرمية.

الــصــفــح ــب  ــ ــل ــ أط  : ــن  ــيـ ــريـ ــزائـ ــجـ ــلـ لـ مـــــاكـــــرون 

الرئيس  أن  الكرملــن  أعلن 
بوتن  فالدميــري  الــرويس 
طيب  رجب  الــرتيك  ونظريه 
مناقشــة  يعتزمان  أردوغان 
والقضايا  الثنائية  العالقــات 
عمل  زيارة  خالل  الســورية 

أردوغان لروسيا.
وقال املتحدث باسم الرئاسة 
الروســية دميرتي بيسكوف، 
للصحفيــن، امس إن الرئيس 
بوتن  فالدميــري  الــرويس 
طيب  رجب  الــرتيك  ونظريه 
مناقشــة  يعتزمان  أردوغان 
والقضايا  الثنائية  العالقــات 

السورية خالل زيارة عمل أردوغان لروسيا.
»يف الواقــع، يتم التحضــري لزيارة عمل 
إىل روســيا من قبل الرئيس الرتيك أردوغان 

... هــذه عالقة متعــددة األوجــه للغاية، 
والرؤســاء دامئا لديهم ما يتحدثون عنه يف 
هذا الســياق... بالطبع ســوريا وغريها من 

الرصاعات االقليمية«.

الردوغـــــــــان ــة  ــبـ ــقـ ــرتـ مـ زيـــــــــارة   : ــن  ــيـ ــلـ ــرمـ ــكـ الـ

بأن  الفرنســية  الصحافة  أفادت وكالــة 
الحزب الحاكم يف روسيا أعلن فوزه بأغلبية 
الثلثن يف االنتخابات التريعية التي أشارت 

املعارضة إىل تعرّضها لتزوير.
وقــال أمن املجلس العــام للحزب الحاكم 
أندريــه تورتشــاك للصحافيــن إن الحزب 
ســيحصل عىل ما مجموعه 315 مقعداً يف 

املجلس املكون من 450 عضواً.
ويف حال تحقق ذلك، ســيحتفظ »روسيا 
املوحدة« باألغلبية الالزمة لتعديل الدســتور 

دون الحاجة إىل دعم من التشكيالت األخرى.
االنتخابات  لجنــة  أعلنت  جهتهــا،  ومن 
املركزيــة عن تقدم حزب »روســيا املوحدة« 
الحاكم عــىل منافســيه بانتخابات مجلس 
الدومــا بنحو 48% من األصــوات، وذلك بعد 
فرز أكرث من 70% من أوراق االقرتاع. وأشارت 
اللجنة إىل أن الحزب الشــيوعي يحتل املرتبة 
الثانيــة بعــد حصوله عىل نحــو 20% من 
األصوات، ويليه الحزب الدميقراطي الليربايل 

الذي نال نحو 8% من أصوات الناخبن.

ــحــاكــم فـــي االنــتــخــابــات روســـيـــا : فـــوز الـــحـــزب ال

)آر.يب.يس(  محطة  ذكرت 
التلفزيونيــة نقالً عن مصدر 
مّقــرب مــن وزارة الداخلية 
قتلوا  أشــخاصاً  أن  الروسية 
يف إطــالق نــار يف جامعة 
مبدينة بريم. وقالت سفيتالنا 
الرســمية  املمثلة  بيرتينكو، 
للجنــة التحقيق الروســية، 
إن مســؤويل تطبيق القانون 
حددوا هوية الطالب الذي من 
املفرتض أنــه أطلق النار، وتّم 

اعتقاله«.
وقالت إنه »ووفقاً للتقارير، 

يف 20 أيلــول ، فتح طالــب، كان عىل أرض 
أحد مباين جامعــة بريم الحكومية الوطنية 
تحديد  آخريــن. ويجري  النار عىل  للبحوث، 

البيانات املتعلقة بالقتىل واملصابن«.
وأضافت أنه »نتيجة لذلك، لقي 8 أشخاص 
مرصعهم، وأصيب 6 بجروح. ويجري تحديد 

البيانات الدقيقة عن القتىل واملصابن«.
وأعلنــت الداخلية الروســية يف بياٍن لها 
الهجوم، مشريًة إىل  القبض عىل منفذ  إلقاء 

وقوع إصابات وضحايا.
وذكر املكتــب الصحفي للجامعة يف وقت 
سابق أن 4 أشــخاص أصيبوا، ونقلت وكالة 
»إنرتفاكس« عن مصدر قوله إنه تم »تحييد« 

املســلّح يف الحادثة. ووقــع إطالق نار يف 
جامعة »بريم« الحكومية الروسية. وبحسب 
ما نقل املركز الصحفي للجامعة، فإن الطالب 
واملعلمن أغلقوا األبواب عىل أنفســهم داخل 

القاعات الدراسية.
يف  للجامعة  الصحفيــة  الخدمة  وأفادت 
بيان أن لها أن 4 أشخاص أصيبوا بعد إطالق 

مجهول النار من سالح يف حرم الجامعة.
وجاء يف البيان أنه و«عند حواىل الساعة 
11 صباحــاً، دخل شــخص مجهــول حرم 
النار ما تسبب  الجامعة بسالح وبدأ بإطالق 
بوقــوع 4 إصابــات. جميع أجهــزة املدينة 
والجامعة يف حال اســتنفار، يرجى توخي 

الحذر«.

فـــــي هـــجـــوم وجـــــرحـــــى  ــى  ــلـ ــتـ قـ  : ــو  ــ ــك ــوســ ــ م
ــي جـــامـــعـــة بــــيــــرم الـــحـــكـــومـــيـــة ــ  مـــســـّلـــح فـ

جونــز  جامعــة  أفــادت 
بارتفاع  األمريكيــة  هوبكنز 
اإلصابــات  عــدد  إجــاميل 
العامل  بفريوس كورونــا يف 
مليون   228 مــن  أكــرث  إىل 
الوفيات إىل  إصابة، وإجاميل 

أكرث من 4.6 مليون وفاة.
وبحســب بيانات الجامعة 
اإلصابــات  إجــاميل  بلــغ 
العامل  بفريوس كورونــا يف 
وإجــاميل   ،228.493.023

الوفيات 4.691.081.
وتصــدرت الواليات املتحدة 

قامئة الــدول من حيث عــدد الوفيات جراء 
الفــريوس بـــ673763 حالة وفــاة، وبلغ 

إجاميل اإلصابات فيها 42.085.963.
تلتها الربازيــل يف املرتبة الثانية من حيث 
عدد الوفيات بـ590752 حالة فاة، وإجاميل 

اإلصابات 21.239.783.
يف املرتبــة الثالثة تــأيت الهند بإجاميل 
إصابــات  وإجــاميل   ،444838 وفيــات 

.33.448.163
ويف املرتبــة الرابعة املكســيك من حيث 
عــدد الوفيات 271303 وإجــاميل إصابات 

.3.564.694

بإجاميل  بــريو  الخامســة  املرتبة  ويف 
إصابــات  وإجــاميل  وفيــات198976، 

.2.166.419
وسادسا روسيا بإجاميل وفيات 194671، 

وإجاميل إصابات 7.170.069.
ويف املرتبة الســابعة إندونيسيا بإجاميل 
إصابــات  وإجــاميل   ،140468 وفيــات 

.4.190.763
ويف املرتبــة الثامنــة بريطانيا بإجاميل 
إصابــات  135539وإجــاميل  وفيــات 
إيطاليا  التاســعة  املرتبة  ويف   .7.464.791
بإجاميل وفيات 130310، وإجاميل إصابات 

.4.636.111

إصـــابـــة مـــلـــيـــون   228.4  : ــاً  ــيـ ــاملـ عـ »كـــــورونـــــا« 
وفــــــــاة مــــــلــــــيــــــون   4.6 مــــــــن  وأكــــــــثــــــــر 
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يبدو أن الفرنيس بول بوغبا العب خط وســط مانشسرت 
يونايتد اإلنكليزي، لن ميثــل نادي يوفنتوس اإليطايل مجددا 

خالل مسريته الكروية.
وينتهي عقد بوغبا مع يونايتد بنهاية املوسم الحايل 2021-

2022، ويحق له التوقيع ألي ناد باملجان بدءا من كانون الثاين 
املقبل، دون العودة إلدارة »الشياطني الحمر«.

وارتبط بوغبــا بالعديد من األندية خــالل الفرتة األخرية، 
والتي تســعى للتعاقد معه باملجان، وعىل رأسها ريال مدريد 
اإلسباين وباريس سان جريمان الفرنيس، بجانب يوفنتوس.

وفتح مينو رايوال وكيل أعامل بوغبا الباب أمام عودة األخري 
لصفوف يوفنتوس، حال عدم توصله التفاق مع يونايتد بشأن 

تجديد عقده.
لكن بوغبا يتقاىض راتبا ســنويا يقدر بـ15 مليون يورو، 
وهو ما ميثل عائقا كبريا أمام يوفنتوس لضم الالعب، وهو ما 

أقر به ضمنيا فيديريكو تشريوبيني مدير »السيدة العجوز«.
وقال تشــريوبيني يف ترصيحات أبرزهــا موقع »فوتبول 
إيطاليا« »لألسف نحن مضطرون لتخفيض رواتب الالعبني، 

خاصة الصفقات الجديدة بسبب األزمة املالية الحالية«.
وأضاف: »بالطبع ما زلنا قادرين عىل املنافسة ونريد الفوز، 
لكن باستخدام طرق وأساليب جديدة ومختلفة. نعلم ميزانية 
املســتقبل وحجم األمــوال التي ميكن أن يتــم إنفاقها عىل 

التعاقدات الجديدة«.
واختتم بقوله: »نبحث عن التعاقد مع العبني شباب ورمبا 
من إيطاليا، علينا أن نفهم نوعية السوق التي سنتعامل معها 

بعد انتهاء وباء كورونا«.
وحســب املوقع فإن يوفنتوس لن يكون قــادرا عىل دفع 
رواتب تتخطى الـ9 ماليني يورو ســنويا، وبالتايل فإن عودة 

بوغبا لبطل إيطاليا التاريخي تبدو مستحيلة.

{ توخيل: هذا موقف تشيليس
من صفقة كني {

كشف األملاين توماس توخيل، مدرب تشيليس، عن موقف 
ناديه من التعاقد مع اإلنكليزي هاري كني، توتنهام هوتسبري، 

خالل املريكاتو الصيفي املايض.
وقال توخيل، يف ترصيح أبرزته صفحة فابريزيو رومانو، 
خبــري انتقاالت الالعبــني واملدربني يف أوروبــا، عىل تويرت 

»توقعت أن مانشسرت سيتي سينجح يف ضم هاري كني«.
وأضاف مدرب تشيليس »مل يكن لدينا أبدا قامئة اهتاممات 

تضم اسم كني، البلوز فهم املوقف«.
ونوه »كانت لدينا بعض املعلومات عن الالعب، لكننا مل نكن 

قريبني لدرجة القول بإننا ننافس عىل الصفقة«.
وينتهي عقد كني مع توتنهام يف صيف 2024، لكن زعمت 
العديد من التقارير أن الالعب طلب الرحيل عن النادي اللندين 

يف الصيف املقبل، بسبب رغبته يف حصد األلقاب.
وطلبــت إدارة توتنهام، الحصول عــىل 150 مليون جنيه 
إســرتليني، للموافقة عىل رحيل كني خالل املريكاتو الصيفي 

املايض.

{ كلوب: ننتظر الكثري من تياغو مستقبالً {
يتوقــع يورغن كلوب مدرب ليفربول، عودة العب وســط 
فريقه تياغو ألكانتارا إىل التألق من جديد بعد تعرضه إلصابة 
يف الركبة ومعاناته بسبب العدوى بفريوس كورونا املستجد.

وقبل عام بالتامم والكامل انضم اإلسباين الدويل ألكانتارا 
إىل ليفربول قادما من بايــرن ميونيخ بطل أملانيا يف صفقة 
قدرت تقارير قيمتها بنحو 20 مليون جنيه إســرتليني )27.5 
مليون دوالر( وشارك يف 34 مباراة يف جميع املنافسات من 

بينها 24 مباراة يف الدوري باملوسم املايض.
وقــال األملاين كلوب عــر موقع ليفربول الرســمي عىل 
اإلنرتنت »انضم إىل فريقنا وأصيب بكوفيد وتعرض لإلصابة 
)يف الركبة(. هذا بالتأكيد يجعل األمــور أكرث صعوبة لكنه 

كشف عن حقيقة جوهره كالعب وما ميكن أن يقدمه لنا«.
وتابع »لهذا فإننا ننتظر الكثري منه مستقبال بكل تأكيد«.

وأضاف كلوب »هو بالفعل شخص جيد وصاحب شخصية 
متميزة وبالتأكيد هو العب من الطراز العاملي«.

وأشــار كلوب إىل أن تياغو )30 عاما( تأقلم مع أســلوب 
اللعب يف ليفربول وأشــاد بقدرات ومهارات الالعب قائال إنه 

يشبه العبي الجولف يف التعامل بدقة مع الكرة.
وأردف كلوب قائال »أحب أسلوبه يف اللعب«.

{ ليفربول يبدأ مفاوضات التجديد مع كيتا {
بدأ نــادي ليفربول مفاوضات التجديــد مع العب آخر من 

صفوفه خالل املوسم الحايل.
ونجح ليفربول خالل األشــهر األخرية يف تجديد عقود كل 
من فابينيو وفريجيل فان دايك وأندي روبرتســون وأليسون 

بيكر.
ووفقا لصحيفة »دييل ميل« الريطانية، فإن ليفربول فتح 
مفاوضات التجديد مع الغيني نايب كيتا، العب وسط الفريق، 

الذي ينتهي عقده يف صيف 2023.
وأشارت الصحيفة الريطانية إىل أن مسؤويل ليفربول ال 
يريدون تكرار خطأ جورجينيو فينالدوم الذي رحل مجانًا عن 
الريدز إىل باريس سان جريمان يف املريكاتو الصيفي املايض.

وأوضحت »دييل ميل« أن كيتا يحظى بإعجاب األرجنتيني 
دييغو سيميوين، مدرب أتلتيكو مدريد، منذ فرتة طويلة، لكن 
النادي اإلسباين مل يقدم أي عرض رسمي لضم الالعب الغيني.

{ ديفيد مويس:
سولسكاير رفض بيع لينغارد {

قال ديفيــد مويس مدرب وســت هــام، إن أويل غونار 
سولســكاير املدير الفني ملانشســرت يونايتــد، مل يرغب يف 

بيع جييس لينغارد.
وقدم لينارد، أداء مبهرا يف وست هام خالل إعارته إليه يف 

املوسم املايض، وأحرز 9 أهداف يف 16 مباراة.
وتحدثت بعض التكهنات عن عودة لينغارد إىل وست هام، 

بناء عىل عقد دائم هذا املوسم.
وأوضــح مويــس »أكــد سولســكاير يل يف بداية فرتة 

االنتقاالت الصيفية، أنه يريد بقاء لينغارد مع يونايتد«.
وأضاف »ولهذا فإنني كنت أعرف مبكًرا أن الالعب ســيظل 

يف صفوف مانشسرت يونايتد«.
وتابع »سمعت كل هذه التكهنات، لكني تحدثت مبارشة مع 

سولسكاير الذي أوضح يل أن لينغارد سيستمر يف يونايتد«.

{ أرسنال يستبعد نجمه {
اتخذ نادي أرســنال موقفا حاسام من أحد العبيه البارزين 

يف خط الهجوم بنهاية املوسم الحايل.
ووفقا لصحيفة »دييل ميل« الريطانية، فإن عقد املهاجم 
الفرنيس ألكسندر الكازيت مع ارسنال ينتهي الصيف املقبل، 
لكن النادي اللندين مل يقدم لــه عرًضا من أجل التجديد حتى 
اآلن. ونفى اإلســباين ميكيل أرتيتا، مدرب ارسنال، مؤخرا أن 

يكون الكازيت خارج حساباته الفنية خالل املوسم الحايل.
لكن الصحيفة الريطانية أكدت أن ارسنال قرر عدم تجديد 
عقد الكازيت، لذا لن تكون هناك مفاوضات معه مســتقبال، 

وفضل النادي اللندين استثامر األموال يف العبني آخرين.
يذكر أن الكازيت شارك هذا املوسم مرتني كبديل مع ارسنال 
يف مختلف البطوالت، وزار الشــباك ضد وست بروميتش يف 

كأس رابطة األندية املحرتفة.

ــة ــ ــي ــ ــامل ــ ــع ــ ــات كـــــــرويـــــــة مـــــــن املـــــــاعـــــــب ال ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـ
ــوس تـــصـــدم بــوغــبــا ــت ــن ــوف ــة«... خــطــط ي ــل ــحــي ــودة مــســت ــ ــع ــ »ال

كارلو انشيلويت

أعلن بيب غوارديوال مدرب مانشســرت سيتي، انه سيضطر 
إىل إرشاك العديد من الالعبني الشباب يف مباراة اليوم الثالثاء 
بكأس رابطــة األندية اإلنكليزية، أمــام ويكومب واندرارز، 

بسبب معاناة عدد من العبي الفريق األول من اإلصابة.
ونقل موقع سيتي عىل اإلنرتنت عن غوارديوال قوله »ال أملك 

أي خيار أمام ويكومب، سنرشك عددا من الالعبني الشباب«.
وتابع »يعاين جون ســتونز واميريك البورت وألكســندر 
زينتشنكو ورودري من اإلصابة، ونفس األمر مع غوندوغان«.

وأضاف »إنها فرصة جيدة لالعبي األكادميية، لهذا السبب 
هم هنا«.

وبعد مباراة ويكومب، يواجه املان ســيتي، معركة صعبة 
تتمثل يف مواجهة تشيليس متصدر الدوري اإلنكليزي املمتاز، 
وباريس سان جريمان يف دوري أبطال أوروبا، ثم ليفربول يف 
غضون 9 أيام، مام يعني أن اإلصابات ستكون مصدر قلق كبري 

للمدرب اإلسباين.
ونوه »رمبا نريح بعض الالعبني من أجل املباريات القادمة«.

وأتم »روبــن دياز لعــب كل الدقائق حتــى اآلن، وجواو 
)كانسيلو شــارك كذلك يف كل الدقائق، ولذلك ال أعتقد أنهام 

سيشاركان يف هذه املباراة«.
من جهة أخرى، أعلن غوارديوال ان فشل النادي يف التعاقد 
مع مهاجم جديد قبل بداية املوســم مل يكن السبب وراء عدم 
قدرته عىل الفوز عىل ســاومثبتون يف الــدوري اإلنكليزي 
املمتاز الســبت. واكتفى ســيتي بتعادل مخيب لآلمال بدون 
أهداف مع ساومثبتون باستاد االتحاد، بعد أن سدد كرة واحدة 

فقط داخل إطار املرمى طيلة املباراة.
وربطت وســائل إعالم بريطانية فريق غوارديوال مبهاجم 
توتنهام هوتسبري هاري كني وكريستيانو رونالدو مع سعيه 
لتعويض رحيل هدافه التاريخي سريجيو أغويرو، الذي انتقل 
إىل برشــلونة قبل بداية املوســم، لكنه مل يفلح يف ضم أي 
منهام. وقــال غوارديوال »اليوم مل نفز ليس ألنه مل يكن لدينا 

مهاجم«.
وأضاف: »مل نفز ألن ما قمنا به يف بناء اللعب كان خاطئا 
أو ألن قرارات الالعبني يف الهجوم مل تكن جيدة. عندما نكون 

جيدين، ميكن لالعبني الركض والوصول إىل مراكز أخرى«.
وأضاف »هذا )عدم وجود مهاجم( ليس السبب. السبب هو 
أن خط الدفاع وفرناندينيو مل يقوموا بعملهم املعتاد. الالعبون 
الخمسة الذين يتعني عليهم نقل الكرة إىل الالعبني اآلخرين مل 

يكونوا جيدين اليوم«.
وقال غوارديــوال يف ترصيحات عقب املباراة لـ«ســكاي 
سبورتس«: »تعادلنا يف مباراة أمام خصم يدافع بصورة جيدة 
للغاية، وميلكــون العبون أصحاب جودة عالية يف وســط 
امللعب، مثل روميو الذي يعد من أفضل العبي وسط امللعب يف 

الدوري اإلنكليزي«.
وأضاف: »كانت مباراة متقاربة، مل نشــعر باألريحية يف 
عملية البناء، وخرسنا كرات أكرث من املعتاد، مل يكن الشــعور 

جيدا لدينا«.

وتابــع: »جودة الخصم دامئا ما تكــون حارضة، وبالتايل 
علينا النظر إىل أنفسنا وتقديم ما يتوجب علينا تقدميه، منلك 
الجــودة يف العبينا طوال الوقت ال يوجد شــك يف ذلك، كنا 
نعرف من بعد مباراة دوري األبطال أننا سنواجه خصام صعبا، 

وبالتايل كان علينا تقديم ما هو أفضل«.
وعن الهدف امللغي ملانشســرت سيتي يف آخر دقيقة وركلة 
الجزاء التي مل تحتســب لســاوثهامبتون يف الشوط الثاين 
بعد الرجــوع إىل تقنية الفار، أكد غوارديوال بأنه مل ير أي من 

اللقطتني وبالتايل ال يستطيع التعليق عليهام.
وتطــرق إىل تعرث فريقــه اليوم بعد تســجيله العديد من 
األهداف يف املباريات الســابقة قائاًل: »كل مباراة لها قصة 
مختلفة، ودامئًا ما تكون املباراة التالية ملباريات دوري األبطال 

صعبة وخاصة أمام خصم مثل ساومثبتون«.
كام كــرر غوارديوال تأكيــده أنه مل يرتكــب أي خطأ بعد 
تعليقاتــه حول الحاجة إىل حضور عدد أكر من املشــجعني 
إىل اســتاد االتحاد، وهي ترصيحات أثارت غضب مجموعات 

الجامهري.
وتابع املدرب اإلســباين قائال »مل أقل شيئا خطأ بعد مباراة 
اليبزيغ )يف دوري أبطال أوروبا األســبوع املايض(. قلت إننا 
بحاجة إىل دعم جامهرينا. مل أقم أبدا بالشكوى من عدد الذين 

يأتون أو ال يأتون. مل أفعل هذا مطلقا يف حيايت«.
وأتم »أنا ممنت إىل 100 شــخص أو 85 شخصا إضافيا يف 
امللعب. أشــكرهم )املشــجعني( عىل قدومهم. بالطبع كانوا 
رائعني خاصة يف الدقيقة األخرية عندما هاجمنا بشكل أكر. 
كان من الصعب أن نطلب منهم املساندة عندما ال نكون جيدين 

أو نخرس«.
عىل صعيد آخر، يبحث مانشســرت ســيتي عــن العودة 
لالنتصــارات يف الرميريليغ، عندما يحــل ضيفا ثقيال عىل 
تشــيليس، يف األسبوع السادس من املســابقة، عىل ملعب 

ستامفورد بريدج.
ويدرك السيتيزينز، أن مهمتهم ستكون عسرية، يف مواجهة 
أصحاب األرض، الذين أثبتوا علــو كعبهم يف آخر 3 مباريات 

بني الفريقني.

ــكــومــب الــيــوم ــام وي ــ ــاب أم غـــورديـــوال ســيــشــرك العــبــيــن شــب

بيب غوارديوال

نظّم  النادي اللبناين للســيارات والسياحة  السباق الثاين 
لـ«الدريفت« )االنجراف(  للعام الجاري يف »مزار موتور بارك« 
بكفردبيان مبشاركة 38 سيارة وبرعاية اطارات »لينغ لونغ«. 
ويندرج الســباق يف اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان لـ 
»الدريفت« للعام الجاري. وبلغــت االثارة أوجها خاصة يف 
فئة املحرتفني بني الســائقني جالل دعيبس واكزافييه مسعد 
لينجح دعيبس يف احراز املركز األول بفارق نقطة واحدة عن 
مسعد يف منافسة حارة وضارية تزامنت مع حرارة الشمس 
الحارقة. كام دخل عىل خط املنافســة يف هذه الفئة فراس 

حلبي الذي حصد 298 نقطة.
ويف ما ييل نتائج كافة الفئات:

*فئة املحرتفني:
 -1جالل دعيبس عىل يب ام دبليو 325 آي  :302 نقطة

 -2اكزافييه مسعد عىل نيسان 350 زد :301 نقطة
 -3 فراس الحلبي عىل نيسان 350 زد  :298 نقطة

*فئة الهواة:
 -1 عبود صوفيه عىل نيسان 350 زد  :230 نقطة

  -2 مايك زوقي عىل نيسان 350 زد :205 نقطة
  -3اميل زهرا عىل نيسان 350 زد :203 نقطة
ونالت كارن قاعي كأس السيدات لفئة الهواة.

 :Hybridفئة السيارات املعدلة بنسبة كبرية ال*
 -1احمد فواز عىل يب ام دبليو 318 اي أي :246 نقطة

  -2 ماهر ايب رافع عىل يب ام 328 يس اي:223 نقطة
  -3راين صالحة عىل يب ام دبليو اي 36  :200 نقطة

ونالت سينتيا آنا اليان كأس السيدات لهذه الفئة.
:Street modified فئة الهواة للسيارات املعدلة*

الـــــــســـــــبـــــــاق الـــــــثـــــــانـــــــي لــــــــــ »الــــــــــدريــــــــــفــــــــــت«  :
األلــــــقــــــاب لـــدعـــيـــبـــس وفــــــــــواز وســــــرحــــــال وصـــوفـــيـــه

بطل املحرتفني جاد دعيبس

تتويج ابطال فئة السيارات املعدلة

... وأبطال فئة السيارات املعدلة بنسبة كبرية

تتويج ابطال فئة املحرتفني

تتويج فئة الهواة

  -1محمد رسحال عىل شيفروليه كامارو:220 نقطة
  -2جورجيو يوسف عىل يب ام دبليو 320 اي:163 نقطة

 -3جورج تنوري عىل نيسان 350 زد :155 نقطة
تألفت لجنة الحكام من جان بيار نرصالله ويوسف باسيل 

وميشال زغيب.
ويف الختــام ، وزعــت ملكة جامل كــرسوان ريتا صقر 
ورئيس مصلحة رياضة الســيارات يف النــادي املنظّم كايب  
كريكر ومدير الســباق مارك حايك واعضــاء لجنة الحكام 
ومســؤولو الســباق الجوائز عىل الفائزين والفائزات وسط 
أجواء احتفالية.كام ســلّم كريكر هديــة تذكارية اىل ممثل 
بلدية كفردبيان افرام بطيش باســم النــادي املنظّم عربون 

محبة وشكر وتقدير.

أكد الهولندي رونالد كومان املدير الفني لرشلونة، أنه ليس 
قلقا حول مستقبله مع النادي الكتالوين، بعد األنباء األخرية 

حول إمكانية رحيله.
وقال كومان، خــالل املؤمتر الصحفي أمــس األحد، قبل 
مواجهة غرناطة بالليغا :اليوم االثنني »صباح الخري، كم من 
الرائع رؤيتكم هنا )يقصد حضــور الصحافيني يف القاعة( 

أفضل من الحديث عر الشاشة«.
وعن املواجهة ضد غرناطــة، علق: »مل يتغريوا كثريا، وكل 
مدرب لديه أفكاره، لكن لديهم أسلوب واضح بطريقة )3-4-

3(، وهناك العبون لديهم الثقة، وســنلعب عىل أرضنا وسط 
الجمهور، وال ميكن مقارنة فريق غرناطة الحايل باملوســم 

املايض«.
وبســؤاله عام إذا كان يحتــاج إىل وقــت ملرشوعه مع 
البارســا، علق: »هناك تغيريات يف الفريق وإصابات والكثري 
من الالعبني الشــباب، لكن املهم هو الفوز باملباريات، وقمت 
باإلجابة قبل مباراة البايرن هل ســأجدد أم ال، واآلن األسئلة 
التالية حول ما إذا كنت خائفا حول مستقبيل، لكن علينا بذل 

كل ما لدينا للفوز«.
وحول قلقه عىل مســتقبله، أجاب: »ليــس هناك حاجة 
لتكرار الحديث، ورئيس النادي تحدث، وأنا أكرث واقعية، وقبل 
عام خرس برشــلونة أمام بايرن ميونيخ )2-8( ولعب مييس 
وسواريز وغريزمان، ونحن لعبنا مبينغويزا وأراوخو وبالدي 

وبيدري وغايف ودميري«.

{ عودة املصابني {
وأوضــح: »نحن واثقــون من الفوز باملباريــات، وال يزال 
هناك طريق طويل لنقطعه، وآمــل أن يعود املصابون، وأعلم 
أن النتائــج مهمة، وليس لدي أي خوف عىل مســتقبيل، يف 

النهاية الرئيس يُقرر«.
وعن أنسو فايت، كشــف: »رغم صغر سنه، أظهر كفاءته 
كالعب، ومل نحدد موعدا لعودته، لكنه يعمل مع الفريق وقد 
يعود يف غضون أسبوع أو 10 أيام، ونحن نفتقده يف الهجوم، 
وإذا كان بإمكانه الحصول عىل بضعة دقائق ســيكون أمرا 
مهام«. واستكمل: »حملة ضدي؟ لكل شخص الحق أن يكون 
لــه رأي، وبالتأكيد هناك أناس مع وضــد كومان، وال ميكن 

تغيري هذا أبدا«.
وأشــار كومان إىل أن أغويرو ال يزال يتعاىف من إصابته، 
وكوتينيو ســيتم تحديد قرار مشــاركته، لكنه لن يلعب 90 

دقيقة كاملة يف ظل عدم اكتامل جاهزيته.
وبســؤاله عام إذا كان نادما عىل قيادة البارسا، علق: »ال، 
كلنا نريد األفضل للنادي، وكنت مهتام بتويل املهمة وكان لدي 

شعور بأنها لحظة صعبة، لكنني أقاتل وأريد الفوز«.

{ التخطيط لفرتة االنتقاالت عام 2022 {
اىل ذلك، يبدو أن نادي برشــلونة اإلســباين بــدأ مبكرا 
التخطيط لفرتة االنتقاالت الصيفية لعام 2022، عىل أمل بناء 

فريق قوي ينافس عىل كافة األصعدة.
ورحل األســطورة األرجنتيني ليونيل مييس عن البارســا 
خالل صيف 2021، وانضم إىل باريس سان جريمان الفرنيس 

يف صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع برشلونة.
وبالتأكيد ســيؤثر رحيل مييس بشكل ســلبي كبري عىل 
مستويات برشلونة، يف ظل القيمة الفنية لالعب األرجنتيني 

وصعوبة تعويض بآخر ميتلك نفس قدراته الفنية. 
الكتالونية إىل أن  وأشــارت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
برشــلونة يراقب 3 العبني، ميثلهم أحدهم هدفا واآلخر حلم 

والثالث فرصة مثالية. 

{ الهدف.. داين أوملو {

ســيكون داين أوملو أحد األهداف الرئيسية لرشلونة قبل 

انطالق موســم 2022-2023، وكان قريبا للغاية من العودة 
إىل البارســا يف صيف 2021، لكن فشــلت املفاوضات مع 
مســؤويل اليبزيغ األملاين. ومينح الالعــب، الذي تدرج بني 
ناشئي برشلونة، الفريق الكتالوين أولوية مطلقة حال رحيله 
عن اليبزيغ. وتشــري الصحيفة إىل أن برشلونة رمبا يعاود 
املفاوضات مــع الالعب وإدارة ناديه يف كانون الثاين 2022، 

لكن مثة صعوبات التي تؤجل الصفقة إىل صيف العام ذاته.

{ الحلم.. إيرلينغ هاالند {
الدويل الرنوجي إيرلينغ هاالند مهاجم بوروسيا دورمتوند 
األملاين هو الهدف املنشود من كافة األندية األوروبية الكرى، 

وهو الفتى الذهبي صاحب الـ21 عاما فقط.
وميثل هاالند بالنسبة لرشلونة كغريه من األندية الكرى، 

حلام كبريا للتعاقد معه يف الصيف املقبل.
لكن الطريق أمام برشلونة لضم الالعب لن يكون مفرووشا 
بالورود يف ظل رغبة أندية ريــال مدريد وليفربول وباريس 

سان جريمان تحديدا عىل التعاقد معه.

{ الفرصة.. بول بوغبا {
ينتهي عقد الفرنيس بول بوغبا مع مانشســرت يونايتد مع 
نهاية املوســم الحايل، ويحق له التوقيع ألي ناد باملجان بدءا 
من كانون الثاين املقبل دون العودة إلدارة »الشياطني الحمر«.

وميثل بوغبا فرصة أمام إدارة برشــلونة للتعاقد مع العب 
سوبر يف صفقة انتقال حر، وتشــري بعض التقارير إىل أن 
خوان البورتا رئيس النادي بدأ بالفعل التواصل مع وكيله مينو 

رايوال.

ــق قــوي ــري ــجــوم لــبــنــاء ف بــرشــلــونــة يـــراقـــب 3 ن
كومان : لســــــت قلقاً على مســــــتقبلي وخســــــرنا 8 بوجود ميسي

إيرلينغ هاالند رونالد كومان
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تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عبد الوهاب محمد 

اخترب معلوماتك

1ـ فريق كرة سعودي. 

2ـ كاتب فرنيس راحل. 

3ـ للتأّوه، مناص. 

4ـ مدينة يف األرجنتني. 

5ـ االســم االول ملمثلة 

فرنسية. 

1ـ يحمله كل شخص.
2ـ مدينة يف هولندا. 

3ـ صاَح التيس، حرفان 
متشابهان. 

4ـ تحقيقي للهدف. 
5ـ االســم الثاين ملمثل 

لبناين.  

فنانة وممثلة بريطانية ولدت عام 1941 وظهرت عىل 

املرسح بشــكل إحرتايف ألول مرة عام 1957 كام مّثلت 

مع عمر الرشيف يف فيلم دكتور زيفاكو يف دور الرا.  

إسمها مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

9+7+4+6+8 - أول رئيس جمهورية يف فرنسا. 

3+10+8+9 - موسيقي مجري.

8+10+9+4 - أحد الفراعنة. 

3+7+10+1 - مدينة يف بلجيكا. 

8+5+6 - يستعمل للحلويات. 

1+3+10 - واضح. 

9+2+6 - مدينة يف فرنسا. 

5+2 - خرق يف الحائط. 

1ـ من هو األديب والناقد األمرييك الذي تتمّيز قصصه 

بالغرابة، ومات متســكعا عىل حافة الطريق عام 1849 

فلُّقَب بـِ األديب البائس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أيــة عاصمة أوروبية يقــع متَحف ومعرض 

الفنون بْرادو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم االمارة العربية التي مساحتها 777 كلم 2؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو الطبيب والفيلســوف والصحايف اللبناين 

الذي أصدر مجلة الشفاء سنة 1886؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية دولة افريقية يقع مطار سينو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 35 سنة 

عىل الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــن هو الخليفــة األموي الذي ضبــَط املقاييس 

واملوازين، وتويفَ بالطاعون سنة 685؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما االســم الــذي أطلقه الجغرافيون عىل شــامل 

افريقية: ليبيا وتونس والجزائر ومراكش؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إسم ملكة جامل لبنان لعام 1992؟ 

؟ من هو
من هي؟

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ابتعــد عن الغرية والشــكوك. تحتاج للنوم 
العميق بشــدة هذه األيام، فاألمور العاطفية 
تشغل تفكريك دامئا وتسبب لك الحرية والقلق. 

حظ كبري استثنايئ عليك أن تقبل عليه دون 
تردد أو إبطاء. يجب أن تثق متام الثقة باالتجاه 
الذي تسلكه اآلن. صالبة القرار أساس النجاح. 

حياتــك العاطفية متأرجحــة وغري ثابتة 
هذه الفرتة بسبب الهموم التي تعيشها. بعض 
التضحيات قد تكون رضورية لتحسني وضعك 

العام. 

عالقــة مــا تتوطد إىل األحســن مع أحد 
األشــخاص. من املؤكد ان هذا الشخص ميتلك 
كل الصفــات املمتازة التي تعجبك. نجاح عىل 

صعيد شعبي. 

ستخرج من مرحلة حرجة وصعبة متكنك 
من اثبات جدارتك العالية. ســتكون متفائال 
وكل مــا تطمح اليه ســيتحقق بعد فرتة غري 

بعيدة  بسهولة ويرس. 

املنفتحة ورؤياك  الجميع بروحك  تســحر 
الثاقبة للمســتقبل. تجناز فرتة مميزة مهنيا، 
فســارع اىل أخذ املبادرات ألن النتائج الحسنة 

سوف تدهشك. 

الطريق الذي تســلكه بالــغ الدقة.ارصف 
انتباهك اىل عملك وســتكون من الناجحني. 
اعمل بانتظام وارادة قوية يك تضمن لنفسك 

التفّوق. 

ســتجد صعوبــة كبرية يف جمع شــمل 
أشــخاص أعزاء تريد املصالحة لهم. مواجهة 
األمور بطريقة أخرى مبتكرة قد تأين بنتيجة 

حسنة. 

ســتكون جديرا بانجاز وتحقيق أهدافك اذا 
كنت صبورا وهادئــا. بالرغم من الكآبة التي 
تحيط بك فان التفاؤل الكبري سينترص عليها. 

عاطفــة متقلبة والســبب وجود أكرث من 
شــخص واحد يثري اعجابك. ال تحد عن االتزان 
كعادتــك يف مــا يتعلق بأمورك الشــخصية 

والعاطفية. 

التبــادل الثقايف ســيكون بّناء. املحادثات 
االجتامعية ســتفيدك وتجعل العاطفة تحيط 
بك من كل مكان. اســتغل الفرص الثمينة التي 

ستسنح. 

الحب يعيش أفضل أيامه والسعادة الكاملة 
عىل األبــواب. أعاملك ومشــاريعك موفقة، 
تابعها بنشــاط فتســتفيد بجني نجاح كبري، 

وأرباح ال بأس بها.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

الربتغال
اشكاالت

انقاذ
أزمة

أعامل
ايطاليا

الربازيل
أرمينيا

بحر
بتار

بحمدون
برجا
تلميذ
تركيا
مثني

ثعالب
جنة

جزين
حوار

حنطة
خرص

خوري
ذقن

زينات
زامبيا

سيزان
سنة

شوران
شيكاغو
صامدح

ضيعة

ضيوف

طبع

غينيا

فهد

قرينة

كاليفورنيا

كمبوديا

نرباس

نايلون

هريوشيام

والستون

ياسمني.

الحل السابق

الحل السابق

غامبيا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

1ـ السويد.

2ـ الوطواط.

3ـ سنة 1903

4ـ كاب تاون. 

5ـ الشعب الروماين.

6ـ عنرتة بن شداد. 

7ـ سنة 218 قبل امليالد. 

8ـ املمثلة نورا. 

9ـ الجاحظ.

1ـ بوسطن. 

2ـ الراي. 

3ـ ري، رب. 

4ـ ماريا. 

5ـ أمثال.

1ـ برامز. 

2ـ وليام. 

3ـ رّس، رّث.

4ـ طاريا. 

5ـ نيبال.

1ـ سان فرنسيسكو، اب
2ـ ارتحششتا األول
3ـ والرت رايل، لبان

4ـ بنو، أتّر، يك، دنا
أُووا،  نشــّــه،  آت،  5ـ 

الجاّلد
أنب، محّرم،  6ـ وشــاح، 

بوري
7ـ البوا، جب، مارون

التاسع،  لويس  وسن،  8ـ 
أيا

9ـ ايرين باباس، سّنه
10ـ دن، إسو، غلبناه، آر
11ـ رشاد، السعد، يتبلّغ

ايل، جنود،  12ـ إميــان، 
إسم

ســـرو،  الُحّر،  نزار  13ـ 
ليبيا

1ـ ساو باولو، دّران
2ـ أرانتشا سانشيز

3ـ نتلو، ابني، أما
4ـ فّحت، نحو، رادار
5ـ ررشاش، ألَيس، نا

6ـ نرشتها، ونّوا
7ـ ستار، نقيب، الح

8ـ يال، اب، سان سري
9ـ سايكو، جأب، عّل

10ـ كل، يوم بال غد
11ـ وأل، اح، تسّل، جّر

12ـ وبد، رنا، بينو
13ـ االنام، سانتو
14ـ نال، مع، ابدل

15ـ جبأ، سهل
16ـ لوران، غاب
17ـ أرويها، يس

18ـ دينا، روما

1ـ شاعر عريب قديم مشهور، 
دولة عربية. 

2ـ أديب وعامل إنكليزي راحل، 
روح.

3ـ ُمضِجــر، مــدَّ بيده نحو 
اليشء، سيد شجاع. 

4ـ رشبَت حنى رويَت، االسم 
الثاين لكاتب لبناين راحل، أشاَر. 
5ـ مييل ويثق، قمح، للتأوه. 

6ـ متشابهان، سيف قطّاع، 
صار الوقت. 

7ـ نوم، شجر معروف. 
8ـ لجأُت، ُمقِبل، فقر. 

9ـ هيئــة ومنظــر، جنس 
نسور. 

القــوم، ماركة  10ـ ســّيد 
سيارات. 

11ـ نائــب لبناين ســابق، 
أرسَع يف امليش. 

12ـ ســمن غاية الســمن، 
أمطار تدوم يف سكون بال برق 
وال رعد، االســم الثاين ملمثلة 

منساوية أمريكية راحلة. 
13ـ جامعة القوم، فيلسوف 

أملاين. 
14ـ جذبت بشــّدة، حسَب، 

إبنتي األوىل. 
15ـ مــن األزهار، طائر يديم 

 . تحريك ذنبه، فكَّ
16ـ أحد الرســل، أول رئيس 

لجنوب افريقيا.
17ـ ساحة القتال. 

فنانة خليجية صاحبة  18ـ 
الصورة، فيلسوف اغريقي. 

ـ قناة تلفزيونية لبنانية،  1
موافقة ورضا لألمر. 

افريقية،  عاصمــة  2ـ 
فَشل وعدم نجاح، كشطت 

وسحقت اليشء.
وفنانــة  ممثلــة  3ـ 
الثاين  االســم  مرصيــة، 
لرئيس أرجنتيني راحل، طعم 

الحنظل. 
إســبانية،  صحيفة  4ـ 
أباطيل، ناقَشت وخاصمت. 
5ـ قهــَر الخصــم، أذلَّ 
وأهلَك، أحد األنبياء، االســم 

الثاين لوزير لبناين سابق. 
يف  الكبري  بارَحنــا،  6ـ 

العمر، إرتفاع. 
الــيشء،  تصلــح  7ـ 

شــاهَدتْك، شــبيه، مــن 
الجواهر. 

8ـ أحد الشــهور، نتابع 
ونواصل، حصَل. 

9ـ أغنية ألم كلثوم، كلّمه 
والمه، إسم موصول. 

مطبــوخ،  غــري  10ـ 
إنكليزي  شــاعر  مقياس، 

راحل. 
11ـ فقرة، امارة اوروبية، 
عليه  خفَي  الــيشء،  أكره 

اليشء. 
للتفســري،  ينفعه،  12ـ 

خرَّب، تأخذ األمور بحذر. 
13ـ أرخى الستار، فريق 
مدينة  إنكلـــيزي،  كــرة 

إيطالية. 

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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4

5

الثلثاء 21 أيلول 2021



»الغـــــــــــــــام« داخليـــــــــــــــة تواكـــــــــــــــب انطالقـــــــــــــــة حكومـــــــــــــــة »معـــــــــــــــا لالنقـــــــــــــــاذ« : الترســـــــــــــــيم وتفجيراملرفـــــــــــــــأ

ــب بـــلـــيـــنـــكـــن ــ ــن ــ ــج ــ ــت ــ بـــــــاريـــــــس تــــصــــعــــد بــــســــبــــب »الـــــــــغـــــــــواصـــــــــات« ولــــــــــودريــــــــــان ي

ـــــاد ـــــي جـــــالل آب ـــــرات ف ـــــذي التفجي ـــــب منف ـــــان تتعق الـــحـــدودطالب أمـــــن  لــبــحــث  األردن  ــي  ــ ف ــوري  ــ ــسـ ــ الـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزيــــــر 

ــة الـــــــذريـــــــة: ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ ــوي لـ ــ ــ ــن ــ ــ ــس ــ ــ ــر ال ــ ــ ــم ــ ــ ــؤت ــ ــ انـــــــطـــــــالق امل
ــل مـــــــرض لـــلـــبـــرنـــامـــج الــــــنــــــووي االيـــــرانـــــي ــ ــح ــ الــــتــــوجــــه ل

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء 21 أيلول 2021

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

بــني الجانبني، ولهــذا قرراالبقاء عىل جــدول اعامله الذي 
يتضمن القيام بجولة خارجية مل تحدد خريطة طريقها بعد، 
لالستفادة من التســوية الدولية ـ اإلقليمية، لصالح تحقيق 

انجازات اقتصادية. 

{ ...ويسرتيض طهران!  {
ومبا ان احدى ركائز التسوية القامئة موجودة يف طهران، 
تحرك رئيس الحكومة ايضا عىل خط »اسرتضاء« ايران وطلب 
عرب »القناة« املعتادة لالتصال بااليرانيني تفهم موقفه االخري 
مــن قوافل املازوت االيراين، وعدم البناء عليها ســلبيا، النه 
مضطــر اىل مخاطبة االمريكيني »باللغــة« التي يفهمونها 
لتجنيــب الدولة اللبنانية اي عقوبــات، وهذا ال يعني وجود 
موقف »عدايئ« اتجاه الخطوة االيرانية. وعلم يف هذا السياق، 
ان االيرانيني مل يتوقفوا كثريا عند مواقف رئيس الحكومة غري 
القابلــة للرصف عىل ارض الواقع، وتفهموا كالعادة الظروف 
الصعبة للمســؤولني اللبنانيني، ويستمرون برتداد مقولة »ما 

يرىض به حزب الله يف لبنان يرضينا«. 

{ باسيل »قلق« ايضا {
واذا كان الرئيــس ميقــايت قد تلقــى التطمينات الالزمة 
لتقليعــة حكومته دوليا واقليميا، فــان القلق مل يتبدد لدى 
»رئيس تكتل لبنان القوي« جربان باســيل الذي ساهم بوالدة 
الحكومــة بعدما تلقى وعودا فرنســية مبدئية بالتدخل لدى 
االمريكيني لرفع العقوبات عنه، وحتى مساء امس مل تكن لدى 
الســفرية يف بريوت آن غريو، او الخارجية الفرنسية اجابات 
واضحة حيال تاثريات التوتر مع واشنطن حول هذا امللف، مع 
العلم ان باسيل كان يراهن عىل الدور الذي ميكن أن يلعبه وزير 
الخارجيــة الفرنيس جان إيف لودريان لدى نظريه األمرييك 
أنتوين بلينكن ملا بينهام من عالقة وثيقة، لكن التوتر الحايل 
يضع هذا امللف يف قعر االولويات، خصوصا ان لودريان تحول 

اىل »راس حربة« يف انتقاد الالدارة االمريكية.

{ الثقة واولويات الحكومة؟ {
وبعد نهار طويل، تخللته مداخالت ومناكفات نيابية »لزوم 
ما ال يلزم«، وبعد تاخري لنحو ساعة  بسبب انقطاع الكهرباء، 
واالســتعانة مبازوت »الزهراين« واحضار مولدين »احتياط« 
من قبل حزب الله، لضامن اســتمرار الجلسة يف حال تكررت 
االعطــال، نالت حكومة الرئيــس نجيب ميقايت ثقة مجلس 

النواب بتصويت 85 نائبا لصالحها واعرتاض 15.
وقد اكد رئيس الحكومة يف كلمته املسائية قبل نيل الثقة، 
البدء باملفاوضات مع صندوق النقد الدويل واألمر ليس نزهة 

ونحن مضطرون للقيام بهذه الخطوة ووعد بان االموال التي 
وصلت من صندوق النقد لن يرصف منها دوالرا واحدا اال ضمن 
خطة واضحة وســوف تعرض عىل مجلس النواب كام، متنى 
عــىل املجلس النيايب انجاز قانــون الكابيتال كونرتول، واكد 

مالحقة التدقيق الجنايئ يف كافة االدارات. 
ووفقــا ملصادر حكومية، فان ميقايت ســيعطي األولوية 
لتنفيــذ الربنامج اإلنقاذي للحكومة، ولن يدخل يف »معمعة« 
اصدار تعيينات جديدة الســتبدال بعض قادة األجهزة األمنية 
والعسكرية او حاكم مرصف لبنان رياض سالمة، مشددة عىل 
انه مل يقدم اي وعود يف هذا املجال لرئيس الجمهورية او للوزير 
باســيل اللذين يريدان اقصاء ســالمة، وقائد الجيش جوزاف 
عون، لكن ميقايت يرص عىل عدم مقاربة التعيينات حتى إشعار 
آخر، ألنه يدرك بان مجرد الدخول فيها سيشل الحكومة، ويؤدي 

اىل فرطها، نتيجة موازين القوى التي تحكمها. 

{  بري  ال ينتظر عون  {
يف غضون ذلك، تدخل تحقيقات املرفأ يف »الكباش« السيايس 
املفتــوح بني العهد ورئيس مجلــس النواب نبيه بري من خالل 
ملف رفع »الحصانات« بعدما بات النواب املالحقون، عيل حسن 
خليل، وغازي زعيرت، ونهاد املشنوق، دون غطاء نيايب بعد انتهاء 
العقد العادي وهم يحتاجون اىل فتح دورة اســتثنائية لن متر 
اال بتوقيع رئيس الجمهورية ميشــال عون الذي مل يحسم امره 
بعد، وفق اوساط بعبدا التي اكدت انه سيتشاور باالمر مع رئيس 
الحكومة... ووفقا ملصادر نيابية، فان رئيس املجلس النيايب نبيه 
بــري تحدث امام زواره عن عدم وجود فرق لديه إذا فتح الرئيس 
الــدورة أو مل يفتحها، الن الرئيس لن يغري موقفه بالتعامل مع 
التحقيق العديل يف ملف انفجار مرفأ بريوت، سواء وافق الرئيس 
عىل فتح دورة استثنائية او امتنع عن ذلك، وهو لن يدخل يف اي 
مساومة مع احد يف هذا االطار،  فام يطالب به املحقق العديل 
القايض طارق البيطار مخالف للدســتور والقوانني، »ونقطة 
عىل الســطر«..ولهذا فان بري باق عــىل موقفه ولن يرتاجع، 
وسيكون له املوقف املناسب وكل يشء يف توقيته. لكن مصادر 
سياســية مطلعة، ترى ان عون  ال ميلك هامشا كبريا للمناورة، 
الن استنكافه عن فتح دورة استثنائية سيشل الربملان حتى 19 

ترشين االول، وهو امر سيعيق عمل الحكومة. 

  { صفا يف »العدلية«؟ {
ويف ســياق متصل، حدد املحقــق العديل يف جرمية املرفأ 
القــايض طارق البيطار تاريــخ 4 ترشين االول موعدا جديدا 
لجلســة رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأخىل سبيل 
امني مستودع العنرب رقم12 وجدي القرقفي لقاء كفالة مالية 
قدرهــا مئة مليون لرية ورائد أحمد الذي كان يعمل يف أعامل 
ورقة الباطون. ويف هذا الســياق، تشري اوساط مطلعة اىل 

ان االرتياب املرشوع حيال املالحقات التي يرص عليها القايض 
البيطار، دفعت برئيس وحدة التنســيق واالرتباط بحزب الله 
الحــاج وفيق صفا لزيارة »العدلية« باالمس، حيث التقى عددا 
من القضاة ويف مقدمهم رئيس مجلس القضاء االعىل سهيل 
عبود، وكانت »الجلســة« ســاخنة يف ظل تاكيد صفا موقف 
حزب الله وارتيابه املرشوع من البيطار الذي يقوم بتســييس 
التحقيق وتطييفه يف ســياق تصفية حسابات سياسية باتت 

واضحة للعيان.

{ شاحنة النيرتات {
ويف ســياق متصــل، انتقل ملف التحقيقات يف شــحنة 
النتريات املكتشــفة يف بلدة بدنايل مــن فرع املعلومات اىل 
مخابرات الجيش، ووفقا ملصادر مطلعة، تم حسم عدم وجود 
ترابط بني نيرتات املرفا، ونيرتات ايعات، وبعد اجراء االختبارات 
العملية تبني ان النيرتات جديدة وليســت قدمية، وليست من 
»النيرتات« التي قيل انها هربت من العنرب رقم 12... وكان فرع 
املعلومات قد اســتمع امس اىل شــاهدين اضافيني يف امللف، 
كام اســتجوب مفّوض الحكومة لدى  املحكمة العســكرية  
باالنابــة، القــايض فادي عقيقي  مــارون الصقر ، الذي برر 
حصــول اتصالني مع صاحب البضاعة، فيام بدات التحقيقات 

باالمس مع امني املســتودع حيث ضبطت البضاعة. 

 { ملف الرتسيم يف »ملعب« عون ! {
يف غضون ذلك، تتعامل مختلف االطراف السياســية بحذر 
شــديد مع ملف ترســيم الحدود البحرية بعد منح »ارسائيل« 
رشكــة هالربتون حق التنقيب يف »حقل كاريش« يف املنطقة 
املتنازع عليها مع لبنان، بعد اخفاق الجانب اللبناين يف تثبيت 
حقوقــه بفعل »املناكفات« السياســية »ولعبة« املصالح مع 
الواليات املتحدة االمريكية التي تواصل ضغوطها عىل املسؤولني 
اللبنانيني للتساهل يف هذا امللف.. ويف هذا السياق، ترى مصادر 
سياســية معنية بامللف ان لبنان ارتكب »فوال« كبريا من خالل 
توجيه وزارة الخارجية شكوى ملجلس األمن الدويل طالبة منه 
يف الرسالة التأكد من أن أعامل تقييم التنقيب ال تقع يف الرقعة 
»الخالفية« الن الوثيقة اللبنانية املوجودة يف املنظمة الدولية 
تعترب الخط 23 حدودا لبنانية بحرية وليس الـ29، وهكذا سيتم 

منح ارسائيل »صك براءة« يف ملف التنقيب! 
ولفتــت تلك االوســاط، اىل ان »الكــرة« االن يف »ملعب« 
رئيس الجمهورية ميشــال عون الذي يحتجز مرسوم التعديل 
يف »جــاروره« منــذ املفاوضات االخرية التــي قدمت فيها 
قيــادة الجيش خارطة تثبت الحقوق اللبنانية عىل الخط 29، 
واالمر ال يحتاج ســوى اىل توقيعه وارسال التعديل اىل االمم 
املتحدة، ودون ذلك ســتضيع حقــوق لبنان الغازية... وبعيدا 
عن االضواء تجري اتصاالت حثيثة مع بعبدا التي مل تعط بعد 

اجوبة واضحة حيال هذا االمر، فالرئاســة االوىل يف موقف 
حــرج وهي االن بني امرين امــا التفريط بالحقوق اللبنانية، 
او اغضاب واشــنطن وتوقيع املرســوم وتحمــل التداعيات 
السياســية، بعد تقديم وعد »رئايس« لالمريكيني بان خط 29 
قــد طوي اىل غري رجعة،ووفقا للمعلومات، فان الحســم لن 

يتاخر، وستكون الصورة واضحة يف االيام املقبلة. 

{ العتمة الشاملة! {
يف هذا الوقــت، الصورة »كهربائيــا« قامتة، وخالل 24 
ســاعة البالد مهــددة بالعتمة الشــاملة، يف ظل توقعات 
بانخفــاض االنتاج اىل 600 ميغاوات مــا يعني ان انفصال 
الشبكة بات سيتكرر كام حصل باالمس الن مؤسسة كهرباء 
لبنان تحتاج اىل 800ميغاوات لتامني اســتمراريتها وهو امر 
غري متوفر الن الفيول العراقي غري كاف، والشحنة الثانية لن 
تصل قبل نهاية الشهرالحايل، وحتى مساء امس كان املرصف 
املركزي يرص عىل رفض اقرار ســلفة خزينة للمؤسسة، كام 
مل يوافق عىل تحويل 150 مليار لرية من حســابها اىل دوالر 
عىل السعر الرســمي السترياد الفيول، وهذا يعني ان العتمة 

ستكون حتمية. 

{ رفع الدعم والدوالر؟ {
ومــع تعرث اطالق البطاقــة التمويلية يف ظل الخالف عىل 
التمويــل »بالــدوالر او اللبناين«،   ســتكون باكورة انطالقة 
الحكومة رفــع الدعم عن املحروقات، وبعد رفعه عن املازوت، 
ســينتهي الدعم عن البنزين نهاية الشهر الحايل ومل يتبق لدى 
املرصف املركزي سوى 100 مليون دوالر للدعم عىل 12000 لرية، 
ويف هذا الســياق، ستحتاج الرشكات بدءا من نهاية ايلول اىل 
خمسة ماليني دوالر يوميا للبنزين، و5 ماليني دوالر للامزوت، 
وهذا ســيزيد، براي مصادر اقتصادية مزيدا من الضغط عىل 
اللرية اللبنانية، وســيؤدي اىل ارتفاع سعرالدوالر... يف املقابل 
يعول املرصف املركزي عىل انخفاض االســترياد والتهريب بعد 
ارتفاع االســعار مام سيخفض الطلب عىل الدوالر اىل نحو 3 
ماليني دوالر، ومثة تعميم اختياري ســيصدر قريبا للحصول 
عــىل الدوالرات من التحويــالت الخارجية عرب تخيري العمالء 
بقبض نصف ما يرســل من الخارج عىل ســعر املنصة، وهذا 

سيسمح »للمركزي« بتامني الدوالرات؟!  
يف هــذا الوقت، أشــار رئيس تجمع الرشكات املســتوردة 
املدعومــة  »الكميــات  أن  إىل  فيــاض،  للنفط جــورج 
الحساســة  للقطاعــات  فقــط  من املازوت ستســلم 
كاملستشــفيات واألفران، وهناك كميات ستوزع تدريجياً إىل 
السوق ولكن بالسعر غري املدعوم«. وأوضح أنه »خالل يومني 
سيصبح البنزين متوفراً يف األسواق، ورفع الدعم نهائياً عنه 

سيكون خالل 10 إىل 15 يوماً«.

بنظــريه الفرنيس جان إيف لودريــان، إلبالغه بالصفقة مع 
اململكة املتحدة وأســرتاليا قبل اإلعالن عنها، غري أن الفرنسيني 
ذكــروا أنهم مل يتمكنــوا من تحديد موعد املكاملة، بحســب 

مسؤولني أمريكيني.
وأشــارت الصحيفــة إىل أن مســؤولني يف البيت األبيض 
والخارجية توقعوا تحسن العالقات، وأن يعود السفري الفرنيس 

إىل واشنطن خالل األسابيع املقبلة.
وقال املتحدث باســم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال األحد 
إن بايدن طلب التحدث مع ماكرون بعد إلغاء أســرتاليا صفقة 
غواصــات مع فرنســا لصالح الواليات املتحــدة، الفتا إىل أن 

»مكاملة هاتفية ستجري )بينهام( األيام املقبلة«.
وأضــاف املتحدث لقنــاة »يب إم إف يت يف« )BMF TV( أن 
ماكرون »ســيطلب توضيحا«، مضيفا نريد تفسريات حول ما 

يبدو تقويضا كبريا للثقة.

{ حراك أسرتايل {
هذا وتوجه رئيس الوزراء األســرتايل ســكوت موريسون 
أمس االثنني إىل واشنطن للقاء زعامء مجموعة الحوار األمني 
الرباعية، وســط انتقادات فرنسية لقرار حكومته التخيل عن 

صفقة غواصات بقيمة 40 مليار دوالر مع فرنسا.
وعــىل الرغم من تحرك أســرتاليا لتهدئــة التوترات مبدية 
أسفها بشأن الواقعة فإن اجتامع موريسون مع رئيس الوزراء 
الربيطاين بوريس جونسون والرئيس األمرييك جو بايدن يف 

إطار املجموعة الرباعية يخاطر بإثارة غضب فرنسا.
وقال هايدون مانينج أســتاذ العلوم السياسية يف جامعة 
فلندرز بوالية جنوب أسرتاليا إن »الفرنسيني غري مرتاحني جدا، 

ومشهد موريسون وبايدن وجونسون معا لن يفعل شيئا يذكر 
إلصالح العالقات«.

وســيحرض أيضا رئيس الوزراء الياباين يوشيهيدي سوغا 
اجتــامع زعــامء املجموعة الرباعية يف وقــت الحق من هذا 

األسبوع.
وقــال مصدران مطلعان إن املجموعة الرباعية ســتناقش 

كوفيد-19 وتغري املناخ واألمن اإلقليمي.
من جهته، قال وزير التجارة األسرتايل دان تيهان أمس االثنني 
إنه سيطلب مقابلة نظريه الفرنيس، لتخفيف حدة التوتر الذي 

نجم عن قرار أسرتاليا إلغاء صفقة رشاء غواصات فرنسية.
وقال تيهان لهيئة اإلذاعة األســرتالية إنه يثق بأن األزمة لن 
تؤثر عىل التجارة، لكنه أوضح أنه سيطلب االجتامع مع نظريه 
الفرنــيس أثناء وجوده يف باريس لحضــور اجتامع منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية يف ترشين األول املقبل.
ومن املقرر أن يعقد مسؤولون من أسرتاليا واالتحاد األورويب 
الدورة التالية من محادثاتهم حول اتفاق تجاري يف 12 ترشين 

األول املقبل.

{ سعي بريطاين للتهدئة {
ويف السياق ذاته، أفادت وكالة بلومبريغ بأن رئيس الوزراء 
الربيطاين بوريس جونســون يســعى إىل تهدئة األجواء مع 
فرنســا يف خضم أزمة أثارتها صفقة مشــرتكة للغواصات 

النووية بني الواليات املتحدة وبريطانيا وأسرتاليا.
ونقل تقرير الوكالة اإلخبارية عن جونسون قوله للصحفيني 
-وهــو يف طريقه إىل نيويــورك- إن بريطانيا فخورة للغاية 

بعالقتها مع فرنسا.
وأضافت بلومبريغ -نقال عن جونسون- أن بريطانيا وفرنسا 
تتعاونــان يف عمليات عســكرية مشــرتكة يف مايل ودول 

البلطيق، كام تتشاركان يف برنامج محاكاة للتجارب النووية.

{ إجراءات فرنسية {
ويف مقابل مساعي التهدئة من واشنطن ولندن ما زال املوقف 
الفرنيس يأخذ نفســا تصاعديا بعد إلغــاء صفقة الغواصات 

النووية مع أسرتاليا.
وحســب ما أفاد مصدران مطلعان لوكالة رويرتز، فقد ألغت 
فرنســا اجتامعا بني وزيرتها للقوات املسلحة فلورانس باريل 
ونظريهــا الربيطاين بن واالس -والذي كان مقررا انعقاده هذا 

األسبوع- عىل خلفية إلغاء صفقة الغواصات.
ويــأيت إلغاء االجتامع يف خضــم أزمة بني الواليات املتحدة 
وأســرتاليا واململكة املتحدة بعدما أعلنت الدول الثالث األربعاء 
إطالق رشاكة إســرتاتيجية ملواجهة الصــني تتضمن تزويد 
كانبــريا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتايل انســحاب 

الجانب األسرتايل من اتفاق لرشاء غواصات فرنسية.
كام أثارت هذه الخطوة غضب فرنسا حليفة الواليات املتحدة 
وبريطانيا يف حلف شامل األطليس »ناتو« )NATO(، ودفعتها 
الستدعاء سفرييها لدى واشنطن وكانبريا، كام أثارت حفيظة 
الصني القوة الكربى الناشــئة يف منطقــة املحيطني الهندي 

والهادي.
وكانت صحيفــة غارديــان )The Guardian( الربيطانية 
كشــفت عن إلغاء االجتامع الذي كان الوزيران باريل وواالس 
ســيتحدثان خالله أمام املجلس الفرنيس الربيطاين املشرتك، 
وهو إطار مســتقل لتعزيز العالقات بني البلدين تأســس قبل 

نصف قرن.
وضمــن النربة العالية ذاتها للموقــف الفرنيس نعت وزير 
الخارجية جان إيف لودريان أسرتاليا والواليات املتحدة بالكذب، 

كام اتهم بريطانيا باالنتهازية الدامئة، حسب تعبريه.

وأضــاف لودريان -يف حديث للقناة الثانية الفرنســية- أن 
بــالده تعيد تقييم موقفها تجاه حلفائهــا يف إطار الرد عىل 
اإلعالن عن رشاكة إسرتاتيجية بني الواليات املتحدة وأسرتاليا 

وبريطانيا )اتفاقية أوكوس(.
وأكد أن ما جرى يف قضية الغواصات »أزمة خطرية ستؤثر 
عىل مســتقبل حلف الناتو«، داعيا الحلف إىل أخذ هذه األزمة 

يف االعتبار.
وأشــار الوزير الفرنــيس إىل أن األوروبيني قرروا منذ أيام 
اعتامد إسرتاتيجية خاصة بهم يف املحيطني الهندي والهادي.

وأعلن االتحاد األورويب أن وزراء خارجية االتحاد يناقشون 
الليلــة يف نيويورك العالقة مع واشــنطن يف ضوء اتفاقية 

أوكوس.

{ أسرتاليا: قراراتنا وفق مصالحنا {
وكان رئيس وزراء أسرتاليا سكوت موريسون قال األحد إنه 
يتفهــم خيبة أمل باريس إزاء تراجــع بالده عن إمتام صفقة 
لرشاء غواصات فرنســية، وإبرام صفقــة بديلة مع الواليات 

املتحدة وبريطانيا.
ورغم أن موريسون أبدى تفهام تجاه »خيبة األمل« الفرنسية 

فإنه أوضح أن أسرتاليا بحاجة إىل حامية مصالحها.
وأضــاف يف إفادة صحفيــة أن »األمر ينطوي بالطبع عىل 
شعور قوي بخيبة األمل للحكومة الفرنسية، لذلك أتفهم خيبة 
أملهم، لكن يف الوقت نفســه يجب عىل أسرتاليا مثل أي دولة 
ذات ســيادة أن تتخذ دامئا القرارات التي تصب يف مصلحتها 

السيادية يف ما يتعلق بالدفاع الوطني«.
من جانبه، قال وزير الدفاع األسرتايل أمس االثنني إن بالده 
»كانت رصيحة ومنفتحة وصادقة مع باريس بشأن مخاوفها 

من صفقة لرشاء غواصات فرنسية«.

واملدنيني.
وأضاف مجاهد أن قوات الحكومة -التي شكلتها 
طالبان مؤخرا- أجرت متشــيطا يف أطراف مدينة 

جالل آباد بحثا عن املنفذين.
وكان تنظيم الدولة تبنى األحد -يف بيان بثه عرب 
وســائل التواصل- سلسلة التفجريات التي وقعت 

السبت واألحد يف جالل آباد،. 
وقال إنها أدت إىل ســقوط أكرث من 35 عنرصا 
من حركــة طالبان بني قتيل وجريح، لكن الحركة 

مل تصدر أي بيان بهذا الشأن.
وأمس األول، اســتهدف تفجري سيارًة للرشطة 
وبرجا للكهرباء يف جالل آباد، مام تسبب يف مقتل 

3 أشخاص وجرح آخرين.
كام حدث انفجار يف مديرية شــريزاد بوالية 
ننغرهــار، وقبل ذلك انفجرت عبوة ناســفة يف 

سيارة بالعاصمة، مام أدى إىل جرح شخصني.

{ حراك أممي {
يف هــذه األثنــاء، بدأ املدير العــام ملنظمة 
أدهانوم غيربيسوس  تيدروس  العاملية  الصحة 
أمــس زيارة لكابل، لبحــث األوضاع الصحية 
يف أفغانســتان مع املســؤولني يف الحكومة 

. ملؤقتة ا
وتــأيت زيارة غيربيســوس -الذي وصل مطار 

كابل عىل منت طائرة عسكرية قطرية- بعد عودة 
معظم الهيئات التابعة لألمم املتحدة إىل العمل يف 
أفغانستان، والتي كانت حذرت من تفاقم األوضاع 

الصحية واإلنسانية يف البالد.
وكان األمــني العــام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوترييش قال إن املحادثات التي أجراها املسؤولون 
األمميون مع قــادة حركة طالبان يف كابل كانت 

إيجابية للغاية.
وشــدد غوترييش -يف مقابلة مع شــبكة 
»يس إن إن« )CNN(- عــىل رضورة انخــراط 
األمم املتحدة مع طالبان يف توزيع املســاعدات 

األفغاين. الشعب  لدعم  اإلنسانية 
وقال إنه أرســل منســق اإلغاثــة إىل كابل 
ليتحــدث مع املال عبد الغني بــرادر نائب رئيس 
الــوزراء بالوكالة يف الحكومة التي شــكلتها 
طالبان، ووزير الداخليــة بالوكالة رساج الدين 

وآخرين. حقاين، 
وأكد األمني العام األممــي أن منظمته عىل 
اتصال مع طالبان من أجل توزيع املســاعدات 
اإلنســانية، داعيــا الحركة الحــرتام حقوق 
النســاء، وأال تكون مالذا آمنا لإلرهابيني حتى 
حســب  الدوليني،  واالعرتاف  بالتضامن  تتمتع 

. تعبريه
وأكد أنه ال ميكن أن يطلب من األمم املتحدة حل 
جميع املشــاكل التي مل تستطع دول عدة حلها يف 

أفغانستان لعقود.

ســبل تعزيز التعاون بني البلدين يف مجال الطاقة.

 وكانت تلك أول زيارة لوفد حكومي سوري إىل األردن منذ اندالع النزاع 

يف سوريا العام 2011.

 ويعترب األردن من بني دول عربية قليلة أبقت عىل عالقاتها واتصاالتها 

مع سوريا، عقب اندالع النزاع السوري العام 2011،

 ولكــن هذه االتصاالت كانت محدودة. وتســتضيف اململكة نحو 

650 ألف الجئ ســوري مســجلني لدى األمم املتحــدة، بينام تقدر 

عــاّمن عــدد الذين لجأوا إىل األردن منذ اندالع النزاع يف ســوريا، 

مليون.  1,3 بنحو 

وعىل صعيد آخر، قال مصدر مســؤول يف وزارة الخارجية واملغرتبني 

السورية، إن بالده تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقانون السوري، 

يف الرد عىل املامرســات العدائية الرتكية ووضع حد لها.

 وأضــاف املصدر يف ترصيحات أمس االثنني: »تحمل ســوريا النظام 

الرتيك كامل املســؤوليات القانونية والسياســية واملالية التي تفرضها 

مبادئ القانون الدويل ذات الصلة«. 

وتابع: »سوريا تدين املامرسات الرتكية العدائية وانتهاكاتها ألراضيها 

وتعتربها عمال عدوانيا وخرقا لسيادتها واستقاللها وجزءا من السياسات 

العدوانية التي ينتهجها النظام الرتيك منذ أكرث من عرش ســنوات«. وأكد 

املصدر املسؤول يف وزارة الخارجية واملغرتبني.

 أن ســوريا »تدعو األمني العام لألمــم املتحدة ومجلس األمن إىل 

اتخاذ موقف واضح ورصيح تجاه املامرســات العدائية للنظام الرتيك 

ومبا يتســق مع قرارات مجلس األمن ذات الصلة بالوضع مع سوريا 

والتي تؤكد عىل احرتام ســيادتها واســتقاللها وســالمتها ووحدة 

أراضيها«.

الذرية إن برنامج كوريا الشــاملية النووي يتقدم »بكامل طاقته« 
مشــريا يف كلمتــه االفتتاحيــة  اىل انــه »يف جمهوريــة كوريا 
الشــعبية الدميقراطيــة، يتقــدم الربنامج النــووي بكامل طاقته 

مبــا يتضمن العمل عىل فصــل البلوتونيــوم وتخصيب اليورانيوم 

أخرى«. وأنشطة 

ويذكر ان غرويس أصدر الشــهر املايض تقريرا قال فيه إن بيونغ يانغ 

استأنفت فيام يبدو العمل يف مفاعل نووي يُعتقد عىل نطاق واسعأنه أنتج 

بلوتونيوم ألسلحة نووية.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com


	p01-21-09-2021
	P02-21-09-2021
	p03-21-09-2021
	p04-21-09-2021
	p05-21-09-2021
	p06-21-09-2021
	p07-21-09-2021
	p08-21-09-2021
	p09-21-09-2021
	p10-21-09-2021
	p11-21-09-2021
	p12-21-09-2021

