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ــاة ــ ــ ــ ــاالت وفـ ــ ــ ــ ــا : 7 حـ ــ ــ ــ كورونـ
جديـــــــــدة اصابـــــــــة   718 و 

أعلنــت وزارة الصحة العاّمة يف تقريرها اليومي حول 

مســتجدات فريوس كورونا امس األربعاء، عن » تسجيل 

718 إصابــة جديدة بكورونــا )703 محلية و15 وافدة( 

ليصبح العدد اإلجاميل لإلصابات 619950«.

ولفتت الوزارة يف تقريرها، إىل تسجيل »7حاالت وفاة 

جديدة، وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 8253«.

األكثــــــــــــــــــر رونالــــــــــــــــــدو  
دخــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــام 2021

ميســــــي  يتهــــــم  كومــــــان 
برشــــــلونة حقيقــــــة  بإخفــــــاء 

أزمة الوقود دخلت مرحلة جديدة!! )تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

رضوان الذيب

حكومــة الرئيس نجيــب ميقايت ليســت اال مجرد« 
اوكسجني مقنن » ملنع انهيار البلد، وعملها محصور بحل 
األزمات األنية من املحروقات وأالدوية واملواد التموينية  
ورعايــة املفاوضات مع الصناديق الدولية للحصول عىل 
املساعدات املالية« األوكســجني املقنن« ومترير املرحلة 
االنتقالية حتى االنتخابات النيابية بأقل الخسائر، ولذلك 
فــإن الرهان عىل انجازات كــرى هو رضب من رضوب 
الخيال واكر مقتل للحكومــة وااليجابيات التي رافقت 
والدتها وبالتايل املطلــوب من وزراء الحكومة التواضع 
»الشــطحات« اإلعالميــة،  فهذه  بالوعــود  وتجنب  
الحكومــة  لن تكون حكومة معجــزات، وميقايت ليس 
»ســوبرمان« وال الشــهيد رفيق الحريري بل يعرف دوره 
جيدا ويعرف أن حكومته مكلفة بادارة األزمة ملنع انهيار 
لبنان  ووقوعه تحت سيطرة حزب الله واجراء االنتخابات 
النيابيــة يف موعدها يف أيار 2022،  وهذا يفرض  مده  
»باوكســجني مقنن« حتى موعد االستحقاق النيايب يف 
ظل رهان أمرييك ســعودي عىل هذا  االستحقاق  لخلق 
توازنات جديدة يف املجلس النيايب تنقل األكرثية النيابية 

من يد حلفاء محور املقاومة لصالح حلفائهام و تســمية 
رئيس الجمهورية الجديد  ونســف كل الرتكيبة االدارية 
والعســكرية الحالية  الحداث نقلــة نوعية جذرية  يف 
كل َمفاصل البلد  تعيد للبنان وجهه األمرييك الســعودي 

وتسحبه من النفوذ اإليراين.
 كام يكشــف العاملون عىل هذا الخط الذين يجاهرون 
باجتامعات ترعاها الســفارتني األمريكية والفرنسية مع 
منظَامت الحراك لتنســيق خطواتهــم وتحركاتهم  وقد 
قاطع  الحزب الشــيوعي والتنظيم الشعبي النارصي مع 
بعــض ممثيل الحراك هذه  الدعوات، وحســب العاملني 
عىل هذا الخط، فإن قوى  الحراك   تعمل  للمجيء  بكتلة 
من 20 نائبا موزعة عىل الســاحات املسيحية والسنية 
والدرزية والشــيعية  وباســتطاعة هذه  الكتلة  تقديم 
مشــاريع قوانني  وابطال مراسيم، وحسب مصادر احد 
التيارات املدنية، ان هناك ارصارا أمريكا وأوروبيا  وسعوديا  
الحــداث تغيــريات  يف موازيــن القوى عــر الضغط 
لفرض اجراء االنتخابات تحــت  ارشاف دويل ومراقبني 
من االمــم املتحدة  لتأمني حرية  االقرتاع  واالختيار دون 

ال مير يوم دون أن نسمع عن جرمية قتل 
،ان كان عــر ايجاد جثة هامدة يف احدى 
الشقق ،او عر مقتل احدهم نتيجة رصاص 
طائش، فيام الســؤال االسايس يبقى متى 
نســمع عن خطة أمنية واضحة تضع حدا 
لهذا الفلتان األمنــي؟ لبنان مل يعد يحمل 
مزيدا مــن األزمات، فاذا كانت املشــاكل 
املعيشية تعصف به، فان البالد كانت تنعم 
يف الفرتة السابقة بهدوء واستقرار امني 

قل نظريه يف بلٍد يعاين من أزمات معيشية 
خانقة! 

مطلوب مــن الحكومة ان تنكب رسيعاً 
اىل معالجة األزمات املعيشية املتفرقة، من 
محروقات وكهرباء ورغيف وغالء اسعار، 
كــام مطلوب منهــا ان تطلب من األجهزة 

األمنية ان تضبط األمن يف البالد.

عىل طريق الديار

»الديار«
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لقاء رفيع املستوى في نيويورك بين إيران ودول عربية بينها السعودية
رئيســــــــي يؤيــــــــد إجــــــــراء مفاوضــــــــات نوويــــــــة تفضــــــــي لرفــــــــع كل العقوبــــــــات
ــــــي« ــ ــــــووي اإليران ــ ـــار »الن ـــ ــــــأن املســ ــــــه بشــ ــــــن قلقــ ــــــرب عــ ــــــل يعــ ــ وبوري

الســــــــودان: تبــــــــادل اتهامــــــــات بيــــــــن العســــــــكر والسياســــــــيين
حــــــــول االنقــــــــاب... البرهــــــــان: الجيــــــــش هــــــــو الوصــــــــي علــــــــى البــــــــاد 

شطب مساعدات عسكرية لـ »إسرائيل« من مشروع قانون أميركي
ســحب أعضاء دميقراطيون يف مجلس النواب األمرييك 
متويال عســكريا بقيمــة مليار دوالر لـــ »إرسائيل« من 
مــروع قانون لتمويل الحكومة األمريكية بعد اعرتاضات 
من الليراليني يف املجلس، مام ميهد الطريق ملعركة محتملة 

حول هذه املســألة يف وقت الحق من هذا العام.
النواب الدميقراطيني  أعضــاء مجلــس  واعرتض بعض 
عــىل بند يف مروع قانون اإلنفاق املؤقت لتوفري التمويل 
اإلضــايف حتى تتمكن »إرسائيل« مــن تجديد نظام الدفاع 
الصاروخــي »القبــة الحديدية«.  وتنتــج رشكة ريثيون 

األمريكيــة الكثري من مكونات القبة الحديدية.
ويناقــش مجلــس النــواب تريعا لتمويــل الحكومة 

الرئاســــــــة الفرنســــــــية تكشــــــــف مــــــــا 
ــــــــدن« ــــــره ماكــــــــرون مــــــــن »مكاملــــــــة باي ينتظــ

قال الرئيــس اإليراين، إبراهيم رئيــي، إن طهران تؤيد 
إجراء مفاوضات حول امللف النووي مبا يفيض إىل رفع »كل 

العقوبات« التي جرى فرضها عىل البالد.
وقال رئيــي يف كلمة عن طريــق الفيديو إىل الجمعية 
العامة ملنظمة ألمم املتحدة، إن »الهيمنة« األمريكية »فشلت 

بشكل ذريع«.
وذكــر رئيــي أن »حدثني طبعــا التاريخ هــذا العام«، 
مشــريا إىل الســادس من كانون الثاين حني اقتحم الشعب 
مقر الكونغرس األمرييك، ثم آب »حني تســاقط أفغان من 

األمريكية«. الطائرات 
واســتطرد الرئيس اإليراين أنه »من الكابيتول إىل كابول، 
تم توجيه رسالة واضحة إىل العامل مفادها أن نظام الهيمنة 
األمــرييك ال يتمتع بــأي مصداقية، ســواء داخل البالد أو 

خارجها«.
بدوره، قال وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان 

يف تطور ملفت، وّجه رئيس مجلس الســيادة الســوداين 
عبــد الفتاح الرهان ونائبه محمــد حمدان دقلو )حميديت( 
انتقادات الذعة لـ »السياســيني«، حيــث اتهمهم حميديت 
بالتسبب يف وقوع محاوالت انقالبية خالل الفرتة االنتقالية 
النشــغالهم بالكرايس عن مصالــح املواطنني، يف وقت عّر 
فيه حزب املؤمتر الســوداين عــن رفضه وجود وصاية عىل 

السودان من جهة بعينها.
واتهم الرهان »قوى سياســية« بأن »كل همها هو القتال 
من أجل الكريس«، وقال »بعض القوى السياســية تتجاهل 
معاناة املواطن وتركز عىل اإلساءة للقوات املسلحة«. وأضاف 
»لــن نقبل بأن تتســلط علينا أي قوى سياســية وتوجه لنا 

اإلساءات«.
ورصح الرهان بأن شــعارات الثورة ضاعت يف ما أسامه 
»الرصاع عىل الكرايس والســلطة«، معلنا أن السلطة ستعمل 
عــىل بناء الوطن مــع »القوى الوطنيــة املؤمنة باالنتقال 

املرشد االيراين ورئييس

قيادة القوات املسلحة تحتفل ملناسبة احباط العملية االنقالبية

مساعدات عسكرية امريكية                      )أرشيف(

بايدن وماكرون

حطام املسرية

قــال مكتب الرئيــس الفرني، إميانويل 
ماكرون، أمس األربعــاء، إن الرئيس يتوقع 
»إجراءات ملموســة« مــن الواليات املتحدة 
الســتعادة الثقة بــني البلدين، عندما يجري 
اتصــاال هاتفيا مع الرئيــس األمرييك جو 

بايدن.
املايض،  األســبوع  واســتدعت باريس، 
سفرييها لدى الواليات املتحدة وأسرتاليا بعد 
أن وقعت واشــنطن ولندن صفقة غواصات 
تعمــل بالطاقة النووية مع كانبريا، مام دفع 
أسرتاليا إللغاء صفقة سابقة لراء غواصات 

فرنسية التصميم بقيمة 40 مليار دوالر.
وأضــاف مكتب ماكرون أن الرئيس يتوقع 
أن يقر بايدن، خالل االتصال، بأنه كان ينبغي 

إجراء مشاورات مع الحلفاء قبل اتخاذ القرار 
بشــأن الغواصات، وأن عىل الواليات املتحدة 

اإلقرار بالحاجة إىل السيادة األوروبية.
وكان استدعاء فرنسا سفريها من واشنطن 

أول مرة تقدم فيها باريس عىل هذا اإلجراء.
وقــال وزير الخارجية الفرني، جان إيف 
لــو دريان، يوم الجمعة املــايض، إن القرار 
النادر الذي اتخذه ماكرون جاء بسبب األهمية 

االستثنائية لألمر.
وانضمت أملانيا، الثالثاء، إىل فرنســا يف 
انتقاد الواليــات املتحدة لتفاوضها رسا عىل 
االتفاقية األمنية مع أسرتاليا وبريطانيا، يف 
حني قال أكر مســؤول باالتحاد األورويب إن 

مثل هذا الترصف غري مقبول.

ـــــــــرائيلي  ـــ ــــــــــــش اإلســــ ـــــــــيرة للجيــــ ـــ ـــــــــقوط مســــ ـــ ســــ
داخــــــــــــــــل األراضــــــــــــــــي الســــــــــــــــورية

أعلن جيش االحتالل اإلرسائييل عن سقوط 
مروحيــة رباعية مســرية تابعة لقواته يف 

سوريا، أمس األربعاء، بسبب خلل فني.
وقال املكتب اإلعالمي للجيش اإلرسائييل إن 
مروحية رباعية مسرية سقطت يف األرايض 

الســورية بســبب خلل فني خالل تنفيذها 
»أنشطة عملياتية روتينية«.

وأفاد الجيش اإلرسائييل بأن الجهات املعنية 
فتحت تحقيقا يف الحادث، ومل يتم ذكر طراز 

املروحية الرباعية أو أي تفاصيل أخرى.
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ــا ــ ــركا وفرنسـ ــ ــن أميـ ــ ــان بيـ ــ ــيحيو لبنـ ــ مسـ
نبيه الربجي

مــا هو موقــف القادة 
املســيحيني يف لبنان من 
الزلــزال الــذي حدث يف 
العالقــات بــني فرنســا 

وأمريكا ؟!
أن مثة  أوليفيه روا رأى 
كلمــة وحيدة تنطبق عىل 
ما فعلتــه ادارة جو بايدن 
»الخيانة« اذ توقع أن يحدث 
ذلك انقالبــاً يف املعادالت 

الدوليــة، الحظ أن »االليزيه« كان يتصور أن ذلك ميكن أن 
يحدث مع دول تشكل عبئاً اسرتاتيجيا عىل الواليات املتحدة 

ال مع »رفيقة السالح« .
التعليقات الفرنسية يف أقىص حاالت الغضب. القضية 
مل تعد تتعلق بصفقة الغواصات، وامنا يف استحداث حلف 
جديد )أوكوس( يجمع ما بني أمريكا واوسرتاليا وبريطانيا، 
ويف منطقتــي املحيط الهندي واملحيــط الهادئ، وحيث 

محور الرصاعات املستقبلية بني األمرباطوريات.
أوبــري فيدريــن الحــظ أن االدارات املتعاقبــة تعامل 
األوروبيــني كام األحصنة الهرمة، وكان عليهم أن يتنبهوا 
اىل التحــول الذي حدث يف النظــرة األمريكية اىل القارة 

العجوز »التي مل تعد موجودة اال يف كتب السحرة« .
أوروبــا أمام املأزق ؟ الخيارات معقدة، وقد تكون قاتلة. 
بني أن تشــكل البلدان األوروبية قوة مستقلة، وهذا يعني 
االنفصــال عن الضفة األخرى لألطلــي، أو مد اليد اىل 
القيرص، كــام اىل التنني، ويف ذلك مجازفة كارثية اذا ما 
عــادت أمريكا اىل »مبدأ مونرو 1823 » وأقفلت الباب يف  

وجه القارة املثقلة بـ »كل حامقات التاريخ« .
وزير الخارجية الســابق اعتــرب أن الصدقية األمريكية 

»سقطت يف تلك الليلة الهوليوودية يف كابول« .
بايدن الذي يطارده شبح ترامب، ترك حلفاءه األطلسيني 
يف أفغانســتان رهائن يف يــد الذئاب. التوقيت األمرييك 
للخروج العشــوايئ تجاهل كلياً رأي أولئك الحلفاء الذين 

أمضوا ساعات، بل أياماً، هائلة يف... التيه!
يف نظر الفرنســيني أن ما حدث لدى االعالن عن الحلف 
الثــاليث أزال كل أثر للصدقية األمريكية. دعوات متالحقة 

لـ »اختيار الطريق اآلخر«، أي طريق ؟
عىل املســتوى الرســمي، اذ وصف اميانويل ماكرون 
مــا حدث بـ »األمــر الخطري«، رأى جانـ  ايف لودريان أن 
املسألة »تتعلق، بالدرجة األوىل، بانهيار الثقة بني الحلفاء 

ما يفرتض باألوروبيني التفكري ملياً بالتحالفات«.
جوزف بوريل، مفوض السياسات الخارجية يف االتحاد 
األورويب أعلــن وقوف أعضاء االتحــاد الـ 27 اىل جانب 
فرنســا. رئيس املجلس األورويب شــارل ميشال الحظ أن 
»املبــادئ البديهية بني الحلفاء تتمحور حول الشــفافية 
والثقة، بل وحول التداخل الدينامييك بني الشفافية والثقة 

، ما تراه هنا اختالل مريع يف الشفافية ويف الوفاء«.
 أين هو لبنان، قياساً عىل فرنسا، يف األجندة األمريكية؟ 
ال يشء، ال يشء عىل االطالق. لوال ناقالت النفط االيرانية 
ملا اكرتثت واشنطن بالدولة اللبنانية، وهي تلفظ أنفاسها 
األخرية . هرني كيســنجر الذي وصف لبنان بـ »الفائض 
الجغرايف« الذي ميكن اســتعامله يف تســوية األزمات 
املســتحيلة يف الرشق األوســط ال يزال يلهم الكثري من 

»األدمغة العميقة« يف وزارة الخارجية.
املشكلة يف اللويب األمرييك يف لبنان الذي عىل تواصل 
يومــي مع اللويب اللبنــاين يف أمريكا، وحيث الدعوة اىل 
التامهــي مع السياســات األمريكية بالنظــر للتقاطع 
الثقايف، والتقاطع االيديولوجي، بني البلدين. كل اآلخرين 
من الفرس، اىل األتــراك، وحتى العرب، هم ورثة ثقافات 
قبلية، وحتى ورثــة ثقافات بربرية. اىل هذا الحد الجهل 

يف االملام برتاث اآلخرين...
الخطري هنا أن مثة ناشــطاً يف الحــزب الجمهوري، 
من اصل لبناين، أكد لقيادات حزبية، وسياســية، لبنانية 
بــأن دونالــد ترامب عائــد اىل البيت األبيــض، وعليكم 
 االســتعداد العالن الدولة املسيحية ال الكانتون املسيحي.

هذا يتزامن مع ظهور أيد خفية تعمل، يف اطار السيناريو 
اياه، لتأجيج النريان ان بني السّنة واملوارنة، أو بني الشيعة 
واملوارنة، ويف ظل أزمة تســحق كل الطوائف، وتعّري كل 

ملوك الطوائف.
حني يتحدث الفرنســيون، وهم مــن صنعوا لبنان، عن 
»الخيانة األمريكية«، ماذا يقول قادة املســيحيني، ولطاملا 
راهنوا عىل »املسيح األمرييك«؟ انه، أيها السادة... يهوذا 

األمرييك!

ــــــــــات بـــــــــــ3 ملف التعــــــــــاون  ــــــــــزام عــــــــــون  ــــــــــة فرنســــــــــية الل ــــــــــح بمواكب ــــــــــي يطم ميقات
ــــــــــن! ــــــــــف الترســــــــــيم : ال »الغضــــــــــاب« االميركيي ــــــــــي مل ــــــــــدا ف ــــــــــع بعب ــــــــــق م تواف
ــوة الـــــى الـــــوراء... »العيـــــن« علـــــى الرئاســـــة االولـــــى؟ واشـــــنطن تتراجـــــع خطـــ

ــــــــع الدعــــــــم ــــــــد رف ــــــــا بع ــــــــة م ــــــــوزراء ملرحل ــــــــس ال ــــــــن مجل ال خطــــــــط واضحــــــــة م
نائــــــــب فــــــــي 8 آذار: امــــــــام الحكومــــــــة اســــــــبوع واحــــــــد للتحــــــــّرك الجــــــــدي... والفوضــــــــى ُمتوقعة!

املنسقة الخاصة لالمم املتحدة زارت مولوي : ركزنا على اجراء االنتخابات في موعدها
عـــــــــــــــون لفرونتســـــــــــــــكا : توقيـــــــــــــــع اســـــــــــــــرائيل عقـــــــــــــــود تقويـــــــــــــــم تنقيـــــــــــــــب 
ــــــر ـــ ـــ ـــ ـــر املباش ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاوض غي ـــ ـــ ـــ ـــار التف ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع مس ـــ ـــ ـــ ــــــض م ـــ ـــ ـــ ــــــط يتناق ـــ ـــ ـــ ـــاز والنف ـــ ـــ ـــ ـــ الغ

أبلغ رئيس الجمهورية العامد ميشال عون املنسقة الخاصة 
لالمني العام لالمم املتحدة يف لبنان الســفرية يوانا فرونتسكا 
يف خالل اســتقباله قبل ظهر امس، ان لبنان ســيبدأ بعد نيل 
الحكومــة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدويل 
بهــدف إيجاد حلول عملية لألوضاع االقتصادية الراهنة وفق 
خطة النهوض االقتصادي التي أشــار اليها البيان الوزاري«، 
الفتا اىل انه »بالتزامن مع هذه املفاوضات ســيتم العمل عىل 
معالجــة ملف الكهرباء املجمد منــذ فرتة وإعادة اعامر مرفأ 
بريوت وتأهيله وإزالة آثار االنفجار الكاريث الذي اســتهدفه 

العام املايض«.
وأشــار الرئيس عون اىل ان »االهتامم ســيرتكز خصوصا 
عىل النواحي االجتامعية ومعالجة حاالت الفقر التي تعيشها 
نســبة مرتفعة مــن العائالت اللبنانيــة، فضال عن تحقيق 
التــوازن النقدي يف البالد«، مؤكــدا ان »االنتخابات النيابية 
ســوف تجري يف موعدها املقــرر يف 8 أيار املقبل يف أجواء 
من الدميوقراطية والشفافية يك يتمكن الناخب اللبناين يف 
الداخل والخارج من القيام بواجبه بحرية ومسؤولية، مرحبا 
 بأي مســاعدة ميكن ان تقدمها األمم املتحدة يف هذا املجال«.

وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان »تطبيق القرار 1701 بكل 
مندرجاته والتمســك بحقوقه يف مياهه وثرواته الطبيعية 
والرغبة باســتئناف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم الحدود 
البحريــة الجنوبية«، وقال: »من هنــا ابدينا اعرتاضنا لدى 
مجلــس االمن واألمم املتحدة عىل ما قامت به ارسائيل مؤخرا 
من توقيع عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الرشكات 
األمريكيــة، الن هذه الخطوة تتناقض مع مســار التفاوض 
غري املبارش باســتضافة األمم املتحدة والوساطة األمريكية، 
والذي يتطلب تجميد كل االعامل املتعلقة بالتنقيب يف املناطق 
 املتنازع عليها بانتظار حســم مسار التفاوض غري املرشوط«.

ورحــب الرئيس عون برشاكــة األمم املتحــدة يف الربامج 
اإلصالحيــة »التي ستدرســها الحكومة الجديــدة«، الفتا 
اىل ان »عمليــة التدقيــق املــايل الجنايئ بــدأت بعد توقيع 
العقــد وهي ستشــمل يف مرحلة أوىل الحســابات املالية 
ملــرصف لبنــان، عىل ان تشــمل الحقــا اإلدارات والوزارات 
 واملؤسســات واملجالــس والصناديــق وســائر الهيئات«.

واعلم رئيس الجمهورية السفرية فرونتسكا انه سيلقي كلمة 
لبنان »امام الجمعية العام لألمم املتحدة بعد ظهر يوم الجمعة 

املقبــل بتوقيت بريوت عرب 
الن  الصناعيــة،  األقــامر 
فرضت  الداخلية  الظــروف 
عيل عدم السفر اىل نيويورك 
فضال عــن رضورة مواكبة 
الحكومة«. عمــل   انطالق 

وكانت الســفرية فرونتسكا 
اللقــاء  مســتهل  يف  هنــأت 

الرئيــس عون عىل »تشــكيل الحكومة الجديــدة«، مؤكدة 
ان »منظــامت األمــم املتحــدة ســتعمل معها يف ســبيل 
تحقيــق مــا ورد يف بيانها الوزاري، ال ســيام يف ما خص 
اإلصالحــات واجــراء االنتخابــات النيابية ضمــن املهلة 
املحددة، إضافة اىل االســتمرار يف دعم الجيش واملؤسسات 
 األمنيــة اللبنانيــة وتوفــري املســاعدات الالزمــة لها«.

ولفتت اىل ان مجلس االمن سيلتئم يف 9 ترشين الثاين املقبل 
لالستامع اىل احاطة عن الوضع يف لبنان ال سيام بعد تشكيل 
الحكومــة ونيلها الثقة عىل ضوء برنامج العمل الذي تقدمت 

به«.

{ عند مولوي {
وزارت فرونتســكا وزير الداخلية بسام مولوي، وتّم البحث 

يف مجمل االوضاع عىل الساحة اللبنانية.
واعتربت فرونتسكا أن »اللقاء كان مثمرا، وركزنا عىل إجراء  

االنتخابات  مبوعدها احرتاما ل دستور  لبنان، ونحن كأمم متحدة 
مستعدون أن نرافق لبنان بهذه املرحلة املهمة، ألن االنتخابات 
تعطي فرصة لكل املواطنني أن يعربوا عن أنفســهم ويختاروا 
مستقبال لبلدهم، وهي فرصة للمصداقية للبنان كدولة، ونحن 
كمجتمــع دويل نهتم دوما باالنتخابات ألن إجراءها يعرب عن 

الدميقراطية وهو تطور ايجايب«. ومتنت »االزدهار للبنان«.

 ابراهيم نارصالدين  

يغادر رئيس الحكومــة نجيب ميقايت اىل باريس ملالقاة 
احد »عرايب« الحكومة العتيدة، ليســت الزيارة بروتوكولية 
لتقديــم واجب »الشــكر« فقط، او ملحاولــة تزخيم الوعود 
الســابقة بتقديم العون االقتصادي، وامنا يريد من قبل بهذه 
املهمــة »االنتحارية« ان ال يرصف من رصيده يف الداخل او 
الخــارج، ويطمح بدعم فرني يتمثل بالضغط عىل رشيكه 
يف الســلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ميشــال عون يف 
اكــر من ملف، وكذلك طلب املســاعدة الفرنســية ملواجهة 
التصعيــد »االرسائييل«- االمرييك يف ملف ترســيم الحدود 
البحرية، دون انفجار اي »لغم« امرييك يســّبب له االرضار 
الرســمية والشخصية، لكنه يدرك ان هذا االمر دونه عقبات 
كبــرية، الن مصلحة »ارسائيــل« الراغبة يف اضعاف حزب 
اللــه تبقى اولوية لدى واشــنطن، وهذا يطلب »شــجاعة« 
اســتثنائية ملواجهة ميتلك فيها لبنان »اوراقا« حاسمة، فهل 

يُقدم عليها مع رئيس الجمهورية؟ 
وفقا، ملصادر سياســة بارزة، سيطلب ميقايت من الرئيس 
الفرني اميانويل ماكرون مامرســة ضغوطه عىل رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عون للتعاون معــه يف ثالثة ملفات 

اساسية:  يعتربها 
االول: عــدم وضع »العيص يف دواليب« يف التفاوض مع 
صنــدوق النقد الدويل من خــالل التخيل عن خطة التعايف 
املقرة من قبل الحكومة الســابقة والتي ســاعد يف انجازها 
مستشــارو رئيس الجمهورية، ما ادى اىل استفحال الخالف 
الداخــيل عىل االرقــام وتوزيع الخســائر، فتوقفت عملية 
التفاوض وحصل ما حصل من انهيار.وهذا التســهيل يجب 

ان يقرتن بتشــكيل فريق عمل متجانس للتفاوض.  
الثاين: يرتبط بخطة إعــادة تأهيل قطاع الكهرباء، حيث 
يرغــب رئيس الحكومة بتجاوز خطــط التيار الوطني الحر 
التي مل تنجح يف وقف تدهور هذا القطاع، وهو يأمل بتخيل 
الرئيس عون عن انشــاء ثالثــة معامل كام كان يرص عليها 
رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باســيل، عرب اضافة 
ســلعاتا اىل »خارطــة الطريق« التي ســبق ورفضها ايضا 
الفرنســيون، فهذا امللف حيوي بالنسبة اىل ميقايت، ويراهن 

للبنانيني. انجاز  لتقديم  عليه 
 الثالــث: يرتبط بالتشــكيالت القضائية التي يحتفظ بها 
الرئيس عون يف »الجارور«، وهو امر يشــّل القضاء ويعيق 

التقدم يف اكر من ملف قانوين. 
 وهنا اذا ما نجح الفرنســيون يف اقناع الرئيس بالتعاون 
يف هذه امللفات، ســيعترب ميقايت انــه بدأ »بتقليعة« جيدة 
حكوميــا، وهو ال يطمح اىل اكــر من ذلك، الن القدرة عىل 
اســتعادة العالقات مع الــدول الخليجيــة ويف مقدمتها 
السعودية ستكون مهمة صعبة وشاقة امام ميقايت، ان مل 
تكن مســتحيلة، فاعادة احياء نظريته حول »النأي بالنفس« 
عن الرصاعات يف املنطقة، ســقطت اىل غري رجعة، وليس 
هنــاك من امكانية لتســويقها لدى احد، واعالن حزنه عىل 

انتهاك الســيادة من خالل البواخر االيرانية، زاد من حراجة 
مواقفــه الذي قوبل »بالتندر« لــدى دوائر القرار املؤثرة يف 

اململكة، كام تقول مصادر ديبلوماسية! 
اما ملف التنقيب عن الغاز وكيفية ادارة امللف بعد »االستفزاز 
االرسائييل« بتلزيم رشكة  »هاليربتون » االمريكية بالتنقيب 
يف املنطقة املتنازع عليها، فثمة توافق ضمني واضح تظهر 
خالل اللقاء يف بعبدا باالمس بني الرئيســني عون وميقايت 
وحضــور وزير الخارجيــة وبعض املستشــارين النافذين 
يف القــرص الجمهوري، فرئيس الحكومــة يدرك ان رئيس 
الجمهورية احجم عن التوقيع عىل املرســوم الخاص بتعديل 
الحــدود يف هذه املنطقة إىل النقطة 29 بدالً من النقطة 13 
كان بضغــط امرييك، ويدرك جيدا انه غري قادر عىل تجاوز 
هــذا »الفيتو« او مواجهته، ولهذا تم االتفاق عىل ادارة امللف 
بحكمة بعد التواصل مع الجانب االمرييك« ليبنى عىل اليشء 

مقتضاه« بعد عودة ميقايت من باريس. 
ويف هــذا الســياق، تحذر مصادر معنيــة بهذا امللف من 
استســهال االستســالم للرغبات االمريكية الن »ارسائيل« 
ومعهــا االدارة االمريكيــة تريد اســتغالل االزمة يف لبنان 
باعتبارهــا فرصة ذهبية للضغط عليه وابتزازه بانتزاع املزيد 
من املســاحات يف املياه البحرية وحقول الغاز والطاقة، لكن 
لبنان ميلــك بني يديه »ورقة« رابحة يجب عدم التفريط بها 
وهي توقيع املرســوم وارساله عىل عجل اىل االمم املتحدة، 
واســتخدامه كورقة »مســاومة«، الن ذلــك كفيل بايقاف 
»ارسائيل« عن التنقيب، ما سيدفعها اىل الهرولة اىل »طاولة 
املفاوضات«، فاالرقام  املقدرة تؤكد انه إذا مل تبارش بالتنقيب 
قــد تخرس نحو 72 مليار دوالر من عائدات الغاز، ولهذا يجب 

تحويــل االعتــداء االرسائييل اىل فرصة العــادة التفاوض 
ورســم الحدود وتحصيل املزيد من الحقوق اللبنانية، اذا مل 
يكــن باالمكان تحصيلها كاملة، وهو امر وارد يف التفاوض 

البحري! 
ويف الخالصــة، بــدأت مرحلــة االختبــار الجدي امام 
الحكومة، سواء التعاون بني رئيس الجمهورية والحكومة، 
او كيفيــة التعامــل مــع الضغــوط الخارجيــة، وادارة 
»التفليسة«، ووفقا الوساط سياسية بارزة، ال يجب »تكبري 
الحجر« عند الحديث عن مهمة الحكومة امليقاتية، فاالشهر 
القليلــة املقدرة لعمرها يجعلهــا مجرد حكومة »انتقالية« 
تديراالنهيــار دون انجازات كــربى، الن مهمتها محصورة 
مــن قبل الدول الغربية الراعية بتأمني اجواء مؤاتية إلجراء 
االنتخابــات النيابية يف موعدها، »فعني« واشــنطن عىل 
تعديــل موازين القوى داخل املجلس النيايب، ولهذا تراجعت 
»خطــوة اىل الــوراء«، فاذا كان »البلوك« الشــيعي صعب 
االخــرتاق، فالرهان كبريعىل اضعــاف التيار الوطني الحر 
باعتبــاره »الخارصة الرخوة« يف القوى املتحالفة مع حزب 
الله، وتعاديه كل االطراف املتحالفة مع الحزب وترغب ايضا 
يف اســقاطه، وهو امر ســيكون له تأثري اسرتاتيجي عىل  
انتخــاب رئيس الجمهورية الجديد بعد انتهاء والية الرئيس 
عــون يف 31 ترشيــن األول عام 2022 ، ويأمل االمريكيون 
ومعهم الســعوديون بايصال رئيس »تسوية« عىل شاكلة 
الرئيس ميشال ســليامن، حيث يتقدم قائد الجيش الجرنال 
جوزاف عون املتنافســني، وهو يعترب اكر قبوال لدى املحور 
املعادي لحزب الله من الوزير ســليامن فرنجية بعدما خرج 

النائب جربان باســيل من السباق الرئايس؟! .

عيل ضاحي

ال خطــط واضحة ملرحلة ما بعد رفع الدعم، وسياســية 
رشاء الوقت لزيــادة آخر 20 الف لرية عىل البنزين واملازوت 
والغــاز حتى االثنني املقبــل، مل يعد ذي جدوى وال يغني وال 

يسمن من جوع.
ويؤكــد نائب بارز يف 8 آذار وعضو يف لجنة نيابية عامة 
وحيوية، ان كل الدروب مســدودة امام اللبنانيني، والوضع 
اكر من مأساوي وكفى كذباً وبيع الناس اوهاماً من كيسهم 
وهــي مجرد تهيؤات وتخيالت ال اســاس لهــا من الصحة، 
ويقــول منذ شــهرين طرح ملف زيادة االجــور يف لجنتنا، 
وكانت مرتافقة مع مســاعدات ماليــة او حرصها ببطاقة 
متويلية، عىل ان تكون مقرتنة باصالحات او اجراءات متكن 
من تثبيت ســعر رصف الــدوالر او توحيده بالحد االدىن ولو 
كان مرتفعاً، ولكن أي زيادة لالجور ومع ارتفاع سعر رصف 
الدوالر بفعل التضخم، ســيعني تآكل الزيادة وتبخر الرواتب 
الجديــدة ومزيدا من افقار املوظفــني واللبنانيني، لذا النظر 
مــرصوف حالياً عن اي زيادة عىل الرواتب من دون التوصل 
اىل صيغة لتثبيت ســعر الرصف وتوحيده عىل ســعر واحد، 
وان ال يكون هناك 6 اسواق واسعار للرصف يف اليوم الواحد!

اما البطاقــة التمويلية، فيؤكد النائب املذكور انها متعرة 
وال افق امامها. فكان الكالم عن انطالقها يف 15 ايلول وبدء 

التســجيل فيها، لكن يبدو ان االمور متعرة فيها سياســياً 
وماليــاً، لذا ال يتوقع ان تكون ذي جــدوى قريباً ولن تقدم 
او تؤخــر، عندما يبــدأ رصفها بعد شــهرين ويكون الذئب 
افنــى الغنم ورفع الدعم »غرز مخالبه« يف جيوب اللبنانيني 

بالكامل. وافرغها 
كام يكشــف النائب ان الحكومة واعالن بيانها الوزاري مل 
يواجه بأي عقبات او اعرتاضات ونيلها ثقة مرتفعة، بســبب 
قناعة لدى فريق 8 آذار وتحديداً من رئيس مجلس النواب نبيه 
بري واالمني العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله، انه ال 
ميكن البدء بأي حل او وقف االنهيار ما مل يكن هناك حكومة 
يشــرتك الجميع يف قرارها، وان تتحمل مســؤولية االنقاذ 
والبــدء بإجراءات عملية وواضحــة ورسيعة االمد وتعطي 
نتائج فورية، ويشــري اىل ان ذلك ال يعني منح وقت مفتوح 
او تفويض »شــيك عىل بياض« مليقايت والفريق الحكومي، 
فاملهلــة محدودة واالمور ال تحتمل التســويف او املامطلة 
او النكايات السياســية. وعــىل ما يبدو ان هذا االمر واضح 
عند رئيس الجمهورية ميشــال عون ورئيس الحكومة نجيب 
ميقايت والرجالن مصمامن، وكل القوى املشاركة فيها تدعم 

التوجه. هذا 
ويلفــت النائب املذكــور اىل ان لقاء ميقــايت والرئيس 
الفرنــي اميانويل ماكرون غداً، رغم اهميته شــكالً، لكن 
ال تعويل عليه لتأمني مال رسيع من ســيدر 3 او من خالل 

صندوق النقد الدويل، هذا امــر يتطلب وقتاً لتتضح مآالته 
واملطلــوب هو تأمني ســيولة رسيعة والبــدء باصالحات 
اواجراءات يف مجال الطاقة والكهرباء واملحروقات وتأمني 

االساسية. املواد 
ويقول ان الرهان هو عىل جلسة الحكومة االسبوع املقبل، 
اي ان املهلة امام الحكومة للقيام بأول خطوة جديدة اسبوع 
واحد ال اكر، وما ســتحمله من مقررات وســتضع خاللها 
خطة سري او خارطة تحرك الحتواء مرحلة ما بعد رفع الدعم، 
والتي يبدو انها اصبحت نهائية، مع توقع عودة ارتفاع سعر 
رصف الدوالر بفعل الطلب عىل الدوالر يف الســوق السوداء، 
لتأمــني العملة الصعبة الســترياد املــواد الغذائية والدواء 

املحروقات.     
يف املقابل يؤكد النائب، ان املازوت االيراين ولو كان حالً 
موقتــاً، لكنه ليس كافياً لحل ازمة املحروقات، ومن املرجح 
ان تستمر البواخر يف االسابيع املقبلة ورمبا الشهر قادمة، 
ولكــن ومع انعــدام القدرة الرشائيــة للمواطنني وتخطي 
اســعار املازوت والبنزين والغاز ســقوف الـ150 والـ200 
الــف لرية ، يتعزز االنفجــار االجتامعي يف ظل انعدام اي 
بدائــل للناس ويصبح تحصيالً حاصــالً. وقد يكون هناك 
تحركات يف الشــارع ملجموعات متفرقة، ولكن ليس هناك 
مــن معلومات عــن خطط او برامج لتحركات واســعة او 

مربمجة اىل درجة »قلب االمور« يف الشــارع.

عون مجتمعا مع فرونتسكا                )دااليت ونهرا(

ــــــي ــ ــ ــ ــــــى السيسـ ــ ــ ــ ــــرق الـ ــ ــ ــ ــ ــــري ابـ ــ ــ ــ ــ ونظيـــــــــــــره املصـــــــــــــري ُمعزيـــــــــــــاًبـ
ابــرق رئيس مجلس النــواب نبيه بري اىل رئيس جمهورية 
مرص العربية عبد الفتاح الســيي معزيا بوفاة املشري محمد 

حسني طنطاوي.
كــام ابرق معزيا لرئيس مجلس النواب املرصي املستشــار 

الدكتور حنفي جبايل.
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محمد علوش

الله  حزب  قيــادة  تعلّق  مل 
عىل مــا ورد يف تغريدة أحد 
رســالة  حول  الصحافيــن 
منقولة من قبــل وفيق صفا 
يف  التحقيــق  قــايض  اىل 
طارق  بــروت  مرفأ  انفجار 
البيطــار، ولكــن كان للخرب 
القضاء  عىل  الكبرة  تردداته 
والسياســة والتحقيق، فامذا 

يف خلفيات ما يجري؟
التحقيق يف  انطــاق  منذ 
حزب  شــعر  املرفأ  انفجــار 
من  واســع  فريق  ومعه  الله 
التحقيقات  اللبنانيــن بــأن 
تُســاق باتجاهــات محددة، 
تجعل الوصــول اىل الحقيقة 

صعباً، وكان الحزب من أوائل الذين طالبوا القايض 
السابق فادي صوان بنرش نتائج التحقيقات، ولكن 
ذلك مل يحصل ما خلق أسئلة عديدة بدأت أجوبتها 
تتضــح مع الوقــت عندما تم اختيــار مجموعة 
محددة من النواب والوزراء والرؤســاء لتســليط 

األضواء عليهم يف التحقيقات.
بعد تبديــل القايض صّوان بالقــايض بيطار، 
تبّن أن اإلســم تغّر ومل يتغّر النهج، فاألســئلة 
الحقيقية حــول النيرتات ومصدرهــا وملن كانت 
متوجهة ومن خبأها ومــن هّربها ال زالت خارج 
النقاش، والرتكيز عىل امللف الســيايس للقضية، 
املبني بحســب مصــادر قياديــة يف 8 آذار عىل 
استنسابية فاضحة، ومغالطات قانونية واضحة.

وتُشر املصادر اىل أن »سياسة الكيل مبكيالن 

بدأت مع صوان واســتمرت مع بيطار، ومواجهة 
الذي  األمر  القضاء،  السياسة ســتكون عرب  هذه 
يبــدو أنه يُزعــج بعض املّدعــن يف لبنان، وهو 
جزء من سياســة استثامر اإلنفجار التي بدأت مع 
حصوله ولن تنتهي قبل موعد اإلنتخابات النيابية 

املقبلة«.
وتؤكد املصادر أن السجال الذي ُفتح منذ يومن 
بن بيطار وحزب الله عىل خلفية التغريدة يهدف 
لحشــد رأي عام داخيل ودويل اىل جانب القايض 
بيطار، فــأي دعاية أفضل مــن »تعرّض قايض 
التحقيق يف انفجار املرفــأ اىل تهديد حزب الله«، 
مشــرة اىل أن الخوف هو أن تتحول الدعاية اىل 
أو تعرّض جســدي  اغتيال  مأســاة، كأن يحصل 
للقايض، مــن قبل أعداء لبنــان، وهم كرث، وهم 
يخططون  اللبنانيــة،  الســاحة  عىل  موجودون 

رضب  كيفية  يف  ويفكــرون 
اإلســتقرار، وترى املصادر أن 
املســار الطبيعي لألمور بحال 
التحقيق حقيقياً هو  كان خرب 
التوجه نحــو القضاء، ال عىل 
ويُثر  أثار  مــا  وهذا  اإلعام، 

الشكوك يف كل ما يجري.
املصادر  بحسب  بيطار  دخل 
يف اللعبة السياســية، وأدخل 
معه آالم كل أهايل الشــهداء، 
ولكن األساس اليوم هو التحرك 
من  للتثّبت  للقضــاء  الفوري 
أمام  الطريق  لقطع  ادعاء،  كل 
وعندها  السيايس،  اإلستثامر 
يعود الحق لــكل صاحب حق، 
أما القــول أن القايض تعرض 
للتهديــد دون التحقق والتأكد 
أبشــع ما  النتائج فهذا  ونرش 
ُيكــن أن يحصل يف هذه القضية التي بدأت تتخذ 

املسار الذي سبق ورسمناه سابقاً.
بالنسبة اىل املصادر، فإن القايض بيطار يخالف 
بالقانون  القوانن واإلجراءات وســيتم مواجهته 
واإلجراءات، مشرة اىل أن جملة تحركات قضائية 
ســتنطلق قريباً لن يكون آخرهــا دعوى اإلرتياب 
املرشوع التي ســيتقدم بها وكيل الوزير الســابق 
يوسف فنيانوس بحق بيطار، داعية اىل إبعاد هذه 

املسألة عن السياسة وحرصها بالقانون.
تعلم املصادر بأن الدعاوى هذه ستواجه بتحرك 
إعامي ضاغط، ولكن من يؤمــن بالقضاء عليه 
أن ال يتحســس من الدعاوى، فالقضاء هو املكان 
الطبيعــي لحل الخافــات، ال اإلعام ووســائل 

التواصل اإلجتامعي.

ــاً ؟ ــ ــيـ ــ ــي الـــبـــيـــطـــار مــحــلــيــاً ودولـ ــاضـ ــقـ ــل ُتـــثـــمـــر تـــســـريـــبـــات الـ هــ

صدر عن مكتــب املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيــم البيان التايل: طالعنا 
االجتامعي  التواصل  مواقــع  عىل  باألمس 
أحدهم بكام أقل ما يقال فيه إنه كام فتنة 
أريــد له أن يكون كذلك مــن خال تحريف 
لترصيــح أدلينا به بالصوت والصورة، وهو 

واضح ملن يريد أن يسمع أو يرى.
إعادة تطبيع عاقاته  البعض  إن محاولة 
مــع دولــة الرئيــس نبيه بــري ال تكون 
بالتحريــف أو التزويــر بــل بكلمة صدق 
عنوانها اإلعتذار عن طعنة أو خطأ أو سوء 

لتاريخ. أو خيانة  تقدير 
إن انتهــاز الفــرص التي كــرث راكبوها 
مؤخرا لدق إســفن أو تعكر عاقة لنا مع 
دولة الرئيس بري لن تجدي نفعا ولن تؤيت 

الحريصون عىل كرامة وموقع  أكا، ونحن 
حلمه  ووسع  صدره  بســعة  معروف  رجل 
وقراءته ملــا بن األحرف والســطور، ولن 
نخرج عن خط اإلحرتام والتقدير لشــخصه 
يف  ونضاله  عطاءاتــه  وتقدير  وتاريخــه 

وعزته. لبنان  سبيل 
وكام يقول دولــة الرئيس دامئا: »خيطوا 

هاملسلة«. بغر 
ابراهيم  اللواء  عىل صعيد آخر، اســتقبل 
يف مكتبه قبل ظهر امس، وفدا من منظمة 
الســيد جوليان  اطباء با حدود برئاســة 
تطرق  حيث   ،Julien Raickman ريكــامن 
البحــث اىل املســاعدات والخدمات الطبية 
والربامــج الصحية التي يكــن ان تقدمها 

املنظمة يف هذا املجال.

حــدود« بــا  اطــبــاء  »منظمة  مــن  وفـــداً  التقى 
ــع بــري ــوق ــة وم ــرام ــم : حــريــصــون عــلــى ك ــراهــي نفعاًاب تــجــدي  ــن  ل مــعــه  عاقتنا  تعكير  ومـــحـــاوالت 

ابراهيم مجتمعاً مع وفد منظمة اطباء بال حدود

اتصل بميقاتي مهنئاً بتشكيل الحكومة
مســــــاعينا ســــــنكثف   : االردن  ملــــــك 
لبنــــــان العالــــــم لدعــــــم  قــــــادة  مــــــع 

هنأ ملك االردن عبداللــه الثاين يف اتصال اجراه مع رئيس 
الحكومة نجيب ميقايت بتشكيل الحكومة الجديدة.

واكد امللك عبدالله خال االتصال انه ســيكثف مساعيه مع 
قادة العامل لدعم لبنان الذي يواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا 
حرجــاً، ويتطلب ذلك اســتجابة دولية محكمــة التخطيط 

ودقيقة التنفيذ«.
وشدد عىل »دعم لبنان يف هذه الظروف الصعبة«، متمنيا 

للرئيس ميقايت »التوفيق يف مهمته«.
بدوره، شــكر الرئيس ميقايت »ملــك االردن عىل عاطفته 
الدامئة تجاه لبنان ومبادراته املشكورة تجاه الشعب اللبناين«، 
وقال: »ان اللبنانين مل ينســوا وقوف االردن الدائم اىل جانب 

لبنان«.
ومتــــنى »لــاردن الشــــقيق بقيادة جالتــه دوام 

االستقرار«.

االميركية السفيرة  التقى  الــدفــاع  ــر  وزي
 

 استــــقبل وزير الدفاع الوطــــني موريس ســليم يف 
مكتبــه يف الرزة، الســفرة االمركية لدى لبنان الســيدة 
دورويث يش والوفــد املرافــق، حيث قدمت له التــــهنئة 
مبناسبة توليه منصبه الجديد، وجرى عرض ملجاالت التعاون 

العسكري.
وشكر الوزير سليم للسفرة شيا زيارتها، ومتنى »استمرار 

التعاون والدعم للجيش اللبناين«.

سليم مجتمعاً مع شيا

دوليل بشعاين 

تحديات كبــرة تنتظر »حكومة معــاً لإلنقاذ«، التي قد 
تكون األخرة يف العهد الحايل، إذا مل يحصل أي أمر طارىء 
طبعــاً.  وإذ جــرى تبــــشر اللبنانين بأّن لبنان ســيبدأ 
التفاوض مع صنــدوق النقد الدويل بهــدف إيجاد الحلول 
لألوضــاع اإلقتصادية وفــق خطّة النهــوض اإلقتصادي 
التي نــّص عليها البيان الــوزاري، وامليض يف اإلصاحات 
املطلوبة، ال سيام يف ملفي الكهرباء وإعادة إعامر وتأهيل 
مرفأ بروت، يوّد املواطن اللبناين أن يلمس خال ســاعات 
وليس خال أيّام، بعض التحسينات التي تُخّفف من معاناته 
يف مواجهة أكرب أزمة إقتصادية ومالية وإجتامعية عرفها 
لبنان.  ويبدو أّن زيارة رئيــس الحكومة نجيب ميقايت اىل 
العاصمة الفرنســية باريــس التي يبدأها اليــوم الخميس 
الجمعة،  الرئيس إيانويل ماكرون غــداً  ويلتقي خالهــا 
والتي هــي األوىل له اىل الخارج بعد نيــل حكومته الثقة، 
من شــأنها أن تضع لبنان عىل الســكّة الصحيحة لإلنقاذ، 
من خال الدعــم الكبر الذي يلقاه لبنان من فرنســا ومن 

الدولية. املجموعة 
رئيس  زيــارة  بأّن  تجد  ديبلوماســية مواكبة  أوســاط 
الحكومة اىل باريس قبل »التقليعة« الفعلية لعمل حكومته، 
هي مــؤّش جّيد يدّل عىل اســتمرار وقــوف ماكرون اىل 
جانب لبنان. فقد ضغطت فرنســا وبعض دول الخارج أخراً 
لتشكيل الحكومة برئاسة ميقايت، ولهذا تبدي باريس اليوم 
استعدادها الستكامل هذا الدعم، كون تشكيل الحكومة أىت 
الرئيس  التي ســبق وأن طرحها  الفرنسية  للمبادرة  تتويجاً 
الفرنيس إلخراج لبنان من أزماته. أّما اللقاء الذي ســيجمع 
ماكرون وميقايت عىل طاولــة الغداء، يف قرص« اإلليزيه« 
غداً، فيؤكّد عىل »وقوف فرنسا اىل جانب لبنان حتى إنقاذه 
من اإلنهيار«، وســيتّم خاله، عىل ما تتوّقع االوســاط ، 
البحــث يف كيفية تنفيذ »خارطة الطريــق« وبنود املبادرة 
الفرنســية، فضاً عن كيفية اإلنطاقة املناسبة للحكومة 
بشــكل يُظهر للشــعب اللبناين، ولدول الخارج أّن حكومة 
ميقايت جديرة بالثقة كونها ســتبدأ بحّل املشاكل البديهية 
التي يعــاين منها املواطنن مثل تأمــن املحروقات والغذاء 

الخ...   والكهرباء والدواء واإلستشفاء والتعليم 
وعىل هذا األساس سيعد ماكرون لبنان بالدعوة اىل عقد 

مؤمتر دويل إســتكاميل لدعمه، عىل ما أضافت االوساط 
، يهدف اىل اإلفراج عن املســاعدات الدولّية التي وعدت بها 
الــدول املانحة واملجموعــة الدولية بعــد أن يُصبح للبنان 
حكومة فاعلة، وقد جرى تأليف الحكومة أخراً، األمر الذي 
يُحّتم عليها اإليفاء بوعودها. ولهذا، فبعد أن تُصبح األموال 
بيــد الحكومة يكنها عندهــا تحقيق اإلنجــازات وتنفيذ 
خطّة التعايف اإلقتصادي التي نــّص عليها البيان الوزاري. 
وأوضحت االوساط بأنّه ال يكفي أن تتشكّل الحكومة فقط، 
إّنــا عليها ان تُنجز ولهذا يُســارع ماكرون ملد يد الدعم لها 
ليك تقوم بالتخفيف من األعباء التي يرزح تحتها الشــعب 

اللبناين.  
بالطبع  ســتكون  فرنسا  بأّن  نفســها،  األوساط  وتقول 
أساســاً من  املدعومة  بالنســبة لحكومة ميقايت  الرافعة 
الخــارج والتي أعطتــه الضامنات للموافقــة عىل مهّمة 
التكليف والتشــكيل ومن ثّم إنقاذ الباد وتحقيق اإلنجازات 
قــدر اإلمكان، كونهــا بّوابة دول اإلتحــاد األورويب، كام 
الدول األخرى. علامً بأّن توافق فرنســا مع الواليات املتحدة 
األمركية بات اليوم عىل املحّك بعد قضية الغّواصات األخرة 
التي وتّرت العاقة بن البلدين،  أّما عودة املياه اىل مجاريها 
بينهام فتحتــاج اىل بعض الوقت، وخال هــذه الفرتة لن 

يكون التوافق عىل بعض ملفات املنطقة عىل أمتّه.
ولكن رغم انشــغال ماكرون مبلفــات باده وبعض دول 
املنطقــة، مل يتواَن عن املبادرة يف اتجــاه ميقايت، عىل ما 
لفتت االوســاط، ولهذا قّدر الرجل هذه اللفتة التي تستكمل 
الدعــم الفرنيس واألورويب للبنان لــيك ينهض من كبوته 
بعد األزمة اإلقتصادية واملالية، وانفجار مرفأ بروت يف 4 
آب املايض.  ومن هنا، ســيظهر الدور الفرنيس يف مساعدة 
لبنان وحــّث دول اإلتحاد واملجتمع الدويل عىل مّد يّد العون 
له إليجاد الحلول الجذرية للمشــاكل التي يتخّبط بها وعدم 
الحلول. فوصول ســعر صفيحة  أنصاف  بتنفيــذ  اإلكتفاء 
البنزين، عىل ســبيل املثال، اىل   20930   )98أوكتان( واىل 
202400 ألف لرة لبنانيــة )95 أوكتان(، والذي من املرّجح 
أن يرتفع تدريجاً مع رفع الدعــم الكامل عن املواد الحيوية 
والحياتيــة، مع بقاء طوابر الســّيارات عــىل حالها أمام 
محطّات الوقود، ال ُيكن أن يســتمّر، كونه يؤثّر سلباً عىل 
أســعار املواد واإلحتياجات اليومية كافة. كذلك فإّن الطلب 
الشتاء خصوصاً  املازوت سيتزايد خال موســم  عىل مادة 

يف املناطق الجبلية، مع الحاجة املاّسة اىل التدفئة.  
لهذا ال بّد من إيجاد الحلول ألكرث امللّفات إلحاحاً لتحســن 
الوضــع اإلقتصــادي، وإعادته تدريجاً اىل مــا كان عليه، 
الخارج،  عىل ما عّقبت االوساط،  مبساعدة فرنســا ودول 
التغذية،  الكهرباء بهدف زيادة عدد ســاعات  وأبرزها ملف 
الكهربائية  لتشــغيل جميع األجهــزة  األبرز  العامل  كونها 
واآلالت اإللكرتونيــة يف املنــازل واملؤسســات والرشكات 
واألفران واملستشفيات واملدارس، ويف عودة دورة الحياة اىل 
فإّن فرنسا ستبدي استعدادها الستكامل  طبيعتها،  وعليه، 
دعمهــا للبنان اىل حن التوّصــل اىل رفعه من الحفرة التي 
ســقط فيها، ويبدو أّن الوقت مناسب اليوم ليك تتحرّك يف 

اتجاه الدول الصديقة واملانحة.  
أّما موعد املؤمتــر الدويل لدعم لبنان فســيجري تحديد 
موعــده بن ماكــرون وميقايت، عىل ما ذكرت األوســاط 
عينها، بحســب األجندات والتوقيت املناســب به. وبالطبع 
ســوف يصدر بعد اللقاء بيان عن قرص اإلليزيه يرشح فيه 
الفرنيس مع رئيس  الرئيس  أجراها  التي  املحادثات  مجريات 

لبنان. حكومة 
وأبدت االوســاط تفاؤلها مــن أن يتمكّــن ميقايت من 
طأمنة املجتمع الدويل بأنّه قادر عىل إنجاز ما هو مطلوب 
التحرّك  من حكومته خــال األشــهر املقبلة، من خــال 
برسعة لتخفيف عبء األزمة االقتصادية عن كاهل الشــعب 
اللبناين، واســتعادة الخدمات االساسية، ومن ثم التحضر 
لانتخابات النيابية يف موعدهــا يف أيار من العام املقبل، 
عىل أن تكون نزيهة وشــفافة وعادلة. فضاً عن الرشوع 
يف اإلصاحات الازمة الســتعادة الثقــة وتحقيق العدالة 
واالســتقرار واالزدهار للشــعب اللبناين، عــىل ما تطالبه 
املجموعة الدولية للوقوف اىل جانب لبنان وشعبه، ولتمهيد 

الطريق امام تعزيز الدعم الدويل له. 
وتؤكّد االوســاط  عــىل أهمية اســتكامل التحقيق يف 
انفجار مرفأ بروت عــىل وجه الرسعة، كذلك فإّن حكومة 
ميقايت ســتعمل عىل اســتئناف املفوضــات غر املباشة 
لرتســيم الحدود البحرية مع العدو االرسائييل بعد أن انتفت 
ذريعة حكومة ترصيف األعــامل بعدم قدرتها عىل عقد أي 
جلســة وزارية لتعديل املرســوم 6433 وإيداعه لدى االمم 
املتحدة لضامن حقوق لبنــان النفطية يف املنطقة البحرية 

عليها. املتنازع 

لقــــــاء ميقاتي- ماكرون غداً في »اإلليزيه«... فرنســــــا باقية الــــــى جانب لبنان إلنقاذه
إمكانيــــــة التوافق على عقد مؤتمر دعم دولي اســــــتكمالي لإلفراج عن املســــــاعدات

حيا رئيــس مجلس الوزراء 
نجيب ميقــايت »الجيش عىل 
التضحيــات التــي يقدمها«، 
وضباطا  »قيــادة  له  متمنيا 
الصحــة  دوام  وعنــارص، 
لبنان  الدفاع عن  والعافية يف 
وحامية  واستقاله  وسيادته 
االوقات  هــذه  يف  الوطــن 

العصيبة«.
قائد  استقباله  خال  وقال 
الجيش العــامد جوزاف عون 
عىل رأس املجلس العســكري 
يف  مكتبه  يف  امــس  صباح 
»أثبتت مؤسســة  الــرساي: 
عىل  عصية  أنهــا  الجيــش 
والتداعيــات  الخافــات  كل 
السياسية، وتعرب عن تطلعات 

اللبنانين بوطن ســيد، حر، مصانة حدوده وأمنه، 
موحــدة إرادة أبنائه، ولو إختلفــوا يف ما بينهم 
يجمعهم متســكهم باملؤسسة العسكرية كضامن 
أساس، ليس لألمن فقط بل حتى للدولة مبفهومها 

الواسع«.
وقال: »إن دعم املؤسســة العســكرية وسائر 
املعيشــية  االعباء  ملواجهــة  االمنيــة  القــوى 
واالجتامعية الضاغطة مسألة أساسية نعمل عىل 
ايجاد الحلول لهــا يف الفرتة القليلة املقبلة، بدعم 

من أصدقاء لبنان«.
وختم: »إن جيشــنا الذي يحافــظ عىل الدولة 
اللبناين والنظــام الديوقراطي الربملاين  والكيان 

ويدافع عن تراب الوطن ويصون حدوده، إىل جانب 
رعايته للســلم األهيل وحاميــة الحريات العامة 
والخاصة، يشــكل صامم األمان الكبر للبنانين ال 

سيام يف امللامت الكربى«.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء وفدا من االتحاد 

العاميل العام برئاسة بشارة األسمر.
الذي قال: »الوضع صعب، ولكن من املفرتض أن 
ننح الحكومة بعض الوقت ليك تباش بإرســاء 
حد أدىن من االســتقرار االقتصــادي، وهذا األمر 
قائم عىل تثبيت سعر رصف الدوالر األمريك، ألنه 

خارج هذا االطار نحن نبحث عن عبث.
واســتقبل ميقايت ســفر الكويت عبــد العال 
القناعي الــذي قال بعد اللقاء: »أعربت له عن أملنا 

بالتوفيق  جهودهــا  تتكلل  أن 
والنجــاح ملــا فيــه مصلحة 
الشــعب اللبناين الشقيق، كام 
سلمته رسالة تهنئة من سمو 
الكويتي  الوزراء  مجلس  رئيس 
الشــيخ صباح الخالــد الحمد 
الكويت  أن  له  وأعربت  الصباح 
لبنان  جانب  اىل  دامئا  ستبقى 
لبنان  رفاه  عىل  حريصة  وهي 

الشقيق وأمنه واستقراره«.
وعن إمــكان اعتبــار هذه 
الزيــارة فاتحة خــر إلعادة 
أجاب:  لبنــان؟  اىل  الكويــت 
ال  وســعا،  تدخر  مل  »الكويت 
يف املايض وال يف املســتقبل، 
يف تقديم ما هو ممكن للبنان 
الشــقيق بهــدف اســتقراره 

ورفاهية شعبه«.
وعن إمكان زيارة الرئيس ميقايت الكويت قريبا؟ 
أجاب: »أها وسها به إن شاء ذلك، وهو سيكون 

بن أهله ويف بلده«.
واســتقبل الرئيس ميقايت سفر الصن تشيان 
مينجيان الذي نقل إليه رســالة تهنئة من رئيس 
مجلس الدولة لجمهورية الصن الشــعبية يل كه 

تشيانغ.
أيان كوالرد  ايضا ســفر بريطانيا  واســتقبل 
وبحث معه يف العاقــات الثنائية، وتلقى اتصاال 
من وزير خارجية مرص سامح شكري هنأه خاله 

بتأليف الحكومة الجديدة ومتنى له التوفيق.

ــتـــألـــيـــف : ــالـ ــش وســـــفـــــراء هــــنــــأوه بـ ــيـ ــجـ ــد الـ ــ ــائ ــ ــى ق ــقـ ــتـ مـــيـــقـــاتـــي الـ
ــيـــة ــاسـ ــيـ ــسـ ــى الـــــخـــــافـــــات الـ ــ ــل ــ ــي ع ــصــ ــ ــت انـــــــه ع ــ ــبـ ــ ــش اثـ ــ ــي ــ ــج ــ ال

ترأس وزيــر الخارجية واملغرتبن عبدالله 
اللبناين  الوفد  اجتامعا ضم رئيس  بو حبيب 
املفــاوض يف موضــوع ترســيم الحدود 
اللجنة  يف  والعضوين  ياسن  بسام  الجرنال 
الكولونيــل مازن بصبــوص ورئيس هيئة 
قطاع البرتول وســام شباط، بحضور مدير 
الشؤون السياسية يف الوزارة السفر غادي 

خوري. 
وقدم وفد لجنة الرتســيم احاطة للوزير 

اللجنة  خطــة  خالهــا  شح  حبيــب  بو 
واســرتاتيجيتها ورؤيتها للملف من املنظار 
الهيدروغرايف التقني القانوين، فيام عرضت 
الجهة  من  نظرها  وجهــة  الخارجية  وزارة 
السياســية وتصورها ملســار هذا املوضوع 
كونه موضوعا سياســيا والقرار يعود فيه 
اىل الحكومــة برعاية رئيــس الجمهورية 
الحكومة نجيب  العامد ميشال عون ورئيس 

ميقايت.

ــاوض ــف ــع مــن الــوفــد الــلــبــنــانــي امل بــو حــبــيــب اطــل
ــظــار ــدود عــلــى رؤيـــتـــه مـــن املــن ــ ــح ــ ــم ال ــرســي ــت ب
ــي ــ ــون ــ ــان ــ ــق ــ ــي وال ــنـ ــقـ ــتـ الــــهــــيــــدروغــــرافــــي الـ

ميقايت مع قائد الجيش وأعضاء املجلس العسكري
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اســتقبل عضــو كتلــة »الوفاء 
للمقاومة« النائب حسن عز الدين يف 
مكتــب الكتلة يف بــروت، وفدا من 
رابطة »برملانيون ألجل القدس«، ضم 
املدير العام الدكتور محمد مكرم بلعاوي 
من األردن ورئيس قســم العالقات يف 
الرابطة املهندس عبدالله البلتاجي من 

تركيا.
ـ حزب  وقدم الوفد، بحســب بيان ل
الله، »عرضا شامال حول عمل الرابطة 
خصوصا يف الدول العربية واإلسالمية 
الداعمة لفلســطني، وجرت اإلشارة 
إىل رضورة تفعيل انشــطة الرابطة 
وتوسعة انتشــارها يف دول أخرى. 
وأمل الوفد مد يد العون للعمل معا لبناء 
عالقات واسعة يف الداخل والخارج مع 
برملانات عربية وإسالمية، مام يدعم 
القضية الفلسطينية ويحمي القدس«.

ولفت البيــان اىل أن »النائب عز الديــن أكد صعوبات الوضع 
االقتصــادي واملايل، وقدم رشحا مفصال حــول ذلك، معتربا أن 
أولويات الحكومة الجديدة تتلخص بأمرين: األول يكمن يف تأمني 
االحتياجات الرضورية من املحروقات واألدوية ومبا يتعلق بحياة 
الناس اليومية، فضال عن حل أزمة الطوابر أمام املحطات واالحتكار 
والسوق الســوداء. والثاين يكمن بإجراء االنتخابات النيابية يف 

موعدها املقرر، وتأمني االســتقرار السيايس واألمني، مام يؤدي 
إىل تداول السلطة وتأمني النزاهة والشفافية لعملية االقرتاع. ويف 
سياق آخر، أكد النائب عز الدين أن توزيع املازوت اإليراين بأولويات 
إنسانية واجتامعية وضمن رزنامة محددة يشكل تحديا للسياسة 
األمركية التي حاولت فرضها عىل لبنان، وعليه، فإن عملية استراد 
املحروقات من الجمهورية اإلسالمية يف إيران، أفشلت املشاريع 

األمركية وكرست حصارها الجائر عىل لبنان«.
ويف الختام قدم الوفد درعا تقديرية اىل عز الدين.
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ــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن املجتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان: لتمكيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترزيـ
ــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتغالل الوجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن دون إسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

غــرد النائب هاكوب ترزيان عرب »تويرت«:« عندما ناشــدت 
مــرارا وتكرارا املعنيني من بعد ثورة 17 ترشين 2019 مبارشة 
التواصل مع الثوار الحقيقيني يليل ما عندن اي اجندة غر خر 

الوطن، وما تم تلبية ما طالبت به، شو كانت النتيجة؟
خــاب أمل الصادقني يليل نزلوا عىل األرض وركبوا املنافقني 
املوجة تحت ســتار الجمعيات الستغالل وجع الناس ملصالح 
قريبا. الكل رح يتأكد شــو هيي لــو ترصفاتهن مش ملصالح 
شــخصية كان من املفرتض توظيف املساعدات النقدية وغر 
النقدية يليل اجوا لصالح هالجمعيات لدعم االقتصاد باملبارش 
فيهن مبا معناه بدل ما يعطوا السمكة ويتصوروا هني وحاملني 
السمكة كان مفروض يعطوا الصنارة لتمكني املجتمع من دون 

استغالل الوجع«.

الحريري« اكل الضرب« سياسياً من اهل البيت والحلفاء ... وباسيل رفع عالمات النصر
حرتقة داخلية لسحب بساط الزعامة من رئيس »تيار املستقبل«...هل تحقق اهدافها؟

صونيا رزق

بــات رئيس الحكومة الســابق ســعد الحريري، يف وضع 
ســيايس ال يُحســد عليه، يف خضم الكوارث التي تطّوقه من 
كل االتجاهات، الداخليــة منها وخصوصاً كيد رئيس » التيار 
الوطني الحر« جربان باسيل، الذي نجح يف رهانه عىل إخراج 
الحريري من الرساي، طاملا هو خرج من الوزارة، فرفع عالمات 
النرص، ومن ثم السياسة املتأرجحة مع حزب الله، وتلك الوعرة 
احياناً مع رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط، حيث 
ال التحالــف ثابت معه وال الخصومة دامئة، اذ تتحّول العالقة 
فجأة اىل معّبدة،  ويلتقي الزعيامن للتحدث عن درب سياسية 
واحدة، توصلهــام يف معظم االحيان اىل« التخبيصات« التي 
ال تّعد وال تحىص، بحســب ما يشــر مصدر سيايس مطلّع 
ومراقــب، ملا يجري عىل الســاحة اللبنانيــة من خالفات، ال 
يعــرف احد من أين تبدأ وال يعرف أيــن تنتهي، مروراً بعالقة 
الحريري مع رئيس حزب القوات اللبنانية ســمر جعجع، التي 
وصلت اىل طريق مسدود، وإن كان الطرفان ميتنعان عن قول 
الحقيقة، الّن العالقة بينهام ليســت عىل ما يرام، فالحريري 
ســار لســنوات عىل إخفاقات سياســية، مل ترتك له صاحباً 
حقيقياً يف السياسة، امنا بعض العالقات البعيدة عن الثبات، 
واالجواء متوترة ايضاً مع الرئاسة االوىل وفريقها، فال حلفاء  
بل خصوم بالجملة، تفاقمت اعدادهم اىل درجة جعلته وحيداً، 

إال من بعض املقّربني الذين ال يستفيد منهم يف السياسة.
اىل ذلــك يرى املصدر املذكور، بــأّن عالقة الحريري مل تعد 
كام كانت حتى مع رؤســاء الحكومات الســابقني، اذ خّفت 
اجتامعاتهم وضعف نبضهم الســيايس، اما رئيس الحكومة 
نجيــب ميقايت الذي يتجه نحو خانة سياســية، تضعه يف 
موضع الزعيم الســّني، الذي ســيّوفر االمان والحلول للبنان ، 
فيعمل بكل ما يف وســعه لتحقيق ما يصبو اليه، واليوم يبدأ 
جولة يســتهلها يف باريس للقــاء الرئيس الفرنيس اميانويل 
ماكرون، حامالً معه مطالب دســمة مع امل بتحقيقها، علّها 

تصيب الهــدف وتجعل منه 
بطالً حكوميــاً، ويحقق ما 
مل يستطع احد تحقيقه من 
رؤســاء حكومــة، يف ظل 
إنتشاله  انهيار وطن يصعب 

يف هذه املرحلة الخطرة.
يف غضــون ذلــك، يبقى 
مــع  الســعودي  الفــراق 
الحريــري، من أهــم  وابرز 
التــي  واملصائــب  العقــد 
السيايس  خانة  يف  وضعته 
الرغم من كل  الوحيد، وعىل 
الوساطات التي لعبت دورها، 
اىل  مجّدداً  الحريري  إلدخال 
دار الرياض، ونسيان كل تلك 
بها،   قام  التي  »التخبيصات« 
كام نسيان املايض االليم من 
االبن  وإعادة  اململكــة،  قبل 

الضال اىل ربوعها، لكن مل يحصل يشء من هذا، وهنا الطامة 
الكربى التي وضعته يف صورة املرفوضني من قبل السعودية، 
وعىل ما يبدو، ووفق املصدر املتابع، فإن وضع الحريري اليوم 
ال يــزال ضمن الخط االحمر، غــر املقبول من الرياض وحتى 

إشعار آخر.
ويشر املصدر عينه اىل اّن الحريري يتحرّض لخوض سياسة 
متجّددة، قوامها شــّد العصب السّني، مع رفع الصوت العايل 
واإلستعانة بلغة الصقور، واللعب عىل الوتر الحساس املذهبي 
لجلب املنارصين، وتقديم املســاعدات قبل اشــهر قليلة، من 
موعد إجــراء االنتخابات النيابية يف ايار 2022، وهذا يتطلب  
العمل الفاعل والناشط، والدخول يف الصف املعارض لكن عىل 
طريقته،  عىل ان يلجأ اىل العباءة الطائفية، عرب االســتعانة 
مبقولة »حقوق الطائفة الســّنية »، كام يفعل البعض لكسب 

املزيد من االصوات املؤيدة،  واىل ما هنالك من وتر شــعبوي، 
يستطيع فيه إعادة كسب مؤيديه اوالً. 

ويختم  املصدر املذكور: »من ينظر سياســياً اىل الحريري، 
يــرى انه بات وحيداً وبعيــداً عن اقرب املقّربــني اليه، وتلك 
الوحدة إختاروها له، ومن هذا املنطلق تربز طموحات البعض 
من السياســّيني الســّنة، لنيل موقعه ، لذلك يكرثون من بث 
االنتقادات يف إتجاهه، ومنها حملة املزايدات التي يتعرّض لها 
من خصومه عىل الساحة السّنية، ما ساهم يف تفاقم وحدته، 
مذكّراً  بأّن »تيار املستقبل« كان األكرث جامهرية، عىل مستوى 
لبنان قبل ســنوات، اذ كان يساهم بنسبة كبرة يف التشكيل 
والتعينّي وتســمية الوزراء واملدراء الســّنة، إضافة اىل دوره 
الخارجي بني لبنان ودول القرار، لكن النهج الذي يسوده اليوم 
جعل الطرف االخر يعتربه ضعيفاً سياســياً، واملطلوب نفضة 

جديدة يعيد من خاللها اهل السّنة اىل ما كانوا فيه.

ــو حــبــيــب : الــــزيــــارة فـــرصـــة للتعبير ــه بـ ــائ ــق ــد ل ــع ــوري ب ــ ــس ــ الــســفــيــر ال
ــة ــالق ــع ــل الــــظــــروف لــتــطــويــر ال ــ ــن ك ــ ــادة م ــ ــف ــ ــت ــ ــن ضـــــــرورة االس ــ ع

ــاء ــ ــت ــ االف دار  ديـــــــاب  عــــنــــوان   : ــوى  ــ ــت ــ ــف ــ ال دار  مــــن  ــوق  ــ ــن ــشــ ــ امل

تسلم وزير الخارجية واملغرتبني  عبدالله بو حبيب  نسخة عن 
اوراق اعتامد سفر  العراق  الجديد يف لبنان حيدر الرباك متهيدا 
لتقدميها يف وقت الحق اىل رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون. والتقى الوزير بو حبيب السفر السوري  عيل عبد الكريم 
عيل  الذي اشــار أن »الزيارة هي للتهنئة وكانت فرصة للتعبر 
عن الحرص الذي عرب عنه معاليه اال وهو رضورة االستفادة من 
كل الظــروف لتطوير العالقة االخوية بني البلدين ملصلحتهام 

ومصلحة الشعب الواحد الذي تنقسم عائالته بني البلدين«.
ولفت إىل أنه »الوزير بو حبيب رأى امكانية كبرة لتثمر هذا 
التعاون وانا بدوري قلت له بأن سوريا أمس واليوم وغدا ترى 
ان ما يُيسء اىل لبنان يُيسءاليها والعقوبات التي ُفرضت عىل 
ســوريا اصابت لبنان باألذى ورمبا بنسبة متقاربة لذلك نحن 
نســتبرش مبا سمعناه من معاليه ومن كل القيادات خصوصا 
من فخامة رئيــس الجمهورية للوصول اىل تعاون اقتصادي 
وكذلك التعاون يف مجال مكافحة االرهاب ويف ترتيب االمور 
االمنية التي تنعكــس إيجابا عىل البلدين يف التوافق ووضع 
النقاط التي تســمح لكل السوريني بالعودة اىل سوريا وإعادة 

اعامر ما هدمه االرهاب فيها«.
وردا عىل ســؤال حول تحديد مواعيد الجتامعات مشرتكة 
بشأن ترسيم الحدود شامال او متابعة نتائج زيارة الوفد الوزاري 

اللبناين اىل دمشق اكد السفر عيل، إىل أنه »متت االشارة اىل 
هــذه املوضوعات واإلضاءة عىل كل هذه النقاط لكنه مل يجر 
تحديد موعد معني. وكان الرأي متفقا عىل رضورة اســتكامل 
كل الخطــوات التي رأيناها مفيدة وناجحة ابرزها زيارة الوفد 

الوزاري مؤخرا، وكان الرتحيب به واضحا«.
كام اســتقبل الوزير بو حبيب وزيرة اإلعالم السابقة منال 

عبد الصمد يف زيارة تهنئة.

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان 
يف دار الفتوى النائب نهاد املشــنوق،الذي اعلن بعد اللقاء انه 
سيقدم بطلب عدم الصالحية للمحقق العديل مبتابعة قضية 

ملف تفجر مرفأ بروت.
ورأى انــه »ال ميكــن الوصول اىل الحقيقة يف ملف تفجر 

مرفأ بروت اال عرب تحقيق دويل«.
واضاف  انا مدعى عيل والقايض هو للمدعي وللمدعى عليه 
سائال ملاذا يستقبل املحقق العديل القايض طارق البيطار اهايل 
الضحايــا وباي صفة وهو اذا كان يســتقبل املدعي من دون 
رشوط ومن دون اسباب قانونية وملرات عدة فاالحق ايضا ان 
يستقبل املدعى عليه ولو بصفة شاهد مع انني قلت يف بياين 

انه بالصفة التي يريدها.
وعام »اذا امن الدولة مضيعني« عنوان الرئيس دياب، اجاب 

املشنوق »عنوانه دار االفتاء – الزيدانية بروت«.
اىل ذلــك التقى دريان »ملتقى التعاون الوطني« برئاســة 
الشــيخ زياد الصاحب الذي اطلعه عىل اهداف ورؤية امللتقى 

»يف سبيل مل شمل املسلمني خاصة واللبنانيني عامة«.
كام التقــى املفتي رئيس املركز الثقايف االســالمي وجيه 

فانوس وعرض معه االوضاع العامة.
يف املقابل، علّــق أهايل ضحايا انفجــار مرفأ بروت عىل 
خرب تقديم وكييل الوزير الســابق يوســف فنيانوس دعوى 
»نقــل الدعــوى لالرتياب املــرشوع«، معتربيــن أن »الفئة 
الباغيــة مســتمرة يف عدوانها عىل دمائنــا ودموع أمهاتنا 
 وأطفالنا منعا إلظهار الحقيقة بجرمية تفجر مرفأ بروت.«

وأشــار األهــايل، يف بيــان، اىل أنه بدل ان ميثــل املتهمون 
أمــام القانون لــإدالء بإفاداتهم علها تربأهم، يســارعون 

للتملص ومحاربة عوائل شــهداء التفجر اآلثم املتعطشــني 
للحقيقة والعدالة بإســتخدام ما يســمى باإلرتياب املرشوع 
يف محاولــة للهــروب لألمــام مراهنني عــىل تضافرهم 
 بالحاميــة السياســية والطائفيــة لبعضهــم البعــض.

ورأى األهايل أن هذا األمر إن دل فعىل انهم خائفون مرتعدون 
مــن إظهار الحقيقة وبالتايل كشــفهم وإدانتهم و«فعال كاد 

املريب ان يقول خذوين«.
وأهابوا بالقاضية رندا كفوري رئيســة الغرفة السادســة 
مبحكمــة التمييزية الجزائية ان تحكــم ضمرها أمام هول 
الجرميــة النكراء وأمام »مصيبتنــا كعوائل ضحايا وأمام اآلم 
الجرحــى واملعوقــني كام تدمر العاصمــة وترويع أهاليها. 
وقالــوا لها: حرضة القاضية ال تقتلينا مرتني دماء شــهدائنا 

أمانة برقبتك.

بوحبيب مجتمعا مع سفري سوريا

دريان مجتمعا مع املشنوق

ـــــــــان ـــ ـــ ـــــــــفير الياب ـــ ـــ ـــــــــتقبل س ـــ ـــ ـــــــــان اس ـــ ـــ عثم

عثامن مجتمعا مع سفري اليابان

استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن 

ظهــر امــس، يف مكتبه بثكنة املقر العام، الســفر الياباين 

Takeshi Okuba، يف زيارة تهدف إىل التعاون والتنسيق، جرى 

يف خاللها عرض لألوضاع العامة يف البالد.

بري مع  االمنية  التطورات  مولوي عرض 
واســتــقــبــل ســفــيــري أملــانــيــا واوســتــرالــيــا

اعطى تعليماته لالسراع
في توزيع اوراق اخراجات القيد

زار وزير الداخلية والبلديات القايض بســام مولوي رئيس 

مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة، 

تم عرض لالوضاع العامة واخر املستجدات االمنية.

وكان مولوي التقى يف مكتبه ســفر أملانيا اندرياس كيندل 

ثم سفرة اوسرتاليا ريبيكا غريندالي وتم البحث يف العالقات 

عىل املستويات كافة.

عىل صعيد اخر اعطى مولوي تعليامته اىل »املديرية العامة 

لالحوال الشــخصية لالرساع يف توزيع اوراق اخراجات القيد 

عىل كل االرايض اللبنانية بغية تلبية حاجات املواطنني الراغبني 

يف الحصول عليها لتسهيل شؤون معامالتهم«.
بري مجتمعا مع مولوي                                )حسن ابراهيم(

ــاً :  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــي« ُمـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــى وفــــــــــداّ مـــــن »املــــــركــــــز املـ ــق ــ ــت ــ قــــبــــالن ال
ــكــيــك املــجــتــمــع ــف ــة ومـــــحـــــاوالت ت ــضــي ــري ــح ــت ــات ال ــابـ ــطـ ــخـ نـــرفـــض الـ

ــى وفـــــد<رابـــــطـــــة بـــرملـــانـــيـــون ألجــــــل الـــــقـــــدس« : ــقـ ــتـ ــن الـ ــ ــدي ــ ــزال ــ ع
موعدها في  االنتخابات  ــراء  وإجـ الناس  احتياجات  تأمين  الحكومة  أولــويــات 

 زار وفــد مــن »املركــز 
االديان«  لحــوار  املرميــي 
التابــع للفاتيكان برئاســة 
األب وسام ابو نارص، املفتي 
الشــيخ  املمتاز  الجعفــري 
برئيس  للتعزية  قبالن  أحمد 
املجلس االســالمي الشيعي 
االعىل الشــيخ عبــد األمر 
قبالن، ضــم ممثل الطائفة 
الســنية مستشــار الرئيس 
ســعد الحريري الدكتور عيل 
الجنــاين، ممثــل املوحدين 
الدروز الشيخ عامر زين الدين، 
ممثل الطائفة الشيعية السيد 
عيل السيد قاسم واالعالمية 

ايلديكو إيليا.
واطلع ابو نارص وفق بيان 

عن املركز املرميي، املفتي قبالن عىل »عمل املركز وأهمية التالقي 
وتعميقه ال سيام حول األمور املشرتكة«.

بدوره ذكر قبــالن ب«القيم التي ارتكز عليها الراحل وعلمه 
اياهــا كاملحبة واالنفتاح واالميان بالرحمة اإللهية الشــاملة 
لجميع البرش«، وتوجه إىل اعضاء الوفد قائال:«ابعدوا السياسة 
اللبنانية املرتهنة عن مرشوعكم يك تنجحوا بعملكم«، واشــار 
اىل اننــا »ال نريــد إلغاء الطوائف، إذ ان الطوائف ال تلغي الحوار 

لتنمية الوعي والثقافة، فالحرب اليوم ليســت بني الطوائف بل 
مع أعداء االنسانية«.

وختــم رافضا »الخطابات التحريضيــة ومحاوالت تفكيك 
املجتمع اللبناين التي تقوم بها منظامت غر حكومية بتحريض 
مذهبي او طائفي ال يغر بطبيعة الشعب اللبناين، ولكنه يؤدي 
إىل التوتر ال ســيام يف ظل األوضاع االقتصادية والسياســية 
الصعبة«، الفتا إىل أن »املركز الحربي املرميي لحوار االديان يف 

لبنان سيلعب دورا مهام يف املرحلة املقبلة«.

قبالن مجتمعا مع وفد املركز املرميي

الوفد يقدم درعا تقديريا اىل عز الدين

تعميم الى املحافظين
والبلديات  الداخلية   اشار وزير 
القايض بسام مولوي يف تعميم 
اىل املحافظني، اىل انه يطلب اليكم 
االيعــاز اىل القامئقامــني ابالغ 
البلديات واتحادات البلديات بوجوب 
املبارشة يف تعزيل االقنية الشتوية 
وإيالء  املياه وتنظيفها،  ومجاري 
املوضــوع األهمية القصوى ملنع 
حصول الفيضانات وقطع الطرق 
العامة وتاليف األرضار واملخاطر 
باألمالك العامة والخاصة. وشدد 
عىل »ان يتم التنســيق املبارش مع 
وزارة االشغال العامة والنقل ومع 
املديرية العام للدفاع املدين يف كافة 
املناطق، باالضافة اىل التنسيق مع 
افواج االطفاء يف املناطق املوجودة 
فيها كل مرة تقيض الحاجة بذلك«.

ــار ــطـ ــيـ ــبـ ــدل اســــتــــوضــــح مـــــــن  الـ ــ ــ ــع ــ ــ وزيـــــــــر ال
ــه الـــشـــخـــصـــي ــ ــنـ ــ ــن أمـ ــ ــ ــه ع ــ ــ ــداولـ ــ ــ ــم تـ ــ ــ ــا ت ــ ــ  م

استوضح وزير العدل القايض هرني الخوري، من املحقق العديل يف جرمية انفجار مرفأ 
بروت القايض طارق البيطار، عن ما تداولته وسائل اإلعالم منذ يوم أمس، واملتعلقة بأمنه 
الشــخيص، وسيقوم الوزير الخوري مبتابعة هذا األمر مع املراجع القضائية املختصة يك 

يُبنى عىل اليشء مقتضاه.

»الــــلــــقــــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي« تـــــقـــــّدم بـــاقـــتـــراح
الــى 18 سنة االقــتــراع  ســن  لخفض  الــدســتــور  تعديل 

وقــع رئيــس »اللقــاء الدميقراطي« النائــب تيمور جنبــالط وأعضــاء الكتلة عىل 
اقــرتاح قانــون تعديل املــادة 21 من الدســتور اللبناين، القايض بخفض ســن االقرتاع 
مــن 21 اىل 18 عامــا، وذلــك إميانا برضورة مشــاركة الشــباب يف صناعة مســتقبل 
 لبنــان ويف إعــادة انتــاج الســلطة ويف االســتحقاق االنتخــايب ملجلــس النــواب.

ومتنى »اللقاء الدميقراطي« عىل »كل الكتل النيابية املساهمة والتوقيع عىل اقرتاح القانون 
من أجل إرشاك شابات لبنان وشبابه يف اختيار ممثليهم«.



5
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1- نظرا اىل ما يذاع ويشاع  فيمأل األسامع، أتوقع  ان 
تتواىل  الدعاوى عىل  القايض  بيطار، السباب ال يعرف 
منها اال مخالفتــه  »الرشيعة والناموس« وتجرؤه عىل 
امرباطورية الفساد والفاســدين. يبدو يل ان الرجل قد 
سبق له ان تأمل كثريا يف ما قاله املنقذ من  الضالل، يف 
معرض حديثه عن العدالة باطالقية معناها، حيث جاء: 
» ال بــأس أن نكون طغاة عىل الظاملــن«، عىل اندادهم  
الفاسدين،  أعداء الله وأعداء عبادالله. سيكون من النعم 
عىل القايض البيطــار ان  يكون  قدره قد كتب له دخول 

التاريخ من أحد بابيه.
2- قــد  يكون مــن الحكمة أن ال تصــدم صديقا لك 
بحقيقة عن صديق  له، مل تخطــر له عىل بال. وفر له 
ظروفا يكتشف، من خاللها، ما  توافر لك ان تعرفه. فمن 
احب شخصا ووثق به اىل حد ما بن  صديقك وصديقه، 
قد  يكره كرها شديدا من يكشف له ان وجه  صديقه قناع 

خلفه حقيقة مرة وقاسية.
3- يف ســياق دعوة العبور اىل الدولة، التي دونها بيد 
دونها بيد، ندعو املرجعيات الدينية اىل ان يُسهموا برفع 
ضارة عن عيال الله، فيفيدوهم بنافعة. ولن يكلفهم ذلك 
اال أن يفتوا، مشــكورين، بتحريم  مانع  قاطع الطالق 
الرصاص، ســواء كان ابتهاجا او اهتياجا او  احتجاجا، 
الرصاص   الله ويرحمنــا وضحايا  اوحزنا، فريحمهــم 

الطائش بواسع من الرحامت.
4- شعور يشبه الشجن يساورك وانت تتأمل حال النار 
التي  كانت، من  دقائق، جمرا ولهبا، كيف أخذت  تنطفئ، 
لتتحــول، من بعد، اىل  رماد، اىل صقيــع. اذ  ذاك، ال بد 
لك ان تســتحرض بعيدة، نورها ال  ينطفىء، وجمرها ال 

يتحول اىل رماد.

كلامت يف زمن الغربة

الخميس 23  أيلول 2021

تــضــرب  ــة  ــ ــاق ــ ــط ــ ال وزارة   : ــم  ــاشــ ــ ه
ــط ــائ ــح ال ــرض  ــعـ بـ ــن  ــي ــي ــان ــن ــب ــل ال اذالل 

 أكد النائب قاسم هاشــم يف ترصيح عرب مواقع التواصل 
االجتامعــي أن »التخبط واالرباك هو هو مل يتغري ولن يتغري، 
واملواطن دامئا يدفع الثمن، فمنذ فــرة طويل وزارة الطاقة 
ترضب بعرض الحائــط اذالل اللبنانين، وقهرهم يف طوابري 
فرضتها يف بعض االحيــان تلكــؤ وزارة الطاقة يف اتخاذ 
القرارات الرسيعة، بل العكس متاما ما متارسه هذه الوزارة، 
فقضية جدول االســعار للمحروقات اصبح احد اهم عوامل 
ازمة املحروقات وانعكاســه عىل حاالت التوتر بسبب انتظار 
رحمة جدول الوزارة الذي ال يهتم املعنيون به ما يعني االنتظار 

واضاعة وقت الناس ليتعاطى بعض املسؤولن براحتهم«.

ــهــــار وانــ ســــــرق  الـــبـــلـــد   : ــي  ــ ــراجـ ــ عـ
و»مـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــدا تـــــــحـــــــاســـــــب«

غــرد النائب عاصم عراجي عرب حســابه عــىل »توير«: 
»يقال مليارات الدوالرات رسقت وهــدرت من املال العام من 
بعض السياسين ورجال اعامل، متعهدين، مجالس، مديرين، 
موظفن، مؤسســات خاصة متعاقدة مــع الدولة، امنين 
قضاة، بعض املســتوردين مــن رشكات املحروقات واألدوية 

واملواد الغذائية الذين استنزفوا الدعم بثامنية مليارات دوالر.
البلد رسق وانهار وما حدا تحاسب«.

ــه : نــتــمــنــى االلـــتـــفـــات الــدولــي ــل ــدال عــب
ــي ــ ــائ ــ ــف ــ ــش ــ ــت الـــــــــى الـــــقـــــطـــــاع االســ

غرد النائب بالل عبدالله عرب حســابه عىل »توير«: »أوىل 
األولويات للخطة الحكومية يجب أن تكون تحصن وحامية 
األمن الصحي والدوايئ للمواطــن. وكم نتمنى عىل املجتمع 
الدويل والعريب الصديق أن يلتفت إىل القطاع االستشــفايئ 
العام والخاص ويســاعده عىل تأدية مهامه تجاه الناس، يف 
ظل العجز الخطري بــن التعرفات املعتمدة والكلفة الحقيقية 

بعد جنون الدوالر«.

ــي  ــان ــن ــب ــل ــش ال ــيـ ــجـ ــة الـ ــلــح ــص ــة مل ــبـ هـ
ــك ــ ــي ــ ــش ــ ــت ــ مـــــــــن جــــــمــــــهــــــوريــــــة ال

نرش الجيش عىل صفحته عرب »توير« انه »تسلم كمية من 
املواد الغذائية يف مطار رفيــق الحريري الدويل مقدمة هبة 

ملصلحة الجيش_اللبناين من جمهورية التشيك«.

جــــــــثــــــــة فــــــــــــي بــــعــــلــــشــــمــــيــــه

وجد املواطن م.ح.ح )مواليد 1988( جثة يف منزله يف بلدة 
بعلشميه - قضاء بعبدا، مكبل اليدين والرجلن.

حرض الطبيب الرشعــي الدكتور عاصم حيدر الذي أكد يف 
تقريره أن الوفاة سببها االختناق البطيء نتيجة وضع الجناة 
رشيطــا الصقا عىل الفم، ووضع جــورب داخله، باإلضافة 
اىل تكبيل اليدين والرجلن بإحــكام، وان املتويف مل يتعرض 

للرضب، إذ ال كدمات وال آثار جروح عىل الجثة.
حرضت إىل املكان عنارص من األجهــزة األمنية وبارشت 

التحقيق.

فادي عيد

عاد التواصل بن الرساي الحكومي والعواصم 
الدولية من خالل العاصمة الفرنســية، ومثة 
الفرنيس  الرئيس  ســيجمع  الذي  للقاء  ترّقب 
إميانويل ماكــرون مع رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت يف اإليليزيــه، يف ظل معلومات، بأن 
الفرنسين ســيؤكدون لرئيس الحكومة عىل 
دعمهم للبنــان، وإمنا من خالل مســاعدات 
شــخصياً  ماكرون  عليها  ســيرشف  عاجلة 
بالتواصل والتنســيق مع اإلتحــاد األورويب، 
وهذا قد يكون مقّدمة نحو رفع منسوب هذه 
املســاعدات، يف حال نجحــت الحكومة يف 
العملية اإلصالحيــة، اىل وقف مزاريب الهدر 
والفساد، ومن ثم إدارة إنتخابات نيابية نزيهة 

يف موعدها املحّدد.
وينقــل عن مطّلعن عىل أجــواء العاصمة 
الرئيس ماكرون سبق وأرّص  بأن  الفرنســية، 

عىل ميقايت بأن تكون اإلنتخابــات من أوىل مهام الحكومة 
الجديدة وعدم تأجيلها، وأنه عىل كامل اإلســتعداد واملساعدة 
من خــالل إرشاف األمــم املتحــدة واملنظــامت الحقوقية 
والدستورية، باعتبار أن الرئيس الفرنيس مقتنع بأن الحكومة 
الحالية قــد ال تجري اإلصالحات الجذريــة التي تطالب بها 
باريس واملجتمع الدويل بشــكل عام، إمنا أن تعمل عىل وقف 
اإلنهيار اإلقتصــادي واملعييش واملايل مبواكبة ودعم فرنيس 
وأورويب ومن الصناديق الدولية، وصوالً اىل إجراء اإلنتخابات 
النيابية، فهذه هي العناوين التي يراها الرئيس ماكرون، ومن 

أوىل ما يجب أن تقوم به حكومة الرئيس ميقايت.
ويف هذا اإلطار، تكشــف مصادر متابعة لهذا املسار، بأن 

أموال »ســيدر« التي أُقرّت وأُنجزت يف حكومة الرئيس سعد 
الحريري، لن يتم تســييلها يف هذه املرحلة لجملة اعتبارات 
سياسية واقتصادية، ألن ما ُرصد من »سيدر« يجب أن يرُصف 
بعد إجراء اإلستحقاقات اإلنتخابية املرتقبة، ويف ظل اإللتزام 
التام بالبنود اإلصالحية التي تضّمنها هذا املؤمتر، وبناء عليه، 
ُرصد مبلغ أل 11 مليــار دوالر املقّدم من الدول املانحة ضمن 
رشوط وآليات معروفة، وهناك مواكبة ومتابعة من املرشف 

عىل املؤمتر باتريك دوغال.
وتضيف املصــادر، أن جوالت ميقايت ستســتكمل الحقاً، 
ومنها زيارة إىل العاصمة الربيطانية ودول أوروبية وعربية 
أخرى، وفق ما ســتكون عليه األوضاع السياسية يف لبنان، 
ألن املخاوف ال زالت قامئة، من أن يعود الشــارع للتحرّك يف 

وصوالً  والحيايت،  املعييش  اإلنهيار  متادي  ظل 
إىل ما قد تســفر عنه تداعيات رفع الدعم عن 
آخر  ومبعنى  الجاري،  الشهر  أواخر  املحروقات 
كل اإلحتــامالت واردة، وعىل هذه الخلفية، بدأ 
الرواتب  زيادة  إمكانية  يدرسون  الوزراء  بعض 
التي مل تعد صالحة مــع هذا اإلرتفاع الجنوين 
يف األسعار، واإلنهيار الذي أصاب كل قطاعات 
البلد، و يف هذا السياق، فإن وزير الربية عباس 
الحلبي، ســيفاتح رئيــس الحكومة ومجلس 
الوزراء مبا تكّون لديه من معطيات عن أوضاع 
املعلمن، من أجل اســتئناف الدراسة، وإال مثة 
عوائق قد تعيد البلد اىل املربّع األول يف أكرث من 

قطاع حيوي تربوي أو صحي أو سوى ذلك.
لرئيس  الخارجــي  التحــرّك  مــوازاة  ويف 
الحكومة، تشــري املعلومات، اىل أنه ســيعقد 
مع  اتصــاالت  وســيجري  لقاءات  سلســلة 
مرجعيات سياسية وحزبية لتحصن الحكومة 
يف مواجهــة األزمات الكبــرية املحيطة بها، 
وبالتايل، فالعنوان األبرز للقاءاته سيكون حول كيفية مترير 
رفع الدعم عــن املحروقات بأقل كلفــة ممكنة ورضر عىل 
الحكومة الجديدة، مام سيســّببه ذلك عىل الشــارع واألمن 
واإلقتصاد، فثمة خيارات كثرية قــد يعلنها ميقايت يف وقت 
ليس ببعيد، لذا تأيت زيارته اىل فرنســا ليحصل عىل ما ميكن 
أن يوقــف اإلنهيار ويضبط وضع الشــارع إذا ما حصل عىل 
مســاعدات عاجلة، وتحديداً عىل املستويات املرتبطة بشؤون 
وشجون الناس، عىل أن تُرَك امللفات الخالفية السياسية إىل 
مرحلة الحقة، مبعنــى اإلنتخابات النيابية وكيفية حصولها 
وتأمن مســتلزماتها باإلضافة اىل أمور أخرى شــكّلت مادة 

سجالية بن املكّونات السياسية.

ــيــجــيــة ــرات ــارجـــيـــاً وفــــق هــــذه اإلســت ــاً وخـ ــيـ ــلـ ــي يُـــــــدّور الــــزوايــــا داخـ ــات ــق مــي

أكد وزير الشباب والرياضة جورج كالس، 
يف حديث اذاعــي أن »نيــل الحكومة ثقة 
العريب  املجتمعــن  وثقة  النيــايب  املجلس 
اللبنانين  والدويل، هو املدخل الستعادة ثقة 

التي تعترب األساس«.
ويف ما يتعلق بحصــول لبنان عىل الدعم 
الخارجي، لفت اىل أن »املعطيات تشري اىل أنه 
سيتم االفراج عن املساعدات الدولية«، مؤكدا 
السياســية  القوى  لدى  واضحة  »النيات  أن 
والبيان الوزاري ونقاشــه كانا هادئن، كام 

أن ثقــة املجلــس النيايب وازنــة، ما يضع 
أن  وأوضح  الحكومة«.  عاتق  عىل  مسؤولية 
زيارة الرئيس نجيب ميقايت اىل فرنسا »داللة 
عــىل أن االهتامم الفرنــيس بلبنان يرجمه 
حاليا رئيــس الحكومة من خالل االتجاه اىل 

املساعدات الدولية بعد التأليف«.
وبشــأن التحقيق يف انفجــار املرفأ، أكد 
أن هنــاك »ارصارا عىل وصــول القضاء اىل 
الحقيقة«، الفتا اىل أن »املطلوب عدم تسييس 

امللف وهذا ما يعمل عليه«.

املــــواطــــن  ــة  ــ ــق ــ ث ــة  ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ال ــل  ــ ــي ــ ن  : كـــــــاس 
ــيـــة آتــيــة ــدولـ ــو األســــــــاس... واملـــســـاعـــدات الـ هـ

املجاين  املازوت  توزيع  لحملة  اســتكامال 
ضمن املرحلة األوىل، وزعت منطقة صيدا يف 
حزب الله املازوت مجانًا لضخ املياه للمحطات 
يف بلدات املية ومية، القريــة، حارة صيدا، 

عنقون، بنعفول، واريك وقناريت.
التابعة  الصهاريــج  اســتقبال  وكان يف 
بلديات وفعاليات  لرشكة »األمانة« رؤســاء 

البلــدات التي توجهــت بالشــكر والتقدير 
لقيادة حزب الله ولسامحة السيد حسن نرص 

الله عىل هذه املبادرة الطيبة.
من جهة أخرى، خرجت حشــود شــعبية 
يف بلدات اريك، وعنقون، وبنعفول، وعرّبت 
عن فرحتها بعد معاناة كبرية يف تأمن املياه 

بسبب شح مادة املازوت.

املجاني ــازوت  ــ امل تــوزيــع  حملة  يفتتح  الــلــه  حــزب 
ــدات مـــنـــطـــقـــة صـــيـــدا ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــاه فـ ــ ــيـ ــ لـــضـــخ املـ

السابق  يوسف فنيانوس  يف  الوزير  اشار 
بيان إىل أنه »آســف عن اضطراري لتقديم 
دعــوى لالرتيــاب املرشوع، وذلــك حرصا 
لحسن سري التحقيق والوصول اىل الحقيقة 
نتيجة هذه  »بانتظار  أنه  املرجوة«، الفًتا إىل 
الدعوى ســوف أحدد موقفي وفقا للقانون، 
معتمــدا عىل نزاهة القضــاء«، موضحا ان 
»من اعتنق القانون والعــدل مبدأ عمره، لن 

يسكت عن َجوِر يطاله شخصياً«.
وشــدد عىل ان »السلوك الشــاذ والردود 
واالجتهادات واالنتقائيــة والكيل مبكيالن، 
وكل أنواع املظامل، ال تغرّي الحقائق والوقائع«. 
واعترب ان »التاريخ ال يسّجل األماين والنيات 

إمنا األفعال واألعامل«.
ورأى أن »تحميله الجرمية واصدار مذكرة 
توقيف بحقه خطــوة غري مرشوعة وظاملة 
اذ ان املجلــس العديل اصــالً ليس صاحب 
الصالحيــة«، موضًحــا انه »أتــت مصيبة 

انفجــار املرفأ وهنــاك من يريــد تحمييل 
كشخص، من موقعي كوزير سابق لالشغال 
العامــة والنقــل، ذنــوب كل القضية بكل 
أتحمل مسؤوليايت  انني  اؤكد  أبعادها. حيث 
االدارية ان وجدت. وليــس هناك من رشع 
ل جرمية قتل الشــهداء  او حق يقبل بأن أحمَّ
وايذاء الجرحى وتدمري منازل بريوت، واشعر 
بأمل شــديد مع اهل الضحايــا كأنني واحد 
منهــم، خاصة وان ما خرسوه ال تعويض له 
التي  العامل، لكن الحقيقــة وحدها  يف هذا 

تبلسم الجراح«.
التي  الطريق  ان  القول  »يؤســفني  وختم 
اىل  توصل  لــن  البيطار  القايض  يســلكها 

الحقيقة«.
وتوجه فريق من محامي الدفاع عن الوزير 
السابق فنيانوس لتقديم دعوى »نقل الدعوى 
لالرتياب املــرشوع« بحق املحقق العديل يف 

انفجار مرفأ بريوت القايض طارق البيطار.

ــراري لــتــقــديــم دعــوى ــطـ ــن اضـ ــف ع فــنــيــانــوس : آسـ
التحقيق ســيــر  لحسن  حــرصــاً  املــشــروع  لــارتــيــاب 

النائب  االستقالل«  »حركة  رئيس  استقبل 
املستقيل ميشال معوض يف دارته يف بعبدا 
وفــدا قياديا من حــزب »الوطنين األحرار« 
ضم أمن الداخلية كميل ج. شــمعون، أمن 
العمل أنطوان األســمر، أمن اإلعالم بطرس 
طراف، أمــن التخطيط والتوجيه وديع فرح 
وعضو املجلس الســيايس روي مرعب، يف 
حضور عضوي املكتب السيايس يف »حركة 
االســتقالل« املحامين إدوار طيون وطوين 

شديد.
ومســتفيض  معمق  نقاش  اللقاء  وتخلل 
حول مختلف القضايا السياسية عىل الساحة 

اللبنانية وكيفية الخروج من سلسلة األزمات 
التي يتخبط فيها لبنان.

باســم  األحرار«  »الوطنين  وفــد  ووجه 
رئيس الحزب كميل شــمعون دعوة ملعوض 
الحزب  ينظمه  الذي  املؤمتر  للمشــاركة يف 
يف 29 أيلول بهدف إطــالق جبهة معارضة 

سيادية.
من جهته أكد معوض »عمق العالقة التي 
تجمع بن »حركة االســتقالل« و«الوطنين 
األحرار«، كام شــدد عــىل »رضورة تفعيل 
العالقات الثنائية بهدف الوصول إىل تحقيق 

األهداف السيادية واإلصالحية يف لبنان«.

ــاًمــــــعــــــوض اســــتــــقــــبــــل وفــــــــــد األحــــــــــــــــرار : ــي ــائــي ســـيـــاديـــاً وإصــاح ــن ــث لــتــفــعــيــل الـــتـــعـــاون ال

اجتمــع وزيــر الربيــة 
والتعليم العايل  عباس الحلبي  
مع بعثة  البنك الدويل  املمثلة 
 ، الهري تايل  ن ابراهام،  بكامل 
الغايل، ونادين فرنجي،  هناء 
بحضور املديــر العام للربية  

فادي يرق ، ومنسقة املشاريع 
واملستشــار  يص  عا إميــان 
 ، ألبري شــمعون  اإلعالمــي  
وتناول البحث موضوع تأمن 
للدراســة،  ودة  ع ال مقومات 
ومكونات املشــاريع الجارية 
مــع البنك الــدويل، وإمكان 
املانحة من  الجهــات  تحريك 
طارىء  م  ـ دعـ توفــري  أجل 

الســتنهاض  القطاع الربوي  بكل مكوناته، 
وتم التوافق عىل بلــورة األفكار واملقاربات 
املتعلقة باملــرشوع الهادف إىل طلب الدعم، 
ومناقشــته يف االجتامع املقبــل مع البنك 

الدويل نهاية األسبوع.
ثم اســتقبل الحلبي رئيسة لجنة الربية 

والثقافة النيابيــة  بهية الحريري  يف زيارة 
تهنئــة ، تــم يف خاللها عرض مشــاريع 
الربوي  القطاع  املتعلقة بتطويــر  القوانن 

والجامعي ، ومتابعتها يف  املجلس النيايب  .
السابق   الربية  الحلبي وزير  كام استقبل 

أكرم شــهيب  يف زيارة تهنئة بتسلمه مهام 
الوزارة .

ــــــن ــــــري مشــــــاريع القواني ــــــة الحري عــــــرض مــــــع بهي
ــي عــــــــرض مــــــع الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي ــ ــب ــ ــل ــ ــح ــ ال
ــة ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ ــل ــ تــــــوفــــــيــــــر دعــــــــــــم طـــــــــــــــارئ ل

الحلبي مجتمعاً مع الحريري

االســايس  التعليم  متعاقدي  لجنة  أعلنت 
الرســمي، يف بيان اليوم، انــه »إميانا منا 
واجبنا  مــن  وانطالقا  الربوية  برســالتنا 
بالدفاع عن حقــوق ومطالب املتعاقدين يف 
األزمة  الرســمي، وبسبب  األسايس  التعليم 
واملعيشية  واالقتصادية  واملالية  االجتامعية 
األساتذة  إليها  نعيشها، ووصل  التي  اليومية 
املتعاقديــن، وغياب الخطــة الواضحة عرب 
الوزراء السابقن ولجنة الربية النيابية لحل 
العادل  بالتثبيت  املتعاقدين وإنصافهم  قضية 
لهم ملــا قدموا ويقدمون يف ســبيل إنهاض 
املدرســة الرسمية، ويف ســبيل إنقاذ العام 
الدرايس الحايل، قــررت اللجنة بعد قراءتها 
للمشهد الربوي أمامها من معطيات ما ييل:

- ال عــودة إىل املدارس الرســمية إال يف 
القبض   ( املحقة،  ظل تحقيق كافة مطالبها 
الشهري فعليا وليس كالما وحربا عىل ورق، 

يوازي نسبة  التعاقد مبا  أجر ســاعة  زيادة 
غالء املعيشة ونسب التضخم الحاص(.

- إعطاء بدل نقل يومي للمتعاقدين 64000 
ألف لرية.

الدرايس 30 أسبوعا وليس  العام  اعتبار   -
18 أســبوعا، وإعطاء العقــد الكامل لكافة 

املتعاقدين.
- إصــدار بطاقــة استشــفائية مجانية 
)دخول مستشفيات( للمتعاقدين عىل حساب 

وزارة الصحة العامة.
مستحقات  لتحرير  املصارف  مع  السعي   -

املتعاقدين بسحب مستحقاتهم مرة واحدة.
يف  املتعاقدين،  بســاعات  املساس  عدم   -
حال االستعانة )بتعاقد جديد مع الصناديق ( 

مللء الشواغر.
وختم البيــان: »اذا مل يتم تحقيق املطالب 

...فال بداية للعام الدرايس«.

بــدايــة ال   : ــي«  ــمـ ــرسـ الـ »االســــاســــي  ُمـــتـــعـــاقـــدو 
ــب ــال ــط امل ــق  ــحــق ــت ت ــم  ــ ل اذا  ــي  ــ ــدراسـ ــ الـ لـــلـــعـــام 

الجامعة  يف  املتعاقدون  االســاتذة  أصدر 
البيان  »تضمن  فيــه  قدروا  بيانا،  اللبنانية، 
اللبنانية«.  الجامعــة  دور  تعزيــز  الوزاري 
واكدوا »ان الثقة بالوطــن متر حتام بانقاذ 
اساتذتها  صمود  دعم  عرب  الوطنية  الجامعة 
وطالبهــا، فنهوض الوطن يبــدأ من بوابة 

الرصح الربوي األكرب واألعرق«.
وتوجه األساتذة اىل رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت ووزير الربية والتعليم العايل عباس 
متعاقدين يف  »اننا كأساتذة  بالقول:  الحلبي 

الجامعة اللبنانيــة ننتظر إقرار ملف تفرغنا 
منذ ســنوات، وقــد ســبق ان التقينا دولة 
الرئيس اكرث من مرة يف هذا االطار. تعاقبت 
الحكومــات دون ان تنجز هــذا امللف الذي 
اصبح يهدد الجامعــة وطالبها وينذر بعدم 
القدرة عىل ان تؤدي مؤسسة املئة الف طالب 
واســتاذ وموظف رســالتها. علام ان اقرار 
هذا امللف ال يرتب عــىل الخزينة اللبنانية اي 
تكاليف اضافية وهو أمر ســهل التحقيق اذا 

توافرت االرادة الصادقة والتوافق البناء«.

مــلــف  أقـــــــــــّروا   : ــة«  ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ »ال ــدو  ــ ــاق ــ ــع ــ ــت ــ ُم
ــن ــ ــوطـ ــ ــا انـــــــقـــــــاذاً لـــلـــجـــامـــعـــة والـ ــ ــن ــ ــّرغ ــ ــف ــ ت

أكد  »حراك املتعاقدين« يف بيان، أن خطة 
عمله وأجندته »لرفع املظامل عن األســاتذة 
ومســتقلة  خاصة  خطة  هــي  املتعاقدين 
باملتعاقدين وليســت تابعــة أو خاضعة أو 

السلطة«. لراوبط  مقلدة 
وأكــد أن »الروابط هي مــن أعلنت أن ال 
للتعليــم من دون تحقيــق مطالبها  عودة 
املطروحــة وهذا حقها، ونحــرم دعوتها 
لكن ال نستطيع أن نكون ببغائين ونقلدها، 
ألن ال امان لها، فإذا أعطت الســلطة جزءا 
مــن مطالبها فإنهــا ســتعود إىل التعليم 

وبالتــايل نخرس نحن كرامتنــا«، الفتا إىل 
أنهــم »يضحكون عىل أنفســهم ألنهم هم 
السلطة وبرضبون  الســلطة ويطلبون من 
ضد الســلطة. ال نساوم وال نتاجر بالطالب 
الخاصة  استقالليتنا  لنا  األهم  ومستقبلهم. 
وتجاربنا  الخاصــة  ظروفنا  مــن  النابعة 

معهم«.
وأوضح انه قدم إىل وزارة الربية مطالبه 
»قبــل ان تعلــن هيئة التنســيق مقايضة 
ومستقبل  الدرايس  والعام  الرسمي  التعليم 

مبطالبها. املتعاقدين  وساعات  الطالب 

نــكــون  ان  ــض  ــ ــرف ــ ن  : املـــتـــعـــاقـــديـــن«  »حــــــــراك 
ــئـــة الــتــنــســيــق ــبـــريـــن لـــــدى الـــــروابـــــط وهـــيـ ُمـــخـ
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القضاة واملحامون..مواقف وطرائف
املحامي نارض كسبار

{ رسية التحقيق {

تنص املادة 53 من قانون اصــول املحاكامت الجزائية عىل ما 
يأيت:

»يبقــى التحقيق رسيا ما مل تحل الدعــوى عىل قضاء الحكم 
باســتثناء ما يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفيش رسية 
التحقيق للمالحقة امــام القايض املنفرد الذي يقع ضمن دائرته 
الفعل املشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر اىل سنة وبالغرامات 

من مئة الف اىل مليون لرية او باحدى هاتني العقوبتني«.
هذه املادة التي تنص عىل رسية التحقيق. ما هو الهدف منها؟. 
واذا كانت من اجل الحفاظ عىل عدم ترسيب املعلومات لآلخرين، 
فكيف تصبح يف ايدي املواطنــني، ويف معظم االحيان يف ايدي 
االعالميني؟. مع التمني اال تكون هذه الرسية سبباً لطمس بعض 

الحقائق ولن نتوسع اكرث. والشاطر يفهم.
* * *

{ البطء يف املعامالت
وعدم املكننة {

يف اوائل الســتينات، وكنــت ال ازال يافعــاً، اخربين اخوايل 
وخــااليت، وكلهم يف كنــدا، انهم ينجزون جميــع معامالتهم 
بالربيــد، وال يضطرون للذهــاب اىل اي ادارة عىل االطالق. اما 
يف لبنــان فحتى يومنا هذا ال يزال التخلــف والبطء يف االدارات 
عىل مختلف انواعها يف اوجه. فــإذا اردت تقديم طلب من اجل 
دفرت ســيارة مثالً، او طلب للربيفيه او اي امتحان رسمي، عليك 
ضم اخراج قيد فردي. هذا عدا عن طلب ســجل عديل وغريها من 
املســتندات. يف حني انه لو كانت املكننة التي ال تكلف  شيئاً قد 
بدأت بالعمل لكنا وفرنا آالف االوراق واملعامالت الورقية والعذاب 
عىل الطرقات، والذل لدى طالب هذا املســتند او ذاك. هذا عدا عن 

محاوالت تزوير هذا املستند او ذاك وما يستتبعه من مالحقات.
ولكن عىل من تقرأ مزامريك يا داود؟.

* * *

{ ال تتعمق اكرث!!! {
كتب املحامي االملعي نامي منصور أبو أمني، الطرفة اآلتية:

أثناء الحرب العاملية الثانيــة، وبينام كانت املحادثات الثالثية 
تجري بني الرئيس السوفييتي ســتالني، ورئيس وزراء بريطانيا 
ترششل، والرئيس االمرييك روزفلت يف مدينة يالطا الروسية، 
كتب روزفلــت كالماً عىل قصاصة ورق صغرية، وســلمها اىل 

ترششل!
قرأ ترششــل ما كتبه روزفلت ثم احــرق الورقة يف منفضة 
سجائر امامه، بعدها خربش االجابة وسلمها اىل روزفلت، والذي 
قرأها ثم رماهــا ايضاً يف املنفضة التــي بجانبه! بقيت الورقة 

سليمة الن روزفلت مل يكن يدخن.
حاملا غادر الزعــامء طاولة املفاوضات، ســارع افراد جهاز 
االمن الســوفيايت اىل التقاط تلــك االوراق وكان مكتوباً بخط 

ترششل:«لن يطري النرس العجوز من العش عىل اية حال«!
بالطبع فرس االمن الســوفيايت تلك الكلامت عىل انه محاولة 
إلغتيال شخصية كبرية وعجوز!!! وقدروا ان ستالني هو املقصود.

قامــوا بالتحري والتدقيق عن مثل هكــذا إقتباس يف الكتاب 
املقــدس، وعند شكســبري، وديكنــز، وحتى »أليــس يف بالد 
العجائب«!! لكنهم مل يعرثوا عىل اي تفسري مقنع، واصبح االمر 
اكرث وضوحاً بالنســبة لهم. مثة محاولة اغتيال! النرس العجوز 

هو ستالني، والعش هو قرص املحادثات يف ليفاديا.
قاموا بتغيري الحرس، وعــززوا املراقبة وجلبوا كل ما يلزم من 
عتاد وذخرية ميكن تلزمهــم يف اية معركة! ومع ذلك، مل تحدث 

مفاجآت غري سارة!! غادر الزعامء الكبار بهدوء اىل بلدانهم.
وبعد مرور عدة ســنوات عىل ذلك االجتــامع، صادف ان وجد 
مرتجم ســوفييتي نفســه يف احدى املناســبات هو يقف اىل 
جانب ترششل، فســأله عام كان يقصده بعبارته تلك الغامضة 

والخطرية؟.
فأجاب ترششل:

يف حقيقة االمر، كتب روزفلت يل يقول:«ســيد ترششــل، 
سحاب بنطلونك مفتوح«! فطأمنته بأن »النرس العجوز لن يطري 

من العش«.
ال تغرق نفسك كثرياً يف التحليالت السياسية والدينية وتتعمق 

اكرث من الالزم...
أحياناً ورمبا غالباً الصمت نعمة وتفسري الدعابات نقمة ورمي 

االتهامات مغبة...!!
والشاطر.. يفهم...!!!!

** *

{ املحامي يطلب وال يرتجى {

يحلو للمحامي رشــيد ايب زيد ضو مامرسة الرياضة بشكل 
منتظم. ويستشهد دامئا باملثل الشعبي: اليل بينّدي ما بيصّدي.

ويقول انه كان يعمل كمساعد قضايئ، وان احد املحامني كان 
يحرض جلســة امام املحكمة التي كان يرتأسها القايض الكبري 
اديب عفيش والد معايل الزميلة منى عفيش عندما قال للرئيس: 

ارجو....
فقاطعه الرئيس عفيش قائال:

- يا اســتاذ... املحامي ال يرتجى بل يطلب. ونحن نوافق او ال 
نوافق.

* * *

{ »زوجة من تزوجت« {

ينتقد املحامي االملعي مطانيوس عيد بعــض اللبنانيني الذين 
يدعون التقدم بحيث اصبح 

الطــالق موضة والزواج من مطلــق او مطلقة موضة ايضا. 
وبدال من ان يسأل شخص معني:

ابنة من تزوجت؟ بات يسأل: زوجة من تزوجت؟.
* * *

{ عادت الحرارة اىل هاتفه {

وزرته مرة يف منزله فرأيته ميســك بســامعة الهاتف وكأن 
مفتاح الجنة يف يده. وملا اســتفرست منه عن السبب اجابني ان 
خط هاتفه بقي مقطوعا طوال الحرب اي منذ اكرث من خمســة 
عرش عاما، واليوم عادت اليــه الحرارة. وتذكرت عندئذ ما حصل 
مع الصحايف الظريف حنا غصن عندما كان خط هاتفه مقطوعا 
لفرتة طويلة وفجأة عادت اليه الحــرارة. وعندما اتصل به احد 

الوزراء لدعوته لطعام العشاء اعتذر منه قائال:
- بتأســف يا معايل الوزير: فاليوم رجعــت الحرارة اىل خط 

الهاتف وعيل ان ابقى بقربه...
* * *

{ أين اقول مبا تؤمنون {

يروي املوسيقار املرصي محمد عبد الوهاب ما يأيت:
»أعجبني حوار بني عبد العزيز فهمي ومكرم عبيد )من الطائفة 
القبطية يف مــرص(، وكانا يرتافعان ضــد بعضهام يف قضية 
كمحاميــني كل عن موكله. وكان مكرم يستشــهد يف مرافعته 
بآيات قرآنية كرمية، ومكــرم كان يحفظ آيات كثرية من القرآن. 
وعندما استشهد باآليات القرآنية يف مرافعته قال له عبد العزيز 

فهمي:
- يا مكرم باشا هل تؤمن مبا تقول؟

- فاجابه مكرم عىل الفور:
- أين اقول مبا تؤمنون

سامي سامحة

القوميــون  الســوريون  أحــب 
اإلجتامعيون الشــام وكانت وما زالت 
بالنسبة إليهم قبلة صالتهم، ألنهم رأوا 
فيها نقطة اإلرتــكاز ملرشوع النهضة 
اإلجتامعية، وألنهم  القومية  السورية 

رأوها كام قال سعيد عقل:
شآم مااملجد ؟ أنت املجد مل يغِب. 

البداية  نقطة  بريوت  كانت  صحيح 
ولكن مل تكن هذه النقطة سوى جرس 
العبور إىل دمشــق حيــث هناك يغيل 
مرجل النهضــة وينطلق ليتناول حياة 

األمة بأرسها.
ال شك أن النظام يف الشام وبشخص 
الزعيم وفريقه ومن تحالف  حســني 
أفقد  واألعــداء  األخصام  مــن  معهم 
األمة أضخم شخصية قيادية وفكرية 
الحياة  إىل  الجديــدة  النظرة  وُمطلقة 
والكون والفن، وال شــك أن ذاك النظام 
أصــاب بخيانة أنطون ســعاده األمة 
مقتالً ما زلنا نعاين من تأثرياته ونزيف 

دم ما اندمل حتى الساعة.
إن الجرح النازف يف جســم الحزب 
السوري القومي اإلجتامعي مل يستطع 
القوميني  الســوريني  حــب  مينع  أن 
اإلجتامعيني للشام، ومل تستطع سهام 
الســلطان األحمر عبد الحميد الرسّاج 
ورصاصــات الغــدر مــن حجب ثقة 
القوميني اإلجتامعيني بشام املجد شام 
الفتوحات  التي ألحقت الدنيا ببســتان 

هشام.
مل مينــع اغتيال الزعيــم القوميني 
قاسيون  هواء  تنشق  من  اإلجتامعيني 
وعزّة الجوالن وإبداعات حمص وحامة 

وحلب وكل قرية ودسكرة يف الشام.
للحزب يف الشــام ودائع اإلبداع من 
غسان جديد إىل أدونيس وفايز خضور 
ومحمد املاغوط  وشيخ النحاتني سعيد 
مخلوف وغريهم من الذين كان لهم اليد 
النظيفة يف تجويد الحياة يف الشــام 

ويف كل إنحاء البالد .
ال شك أن فرتة الخصومة بني الحزب 
والشام كانت من أبشــع فرتات حياة 
الحزب الســوري القومي اإلجتامعي . 
مراحلها  أبشع  خاللها  الشام  وشهدت 
السياسية والفكرية ومل يستقر الوضع 
فيها إال حني وصل إىل السلطة سيادة 

الرئيس حافظ األسد.
أما الحزب فقد تعاقبت عليه الويالت 
من ويل االنشــقاق إىل ويل اإلغتياالت 
فويل أحداث عام 1958 فويل االنقالب 
الفاشل ومن ثم ويل الخروج من السجن 
الذي أسس إلنشقاق 1975 وما تبعه من 
زالت تظهر بوجوه مختلفة  ويالت ما 

حتى يومنا الحارض.
عندما خرج القوميون اإلجتمتاعيون 
من الســجن اختلفوا عىل العالقة مع 
دمشق، فمنهم وخاصة أبطال اإلنقالب 
ومن معهم اختاروا العالقة مع منظامت 
التحرير التي كانت عىل خالف مع الشام 
، أما بعض القيادات الحزبية التي كانت 
تعارض العالقة مــع منظمة التحرير 
اختارت العالقة مع دمشــق ليس عن 
قناعة بل للتفتيش عن ظهر يؤمن لهم 
لذلك  الحزب،  السلطة يف  القبض عىل 
رأينا كثرياً منهم مل يلجأوا إىل دمشــق 

حني اندلعت الحرب.
نشأت قبل الحرب اللبنانية عالقة بني 
الحزب ودمشق مل ترتجم يف السياسة 
بل تُرجمت بالتدريب العسكري وإنشاء 

املخيامت العسكرية الثقافية )1972( .
يومها مل تســتوعب قيادات الحزب 
معنى أن يُقيم الحزب مخيامً يف الشام، 
ومل تلتقط فكرة إنشاء عالقة مع النظام 
يف الشام . ومل يصل إىل آذان القوميني 
اإلجتامعيني أخبار لقاءات سياسية مع 

الشام.
طبعاً من أهم معاين املخيم، هو مّد 
شعرة معاوية إلنشاء عالقة مع الحزب.

مل تظهر العالقة مع الشــام إال يف 
بداية الحــرب اللبنانية وخاصة عندما 
قررت الشــام الدخول إىل لبنان، وكان 
ســبق هذا القرار بداية انشــقاق يف 
الحزب عىل خلفية تأييد التدخل الشامي 
أوالوقوف بوجهه، إنشــق الحزب عىل 
خلفية العالقة مع الشام والعالقة مع 
وعىل  الفلســطينية  التحرير  منظمة 
خلفية االنخــراط يف مرشوع الحركة 
الوطنية املحكومة مــن يارس عرفات 
أو مرشوع وقف الحرب التي دعت إليه 
يومهــا األطراف املؤيدة للشــام والتي 

أنشأت الجبهة القومية.
 اختلــف الســوريون القوميــون 
العالقة مع  دمشق  اإلجتامعيون عىل 
لكنهم مل يختلفوا عىل حب دمشق، حتى 
الذين وقفوا ضد دمشق، سكنوا  أولئك 
يف دمشق وأنشأوا أقوى العالقات مع 
قيادات شامية ومع مجموعة كبرية من 

املفكرين املقيمني يف الشام.
مع انــدالع الحرب بــدأ الحديث عن 

العالقة مع النظام الشامي.
وبدأت شاّمعة الحق عىل الطليان.

أردت من خالل هذا الرسد أن أصل إىل 
مسألة الحق عىل الطليان.

كان الحــزب مأزوماً قبــل العالقة 
مع دمشــق، ونجح بعــض القوميني 
باخرتاع  دمشــق  باتهام  اإلجتامعيني 
أزمته، لذلك أوحــى للقوميني أن أزمة 
الحزب يف دمشــق يك يتخلصوا من  
الحديث عن قصــور تفكريهم ورداءة 

أفعالهم  وخطورة عالقاتهم.
 وانتــرشت نغمــة جديــدة طابت 

للكثريين:
النظام الشامي يقسم الحزب.

النظام الشــامي يوّحد الحزب، وبني 
بعض  الحزب  يفقد  واالنشقاق  الوحدة 

وهجه.
عاجزة  بأنها  الحزب  قيادات  اقتنعت 
عن تحقيق غايــة الحزب، واقتنعت أن 
مكانها يف الصفوف الخلفية، وأقتنعت 
أنها غري قادرة عن حل مشكالت الحزب 
الناشــئة عن غياب تدريــس مبادىء 
القوميني  وأقنعــوا  وغايتــه،  الحزب 
اإلجتامعيني برضورة التبعية حتى ولو 

كانت ألعور الدّجال.
مل ينتبه هؤالء أنهم يوجهون إهانة 
للحزب والقوميني عندما قرروا أن الحزب 
وظيفة وأن الحزب اســتجابة ملناسبة 
أو ظرف أوحدث عابر، وأن رشط وجود 
الحزب هــو رىض بعض القوى املحلية 
يف لبنان والشــام، وفاتهم، أن الحزب 
فكرة وحركــة تتناوالن حيــاة األمة 

بأرسها.
خرسنا الحــزب عندما ذهبنا نفتش 
عن حلول ملشــاكله من الخارج، وأعلّنا 
االســتقالة من كل جهد يســاهم يف 
القضاء عىل مشــاكله، ورددنا مع من 

قال:
ال تفكر نحن بنفكر عنك.

طبعاً عندمــا نطلب النجــدة فهذا 
اعرتاف أننا ضعفاء.

يف الحقيقة نحن ضعفاء ألننا أردنا 
أن نكــون ضعفاء، أما إذا أردنا أن نكون 
أقوياء فنحن منلــك كل رشوط القوة 
وأول هذه الرشوط الثقــة، ولكرثة ما 
ملكنا من الثقة أضعنا بوصلة التفاهم  

وأصبح كل واحد منا مرجعية خالص.
التفتيش عن أزمة الحزب يف جوارير 

اآلخرين. 
ال يجوز لنا أن نفتش عن أسباب أزمة 
الحزب خارج بنية الحزب، وال يجوز لنا 
أن نطلب النجدة من أحد أو نرمي املالمة 
عىل أحد، فنحن أهل الحزب ونحن أدرى 

بشعابه .
علينا أن نعرتف أن أزمة الحزب ليست 
يف جواريــر اآلخريــن وبالتايل حلّها 
ليس يف جوارير اآلخرين أيضاً، وعلينا 
أن نبني مخارج الحل عىل نقاط القوة 

املوجودة يف حزبنا ويف عقيدتنا .
نحن نعلم أننا نلتقي مع دمشق ومع 
الصادقة  والقومية  الوطنيــة  القوى 
بكثري من النقاط، ونعلم أيضاً أن املطلوب 
يف هذه الظروف التــي متر بها البالد 
وأن التحديات التي تواجه األمة تتطلب 
التحديات  ملواجهة  أوسع جبهة  إنشاء 
اآلتية، ولكن نعلم أيضاً أنه عىل عاتقنا 

تقع مسؤولية تطبيب جسدنا.
إن متانة العالقة مع دمشق ال متنحنا 
االعتامد عليها يف حّل تشابك عالقاتنا 
من  االســتقالة  متنحنا  وال  الداخلية، 
دورنا يف فكفكة مشاكلنا والعمل عىل 

الخالص منها مشكلة مشكلة . .
مشــتبه كل من يزعم أنه ال يريد أن 
يكون حليفاً لدمشق، ومشتبه كل من 
يعتقد أنه ميكــن أن يعيد للحزب ألقه 

خارج التحالف مع دمشق.
ال شك أن للحزب مهام غري تلك التي 
يتفاهم عليها مع دمشق، وهذه املهام 
هي التي تساهم يف فرض احرتامه عىل 
سورية  يف  والقومية  الوطنية  القوى 

الطبيعية. 
ال نســتطيع االنكار من أن للشــام 
مسعى يهدف إىل وحدة الحزب، ولكن ال 
ميكن لهذا املسعى أن يكون لو مل نسمح 
له نحن، وال نستطيع  أن ننكر أهميته، 
لكــن ال ميكن لهذا املســعى أن يخرج 
بنتائج إذا مل نكن نحن منلك االستعداد 

لصياغة مرشوع إنقاذ الحزب.
الِعلّة فينا والحل ّمن عّنا.

 نحن نعتقد إن اشــتداد األزمة يف 
الحزب، ومســاوىء االنشقاق األخري، 
وخــروج بعبع ســلوكيات االنحراف، 
لكثري  الكبــري  األخالقي  والســقوط 
من الذين يزعمون أنهــم أبناء العقيدة 
السورية القومية اإلجتامعية، ساهموا 
يف فضــح مــا وصلت إليــه بعض 
ســلوكياتنا، وهذا ما أكد أنه مل يبق يف 
سوى  النهضة  من  االنشــقاق  أحزاب 
كلمة نهضة التي مل تعتد مستعملة إال 

يف املناسبات الحرجة.
لكل ما ورد اعتربنا نحن يف نداء العمل 
القومي أن األزمــة أزمة فكر وثقافة، 
أزمة أخالق، أزمة ترشيع للفساد الذي 
كان من الطبيعي أن يصل معتنقيه إىل 
خالف عىل اكتساب صفات املرجعيات 
وقلنا أنه حــّل األزمة الحزبية ال يكون 
بالتسوياات والصفقات أو التفاهم بني 

قيادات االنشقاق بل:
 تدريس العقيدة الســورية القومية 
االجتامعية للقوميني الذين فاتهم إدراك 
مبادىء الحزب وغايتــه، وللمواطنني 
الدخول  ارتضوا  الذين  والطلبة  املقبلني 
إىل الحــزب وصياغة خطاب املواجهة 

مع التحديات القادمة.
 تحديــد األليــات التــي تحمل هذا 
الخطاب  وهــذا  التدرييس  املــرشوع 
املواجه للتحديــات التي بدأنا بإنجازها 
وبدايتهــا االعتامد عــىل منارات يف 
املناطق تعمل عىل وصل ما انقطع مع 
القوميني والناس فيعود الحزب إىل بعث 
النهضة وتعود النهضة لتكون الخروج 

من الشك والبلبة إىل الثقة واليقني.

درس تابعــــــــــــــــــــــت  والعــــــــــــــــــــــدل«  »االدارة 
ـــاء ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــتقاللية القضـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــق باسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــات تتعلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اقتراحـ

املؤسسات  و>تجّمع  ايطالي  وفــد  مــع  بحث  الــبــزري 
الحكومي صــيــدا  مستشفى  دعـــم  ــي  ف ــيــة«  االهــل

عدوان يرتأس االجتامع

البزري مجتمعا مع الوفد

عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلسة برئاسة 
النائب جورج عــدوان وحضور مقرر اللجنة 
ابراهيم  والنواب:  املوســوي  ابراهيم  النائب 
عازار، بالل عبد الله، جورج عقيص، حســن 
عز الدين، جــورج عطالله، ســمري الجرس 
وعيل درويش. تابعت خاللها درس اقرتاحات 

القوانني املتعلقة باستقاللية القضاء.
واشــار بيان للجنة انها كانت قد اطلعت 
عىل تقرير اللجنة الفرعية التي سبق لها ان 
املذكورة والتقت جميع  االقرتاحات  درســت 
الجهات املعنية واســتمعت اىل مالحظاتها 
ان بدأت  للجنة  ومقرتاحاتها، كام كان سبق 
التي  الصيغة  بحســب  االقرتاح  مواد  بدرس 

توصلت اليها اللجنة الفرعية«.
اضاف البيان: »يف هذه الجلســة، تابعت 
اللجنــة عملهــا يف درس مــواد االقرتاح 
وتناولــت يف البحث املــواد املتعلقة بوالية 
مجلس القضاء االعىل وحاالت الشــغور بني 

اعضائه، كام درست االحكام املتعلقة بامانة 
رس املجلس املذكور وموجبات اعضاء املجلس 
والصالحيات العامة للمجلس، ثم انتقلت اىل 
دور املجلس يف النظر يف املطالب الجامعية 
للقضــاة كام النظر يف الشــكاوى املتعلقة 
بحســن ســري مرفق العدالة التــي ترد اىل 

املجلس«.
وافاد البيان »ان اللجنة تابعت درس املواد 
املتعلقة باملدونــة االخالقية ووثيقة املبادئ 
العامة الناظمــة لتواصل الهيئات القضائية 
مع االعالم، وانهت جلســتها بدرس االحكام 
املتعلقة بسلطة مجلس القضاء االعىل لجهة 
إبداء الرأي يف املقرتحــات املتعلقة بضامن 
حسن ســري القضاء واســتقاللية القضاء 
املتبعة  واالجــراءات  املحاكم  واختصاصات 

لديها ووضع املساعدين القضائيني«.
ورفعت اللجنة الجلسة عىل ان تتابع درس 

االقرتاحات املذكورة يف الجلسة التالية.

إســتقبل الدكتور عبد الرحمن البزري يف 
منزله، وفدا من »جمعية آركس« ضم ليوناردو 
سارتوري وحسان محي الدين، رئيس »تجمع 
املؤسســات األهلية يف صيدا« ماجد حمتو، 
دانا كزبر  الله حسونة، محمد حنينة،  فضل 
واحمد نعامين عن »جمعية التنمية لالنسان 

.DPNA« « والبيئة
وجرى خــالل اللقــاء البحــث يف دعم 
مستشــفى صيدا الحكومي يف اســتجابة 
الكوفيــد-19، وإرشاك املجتمعــات املحلية 
لتحســني الرعاية الصحية الوقائية بتمويل 
من »أوشــا OCHA اإليطالية«، دعام لجهود 
املستشــفى ومعالجة املــرىض ذوي الدخل 
املحدود، وتقوية حمالت التلقيح، كام ستقوم 

 »DPNA»الجمعية بالتعــاون مع جمعية الـ
وتجمع املؤسسات األهلية وجمعية »آركس« 
املزيد من  لتشــجيع  توعيــة كبرية  بحملة 
املواطنني عىل التســجيل عىل املنصة لتلقي 
يف  اللبناين  للمجتمع  تحصينا  وذلك  اللقاح، 
هذه الفرتة ورفع مستوى املناعة املجتمعية.

وشــكر البزري الوفد عىل جهوده الخرية 
»يف دعم القطاع الصحي واإلستشفايئ يف 
لبنان وتحديدا يف منطقة صيدا«، معتربا أن 
»هذه الجهود تصــب يف مصلحة املواطنني 
الذي  واإلستشفايئ  الصحي  القطاع  وخدمة 
يعاين مــن صعوبات ماليــة ومادية كبرية 
سببها الفشل السيايس والفساد اللذين كانا 
من سامت العمل السيايس لعقود من الزمن«.

ــن تــعــديــات املـــصـــارف ــن نــســكــت عـ ــرف: لـ ــ ــو شـ ــ اب
النهوض خطة  فــي  الــحــرة  املهن  نقابات  ــراك  وإلشـ

اعترب نقيب االطباء الربوفســور رشف ابو 
رشف، يف ترصيح، »أن متنــع املصارف من 
تســديد املودعني حقوق املودعني لديها يأيت 
لالســف يف ســياق ترصفات املصارف غري 
القانونيــة، ما يفــرض محاكمتها وكل من 
أرشف ويرشف عىل اعاملها مبوجب القانون. 
إن هذه املامرسات املستنكرة هي إساءة ائتامن 
الذين زادوا  من قبل املصارف وكبار اصحابها 
من ثرواتهم عىل حساب املواطنني واملال العام، 
ليس فقط عىل مدى ثالثني عاما، بل ايضا منذ 
17 ترشين االول 2019، إذ مارسوا املخالفات 
املتنوعة عىل حقوق الناس وال ســيام الذين 
أودعوهم جنى عمرهم، ومنهم اصحاب املهن 

الحرة، فأسأوا االمانة وال يزالون«.
وتســاءل ابو رشف: »أين مرصف لبنان من 
تعديات املصارف عىل أبســط حقوق املودعني، 
وهــو املولج مبوجب قانون النقد والتســليف 
بتنظيــم اعاملهــا ومبعاقبتهــا عندما تخل 
بالتزاماتها وتتجاوز األصول؟ ملاذا هذا الصمت 
املريب من قبل املجلس املركزي؟ هل هو تآمر مع 
املصارف أم قلة مسؤولية أم االثنني معا؟ وأين 
لجنة الرقابة عىل املصــارف التي ال نرى بانها 
تقوم بأبسط واجباتها بهذا الشأن؟ وأين هيئة 
التحقيق الخاصة؟ وأين القضاء الذي ال يتحرك 
عفوا لحامية حقوق الناس ولجم تعنت املصارف 

وكبار مساهميها وإنزال العقوبات بهم«.
ورأى »ان إدعاء املصارف بأن أموال املودعني 
قد أقرضتهــا للدولة غري صحيــح وقد جاء 

لتغطية الوقائع وطمس الحقائق«.
وقال أبو رشف: »اننا لن نســكت عن هذه 
االعامل التي تســاهم بتهجري شبابنا وشيبنا 
وهو قتل ممنهج لشعبنا، فليس صحيحا بأن 
»قتل امــرئ يف غابة جرمية ال تغتفر، وقتل 
شعب آمن مسألة فيها نظر« .سنستمر نكافح 
ونجاهــد لرفع هذا الضيم واســرتجاع الحق 

السليب«.
اضــاف: »أمام هــذه املأســاة والعمليات 
املرصفيــة غــري القانونيــة، واســتكامال 

لالجتامعــات الســابقة يف نقابتي األطباء 
واملهندســني، دعونا نقباء املهــن الحرة اىل 
اجتامع بتاريخ 21 ايلــول يف نقابة االطباء، 
حرضه كل مــن  نقيب املحامــني يف بريوت 
ملحم خلف، نقيب املهندسني يف بريوت عارف 
األمني، نقيبة  الصيادلة غسان  ياسني، نقيب 
أطباء األســنان يف طرابلس روال ديب خلف، 
 نقيبــة املمرضات واملمرضني رميا ساســني 
قازان، نقيب املحررين  جوزيف قصيفي، نقيب 
خرباء املحاســبة املجازيــن رسكيس صقر، 
نقيب املعالجني الفيزيائيني اييل قويق، ونقيب 
الطوبوغرافيني املجازين جهاد إلياس بطرس. 
كام حرض رئيــس الدائرة القانونية يف نقابة 

االطباء القايض غالب غانم«.
وتابع: »أكد املجتمعون رضورة مقاربة هذا 
املوضوع قانونيا وقضائيا مبا يحفظ حقوق 
املنتســبني واملواطنني كافة، لذا وجهوا إنذارا 
خطيــا اىل جميع املصارف التــي يتعاملون 
معهــا، محذرين مــن مغبة التطــاول عىل 
الحســابات املفتوحة لديها والعائدة للودائع 
االجتامعية  املدخرات  ولصناديق  والحسابات 
لهذه النقابات، إن عــن طريق فرض أي خوة 
تحت أي تســمية كانت، عــىل اي نوع من 
العمليات املرصفية التي تقــوم بها النقابات 
، ال سيام منها عمليات دفع رواتب املوظفني 
وتعويضات املتقاعدين، او عن طريق اقتطاع 
اي نســبة من ارصدة الحســابات املفتوحة 
لديها. وان اي اقتطاع من اي نوع كان من هذه 
الصناديق سوف يعترب مبثابة أخذ مال الغري، 
املسؤولية  املصارف كامل  االن  ويحملون منذ 

وما ينتج عنها من تعويضات مالية.
وطالبوا املسؤولني حكومة وقضاء بالتحرك 
فورا وفقــا للقوانني لوضع حد لهذه الكارثة، 
وارشاك النقابــات وأصحاب االختصاص يف 
وضع خطة النهوض من االزمة املالية الحادة. 
وسيعمدون اىل اجتامع عمل مع دولة الرئيس 
املركزي  والحاكم  املعنيــني  والوزراء  ميقايت 

للغاية نفسها<.

الــــــــحــــــــزب الــــــقــــــومــــــي ودمـــــشـــــق
ــلـــة ــّطـ وبــــوصــــلــــة االتـــــجـــــاهـــــات املـــعـ
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ـــــاد ـــ ـــــصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتـــ ـــ ـــ ـــ اقـــ

الخميس 23  أيلول 2021

الســـــــــياحية بالنقابـــــــــات  يجتمـــــــــع  نصـــــــــار 
للبحــــــث فــــــي الخطــــــة التســــــويقية لالعيــــــاد 

حميــه اطلــع علــى املشــاريع االنيــة واملســتقبلية
ــترك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل املشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروت والنقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأ بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ملرفـ

»تجّمــــــــع رجــــــــال وســــــــيدات األعمــــــــال« يعــــــــرض مــــــــع 
الســــــــفير البريطانــــــــي مســــــــاعدة الشــــــــركات املحليــــــــة

املصارف تواكب الحكومة في خطتها للتعافي االقتصادي...

التقى وزير السياحة وليد نّصار وفد رؤساء 
النقابــات الســياحية يف لبنان، يف حضور 
رؤســاء املصالح يف الــوزارة. وضّم الوفد: 
رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة 
أصحاب الفنادق بيار األشقر، أمني عام اتحاد 
النقابات الســياحية ورئيس نقابة أصحاب 
املؤسســات البحرية جان بــرويت، رئيس 
نقابة أصحاب املطاعــم واملقاهي واملالهي 
والباتيــري طوين الرامــي، رئيس نقابة 
أصحاب وكاالت السفر والسياحة جان عّبود، 
رئيس نقابة أصحاب املساكن السياحية زياد 
اللبان، رئيس نقابــة أصحاب وكاالت تأجر 
الخصوصية محمد  الســياحية  الســيارات 

دقدوق ورئيســة نقابة األدالء الســياحيني 
أليسار بعلبيك. 

وعرض نّصار مع رؤســاء النقابات واقع 
القطاع السياحي يف لبنان ووضع كل نقابة 
والعاملني فيها، منوهاً بـ »دورهم يف الصمود 
خالل العامــني املاضيني رغم كل الصعوبات 
واملشــاكل التي مرّت عــى العامل وعلينا يف 
لبنان، وشــكر للنقابــات وقوفها إىل جانب 

العاملني يف القطاع السياحي«. 
وبحث مع الوفد يف كيفية إطالق ورشــة 
تحديــث للقوانني املتعلقة بالقطاع، وللخطة 
املقبل ولربيع  األعياد  التســويقية ملوســم 

وصيف 2022.

واصل وزير األشغال العامة والنقل الدكتور 
عيل حمية دراســة ملفات املديريات التابعة 
للوزارة، لوضع اســراتجية عمل شاملة لكل 
املشــاريع ليكون لديه رؤيــة متكاملة لكل 

مرافق قطاع النقل العام.
وعقــد الوزير حمية امــس اجتامعا مع 
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام ملصلحة سكك 
الحديد والنقل املشرك زياد نرص، يف حضور 
مدير االدارة املشــركة منر صبح، لالطالع 
عى الخطط واملشــاريع التــي تعنى بقطاع 

النقل العام وسكك الحديد.
وكان رشح مفصــل لعدد من املشــاريع 
الحيويــة واملراحــل التــي وصــل اليها كل 
مــروع، ليصــار اىل اســتكامل تنفيذها 
وفــق رؤية متكاملة، وتــم التداول يف الحل 

االنســب الذي ميكن اعتــامده راهنا لتفعيل 
النقل املشــرك يف مواجهة االعباء الناجمة 
عن االزمــة االقتصادية الراهنة التي ترافقت 
مــع ارتفاع اســعار املحروقــات، من خالل 
اســتحداث منظومة متكاملة للنقل املشرك 
يربط مختلف املناطق اللبنانية، بإعتبار النقل 
من سلم األولويات.  كام عقد حمية اجتامعا  
مع رئيس مجلس ادارة مدير عام مرفأ بروت 
عمــر عيتاين اجتامعا ظهرامس، واطلع منه 
عى واقع املرفأ والخطط اآلنية واملستقبلية. 
وتطرق البحث اىل املخطط التوجيهي املعد من 
إدارة املرفأ وواقع محطة الحاويات، اضافة اىل 
املشاريع التي هي يف طور اإلنشاء واملواضيع 
التي تعيق سر العمل والحلول املقرحة لهانه 

يعنى بشؤون رشائح املجتمع.

 استضاف تجّمع رجال وسيدات األعامل يف 
 لبنان الســفر الربيطاين الجديد أيان كوالرد .

وأعلــن التجّمــع يف بيــان، أنــه »تم طرح 
التحديــات التــي يعانيها القطــاع الخاص 
يف لبنــان يف خضم األزمة التــي متر فيها 
البالد، واملســاعدة التي من املمكن لربيطانيا 
 تقدميهــا للتخفيــف مــن حــدة األزمة«.

ورّحب رئيس التجمع نيكوال بو خاطر بالسفر 
كوالرد، شارحا ًرؤية التجمع وقيمه وقراره يف 

مواجهة األزمة الحالية.
من جهته، رّصح كــوالرد: نحن كحكومة 
بريطانيــة نحــث الســلطات اللبنانية عى 
االنخراط الفــوري يف اإلصالحات، واملجتمع 
الــدويل ينتظر العمل.. وأنــا متفائل بأننا إذا 
واصلنا الدفع بصدق مع الشعب اللبناين، فليس 

هناك سبب لعدم النجاح.
وأفاد البيان، »ان أعضاء مجلس إدارة التجمع 
نقلوا للســفر الربيطاين مخــاوف القطاع 
الخاص واملتعلقة بشكل اسايس باالصالحات، 
كــام عرضوا أمامه الدور الذي ميكن أن تلعبه 
السفارة الربيطانية ملساعدة الركات املحلية 
اللبنانية عى تصدير خدماتها ومنتجاتها إىل 
اململكة املتحدة، فضال عن جذب االستثامرات 

األجنبية املبارشة إىل لبنان يف أشكال رشاكة 
بني القطاعني العام والخاص وغرها. وأظهر 
السفر كوالرد رغبة اململكة املتحدة يف الدعم 
وتبادل معارفها وخرباتها مع القطاع الخاص 

اللبناين عرب القطاعات ذات الصلة«.
واتفق املجتمعون عى أن »لبنان لديه الكثر 
ليقدمه وعى تنافســيته من حيث الخدمات 
واملنتجات الجديدة«. واعتربوا ان »من شــأن 
ذلــك أن يخلــق تعاونا مربحا مــع الركات 
الربيطانية، وبالتايل فإن فتح أبواب املنتجات 
والخدمات اللبنانية للمملكة املتحدة ميكن أن 
يكون مفيدا لكال الطرفني، فضال عن أن تشجيع 
الركات الربيطانية عى املشاركة يف الراكة 
بني القطاعــني العام والخاص يف لبنان جنبا 
إىل جنب مع الركاء املحليني، ســيجلب خربة 
الركات الربيطانية إىل لبنان ويســاعد يف 
تحسني البنى التحتية والنقل والكهرباء ، إلخ«.

ورأوا »أن توفر شــبكة أمــان اجتامعي، 
بالتــوازي، امر رضوري. إىل جانب ذلك ، فإن 
الركيز عى الربامج التي تشجع عى التحول 
الوظيفي والتوظيف وتعزيز الطبقة الوسطى 
هو رضورة ايضا إلعــادة بناء االقتصاد عى 

أسس أقوى ومستدامة«.

- عقدت جمعية مصارف لبنان اجتامعاً مساء 
أمس برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفر، وذلك 
مواكبــًة منها لحكومة الرئيس نجيب ميقايت 
لجهة إعداد خطة التعايف االقتصادي واملايل... 
بحسب ما كشــفت مصادر الفتة إىل »تشديد 
املجتمعني عى وجوب عدم اســتبعاد القطاع 
املــرصيف عند إعداد هــذه الخطة، كام فعلت 
الحكومة السابقة التي مل تأخذ يف رأي املصارف 
وأعّدت خطة أحادية الجانب من دون استشارة 

األطراف املعنية مبارشًة باألزمة«.
وفيام مل ترشــح معلومــات إضافية عن 
االجتامع، تخّوف مصدر مايل من »إغفال جمعية 
املصارف ما يجب فعله يف الوقت الراهن«، داعياً 
إىل »التوقــف عند تعليق الرئيس ميقايت حول 
وضــع القطاع املرصيف بالقول »تُحيي العظام 
وهي رميُم« والتنّبه إىل ما سيحمله قابل األيام 

من حلول ومعالجات لألزمات القامئة«.
وعن التحضــرات الجارية لبدء املفاوضات 
مع صندوق النقــد الدويل، لفت املصدر إىل أن 

»هذه الحكومة لديهــا الوعي الكايف لتفادي 
األخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة حتى 
أن النائب جربان باســيل الذي كان »أب« الخطة 
الســابقة، أقّر يف مجلس النواب بأنها مل تكن 
خطة كاملــة...«، وتابع املصــدر: واضح أن 
الخطــة كانت تهــدف إىل أخذ 90 يف املئة من 
أموال املصارف لســّد الديون املستحقة يف ذّمة 
 Bill in الدولة اللبنانية بشكل مضّخم وفق نظام
القايض باالستحصال عى 90 يف املئة من أموال 
املوِدعني وإدخالهم رشكاء يف رساميل املصارف 
ويصبح  بالتايل املوِدعون أصحاب املصارف... 
األمر الذي ال ولن يقبله أي عقل بري بأن يحل 
املوِدعون مكان إدارات املصارف وندخل يف حرب 

»داِحس والغرباء«.
وأكد املصدر املــايل أن »الكل مطمنئ إىل أن 
الخطة لن تكون جاهلة كام الخطة الســابقة، 
ألن ُمعّدوها واعون لواقع األزمة ولديهم الخربة 
الكافية يف تشخيص املشكلة وأسبابها وتسطر 

الحلول الناجعة«.

نصار مجتمعا بوفد النقابات السياحية

حمية مجتمعا مع ادارة مرفأ بريوت

كام كان متوقعاً، قفزت أسعار 
املشتقات النفطية  إىل مستوى 
قيــايس تخطت فيه ســقف 
الـ200 ألف لصفيحة البنزين... 
فهل تنفــرج األزمة؟؟ أم يبقى 
املواطنــني قاعدة يومية  إذالل 
فيكون  املحطات،  مشهدية  يف 
يدفع مثــن إذالله مضاعفاً مع 
سعر صفيحة البنزين؟! بالتاكيد 
فان طوابر الذل ســتبقى امام 
محطات املحروقات طاملا هواية  
ان املسؤولني عندنا اذالل الناس 
فــام الذي مينعهم من ان يكون 
جدول تركيب االسعار جاهزا عند 
الصباح طاملا ان االجتامع الذي 
تراســه رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت وحــره وزير الطاقة 
واملياه وحاكم مرصف لبنان قد 

افــى اىل رفع ســعر صفيحة 
البنزين عى ســعر دوالر 14 الــف لرة بينام كان 
املفروض ان تبيح الحكومة حرية االســتراد اللغاء 

هذه الطوابر .
وزارة الطاقــة واملياه - املديريــة العامة للنفط 
أصدرت امــس  الجدول »املنتظَر« لركيب أســعار 
املحروقات الجديد، وجاءت األسعار عى النحو اآليت:
* صفيحة البنزين 98 أوكتان 209300 لرة لبنانية
* صفيحة البنزين 95 أوكتان 202400 لرة لبنانية

* الديزل أويل 162700 لرة لبنانية
* قارورة الغاز 139700 لرة لبنانية

يف معلومات أن الركات ستســلّم البنزين عى 
أســاس 14 ألفاً وتّم إفراغ حموالت الســفن، ومن 
املتوقــع حدوث بعض االنفراجــات خالل اليومني 

املقبلني لكن األزمة لن تُحّل كلياً.

املحروقات  محطات  اســتمرار  وعزت ســبب 
يف اإلقفــال وعــدم تعبئــة البنزيــن »إىل عدم 
القدرة عى اســتبدال املاكينات التي تُشــر إىل 4 
أصفار أو أرقام وال تُشر إىل 5 ماّم أربك الركات 

واملحطات«.
صباحــاً، فــاق اللبنانيون عى إقفــال غالبية 
محطات بيع املحروقــات، فزادت صفوف طوابر 
السيارات أمام املحطات... والسبب: عدم تسلم املادة 
يف انتظار إصدار وزارة الطاقة جدول األســعار. إذ 
طلب مكتب الجامرك من الركات املستوردة للنفط 
عدم تســليم املحروقات إىل حني صدور الجدول... 
فكانــت النتيجة: زحمة ســر خانقة يف املناطق 
اللبنانيــة كافة عى رغــم التطمينات بتوّفر مادة 

البنزين.
وكان عضو نقابــة اصحاب محطات املحروقات 

أوضح  الرباكس  الدكتور جورج 
يف حديث إىل »الوكالة الوطنية 
لالعــالم« ان »الجامرك طلبت 
من الركات املستوردة التوقف 
ليتسنى  املحروقات،  عن تسليم 
لهم اخذ مخزون املحروقات يف 

مستودعاتها«.
وقال »سيصدر جدول تركيب 
عن  اليوم)امــس(  االســعار 
املديريــة العامــة للنفط ومن 
املتوقــع ان يكون هناك مرحلة 
جديدة مــن رفــع الدعم وان 
يتعدل ســعر رصف الدوالر يف 

الجدول«.
وأسف لعدم »تنظيم القرارات، 
خصوصاً انه ال يوجد بنزين يف 
البلد، فكان من االفضل ان يتأجل 
هذا القرار اىل االســبوع املقبل 
ليتســنى للركات ضخ كميات 
كافية يف االسواق لتنفيس االحتقان وإحداث بعض 
االنفراجــات مبا ان الجــدول الحايل مل ميِض عليه 

بضعة أيام«.
وكان ممثل موزعي املحروقات فادي أبو شــقرا 
كشــف أن »مكتــب الجامرك طلب مــن الركات 
املستوردة للنفط عدم تســليم املحروقات إىل حني 
صــدور جدول األســعار، فيام يطالــب املواطنون 
العالقــون أمام املحطات، وزير الطاقة باإلرساع يف 

إصداره.
وأعلن أن »تسعرة صفيحة البنزين ستكون عى 
سعر 14 ألف لرة للدوالر الواحد«، وأكد ان الصهاريج 
مل تحّمــل املــادة بعد يف انتظار جدول التســعرة 
الجديدة، يف حني أن البواخر بدأت بالتفريغ وستؤّمن 

الكميات لألسواق .. والله يعني املواطن.

لـــــــــــ 5 أصفــــــــــار تُربــــــــــك املاكينــــــــــات... والتعبئــــــــــة شــــــــــبه  متوقفــــــــــة
ــات  ــ ــ ــ ــ ــات املحروق ــ ــ ــ ــ ــام محط ــ ــ ــ ــ ــذل ام ــ ــ ــ ــ ــر ال ــ ــ ــ ــ ــتمرار طوابي ــ ــ ــ اســ

ــــر الزراعــــة عــــرض مــــع ســــفير االردن  وزي
ــن  ــ ــن البلدي ــ ــي بي ــ ــاون الزراع ــ ــز التع ــ تعزي

ــــــــــق والســــــــــبب  ــــــــــي االف ــــــــــوح ف ــــــــــف تل ازمــــــــــة رغي
ــــــــــران  ــــــــــن املــــــــــازوت للمطاحــــــــــن واالف عــــــــــدم تأمي

دبوســي عــرض مــع وفــد االمــم املتحــدة االنمائــي 
تحديــث االنشــطة االقتصاديــة واالنمائيــة فــي لبنــان 

زار وفد من تجمع املطاحن وزارة االقتصاد 
والتجارة والتقى مدير عام الحبوب والشمندر 
الســكري جريس برباري ومستشــار وزير 
االقتصاد محمــد الحريري وجرى البحث يف 
اوضــاع قطاع املطاحــن يف ضوء عدم توفر 
املــازوت للمطاحــن لتمكينها مــن االنتاج، 
وتطــرق البحث اىل كل املشــاكل التي يعاين 

منها القطاع . 
وأبلغ الوفد الوزارة ان »ست مطاحن توقفت 
عن العمل منذ االسبوع الفائت لعدم حصولها 
عى املازوت واليوم يتوقف املتبقي منها تباعاً، 
األمر الذي ســيؤدي اىل تدين تسليم الطحني 

لألفران«. 
واكد بربــاري للوفــد ان »وزير االقتصاد 
والتجارة امني سالم اجرى اتصاالت باملديرية 
العامة للنفط ملطالبتها برورة تأمني حاجة 
املطاحن واالفران من املازوت بالرعة الالزمة 
وطلبت جداول بالكميات املطلوبة، إال ان لغاية 

اليوم مل تتأمن الحاجة املطلوبة«. 
واعرب الوفد عــن تقديره »ملا قام به وزير 
االقتصــاد والتجارة امني ســالم مشــكورا 
واملســاعي التــي بذلتها مديريــة الحبوب 
للمطاحن  املازوت  لتأمني  السكري  والشمندر 
واالفران«، معتــرباً ان »عدم تجاوب املديرية 
العامة للنفط مع الوزارة ســيؤدي اىل توقف 
املطاحن عن العمل، وبالتايل سيتوقف تسليم 

الطحني بدءاً من غد«. 
وشــدد عى أن »تسعرة جديدة  للامزوت 
صــدرت اليوم عن املديرية العامة للنفط، وال 
وجود للامدة باالسعار الرسمية، لذلك نتمنى 
ان تتأمــن اليوم قبل الغد يك تتمكن املطاحن 
مــن القيام بدورها التمويني يف ظل الظروف 

االقتصادية الصعبة التي متر فيها البالد«. 
نقابات املخابز واألفران

بدوره، أعلن اتحاد نقابات املخابز واالفران 
ان »االفران واملخابز تعاين من نقص حاد يف 
مادة املازوت التي باتت غر متوفرة، مام ادى 
اىل تدين االنتاج لدى العديد منها يف مختلف 

املناطق«.
واعترب يف بيان أن »إصدار اســعار جديدة 
للمحروقات، ال ســيام للامزوت، يف حني أنها 
غــر متوفرة ضحك عى الناس، ولن نقبل به 
الننا ننتج الخبز للشعب، واميانا منا استمرينا 
يف الســابق براء املازوت بالدوالر االمريك 
لتأمني لقمــة العيش للناس والعباد. علام ان 
اصحاب االفران ليس لديهم القدرة عى تأمني 
حاجاتهم بالدوالر النهم يبيعون الخبز باللرة«، 
مضيفــاً »ابرزنا الفواتر لــوزارة االقتصاد 
والتجارة التي اتصلت االسبوع املايض بوزارة 
الطاقــة واملياه املديرية العامة للنفط لتأمني 
حاجة املخابز واالفران واملطاحن من املازوت. 
ورغــم الوعود التي قطعــت مل نحصل عى 
اي كمية من املازوت بالســعر الرسمي لغاية 
اليوم ونحّمل مديرية النفط مســؤولية ازمة 

الرغيف«.
وأعلــن االتحاد ان »ازمــة خبز قد تحصل 
بســبب عدم تلبية مديرية النفط طلب تأمني 
املــازوت لالفــران واملطاحــن لتمكينها من 
االستمرار يف تأمني رغيف الخبز للمواطنني«.

وناشد »رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
للتدخــل الفوري لتأمني كمية 5,5 مليون لير 
من املازوت حاجة االفران واملطاحن ملدة شهر 
متواصل النه ال يجــوز التالعب بهذا القطاع 

الغذايئ االسايس«.

إســتقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والزراعــة يف طرابلــس والشــامل توفيق 
دبــويس وفدا مــن برنامج األمــم املتحدة 
اإلمنايئ UNDP قوامه مدير منطقة شــامل 
لبنان آالن شاطري، مسؤولة برنامج تطوير 
ســبل العيش ندى نهرا، عضو مكتب التنمية 
اإلقتصادية مريام الزمير، مسؤولة برنامج 
املســاواة بني الجنسني مايا الحاج، ومنسق 
الربامــج مع منظمة العمــل الدولية رامي 
الحســن، والســيدة جنان مايتى، وذلك يف 
حضور مديرة الغرفة ليندا ســلطان، ومدير 
املختربات يف الغرفة الدكتور خالد العمري.

بداية، رحب دبويس بالوفد، مشــرا اىل 
»اهميــة التعــاون والراكة مــع برنامج 
األمــم املتحدة االمنايئ UNDP، والبحث يف 
الوســائل الجديدة التي من شــأنها تحديث 
االنشــطة اإلقتصادية واإلمنائية يف لبنان، 
والعمل عــى بلورة األفكار واآلمال التي من 
شأنها املساعدة عى مواكبة التحوالت التي 
يشهدها العامل املعارص، والقيام بدور إنتاجي 
يعود باملنفعة عــى حياة الناس، مؤكدا أن 
»لدينا طموحات كبرة ولكن مســؤولياتنا 
تجــاه إنســاننا ومجتمعنا هــي أكرب، وما 
علينا سوى العمل عى إستثامر نقاط القوة 
املوجودة يف لبنــان، ليك تتحقق التطلعات 

الخاص«. للقطاع  الحيوية  واملنطلقات 
من جهته، أثنى مدير منطقة الشامل آالن 
شــاطري عى »الدور املميــز الذي تقوم به 
غرفة طرابلس والشــامل يف تطوير وتنمية 
املجتمع اإلقتصــادي اللبناين، وهذا ما دفع 
 UNDP الربنامــج اإلمنايئ لالمــم املتحدة
اىل أن يتــم إختيارهــا وإعتامدها كمحور 
حيوي متقــدم، لتنفيذ عدد من املشــاريع 
التي يحتاجهــا املجتمع اإلقتصادي اللبناين 
خصوصا،  والشــاميل  والطرابليس  عموما 
ومدة هــذه اإلعتامدية هي ثالث ســنوات 

قابلة للتجديد، وســتتيح اإلعتامدية لغرفة 
طرابلــس والشــامل التعاقــد املبارش مع 
مختلف املنظــامت الدولية الفاعلة من أجل 
القيام مبشاريع قابلة للتنفيذ وتلقى النجاح 
املطلوب وتندرج بالتــايل يف إطار التنمية 

املستدامة«.
وتناولت مســؤولة برنامج تطوير ســبل 
العيــش ندى نهرا »أهمية الركيز عى تنمية 
القطــاع الزراعــي والصناعــات الغذائية، 
وتشــجيع وتطوير حركة املصدرين، وكذلك 
تحديث انشــطة التعاونيات الزراعية، وكلنا 
ثقــة أن البنى التحتية املتوفرة يف مختربات 
غرفــة طرابلس والشــامل ومركز التطوير 
الصناعي ألبحاث الزراعة والغذاء ســتجعل 
منهــا محورا أساســيا يعتمد عليه يف هذه 
املجاالت، وبالتايل وضع الخربات يف تطبيق 
برامج متكني النساء وبرامج تتعلق بالطاقة 
البديلــة وكيفيــة إدارة النفايــات وميكن 
اإلستفادة من القدرات املتوفرة لدى عدد من 
املنظامت الدولية كـــ »الفاو« و«اليونيدو« 
وخالفها من املنظامت الدولية ويف مختلف 

تلك املجاالت«.
وخلص املجتمعون اىل »البحث يف اآللية 
التي ســتتم مــن خاللها رشاكــة برنامج 
األمــم املتحدة اإلمنايئ مــع غرفة طرابلس 
والشــامل للقيام بتنفيذ عدة مشاريع منها 
املؤرشات  وإســتخالص  اإلقتصادي  املسح 
التي ســيتم التوصل اليها والبناء عليها يف 
تحقيق أهداف التنمية اإلقتصادية، وتطوير 
سبل العيش، وطرق متكني قدرات النساء يف 
ميدان العمــل واإللتفات اىل مواكبة عملية 
التحــول الرقمي يف بيئــة األعامل، والعمل 
عــى بلورة الصيغة التقنية املســاعدة عى 
بلوغ هذا التحول، مع التأكيد بأن إرادة العمل 
املشــرك تتغلب عى كل األزمات التي تتولد 

من خاللها الفرص الواعدة«.

يُحافــظ  حمــود  بــرج  فــي  الضمــان  مكتــب 
9001 ملعيــار  الجــودة  ادارة  نظــام  علــى 

شدد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن عى« التعاون 
بني االدارات واملؤسســات العامة للتخفيــف من االعباء التي 

يعاين منها املواطن والسيام يف املجال الزراعي«.
كالم الوزير الحاج حســن جاء خالل اســتقباله محافظ 
بعلبك-الهرمل بشــر خر يف مكتبه يف الوزارة. وتم البحث 
يف أوضاع اإلدارات العامة، السيام العمل يف املصلحة االقليمية 
واملراكز الزراعية يف املحافظة، والتعاون األمثل لتقديم افضل 
خدمة للمواطنني وتيســر امورهــم، والتخفيف من االعباء 

عنهم، وخصوصاً يف املجال الزراعي.
كذلك ، عرض وزير الزراعة عباس الحاج حسن يف مكتبه يف 
وزارة الزراعة مع ســفر اململكة االردنية الهاشمية يف لبنان 
وليد الحديد، يف حضور مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، 
تعزيــز التعاون والتبادل الزراعي بــني لبنان واالردن ،وزيادة 
الصــادرات الزراعية اللبنانية اىل االردن وزيارة وزير الزراعة 

اىل االردن يف ترين االول املقبل .
وشدد الوزير الحاج حسن خالل اللقاء عى »تطوير العالقات 
الثنائية بني لبنان واململكة االردنية الهاشــمية الشقيقة التي 
تربطنا بها عالقات تاريخية ووثيقة«، الفتا اىل »اهمية التعاون 

ملا فيه مصلحة البلدين وتطوير تبادل املنتجات الزراعية«.

عى الرغم من االوضاع الصعبة التي تعاين منها كافة مكاتب 
الصنــدوق الوطني للضامن االجتامعي نتيجة انتشــار وباء 
كورونــا واألوضاع االقتصادية واملالية التي متر بها البالد، مام 
أدى اىل صعوبــات جمة لجهة تأمني التيار الكهربايئ واللوازم 
الرورية لتقديم الخدمات وازمة البنزين التي تكبد املستخدمني 
عنــاء الوصول اىل اماكن العمل وعى الرغم من النقص الفادح 
يف املوارد البرية، متكن مكتب برج حمود وللســنة السابعة 
عى التــوايل من الحفاظ عى تطبيق نظام ادارة الجودة وفقا 

.2015/9001 ISO للمعيار الدويل
ففي الخامس والعرين من شهر آب عام 2021 خضع نظام 
الجــودة املطبق يف مكتب برج حمــود للتدقيق من قبل رشكة 
AFNOR، يف حضور مسؤول تطبيق نظام ادارة الجودة السيدة 
لور وهبة ورئيسة املكتب االنسة سحر عويس وفريق عمل من 
مســتخدمي املكتب وقد اعرب املدقق الســيد جورج فياض عن 
دهشته بالجهود املبذولة من قبل فريق عمل الصندوق للحفاظ 
عى معاير الجودة.وقد استلم اليوم املدير العام شهادة الجودة  
التي أصدرتها رشكة AFNOR من مســؤول إدارة نظام الجودة 
يف الصندوق الســيدة لور وهبة ومن رئيسة مكتب برج حمود 

اآلنسة سحر عويس. 
وللمناســبة، أثنى املدير العام للصندوق الدكتور محمد كريك 
عــى الجهود املبذولة من قبل رئيس ومســتخدمي مكتب برج 
حمود وفريق العمل ومســؤول إدارة نظام الجودة يف الصندوق 
متمنيا ان يكونوا قدوة لآلخرين، مشــددا عى امكانية تجاوز 
هذه املرحلــة الصعبة مبضافرة الجهود واالســتمرار بتحدي 

الصعوبات، وتجربة برج حمود خر دليل عى ذلك.
ويف الختــام، متّنى املدير العــام أن يعاود مكتب برج حمود 
اىل اســتالم ودفع املعامالت يف اليوم ذاته كام عودنا عى ذلك 
منذ العام 2015 بعد تأمني كافة االحتياجات الالزمة له من قبل 

االدارة املركزية«.

وزير الزراعة مجتمعا بسفري االردن

كريك وجائزة ادارة الجودة
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ــات ــــــــ دولـــــيـــــات ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عـ

الخميس 23 أيلول 2021

ـــدة ـــال ملهـــاة جدي ـــات فـــي  ظـــل االحت >حركـــة الجهـــاد<: االنتخاب

ــعة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة واسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاركة انتخابيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو ملشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي يدعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العبـ

مواجهــــــــــــــــــــات عنيفــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــأرب

ــح ــ ــن صالـ ــ ــادر بـ ــ ــد القـ ــ ــابق عبـ ــ ــري السـ ــ ــس الجزائـ ــ ــاة الرئيـ ــ وفـ

ــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجد األقص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون املس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتوطنون يقتحم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مس

بغداد تجّدد تهديدها لطهران 

الحشـــــد الشـــــعبي العراقـــــي يُحبـــــط ُمخططـــــات وهجمـــــات إرهابيـــــة

األمـــــن املغربـــــي يعتقـــــل 4 ُمشـــــتبهين فـــــي خليـــــة تابعـــــة لــــــ >داعـــــش<

ــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي جميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة األطفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف«: تغذيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »اليونيسـ
أنحـــــــــــــــاء العالـــــــــــــــم تتـــــــــــــــّم بطريقـــــــــــــــة فاشـــــــــــــــلة

الجهاد  حركــة  جــددت 
اإلسالمي يف فلسطني التأكيد 
عىل موقفها السابق الرافض 
التوافق  دون  لالنتخابــات، 
واضح  سيايس  برنامج  عىل 
مواجهة  إىل  يستند  ومحدد، 
االحتالل، ووقف »تََغوُّلِه عىل 

شعبنا وأرضنا ومقدساتنا«.
ويف بيان لها، امس، قالت 
إنّه »يف ظل ما تشهده أرضنا 
املحتلة مــن عدوان وتصعيد 
الســلطة  أعلنت  صهيوين، 
يف رام اللــه عن نيتها إجراء 
انتخابات محلية يف عدد من 

القرى والبلدات«.
»أي  أّن  عــىل  وشــددت 
انتخابــات يف ظل االحتالل 
إمنا تشــكّل ملهــاة جديدة 

وهروبــاً من االســتحقاق األهم، وهو إعــادة بناء املرشوع 
الوطني وفق اســراتيجية جديدة وشاملة، إلدارة الرصاع مع 
العدو من جهة، وتشكيل مرجعية وطنية إلدارة الشأن الداخيل 
واالنتخابات، مهام بالغ املتحدثون يف إظهار أهميتها لن تحقق 

هذا الهدف«.
الحركة رأت إّن »الظروف الراهنة، تستدعي من الجميع الركيز 
عــىل كيفية التصدي لالحتالل وعدوانه، والّذْود عن أرسانا يف 
ســجون االحتالل، والتصدي لالستيطان وحامية ما تبقى من 
األرض، وإنهاء الحصار الظامل عىل قطاع غزة، والرد عىل جرائم 
االحتالل يف الضفة والقدس، وحامية وحدة الشعب الفلسطيني، 

ووقف تحكم االحتالل بكل مفاصل الحياة والخدمات«.
وبناًء عليه، قالت الجهاد يف بيانها إّن »األولوية األساســية 
لشعبنا، والحاجة الوطنية األوىل، هي التحرر من االحتالل، وهذا 

لن يتم إال باملقاومة وتصعيد االنتفاضة، وتطويرها ال بااللتفاف 
عليها عرب املفاوضات وااللتزامات األمنية والسياسية، وتعزيز 

الروابط االقتصادية مع العدو«.
وأعلنت عّدة أحزاب فلســطينية، يف األيام األخرية املاضية، 
رفضها لدعوة الســلطة الفلسطينية إجراء االنتخابات، مؤكدًة 

أنّها ال تخدم املصالح الوطنية الجامعة. 
وكانت الحكومة الفلسطينية قررت إجراء انتخابات املجالس 
املحلية 2021، والتي ستشــمل يف مرحلتها األوىل 387 هيئة 
محلية، من بينها 376 يف الضفة الغربية، و11 مجلســاً بلدياً 

يف غزة.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، يف وقت سابق، 
حركة »حامس« للســامح بإجراء االنتخابات البلدية يف قطاع 
غــزة يف 2021/12/11، مبرحلتها األوىل، عىل أن تتم املرحلة 

الثانية قبل نهاية الربع األول من العام املقبل.

دعا رئيس قيادة تحالف قوى الدولة 
الوطنية حيدر العبادي، امس، ملشاركة 
انتخابية واسعة يف انتخابات ترشين 

املقبلة.  
وذكر املكتب اإلعالمي للتحالف يف 
بيــان، إنه«لضامن اإلصالح والتغيري، 
وتعزيزاً ملصداقية العملية السياسية، 
دعا رئيس قيــادة تحالف قوى الدولة 
الوطنية حيدر العبادي الشــعب، إىل 
املشــاركة الواســعة يف اإلنتخابات 
القادمــة، وقــد جاء ذلــك يف لقائه 

بأعضاء من الفريق اإلنتخايب.  
وأكد العبــادي عىل«أهمية تثقيف 
الجمهور للمشــاركة يف اإلنتخابات، 
فاملشاركة األوســع للناخبني تضمن 
إنتاج عملية سياســية ذات مصداقية 

حقيقية، متثل رأي الجمهور وتطلعاته. 
وشــدد العبادي يف االجتامع عىل«أهمية التنسيق وتكامل 
عمل »ائتالف النرص« داخــل أُطر تحالف قوى الدولة الوطنية 
وفاعلياتــه، وعىل أهمية توزيع املهام وتكاملها، والتحشــيد 
الجامهريي، ودعم املرشــحني لخدمــة املواطنني يف املرحلة 

القادمة. يُذكر، أنه يف 10 ترشين األول املقبل، سُيدعى نحو 25 
مليون ناخب إىل اختيار ممثليهم من بني نحو 3249 مرشــحاً 

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

احتجاجات عام 2019.

قالت مصادر عسكرية إن 
مواجهات عنيفة اندلعت بني 
والحوثيني  اليمنــي  الجيش 
يف مديريــة الَعْبدية جنوب 
محافظة مــأرب، من جانب 
آخر أعلنت قبائل يف شــبوة 
الجيش  ملساندة  العام  النفري 
الحويث  بعد سيطرة جامعة 
عــىل مديريــات مهمة يف 

املحافظة.
وأضافت املصادر أن قوات 
الجيــش واملقاومة مبديرية 
العبدية تبادلت الهجامت مع 
الحوثيني مام أدى إىل سقوط 

قتىل وجرحى.
من جانبها، ذكرت جامعة 
التحالف  طائرات  أن  الحويث 
شنت غارات عىل مواقع يف 

العبدية ورصواح ومديرية ماهلية مبحافظة مأرب، ومديرية 
ناطع مبحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال الحوثيون إن شخصا قتل بنريان حرس الحدود السعودي 
يف منطقة »الرقو« الحدودية التابعة ملحافظة صعدة.

ويف محافظــة شــبوة جنوب رشقي البــالد، قال مصدر 
عسكري إن تعزيزات عســكرية وصفها بالكبرية وصلت إىل 
مديرية بيحان إلسناد قوات الجيش يف خطوط املواجهات مع 
مسلحي جامعة الحويث. ونقل املركز اإلعالمي ملحافظة شبوة 
عن املصدر قوله إن قبائل شــبوة أعلنت النفري العام ملســاندة 
الجيش لشن هجامت ضد مسلحي الحويث يف مواقع مختلفة 
مــن مديريــة بيحان. يأيت ذلك بعد مواجهــات بني الحوثيني 
والجيش اليمني، يف مديريتي عني وبيحان، أسفرت عن سقوط 

قتىل وجرحى من الطرفني.
وقــد متكن مســلحو الحويث خاللها من الســيطرة عىل 

املديريتني، والتزال املواجهات مستمرة يف أطراف بيحان.
وتبعــد بيحان حــوايل مئتي كيلومر عــن عتق عاصمة 
املحافظة. ولهذه املديرية أهمية إســراتيجية كونها تقع عىل 

الطريق الرئيسية بني محافظتي شبوة ومأرب

وقال مستشــار محافظة شبوة محسن الحاج القمييش إن 
جامعة الحويث تشن هجامتها حاليا عىل تخوم املحافظة بعد 

انسحاب الجيش خارج بيحان اآلهلة بالسكان.
وأكد القمييش، يف نرشة سابقة، استمرار املعارك الضارية 
بــني الحوثيني والجيش يف محيط املنطقة منذ منتصف الليلة 

املاضية.
مــن جانبه، قــال محمد البخيتي عضو املكتب الســيايس 
لجامعــة الحويث إن ما وصفه بالتقــدم الكبري الذي حققه 
الحوثيــون عىل جبهة شــبوة أىت ملالحقــة عنارص القاعدة 

وتنظيم الدولة الذين فروا إليها.
وأضــاف البخيتي أن الجامعة يف الوقــت الراهن ال تنوي 

التقدم أكرث يف جبهة شبوة.

{ طائرة مسرية بالحديدة {
ويف جبهة أخرى، أعلنت القوات الحكومية إســقاط طائرة 

مسرية مفخخة للحوثيني مبحافظة الحديدة غريب البالد.
وأوضح بيان للمركز اإلعالمي أللوية »العاملقة« أن الطائرة 
كانــت تحمل قنابل عيار 40 مليمــر( وحاولت التحليق فوق 

مواقع عسكرية مبدينة حيس جنويب الحديدة.

تويف الرئيس الجزائري املؤقت السابق، عبد القادر بن صالح، 
عن عمر ناهز 79 عاما، وذلك حســب ما أعلن عنه بيان رئاسة 

الجمهورية، امس.
وأعلنــت الجزائر تنكيس العلم الوطني ملدة 3 أيام ابتداء من 
امس، فيام ســيتم تشــييع الجثامن، يوم الخميس، مبقربة 

العالية بالجزائر العاصمة.
ويعد بن صالح ثالث رئيس مؤقت حكم الجزائر من 2 نيسان 
2019 إىل 19ديسمرب 2019، وهي فرة وصفت بالعصيبة يف 

تاريخ الجزائر.
ووىل بــن صالح مقاليد الحكم، يف تلك الفرة تطبيقا ملواد 
الدســتور الذي ينص عــىل تكليف رئيس مجلس األمة )غرفة 
الربملان األوىل( بإدارة شــؤون البالد لفرة انتقالية بعد تقديم 

الرئيس الستقالته أو وفاته.
ووجد بن صالح نفســه يف مواجهــة مبارشة مع الحراك 
الشــعبي بعد تقديــم الرئيس الراحل عبــد العزيز بوتفليقة 

الستقالته يف 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع.
وتقــول الطبقة السياســية إنها تكن الكثــري من التقدير 
واالحــرام للراحل، كام وصفه رئيس املنتدى الوطني للتغيري، 
عبــد الرحامن عرعار قائال »بن صالح إنســان فاضل ورجل 
دولــة مل يتلطخ بالفســاد أو يف قضايا متس بصورة الجزائر 

يف الخارج«.
وقــال عرعار »لقد تعرفنا عىل الرجــل بصفتنا فاعلني يف 
املجتمع املدين مرتني عام 1997 وعام 2019 وهو إنسان محرم 
ومتواضع ومحب للجزائر، وقد ملسنا فيه نفس املبادئ الوطنية 

وصدق نواياه يف اإلصالح«.
وأشــار عرعار الذي التقى بالراحل يف إطار جلسات الحوار 
الوطنــي الذي اختارته الجزائر للخروج من املأزق الســيايس 

الضيق بعد استقالة بوتفليقة.
وتجمع الطبقة الجزائرية عىل أن بن صالح عمل تحت ضغط 
رهيــب من عدة جهات، وقد نجــح يف تلك الفرة يف ضامن 
االنتقال الدميقراطي وتنظيم االنتخابات الرئاســية التي فاز 

بها الرئيس الحايل، عبد املجيد تبون.
الصحايف الذي أصبح رئيساً للدولة

بدأ بن صالح مســاره املهني عام 1967 صحافيا يف جريدة 
الشــعب، ثم عمل مراسال ومدير مكتب الرشق األوسط ملجلة 
املجاهد وجريدة الجمهورية 1968-1970، ثم تم انتخابه نائبا 
برملانيا عن والية تلمســان يف 3 واليات متعاقبة ليبدأ مسارا 

سياسيا طويال انتهى بتوليه ملقاليد الحكم بصفة مؤقتة.
ويعترب بن صالح أحد األعضاء البارزين ومؤسســا ورئيساً 
لحزب التجمــع الوطني الدميقراطي عــام 1997، ويف عام 
2002 اختاره الرئيــس بوتفليقة ليكون ضمن الثلث الرئايس 
يف مجلس األمة، ليصبح يف الســنة نفسها رئيسا للمجلس 

واستمر يف املنصب لست واليات.
وحظي عبد القادر بن صالح، بترشيفات وأوســمة عديدة 
يف الداخــل والخارج. كام تم ترشيفه مــن العديد من الدول 
حيث قلده رؤســاؤها أوســمة االســتحقاق الوطني حسب 
النظام الدستوري؛ منها وسام جيش التحرير الوطني، ووسام 
االســتحقاق الوطني، والدكتوراه الفخرية بالعلوم السياسية 

والعالقات الدولية من جامعة شونغ نام بكوريا الجنوبية.
ولــد عبــد القادر بن صالح، يف 24 ترشيــن الثاين 1941، 
بفالوسن يف والية تلمسان، وتابع دراسته االبتدائية يف عني 
يوســف التابعة حاليا لدائرة الرميش. ويف سنة 1959 التحق 
بصفوف جيش التحرير الوطني، انطالقا من املغرب، ومل يبلغ 

بعد سنة الثامنة عرش.

املستوطنني،  مئات  اقتحم 
امس، املسجد األقىص املبارك، 
بحامية مشــددة من القوات 

اإلرسائيلية.
وأفاد شــهود عيــان بأن 
املستوطنني اقتحموا األقىص 
عىل شــكل مجموعات، من 
جهة بــاب املغاربة، ونفذوا 
جــوالت يف باحاتــه، وأدوا 

طقوسا تلمودية.
يشــار إىل أن املستوطنني 
كثفــوا مــن اقتحاماتهــم 
بحجة  لألقــىص؛  اليومية 
فيام  اليهوديــة،  األعيــاد 
أطلقت جامعــات »الهيكل« 
املزعوم دعوات للمستوطنني 

املتطرفني باقتحامه.

جدد وزير املوارد املائية العراقي، مهدي رشيد، تهديده إليران 
بشأن اللجوء إىل محكمة العدل الدولية الستحصال »حقوق« 

بالده املائية يف األنهر املشركة بني البلدين.
وقــال الوزير العراقي يف ترصيح صحفي، إن »بالده متتلك 
أوراق ضغــط ضد إيران، منهــا اللجوء ملحكمة العدل الدولية، 
ورمبــا هناك أوراق أخرى قد تســتخدمها وزارات عراقية غري 
وزارته«.وأضــاف، أن »طرحــي وزيري الخارجيــة واملالية 
العراقيني كان شديدا خالل اجتامع مشرك عقد يف وقت سابق 

مع مسؤولني إيرانيني«.
ويف يوليــو املايض، هدد وزير املوارد املائية العراقي، مهدي 
رشيد، باللجوء إىل املؤسسات الدولية الستحصال حقوق بالده 

املائية من إيران.
وقــال خالل مؤمتــر صحفي عقــده يف محافظة دياىل 

العراقية املحاذية إليران: »سنلجأ للمحافل الدولية الستحصال 
حقوقنــا املائية من إيران، إذا أرصت األخرية عىل قطع جميع 
املوارد املائية عن محافظة دياىل ورفضها االنصياع التفاقيات 

تقاسم أرضار شح املياه اإلقليمية«.

أفادت معلومات صحافية عن اســتهداف رتل دعم لوجستي 
للتحالف األمرييك جنوب العراق، وقالت مصادر أمنية إن عبوة 
ناســفة انفجرت قرب الرتل أثناء مروره ضمن حدود منطقة 

النارصية.
هذا وأعلن الحشد الشعبي إحباط مخطط إرهايب الستهداف 

مدينة آمريل يف محافظة صالح الدين.
إىل ذلك، متكنت مديرية األمن واالنضباط يف هيئة الحشــد 
من اإلطاحة بقيادي مهم من تنظيم »داعش« وعنرصين آخرين 

يف بغداد وكركوك ونينوى.
كام أشــارت خلية اإلعالم األمني يف بيان إىل أن قوات من 
الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات األمنية يف املوصل ألقت 
القبض عىل أحد أبرز عنــارص التنظيم اإلرهايب ضمن قاطع 

املوصل.
كذلك ألقــت القبض عىل عنرص من داعش يزود داعش يف 
وادي الشاي باملواد الغذائية وبرشائح اتصال واحتياجات أخرى 
وذلك بالتعاون مــع القوات األمنية يف كركوك، ومتكنت هذه 
القــوات أيضاً من إلقــاء القبض عىل إرهايب آخر  من التنظيم 

شامل بغداد.
وأحبطت قوة من الحشد الشعبي عملية تسلل لعنارص داعش 

الستهداف زائري األربعينية يف جرف النرص شاميل بابل.

وكان الحشــد قد أعلن إحباط مخطط إرهايب الســتهداف 
مدينــة آمريل يف محافظة صالح الدين، ويف ســياق متصل 
أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية عن تدمري معرب لداعش 

عند بحرية حمرين يف دياىل.
ويف إقليم كردستان العراق استشهد شخصان بينهام عنرص 
أمني وجرح ثالث يف هجوم مسلح قرب السليامنية، واستهدف 
الهجــوم منطقة الصالحية القريبة من قضاء كفري وكالر ، 

فيام فتحت القوى األمنية تحقيقاً بالحادثة.

أفــاد مصدر أمني مغريب، امس، باعتقال أربعة أشــخاص 
يشتبه يف ارتباطهم بخلية موالية لتنظيم »داعش« اإلرهايب، 
بينام جرى توقيف عدد من عنارصها اآلخرين، يف وقت سابق 
من ايلــول الجاري.وقال املكتب املركــزي لألبحاث القضائية 
الذي يتوىل محاربة اإلرهاب إن املعلومات األولية تشــري إىل 
أن املوقوفني األربعة بايعوا زعيم خلية داعش املعتقلة مؤخرا 

يف مدينة الرشيدية )جنوب رشقي املغرب(.
وأضــاف املصدر ذاتــه أن العنارص األربعــة قاموا بحملة 
اســتقطاب وتجنيــد لتنظيم إرهايب جديد اختاروا له اســم 

»جامعة التوحيد اإلسالمي باملغرب«.
وذكر بيان سابق صدر عن املكتب املركزي لألبحاث القضائية، 
أنه تم تفكيك هذه الخلية اإلرهابية يف ســياق تظافر وتعزيز 

الجهــود التي تبذلها املصالح األمنيــة لتحييد مخاطر التهديد 
اإلرهــايب، ومنع التنظيامت املتطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ 
املــادي ملخططاتهم ومشــاريعهم التي تحــدق بأمن الوطن 
واملواطن.وأورد البيان أن أمري الخلية املزعوم كان ينشــط يف 
التجنيد واالستقطاب يف صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية، 
ويســتغل محله التجاري الذي يوجد مبحاذاة منشــآت حيوية 
واسراتيجية، كمكان للعبادة بعد تحرميه الصالة يف املساجد.

وأضاف املصدر أن األمري املزعوم استغل املكان كمالذ لرسيخ 
الفكر املتطرف يف صفوف األتباع، وكفضاء للتخطيط الرتكاب 
جنايات ضد األشــخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار أحد 
الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله يف مرافق 

ذات منفعة عامة.

نرشت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيســيف(، تقريراً 
يفيــد بأّن تغذية األطفال الصغــار يف جميع أنحاء العامل تتّم 
بطريقــة فاشــلة، إذ إنّهم يحرمون من النظــم الغذائية التي 
يحتاجون إليها يف مراحل هامة من حياتهم، وذلك وفقاً لدراسة 
أجرتهــا حول أزمة النظم الغذائية لألطفال يف املراحل العمرية 
املبكرة.   النتائج التي خلصت إليها الدراســة تسلّط الضوء عىل 
كيفيــة فشــل النظم الغذائية لألطفــال يف تلبية  التوصيات 
العاملية، وأوجه عدم املســاواة التي تؤثر عىل الألطفال األكرث 
تهميشاً، وعراقيل التعامل مع الوضع املتعددة والتي تكمن وراء 

أزمة النظم الغذائية لألطفال الصغار.
وبحسب التقرير، فإّن األطفال ال يحصلون عىل ما يكفي من 
األطعمة املناسبة يف الوقت املناسب، حيث تفشل  النظم الغذائية 
لألطفال الصغار فيام يتعلق بحسن التوقيت والتكرار والتنوع. 

مشرياً إىل أنّه يف الوقت الراهن، ال يتغذى سوى 73 % من األطفال 
الذين تراوح أعامرهم بني 6 و8 أشهر عىل أي أطعمة صلبة. 

ولفــت إىل أنّه مــن بني األطفال الذين تراوح أعامرهم بني 6 
و23 شــهراً، يتم إطعام 52% فقط بالحد األدىن لتكرار الوجبات 
الغذائية، ويســتفيد 29% فقط من األنظمة الغذائية املتنوعة 
بالحــد األدىن. بعبــارة أخرى،  ال يحصل أكرث من طفلني من كل 
ثالثة أطفال تراوح أعامرهم بني 6 و23 شهر املجموعة املتنوعة 

من األطعمة التي يحتاجونها للنمو الصحي والتطور.
التقرير اعترب انخفاض اســتهالك األطعمة املغذية أمراً مثرياً 
للقلق بشكل ٍخاص، حيث ال  يحصل ما يقرب من نصف األطفال 
مدى حيواتهم عىل الفوائد من معظم  األطعمة الغنية باملغذيات، 
مثل الفواكه والخرضوات )41%( والبيض والـــأسامك واللحوم 

.)%55(
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قال البابا فرنســيس بابــا الفاتيكان مازحا إن 
بعض الناس يف الكنيسة متنوا أال ينجو من عملية 

القولون األخرية التي أجراها.
أدىل البابــا بهــذا التعليق خــال اجتامع مع 
أعضاء طائفة اليســوعيني، وهي إحدى طوائف 
الكنيسية الكاثوليكية، يف سلوفاكيا هذا الشهر، 
بحســب ما ذكرت مجلة ال سيفيلتا كاتوليكا التي 

تصدرها هذه الطائفة.
وعندما ســأل أحد أعضاء الطائفة عن صحته، 
نُقــل عن البابا فرنســيس قوله »ما زلت عىل قيد 

الحياة. رغم أن بعض الناس أرادوين ميتا«.
وأضــاف »أعلم أنه كانت هناك حتى اجتامعات 
بني األساقفة الذين اعتقدوا أن البابا يف حالة أكرث 
خطورة مام يقال... كانوا يستعدون )النتخاب بابا 

جديد(. فليكن. الحمد لله، أنا بخري«.

بابــا الفاتيــكان : مــا زلــت حيــاً رغــم أن البعــض تمنــى موتــي

قال قرص اإلليزيه، امس، إنّه عىل عكس ما 
ذكرته صحيفة »دييل تلغراف« الربيطانية، 
فإّن فرنسا مل تعرض التنازل عن مقعدها يف 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.
وأكّد اإلليزيه يف تغريدة عىل »تويرت« أّن 
»مقعد فرنســا يف مجلس األمن الدويل هو 

لها وسيبقى لها«.
وكانت وسائل إعام بريطانية قد ذكرت، 
امس، أّن فرنسا اقرتحت التنازل عن مقعدها 
يف مجلس األمن لاتحاد األورويب، مقابل 
قبــول مقرتحاتها بإنشــاء جيش أورويب 

موحد.

ــى لــنــا ــق ــب ــي مــجــلــس األمــــــن ســي ــ ــس : مــقــعــدنــا ف ــ ــاري ــ ب

ذكرت مصادر للجزاعامية أن 3 تفجريات استهدفت، امس، 
مدينــة جال آباد عاصمة والية ننغرهار رشقي أفغانســتان، 

وخلفت قتىل وجرحى من حركة طالبان وكذا من املدنيني.
وقالت إن أحد هذه التفجريات اســتهدف ســيارة مدنية يف 

املنطقة الثانية من مدينة جال آباد.
أما التفجري الثاين فوقع وســط املدينــة بعد تجمع قوات 
الرشطــة وعدد من املارة، مام أدى إىل مقتل 8 مدنيني وإصابة 

آخرين.
ونقلت عن مصــادر محلية أن عنرصين من طالبان ومدنيا 
قتلــوا بالهجوم الثالث الذي اســتهدف نقطــة تفتيش تابعة 
للحركة قرب مقر اللواء الحدودي باملنطقة الخامسة يف املدينة، 
مضيفا أن املســلحني استولوا عىل أسلحة عنارص طالبان قبل 

مغادرة موقع الهجوم.

وكانت طالبان رشعت يف تعقب منفذي تفجريات استهدفت 
مدينة جال آباد قبل أيام، وتبناها تنظيم الدولة اإلســامية، 
خلفــت عددا مــن القتىل والجرحى بني قــوات األمن التابعة 

للحكومة املؤقتة، وبني املدنيني.
وتبنــى تنظيم الدولة -يف بيان بثه عرب وســائل التواصل- 
سلســلة التفجريات التي وقعت السبت واألحد يف جال آباد، 
وقال إنها أدت إىل سقوط أكرث من 35 عنرصا من حركة طالبان 
بني قتيل وجريح. كام سقط قتىل وجرحى جراء انفجار عبوتني 

ناسفتني وسط مدينة جال آباد.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني قوله إن حاكمي واليتي 
ننغرهــار وكونر أقيا عىل خلفية األحــداث األخرية، وعينت 
الحكومــة املؤقتة 5 قادة جددا لقوات الرشطة مبديريات تقع 

رشقي الباد وغربها.

قتلــى وجرحــى فــي تفجيرات اســتهدفت جالل آباد بأفغانســتان

أصــدرت ســفينة حربية تركيــة تحذيرا 
لســفينة أبحاث يونانية ملنعها من دخول ما 
تعتربها تركيــا مياهها اإلقليمية، وفقا لقناة 

»إن يت يف« الرتكية امس.
وذكر تقرير القناة أن سفينة املسح البحري 
»نوتيــكال جيو« واجهــت الفرقاطة »عروج 
رئيــس« أثناء محاولتها دخول الجرف القاري 
لرتكيا. وأصدرت الســفينة الرتكية رســالة 
الســلكية تحذر من أنها ستتدخل إذا واصلت 

سفينة املسح مسارها.
ومل تحــدد القناة وقت وقوع الحادث، لكن 
خدمات التعقب البحري أظهرت أن الســفينة 

»نوتيــكال جيو«، التي ترفــع العلم املالطي، 
رست امس يف ميناء هرياكليون بجزيرة كريت 
اليونانية. ومل تــرد وزارة الدفاع الرتكية عىل 
الفور عىل طلب للتعليق. وجاءت املواجهة بعد 
عام من التهديدات بتصاعد التوترات يف رشق 
البحر املتوسط إىل رصاع مفتوح بني الدولتني 

الجارتني والحليفتني يف حلف »الناتو«.
وتتنافــس اليونان وتركيا عىل التنقيب عن 
احتياطيــات الغاز يف رشق البحر املتوســط 
وســط نزاع طويل عىل امليــاه اإلقليمية لكل 
منهام. وتعترب تركيا نفسها أيضا الويص عىل 

حقوق الطاقة لشامل قربص االنفصايل.

ــة يـــونـــانـــيـــة ــ ــن ــ ــي ــ ــف ــة تــــركــــيــــة وســ ــ ــاطـ ــ ــرقـ ــ ُمـــــواجـــــهـــــة بــــيــــن فـ

كشفت بيانات صحية حديثة جمعتها وكالة »فرانس برس«، 
عن منح أكرث من ســتة مليارات جرعة من اللقاحات املضادة 
ملرض »كوفيد 19« يف جميع أنحاء العامل، لكن وترية التطعيم 

تتفاوت بشكل صارخ بني دول العامل.
وجرى منح ســتة مليــارات جرعة من لقاحات كورونا يف 

العامل، استنادا إىل مصادر رسمية.
ويتقدم التلقيح يف العامل بوترية منتظمة منذ ثاثة أشهر، 
إذ تم بلوغ ســتة مليار جرعة يف 29 يوما، بينام متكن العامل 
من تلقيح أربعة مليارات وخمســة مليارات يف 30 و26 يوما 

عىل التوايل.
يف غضــون ذلك، تم الوصــول إىل املليار األول من جرعات 

اللقاح املضاد لفريوس كورونا خال 140 يوًما.
ومع إعطائها 2.18 مليار جرعة، ما تزال الصني تسجل أربع 
جرعات من كل عرش تُعطى يف جميع أنحاء العامل، تليها الهند 

بـ 826.5 مليونا والواليات املتحدة بـ 386.8 مليونا.
لكن مقارنة مع عدد السكان، تعترب اإلمارات العربية املتحدة 
األوىل من حيث التطعيم، بني البلدان التي يزيد عدد ســكانها 
عىل مليون نســمة، فقد قامت بإعطاء 198 جرعة لكل 100 

نسمة وباتت قريبة من تلقيح 81 يف املئة من السكان بالكامل.
وبعــد ذلك، تأيت أوروغواي )175 جرعة لكل 100 نســمة( 
وإرسائيل )171( وكوبا )163( وقطر )162( والربتغال )154(.

يف غضــون ذلك، بارشت معظم البلــدان الفقرية التطعيم 
بفضل آلية كوفاكس )منظمة الصحة العاملية وتحالف غايف( 

وما يزال التطعيم ضد كوفيد غري متكافئ.
وهنــاك ثاث دول مل تبدأ حملــة التلقيح بعد هي بوروندي 

وإريرتيا وكوريا الشاملية.

العالم يتقّدم علــــــى درب التلقيح

رّصح قائد القيادة الشــاملية يف الجيش األمرييك، الجرنال 
غلني فانهريك، بأن روســيا تشــكل التهديد العسكري الرئيس 

للواليات املتحدة.
ويف مقابلــة مع مجلة القوات الجوية، قال فانهريك، الذي 
يرأس أيضا قيادة الدفاع الجوي الفضايئ املشرتكة بني الواليات 
املتحدة وكندا يف أمريكا الشــاملية: »روسيا اليوم هي التهديد 

العسكري الرئيس للوطن. إنها ليست الصني، بل روسيا«.
 ورأى الجــرنال األمرييك أن الصني عىل الرغم من أنها متثل 
»تهديدا وجوديا طويل األمد« ألمريكا، لكن »روسيا اليوم تشكل 
تهديدا عسكريا كبريا للواليات املتحدة، مضيفا أنه »يف الجانب 
الحريك، الغواصات والقاذفات وصواريخ كروز، ويف هذا النوع 

من القدرات، روســيا هي التهديد العسكري الرئيس«، واصفا 
روســيا والصني بأنهام »متساويتان يف الجوانب غري الحركية 

مثل الفضاء السيرباين.. ويجب أن يُخىش من كاهام«.
ويف حديثه خال مؤمتر نظمته رابطة القوات الجوية يوم 
الثاثاء، وصف قائد القيادة الشــاملية يف القوات  املســلحة 
األمريكية الصواريخ الباليســتية بأنها شــكل آخر من أشكال 

الردع، إىل جانب األسلحة النووية.
وشدد الجرنال األمرييك عىل أهمية استثامر موارد البنتاغون 
لتحســني القدرات األمريكية يف القطب الشاميل، الفتا إىل أنه 
»للتنافس يف القطب الشــاميل، يف هذه البيئة االسرتاتيجية، 

تحتاج إىل أن تكون مثابرا، ويجب أن تكون حارضا هناك«.

قائد القيادة الشــــــمالية األميركية : إنها روســــــيا وليست الصين

ــه جـــونـــســـون ــ ــال ــ ــب ــ ــق ــ ــت خـــــــالل اســ
ــزم بــــإبــــرام ــ ــت ــ ــل ــ ــايـــــدن غـــيـــر ُم بـــ
ــع لندن اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الـــحـــّرة م

رفض الرئيس األمرييك جو بايدن خال استقباله يف البيت 
األبيض رئــــيس الوزراء الربيطاين بوريــس جونــسون، 
االلتزام بإبرام اتــــفاقية للتجــارة الحرّة مع اململكة املّتحدة، 
مكتفياً فقط بالقول إّن »املحادثات تتواصل« بهذا الشــأن بني 

البلدين.
ورّداً عىل ســؤال بشــأن إمكانية إبرام اتفاقية كهذه، قال 
بايــدن للصحافيني، يف املكتب البيضوي وقد جلس إىل جانبه 
جونسون، إنّه »يتعنّي علينا العمل عليها«، مضيفاً  أّن »املناقشات 

مستمرّة« حول هذا املوضوع بني البلدين.
وخال لقائه جونسون وّجه بايدن تحذيراً شديد اللهجة إىل 
ضيفه، مؤكّداً له أنّه »ال يرغب عىل اإلطاق« يف رؤية »الحدود 
اإليرلندية تتغرّي« بسبب خروج بريطانيا من االتّحاد األورويب، 
مؤكّداً أّن هذا األمر والتوّصل التفاقية تجارية بني البلدين هام 

»موضوعان مختلفان«.
وربطت رئيســة مجلس النواب األمــرييك الدميوقراطية 
نانيس بيلويس، األســبوع املــايض، بوضوح احرتام اتفاقية 
الســام يف أيرلندا الشــاملية التي تنص عىل حدود مفتوحة 

مع جمهورية أيرلندا، بأّي مفاوضات تجارية مع لندن.
وتجري الحكومة الربيطانية حالياً مفاوضات مع بروكسل 
حول العاقة التي سرتبط اململكة املتحدة مع االتحاد األورويب 

بعد »بريكست«.
مــن جهته، رّحب جونســــون بـ«التــــقّدم األخري يف 
العاقة بني لندن وواشــنطن«، واصفاً رفع القيود املفروضة 
عىل املســافرين األجانب الراغبني بدخول الواليات املتحدة بأنّه 

»رائع«.
كذلك، أشــاد جونسون باالتفاقية االسرتاتيجية التي أبرمت 
مؤّخراً بني باده والواليات املتحدة وأسرتاليا، والتي أثارت غضب 

فرنسا.
وقال املتحدث باســم جونســون، يف أعقاب مباحثاته مع 
بايــدن، إّن »رئيــس الوزراء والرئيس بحثا عــدداً من القضايا 
الدولية، مبا يف ذلك الصني وروســيا. واتفقا عىل أّن بريطانيا 
والواليات املتحدة ستتعامان مع تلك القضايا عىل أساس القيم 

املشرتكة«.

أعلنت الســلطات األوكرانية أن املساعد األول لرئيس الدولة، 
ســريغي شيفري، تعرض ملحاولة اغتيال أصيب خالها سائقه 
بجروح بليغــة. وأكدت الداخلية األوكرانية عىل صفحتها يف 
»فيســبوك« أن البحث جار عن أشخاص أطلقوا امس أكرث من 
10 طلقات نارية عىل ســيارة شيفري قرب قرية ليسنييك يف 

مقاطعة كييف، ما أسفر عن إصابة سائقها.
وأفادت تقارير صحفية بأن السائق أصيب بثاث رصاصات 

ونقــل إىل العناية املركزة يف حالــة خطرية، فيام مل يتعرض 
شيفري ألذى. ونرشت الرشطة الوطنية األوكرانية لقطات من 

موقع الحادث.
وربط مستشــار رئيس مكتب الرئيس األوكراين فادميري 
زيلينســيك بــني محاولــة اغتيال شــيفري والحملــة التي 
أعلنها الرئيس ضد رجال أعامل كبار تحت شعار محاربة حكم 

القلة )األوليغارشية(

ــة اغــتــيــال ــي مـــن مــحــاول ــ ــران ــ ــيــس األوك ــرئ ــجــاة مــســاعــد ال ن
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أعلن نادي ليفربول املنافس 
يف الــدوري اإلنكليزي املمتاز 
انه  األربعاء  أمس  القدم  لكرة 
ســيميض قدمــا يف خطط 
يف  رود  أنفيلد  مدرج  توسعة 
ملعبه أنفيلد، وسيقيم احتفاال 

رسميا األسبوع املقبل.
وستشــهد إعــادة تطوير 
املــدرج إضافة ســبعة آالف 
مقعد إضايف إىل ستاد أنفيلد، 
اإلجاملية  ســعته  يرفع  مام 
إىل أكرث مــن 61 ألف متفرج 
ويجعلــه ثالث أكرب ملعب يف 
بعد  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري 

ســتاد أولد ترافورد ملعب مانشسرت يونايتد 
وستاد توتنهام هوتسبري.

وحصل النادي يف حزيران عىل إذن مجلس 
مدينة ليفربول للميض قدما يف خططه. كام 
حصل عىل الضوء األخــر لتنظيم ما يصل 
إىل ست حفالت ومناسبات كربى يف االستاد 

خالل خمسة مواسم.
وقال آندي هيوز مديــر ليفربول »لقد كنا 
واضحني منذ البداية... أننا بحاجة إىل تعاون 
الســكان املحليني... لننفذ بنجــاح الخطط 
قابل  أن املرشوع  باملجمع، ولضامن  الخاصة 
»كنا  وتابع  املاليــة.  الناحية  للتطبيق مــن 
بحاجة إىل يقني بشــأن تقدم هذا املرشوع، 
ونحن اآلن يف وضع يسمح لنا بامليض قدما. 
لقد بدأنا هذه الرحلة يف عام 2014 ونشــعر 

باالمتنان للجميع عىل مساهامتهم«.
ومــن املتوقــع أن تخلق توســعة مدرج 
أنفيلد رود حــوايل 400 وظيفة جديدة يف 
أيام املباريات. ومــن املرجح أن تنتهي أعامل 
توســعة املدرج قبل بداية موســم 2023-

الثاين  املركز  صاحب  ليفربول،  ويحل   .2024
يف الدوري، ضيفا عىل برنتفورد يوم السبت 

القادم.

{ كلوب {
اىل ذلك، أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول 
بقوة شــخصية تاكومــي مينامينو بعدما 
الدويل من مشــاكل  الياباين  تعاىف الالعب 
الفوز 0-3  اإلصابات وســجل هدفني خالل 
عىل نورويتش سيتي يف كأس رابطة األندية 

اإلنكليزية لكرة القدم أول من أمس الثالثاء.
وشارك الالعب البالغ عمره 26 عاما، والذي 
قىض املوســم املايض معارا يف ساومثبتون 
قبل التعرض إلصابة يف الفخذ هذا الشــهر، 
ألول مرة مع ليفربول هذا املوســم وســجل 

هدفني بينام أضاف ديفوك أوريجي هدفا.
»إنه يف لحظة  للصحافيــني  وقال كلوب 
رائعة. أعرف أنــه مل يلعب كثريا لكنه أصيب 
يف الوقت اليسء، وعــاد وتعاىف«. وأضاف 
»هذا ليس سهال لكنه صاحب شخصية قوية 
واســتمتع باملباراة. هذا مهم من أجله وهذا 

مهم من أجلنا، لذا سنساعده وسيساعدنا«.
وأجرى كلوب تسعة تغيريات عىل التشكيلة 
األساســية وأرشك الشــابني كايد جوردون 
وكونور بــراديل، كام دفع بالعب األكادميية 

تايلر مورتون بني الشوطني.
وأشــاد املدرب األملاين كثريا بــأداء العب 
الوســط املهاجم جــوردون البالغ عمره 16 

عاماً.

وقال كلوب »حسنا إنه جيد وهذا ما ميكن 
قوله عنه. يحتــاج إىل تطويــر الكثري من 
تحتاج  األشياء  من  الكثري  وهناك  األشــياء، 
إىل االستقرار، ويحتاج إىل تعلم الكثري، لكنه 
ميلــك أيضا الكثري«. وأضاف »نحن ســعداء 
بوجوده معنا وســنعامله بحرص.. ودعوين 

أقول إنه صاحب موهبة كبرية«.

{ غوميز: أتطلع
إىل تعويض الوقت الضائع {

عىل صعيد آخر، أبدى جو جوميز العب قلب 
دفاع ليفربــول اإلنكليزي، رغبة يف تعويض 
الوقــت الضائع لكنه ســيتحىل بالصرب يف 
مساعيه للعودة إىل املشاركة بانتظام ضمن 

التشكيل األسايس خالل املوسم الجاري.
وكان اإلنكليــزي الــدويل جوميز قد قدم 
رشاكة هائلة مع فريجيل فان دايك يف دفاع 
ليفربول خالل موســم 2019 - 2020 الذي 
شــهد تتويج الفريق بلقب الدوري اإلنكليزي 
اليرسى  الركبة  أوتار  املمتاز، لكنه أصيب يف 
من  اســتبعاده  ليجرى  الثــاين  ترشين  يف 

املشاركة طوال مثانية أشهر.
تشارلتون  مدافع  غوميز،  استعاد  أن  وبعد 
لياقته من جديد، شارك طوال 90  الســابق، 
دقيقة للمرة الثانية هذا املوسم خالل املباراة 
التي فاز فيها ليفربول عىل نورويتش سيتي 
3 - 0 الثالثــاء يف الــدور الثالث من بطولة 

كأس رابطة املحرتفني اإلنكليزية.
وكان غوميز قــد لعب 90 دقيقة أيضا يف 
املباراة التي انتهت بفوز ليفربول عىل ميالن 
3 - 2 يوم األربعــاء املايض يف دوري أبطال 

أوروبا.
ويف الوقت الذي يشارك فيه جويل ماتيب 
إىل جانب فان دايك يف الدفاع يف منافسات 
الدوري، قال غوميز إنه ســيكون مستعدا إذا 
تلقى اإلشارة للمشــاركة يف الدوري قريبا، 
من جانب املدير الفني يورغن كلوب، حســب 
ما ذكرته وكالة األنبــاء الربيطانية »يب إيه 

ميديا«.
نادي  وقال غوميز يف ترصيحــات ملوقع 
القمة،  أننــي يف أحد فرق  ليفربول: »أعرف 
ومحــاط مبجموعة مــن الالعبني املذهلني، 
وكونك جــزءا من هذا يحتــم عليك محاولة 

القيام بدورك لدفع الفريق«.
وأضاف :«أنا أســتمتع بكــوين جزءا من 
الفريق وبكوين الئقا. إنني يف مكان هائل مع 
أشــخاص رائعني وناد كبري. عيل االستمتاع 
بهذا وأن أكون مســتعدا عندما يحني الوقت 

)للمشاركة بانتظام من جديد(«.

ليفربــــــول يؤكد املضــــــي قدماً في مشــــــروعه الجديد
ويورغــــــن كلــــــوب يثني علــــــى العبيه الشــــــباب 

يورغن كلوب

علــق البولنــدي روبــرت 
كافة  عىل  ليفاندوفســي، 
حول  والتكهنات  الشــائعات 

مستقبله مع بايرن ميونيخ.
عاما  الـ33  صاحب  وتسلم 
الذهبي، وذلك  الحــذاء  جائزة 
املايض  املوســم  أنهى  بعدما 

برصيد 41 هدفا.
وأبرزت شــبكة »ســكاي 
ترصيحات  أملانيا«  ســبورت 
املهاجم البولندي عقب تسلمه 
مضطرا  »لست  قائال  الجائزة، 
إلثبات نفيس يف دوري آخر«.

مواجهة  »ميكنني  وأضاف 
أفضل الفرق من مختلف الدوريات يف دوري 
أبطال أوروبا، وال يشــغلني أي يشء آخر يف 
الوقت الراهن أكرث من فريقي، الذي أركز معه 

بنسبة  100  %«.
انتهاء  العمــر وقرب  ويف ظل تقدمه يف 
عقده مع النــادي البافاري يف صيف 2023، 
قال ليفاندوفسي »العمر مجرد رقم، وأشعر 

بأين يف أفضل أحوايل عىل اإلطالق«.
وزاد »أعلــم أنه بإمكاين االســتمرار يف 
اللعب عىل أعىل مســتوى لســنوات أخرى، 
أن أصبح  ذلك، وآمل  وجسدي يساعدين عىل 
أنني ســأبقى هنا، وسأظل هنا  أفضل، كام 

لفرتة طويلة«.
وأكد أنــه يتنافس مع نفســه وليس مع 

ليونيل مييس وكريستيانو رونالدو.
وقال ليفاندوفســي لدى سؤاله حول ما 
والربتغايل  باألرجنتيني  مقارنتــه  أمكن  إذا 
»أتنافس مــع نفيس. ما فعلــه االثنان هو 
يشء قد ال يتكرر. ولكن أنا يف مســتوى ما 
أســتطيع تقدميه. وهــو يشء يتطلب مني 

العمل وااللتزام«.
وقال »تجربتي مثينة. أشعر بأنني بدنيا يف 
حالة جيدة. فحوصايت الطبية تدعو للتفاؤل. 
هذا يعني أن جسدي يسمح يل باللعب لبضع 

سنوات بهذا املستوى«.

{ رئيس بايرن: الحذاء الذهبي 

رشف كبري لليفاندوفسي {
اىل ذلك، أثنــى هربرت هايرن، رئيس بايرن 

ميونيخ، عىل احرتافية العبه البولندي روبرت 
الحذاء  بجائــزة  بعد فوزه  ليفاندوفســي، 

الذهبي عن عام 2021.
وقال هايرن يف ترصيحات للموقع الرسمي 
لبايرن ميونيخ: »هــذا اللقب هو رشف كبري 

لروبرت ليفاندوفســي، ليس فقط ألهدافه 
العديدة، لكن للنموذج االحرتايف املثايل الذي 

يقدمه كل يوم«.
وأضاف: »ليفا يســتحق هــذا اللقب بعد 
الالعــب الذي لن يُنىس غــريد مولر، ليكون 
يتم  الذي  بايــرن ميونيخ  الثاين من  الالعب 

تكرميه بالحذاء الذهبي«.
وجــاء النجم األرجنتينــي ليونيل مييس، 
املتــوج بالجائزة 6 مــرات، يف املركز الثاين 
اإلسباين  برصيد 30 هدفا سجلها لربشلونة 
يف املوسم املايض، قبل أن ينتقل إىل باريس 

سان جريمان الفرنيس.
الربتغايل كريستيانو رونالدو  النجم  وتاله 
برصيد 29 هدفا سجلها ليوفنتوس اإليطايل، 
قبل أن ينتقل إىل مانشسرت يونايتد اإلنكليزي.

وكان تشــريو إميوبيــيل العب التســيو 
اإليطايل، قد فاز يف العام املايض بالجائزة.

{ أوليفر كان {
مــن جهته، أشــاد أوليفــر كان، الرئيس 
البولندي  لبايرن ميونيــخ، بعقلية  التنفيذي 
روبــرت ليفاندوفســي، مهاجــم الفريق 
الذهبي  الحذاء  بجائــزة  فوزه  بعد  البافاري، 

لعام 2021.
الرسمي  وقال كان يف ترصيحات للموقع 
لبايرن ميونيخ: »روبرت ليفاندوفســي هو 
أفضل العب يف العامل لهذا العام لســبب ما، 
أهدافــه تقول كل يشء واســتمراريتها هي 

تعبري عن مدى صعوبة عمله كل يوم«.
وأضاف: »لقــد صنع التاريــخ يف بايرن 
ميونخ، ســواء مع فريقه أو شــخصًيا، هو 
مثال جيد آخر عىل كيفية عثور كبار الالعبني 
الدوليــني عــىل موطن ريــايض يف بايرن 
ميونخ، وقضاء أفضل سنوات حياتهم املهنية 

هنا، والفوز بالعديد من األلقاب«.

ليفاندوفســــــكي : هــــــذا موقفي من مغــــــادرة بايرن

ليفاندوفسيك مع الحذاء الذهبي

والصيد  للرمايــة  اللبناين  اإلتحــاد  نظّم 
مسابقة  بالرماية عىل األطباق وهي املرحلة 
الخامســة من بطولة لبنان لسنة 202۱يف 
الرمايــة عىل االطباق مــن الحفرة األوملبية 
»تراب« لفئة)أ( ممتازوالتي اجريت عىل حقل 

نادي الصخور الريايض للرماية.
شارك يف املســابقة 24 رامياً ب بحضور 

رئيس النادي املضيف  سليم مسعود.
وجاءت نتائج مرحلة التصفيات عىل 125 
طبق للرماة الستة األوائل عىل الشكل التايل:

125/115 -أحمد دعكور: 
125/111 -أالن موىس: 
125/110 -اييل بجاين : 
125/108 -طالل كرم : 

-وسام محـمد :125/107
125/105 -رشبل كامل: 

وحســب النظام الجديد املتبع يف االتحاد 
املؤلفة  التصفيات  يف  يتأهل  للرماية  الدويل 
من خمس جوالت الرماة الستة الذين أحرزوا 
أعىل مجمــوع اهداف من اصــل 125 طبق 
نهائية  النصــف  الجولة  يدخلــون  ثم  ومن 
يرمــي كل من الرماة طلقــة واحدةعىل 25 
طبق. بعدها تجــرى املرحلة النهائية الحراز 
املركز األول والثــاين والثالث، اذ تضاف عىل 
النتيجة املحققــة يف املرحلة النصف نهائية 

استبعاد  ويتم  لألول  أطباق  نتيجة خمســة 
الرامي الذي حصل عىل أقل عدد من االصابات 
.وبعدها تجري الرماية عىل خمســة أطباق 
اضافيــة أخرى ويتم اســتبعاد الرامي الذي 
حصل عىل أقل عدد مــن االصابات ويحصل 
ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا« عندها يعرف 

من الذي فاز باملرتبة الثالثة.
وأخريا« تحســم النتيجة بني األول والثاين 
بعد الرمــــاية عىل عــرشة أطباق يف آخر 

الجولة. 
لذا جاءت النتائج عىل الشكل التايل:

اذ  الرامي رشبــل كامل  -املركزالســادس 
حصل عىل 14 من أصل25 

اذ  محـــمد  وسام  الرامي  -املركزالخامس 
حصل عىل 18 من أصل 30

اذ حصل  الرامي طــالل كرم  -املركزالرابع 
عىل 22 من أصل35 

-املركز الثالث الرامي أحمد دعكور اذ حصل 
عىل 27 طبق من أصل 40

-املركز الثــاين الرامي أالن موىس وحصل 
عىل36  طبق من أصل 50.

واحرز املركــز األول الرامــي اييل بجاين 
وحصــل عىل 39 طبــق من أصــل 50 يف 

الجولتني النصف نهائية والنهائية. 
أرشف عىل التحكيم ناجي الهاشم. 

رمايــــــة : ايلــــــي بجاني بطــــــل املرحلة الخامســــــة
مــــــن بطولــــــة لبنــــــان للتــــــراب الفئــــــة )أ( ممتاز

الحكم هاشم يتوّسط الرماة الستة األوائل

سلســلة  ضمــن 
الرياضية  النشــاطات 
يف  ينظمهــا  التــي 
وبعــد   2021 صيــف 
الراحل  الالعــب  »دورة 
كرة  يف  بربــر  أنطوين 
كــرة  ودورة  الســلة« 
ينظّم  الناجحتني،  القدم 
نــادي عندقت الريايض 
الرماية  يف  مســابقة 
عــىل األطباق الســبت 
 25 فيه  الواقــع  املقبل 
البلدة. الجاري يف  أيلول 

مخصصــة  والــدورة 
والسيدات  الرجال  لفئتي 
جوائز  لهــا  وُرصــدت 
وعينية.وُحّددت  مالية 
عند  للتسجيل  آخر مهلة 
الساعة العارشة من قبل 
ظهر الســبت يف مكان 

املسابقة.

الـــســـبـــت ــت  ــ ــدق ــ ــن ــ ع ــادي  ــ ــ ــن ــ ــ ل ــة  ــ ــ ــاي ــ ــ رم دورة 

بوسرت دورة الرماية لنادي عندقت

يقيم  االتحاد اللبناين للووشــو كونغ 
فــو، وبالتعاون مع الســفارة الصينية، 
األســاليب  أشــهر  يف  رياضياً  نهــاراً 
الصينية الـ«تاي تيش« الذي يساعد عىل 
تقوية الجسد والروح األحد املقبل الواقع 
»برتونيات«  يف  الجــاري  ايلول   26 فيه 
والنصف  التاسعة  الساعة  )البرتون(من 
والنصف  السادسة  الساعة  حتى  صباحاً 
مســاء .وهذا ملخــص تعريفي عن هذا 

األسلوب:
التاي تيش   كــام  معروف يف الصني 
هو عبارة عن فن قتــايل داخيل دفاعي 
الظل  ملالكمــة  مشــابه  قديم  صينــي 
امتداد عدة  )Shadow Boxing( . وعــىل 
قرون بالصني، ظل تاي تيش مرياثاً رسياً 
للجيل  يعلمه  الناس وكان كل جيــل  بني 
القرن  خــالل  شــعبيته  تزايدت  التايل. 
العرشين ومورس عىل مســتوى العامل. 
الغراند ماسرت ميشال  الدورة  يحارض يف 

حاوي والغراند ماســرت أفيديس سريوبيان 
)6 دان يف التاي تيش وبطل العامل يف هذا 

األسلوب(.

ــاي تــشــي ــ ــت ــ ــوب ال ــ ــل ــــي أســ ــار ف ــهـ ــو : نـ ــ ــغ ف ــونـ كـ
ــيــة واالتـــحـــاد ــن ــصــي ــارة ال ــفـ ــسـ بـــالـــتـــعـــاون بــيــن الـ

بوسرت النهار الريايض الطويل

للتزلج  اإلتحاد اللبناين  وّقــع 
رئيســه  الثلج بشــخص   عىل 
فرادي كريوز إتفاقية تعاون مع 
رشكة«IntoSports LLC«ممثلة 
فابيان  إدارتها  مجلــس  برئيس 
اإلتفاقيــة  أســمر. وتتضمن 
لالتحاد اللبنــاين  الســامح 
لألندية اإلتحاديــة  و  للتزلــج 
الخليوي  التطبيق  إستعامل  حق 
»Mobile Application«لخاص 
بالرشكة لتسجيل الالعبني عىل 
الكشــوفات الرقمية وخلق رقم 
خاص بكل نــاد وكل العب. كام 

IntoSports LLCاتفاقية بيــــــن اتحاد التزلــــــج  و

خالل توقيع االتفاقية بني كريوز واسمر

ــرة  ــ ــك ــ ــدر نــــجــــوم ال ــصــ ــ ــت ــ رونـــــــالـــــــدو ي
2021 عــــــــــام  دخـــــــــــــاً  األكــــــــثــــــــر 

يونايتد  ال يعيش كريســتيانو رونالدو، نجم مانشســرت 
اإلنكليزي حالة مــن التألق داخل امللعــب فقط، ولكن عىل 

مستوى الدخل أيضا.
ونرشت مجلة »فوربس« األمريكيــة، قامئة ألكرث العبني 
كرة القدم جنيا لألرباح للعام 2021، وتصدرها كريســتيانو 

رونالدو متفوقا عىل النجم األرجنتيني ليونيل مييس.
وجاء يف مقدمة الالعبني األكرث دخال يف 2021 الربتغايل 
كريستيانو رونالدو نجم مانشسرت يونايتد بنحو 91.5 مليون 
إســرتليني، يليه األرجنتيني ليونيل مييس نجم باريس سان 

جريمان بأرباح وصلت 80.5 مليون إسرتليني
ويف املركز الثالث جاء الربازييل نيامر جناح باريس ســان 

جريمان، حيث وصلت أرباحه إىل 69.5 مليون إسرتليني 
جاء الفرنيس كيليان مبايب نجم باريس سان جريمان رابعا 

بعدما وصل دخله إىل 31.5 مليون إسرتليني.
أما النجم املرصي محمد صالح العــب ليفربول اإلنكليزي 
وصل دخله السنوي إىل 30 مليون إسرتليني وحل يف املرتبة 
الخامسة، ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسي العب بايرن 

ميونخ بـ26 مليون إسرتليني.
اإلسباين أندريه إنيستا العب فيسيل كويب الياباين جاء يف 
املرتبة الســابعة، حيث وصل دخله يف 2021 إىل 26 مليون 
جنيه إســرتليني يليه الفرنيس بول بوغبا العب مانشســرت 

يونايتد بـ25 مليون إسرتليني.
أما الويلزي غاريث بايل الذي يعيش أسوأ حاالته الفنية يف 
امللعب حل يف املركز التاسع يف قامئة األكرث دخال يف 2021 
بـ23.5 مليون جنيه إســرتليني، يليــه زميله يف ريال مديد 
البلجيي إيدين هازارد بدخل وصل 21 مليون جنيه إسرتليني.

ــي ــ ــس ــ ــي ــ كـــــــــــومـــــــــــان يــــــتــــــهــــــم م
ــة ــ ــون ــ ــل ــ ــرش ــ ــة ب ــ ــق ــ ــي ــ ــق ــ ــاء ح ــ ــ ــف ــ ــ ــإخ ــ ــ ب

يرى الهولنــدي رونالد كومــان مدرب فريق برشــلونة 
اإلسباين أن ليونيل مييس نجم فريقه السابق هو من أخفى 
حقيقة الفريق.  ورحل ليو عن صفوف البارسا صوب ملعب 
بارك دي برانس، يف باريس، لالنتقال باريس ســان جرمان 
الفرنيس هذا الصيف بعد عالقة 21 سنة بينه وبني برشلونة، 

منها 17 بقميص الفريق األول.
وقــال كومان يف ترصيحــات نقلتها صحيفــة »موندو 
ديبورتيفو« اإلسبانية: »مييس أخفى كل يشء يف برشلونة، 

مشاكل النادي كانت مخفية يف عهده«.
ويرى مدرب هولندا السابق أن إمكانيات مييس وتأثريه كان 

لهام الدور الكبري يف إخفاء حجم أزمات النادي.
وشــدد كومان عىل أنه غري نادم عــىل الرحيل عن تدريب 
هولندا من أجل برشــلونة، مؤكداً: »يف تلــك املواقف، أختار 
األفضــل يل ولفريقي«. وعاىن برشــلونة منذ تويل كومان 
تدريب الفريق من بعض املشــاكل البعيدة عن الجانب الفني، 
بينها رحيل نجوم بحجم مييس والفرنيس أنطوان غريزمان 

وقبلهام األوروغواياين لويس سواريز. 
ومل يحقق املدرب الهولندي أي نجاح يذكر مع برشــلونة، 

باستثناء التتويج بكأس امللك املوسم املايض. 

بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو يــــؤخــــر عــــــــودة مــيــســي 
ــر ســـيـــتـــي ــ ــت ــ ــس ــ ــش ــ ــان ــ مـــــــن أجـــــــــل م

أفاد تقرير صحفي فرنيس، أمس األربعاء، بأن األرجنتيني 
ماوريســيو بوكيتينو، املدير الفني لباريس سان جريمان، ال 

ينوي الدفع بنجمه ليونيل مييس يف لقاء مونبلييه.
وتأكد غياب مييس عن لقــاء اليوم أمام ميتز، يف الجولة 
الســابعة للدوري الفرنيس بســبب اإلصابة، عىل أن يكون 

جاهزا قبل لقاء السبت أمام مونبلييه.
ومع ذلك، وبحســب صحيفة »ســبورت« الفرنسية، فإن 
بوكيتينو يرفض االســتعجال يف الدفــع مبييس، مع منحه 
مزيدا من الوقت للتعايف. ويستهدف بوكيتينو أن يكون مييس 
يف كامل جاهزيته قبل لقاء مانشسرت سيتي بدوري األبطال، 
واملقرر له يوم الثالثاء املقبل. وأعلن باريس ســان جريمان، 
الثالثاء، إصابة مييس بكدمة يف ركبته اليرسى، تعرض لها 
خالل مباراة ليون األخرية يف الــدوري. وكان قرار بوكيتينو 
باستبدال مييس أمام ليون قد أثار غضب الدويل األرجنتيني، 

الذي رفض مصافحة مدربه بعد الخروج من امللعب.

وقت إلــى  يحتاج  بــرويــن  دي   : ــوال  غــواردي
اعرتف بيب غوارديوال مدرب مانشســرت ســيتي، برتاجع 
مســتوى صانع ألعاب فريقه كيفني دي بروين، مشــريا إىل 
أنه ســيكون بحاجة لبعض الوقت، الستعادة مستواه.  وقال 
غوارديوال إن دي بروين يحتاج للوقت بعد عدة إصابات، وذلك 
رغم مستواه القوي خالل فوز سيتي عىل ويكومب واندرارز 
يف كأس رابطــة األندية اإلنكليزية لكــرة القدم. ودخل دي 
بروين التشكيلة األساســية للمرة الثانية فقط هذا املوسم، 
وسجل هدفا واســتمر 90 دقيقة ليساعد سيتي حامل اللقب 
عىل الفوز 6-1 عىل ويكومــب، لكن غوارديوال قال إن العبه 

البارز كان يحتاج إىل »فرتة إعداد مناسبة قبل املوسم«.
وعاىن دي بروين )30 عاما(، الــذي يعد بني أفضل العبي 
الوســط يف العامل، مــن إصابة يف وجهه خالل خســارة 
سيتي أمام تشــيليس يف نهايئ دوري أبطال أوروبا يف أيار 
املايض، وشــارك مع بلجيكا خالل الهزمية أمام إيطاليا يف 
دور الثامنية لبطولة أوروبا 2020 وتعرض إلصابة يف أربطة 

الكاحل.
وقال غوارديوال: »بطولة أوروبــا مل تكن مثالية لكيفني، 
وبعــد أن تعرض لإلصابة مع املنتخــب، أحتاج بعض الوقت 

ليصبح الئقا وأن يكون مستعدا من الناحية البدنية«.

كريستيانو رونالدو

رونالد كومان

اإلتحاد  إنجاز جميع معامالتهم مع  تخولهم 
واإلطالع عىل كل مراسالت اإلتحاد من خالل 

.»Push Notification« هذا التطبيق وخدمة
التي  الســباقات  كام ميكن متابعة نتائج 

ينظمها اإلتحاد مبارشة عرب التطبيق.
اإلتفاقيــة  تطوير وتفعيل  كام  تضّمنت 
املوقع اإللكــرتوين الخاص باالتحاد اللبناين 

للتزلج.



1ـ ماكابا، مستعّدون

2ـ حليم الرومي، آبا

3ـ مارد، سّواح، بو

4ـ دم، روبريتس، يحّل

5ـ عارم، انتقته، حّي

6ـ بن، اكلت، بلده، دبس

7ـ أنا، وّدي، أمحل

8ـ أرّد، رأي، اكامل، الدا

9ـ لويس أبو رشف، الريسا

10ـ نيكيتا خروتشــوف، 

كّب

11ـ هج، ال، أنوي، يتلون

12ـ الباسل، كراهته، نويّت

13ـ برين، سأمي، بيتها، ان

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  بول ديشانيل 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينة يف إيران. 

2ـ لّقَب باالسخريوطي.

3ـ أكل الطعام، نهر يف 

سويرسا. 

4ـ ريقُه ولُعابه. 

5ـ طّربُتم الصوت.

شاعر أملاين.

2ـ يكــرسون ويدّقون 

اليشء. 

3ـ خصب، قصَد املكان. 

4ـ أسالَت وأماعت. 

5ـ قصَدهم وجاءُهم. 

فيلســوف وأديب إشتهر يف العهد العبايس. كان من 

مشــاهري البلغاء الفصحاء الذيــن يرضب بهم املثل يف 

البالغة. ومن الفالســفة الذين يشار اليهم بالبنان يف 

علم املنطق والفلسفة. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت: 

4+3+8+2+5 فنانة مرصية راحلة. 

9+1+3+6 من الطيور. 

4+7+6+8 مدينة سورية. 

2+11+5 جوهرة. 

10+11+1 وّزَع عىل. 

11+8+6 شهر هجري. 

10+7+2 غصن.

1+4 مدينة إيرانية. 

1ـ ما إســم الراقصة واملمثلــة  املرصية الراحلة التي 
إســمها األصيل بدرية محمد كريم، وغرّيت إسمها بناء 

عىل طلب املتعهد الفّني؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــا إســم املرسحية التي هي مــن أعامل األخوين 
رحبــاين، وبطولة فريوز ووديــع الصايف، وقدمت يف 

مهرجانات بعلبك سنة 1973؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية ســنة تأسست يف ضبية رشكة ضخ املياه 
اىل مدينة بريوت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اسم الطائر الشديد الحذر، الذي يتغذى باألسامك 

ويلّقب بـِ مالعب ظلّه؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ مــن كان رئيس الحكومــة اللبنانية عندما أعطيت 
املرأة حق االنتخاب والحقوق السياسية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما إســم املخرج اللبناين الذي أخرج األفالم التالية: 

عيب يا رستم، الزوجة املفقودة، و أيام اللولو؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اســم العاصمة األوروبية املشهورة مبتاحفها 
وقصورها، وتكونت سنة 1872 من اتحاد مدينتني؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم أول عائلة صنعت األجراس يف لبنان؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم ملكة جامل لبنان لعام 2007 التي إنتخَبت 

يف كازينو لبنان يف 27 نيسان عام 2007؟

1ـ محمد عبد الوهاب
2ـ األمان، رو، جيّل

3ـ كري، أدين، بر
4ـ أم درمان، سيالن

5ـ با، كاراكاس
6ـ السبيل، أيب، لّس

7ـ روي، تويوتا
8ـ موارد، شأنكم

9ـ سمحت، بيار خوري

10ـ يت، سال، كفريا
11ـ ندعم، هّب

12ـ داويته، إلَتِفتي
13ـ وّب، حق، االش، هتَّ

14ـ ناولتهم، روي
15ـ حليفتنا

16ـ دالس، لو
17ـ حّب، داكوتا

18ـ يرسا، ِبنني

؟ من هو
من هي؟

1ـ قضــاء لبنــاين، بعــد 
الهواية. 

2ـ ممثلة منســاوية أملانية 
راحلة، شحم. 

3ـ يشــّق اليشء، عشــب 
لت وحّسنت.  يابس، جمَّ

4ـ رئيس لبناين راحل، شدة 
ومحنة. 

5ـ حرف نصب، رفَق باالبل، 
تُرّدد يف لعبة الطاولة، برغي. 

6ـ طــرّي ولنّي، املنترش من 
رائحة الطيب، ماركة صابون.

7ـ غنــّي، نوع من الســمك 
املفرتس، سهم باألجنبية.

8ـ ماركــة غــاالت، للنفي، 
بيان. 

9ـ زاوَل العمل، من الفراعنة، 
أنشأَ.

الجاهلية،  أوثــان  من  10ـ 
عندي، أرسَع يف الكالم.

11ـ رقاد، يجاوب، ُمقِبل. 
12ـ بلدة يف الجنوب، بحر، 
االســم الثاين لوزيــر لبناين 

سابق. 
13ـ تحمل الــيشء، يُظهر 
خــالف ما يبطن، رئيس القوم 

ومقدامهم.
14ـ نهــر يف الهند، أَشــّد 

العطش.
15ـ ســّنور، عملة اليابان، 

أرسَع الرُجل.
16ـ والية أمريكية. 

17ـ االســم الثــاين ملمثل 
أمرييك راحل، يَغرّيه. 

لبنانية صاحبة  18ـ مغنية 
الصورة، حامم بَّري.

وعازفــة  مغنيــة  1ـ 

وأديبة وشــاعرة اشتهرت 

يف العرص العبايس. 

2ـ مغــوار، مــن ملوك 

إنكلرتا. 

3ـ أبغض وأكره، منيش، 

ميناء. 

4ـ نوتــة موســيقية، 

ثرى، كاتَب، ينترش الخرب. 

5ـ بَّجوها، قرض مؤجل، 

ضعفهم.

6ـ أجــّد وأجتِهــد يف 

العمل، يخصك، لقب غريب، 

ميرّنون.

يف  مدينة  للنهــي،  7ـ 

فنانة  ايطاليــا،  شــامل 

مرصيــة، فائــدة غــري 

مرشوعة. 

8ـ رئيــس وزراء ياباين 

راحل، مغنية لبنانية. 

9ـ من املعادن، اضطرَم، 

يحن قلبه، سال. 

الجــرس،  10ـ تقــرع 

الصق النسب، ضد خالفُه، 

الثاين لوزير لبناين  االسم 

راحل. 

11ـ الواحــد بعد اآلخر، 

عىل  يجالس  عربية،  دولة 

الرشاب.

الوقــت،  صــار  12ـ 

نوتة  قتال،  طائرة  األملعّي، 

موسيقية. 

13ـ من ملوك فرنســا، 

، رشِه.  سبَّ

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(

أمورك العملية تتقدم بيرس. ابتسم وعد اىل 

ما كنت عليه ســابقا من الفــرح، ألنه ابتداء 

من هذه املرحلة ســيدخل الحظ السعيد حياتك 

الخاصة. 

اســلوبك يف التعامل مع املحيطني بك هذه 

اآلونــة ال بــأس به، ولكن هنــاك من يتهمك 

باألنانيــة والخبث. حافظ عىل هدوء أعصابك 

وطيبتك. 

ال تدع ذكريات املايض السعيد تكبلك. حارب 

القلق والعزلة عن طريق تلبية الدعوات املريحة 

لك. اضحك للدنيا وكن أكرث مرحا وفرحا. 

تفاهم طيب مع الجميع تقريبا اذا استطعت 

التحــيل بالحكمة واالرادة القوية الحســنة. 

الفلــك يعدك قريبا بأرباح مالية ال بأس بها مل 

تكن تتوقعها. 

اهــدأ وال تترسع يف هــذه املرحلة املحرّية. 

معالجــة األمور مــع الطرف اآلخر ليســت 

مستحيلة. عليك باملبادرة أنت أوال لتنهي كافة 

املشاكل والصعوبات.

مرحلــة اســتقرار يف الشــؤون العملية 

واملالية، ولكن حاول عدم توزيع نفســك يف 

عدة اتجاهات، امنا اعمل عىل حرص نفســك 

يف نقطة منتجة واحدة.

أنــت قادر هذه الفرتة عىل أن تتناغم مع من 

حولك بسهولة من دون أي تعقيد لألمور. أحد 

األقرباء سيســاعدك باخالص يف حل مسألة 

شخصية. 

أنت كريم، حســن الخلــق وصادق، فتعمل 

بإخــالص وصمت. صداقة جديدة ســتدخل 

حياتــك ويكون لها التأثــري الكبري يف أمورك 

املهنية والعملية. 

لقد توصلت بصورة ال يرقى اليها الشــك اىل 

اثبــات كفاءتك العاليــة ومقدرتك يف العمل، 

ولكن ال تتجاهل فكرة معينة تخطر دامئا عىل 

بالك. 

ابتعــد عن الضجيج واملناقشــات العقيمة 

املزعجة. هنــاك تقلّب عىل الصعيد العاطفي، 

والسبب غريتك الشــديدة عىل الحبيب، ولكن 

انتبه يك ال تثري العواصف. 

  تندمج مع بعض الزمالء الذين تعمل معهم 

يف مؤسسة واحدة وهذا ما يجعلك تبتعد عن 

أقــرب الناس إليك. وضعك املايل حســن ويف 

حالة إستقرار.

ستشــعر ببعض القلق مام يدور حولك من 

أمور. اخرت املناسبات املريحة التي ال تتعارض 

مع تطلعاتك وأفكارك. برهن عن لطف ولباقة 

مع املقربني منك. 

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(

احرتام
انسان
أوروبا
اوسلو
انكلرتا

الربازيل
أرمينيا
األردن

الرياض
استنبول

اعتناء
بولونيا
باريس

بوخارست
بحر

جنوى
جرن

جيجون
جرائد

دواوين
دهان

دامنارك
دفة
دكار

رانغون
روبل

رمز
رماد
راشد
سنة

سانتوس
رسور

سامرة
علوم

عصافري
عايدة

عقد

فخ
فجر

فانوس
فهد

فينيسيا

فولتري

قربص.

الحل السابق

الحل السابق

 بادن بادن

الخميس 23  أيلول  2021

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

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ تشارلز ديكنز. 

2ـ يوبيل اللؤلؤيئ. 

3ـ سنة 1919

4ـ أويب. 

5ـ يف الجزائر. 

6ـ تريليون. 

7ـ ناصيف مجدالين. 

8ـ الكواري. 

9ـ توتياء البحر.

1ـ ناتال. 

2ـ يعقوب. 

3ـ متأّمل. 

4ـ أقطاب. 

5ـ ردع.

1ـ نيامر. 

2ـ اعتقد. 

3ـ تقاطع.

4ـ أومأ. 

5ـ لبلبة. 



 املافيــــــــــات تحكــــــــــم البلــــــــــد  »وجنــــــــــون األســــــــــعار والطوابيــــــــــر« مســــــــــتمران وتحقيقــــــــــات املرفــــــــــأ »اللغــــــــــم األكبــــــــــر«
جهــــــــــد  اميركــــــــــي ســــــــــعودي الجراء االنتخابات باشــــــــــراف دولي ورعايــــــــــة لوائــــــــــح الحــــــــــراك؟
غــــــــــزل عونــــــــــي جنباطــــــــــي فــــــــــي الجبــــــــــل يقلــــــــــق الحريــــــــــري وجعجــــــــــع وإرســــــــــان

الســــــــعودية بينهــــــــا  ودول عربيــــــــة  إيــــــــران  بيــــــــن  نيويــــــــورك  فــــــــي  املســــــــتوى  رفيــــــــع  لقــــــــاء 
ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع كل العقوبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي لرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تفضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات نوويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراء مفاوضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد إجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي يؤيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رئيسـ
وبوريـــــــــــــــل يعـــــــــــــــرب عـــــــــــــــن قلقـــــــــــــــه بشـــــــــــــــأن املســـــــــــــــار »النـــــــــــــــووي اإليرانـــــــــــــــي«

السودان: تبادل اتهامات بين العسكر والسياسيين حول االنقاب... البرهان: الجيش هو الوصي على الباد

أميركــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــون  قان مشــــــــــــــــــــروع  مــــــــــــــــــــن  »إســــــــــــــــــــرائيل«  لـــــــــــــــــــــ  عســــــــــــــــــــكرية  مســــــــــــــــــــاعدات  شــــــــــــــــــــطب 

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الخميس 23 أيلول 2021

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

اكراه وضبــط تدخالت الســلطة وقوى األمــر الواقع، 
واإلرشاف عىل الفرز وإصــدار النتائج واعتامد البطاقة 
املمغنطــة، والحد من املال االنتخايب وصوال رمبا إلصدار 
قــرار دويل اذا مل تتحقق هذه الرشوط، وهذا ما ترسبه 
الدوائر القريبة من منظامت الحراك، وتكشف عن وعود  
بدعم لوجســيتي ومايل  رغم تضارب املصالح األمريكية 
الفرنســية من هذا االستحقاق، فواشنطن تريده محطة 
لتحجيم   حزب الله ونفوذه ومنع إيران من تثبيت »الهالل 
الشيعي«  بينام فرنسا تريد االستحقاق   لضامن نفوذها 
والحــد من هيمنــة  الطبقة السياســية التي عارضت 
التوجهات الفرنسية وعرقلت تشكيل الحكومة خصوصا 
ان فرنســا ما زالت تنظــر إىل لبنان بأنها »امه الحنون« 
وهــو اخر موطئ قدم لها يف هذه املنطقة الحيوية، اما 
الرياض فرتيد االســتحقاق  محطة لتقليص نفوذ  حزب 

الله وإيران وكل محور املقاومة. 
وحســب املصادر، فان قوى الحراك تراهن عىل تشتت 
قوى  السلطة وتحديدا  ٨اذار،  مع جهد امرييك سعودي 
يفوق الخيال للخرق شــيعيا وتحديدا يف الَمقعد الشيعي 
يف جبيل بالتحالــف بني قوى  الحراك والقوات اللبنانية 
واالحزاب املســيحية والبناء عــىل هذا الخرق يف الجدار 
الشــيعي الصلب واملوحد، مضافا اليــه اضعاف النفوذ 
العوين يف جبل لبنان، والخرق مسيحيا يف مناطق الثقل 
الشــيعي، كام تدرك قوى الحــراك انها قادرة عىل الخرق 
سنيا يف ظل املعركة املفتوحة بني الشقيقني سعد وبهاء 
الحريري الذي بدأ اســتعداداته لخوض االستحقاق،كام 
ان الخرق ســهل درزيا يف عاليه وبــريوت بعد أن نالت 

قوى الحراك اكرب نســبة أصوات بــني الناخبني الدروز، 
باملقابل فإن َ القوى األساســية يف البالد تراقب  بعناية 
فائقــة »الغــزل الجبيل«  بني عون وجنبــالط وتحديدا 
بني جنبالط وباســيل عرب اجتامعات َمشرتكة وزيارات 
موحدة لالشــرتايك والتيار الوطني يف الشوف وعالية 
واملنت األعىل، فهل يتطور الغزل إىل »عقد زواج » انتخايب 
وفرض معادلة كبرية يف الجبل؟ وهذا االمر يشــكل قلقا 
فعليا لســعد الحريري يف إقليم الخروب وسمري جعجع 
يف الشــوف وطالل أرسالن  يف عاليه . والجميع يعرف 
ان حســابات جنبالط درزية اوال وجبلية ثانيا، واملصالح 
تحدد املســارات، وعىل هذا األساس يحدد تحالفاته يف 
كل االســتحقاقات و يعمل دون اية مجامالت وال يراعي 
اال بري فقط، اما عالقته مع الحريري ليســت جيدة »وال 
كيمياء« بينهام، ومع جعجع مقطوعة بســبب حسابات 

رئاسة الجمهوربة. 
هذه االجواء الدولية والعربية واجتامعات  الســفارات 
تتابعهــا جيدا قــوى  ٨ آذار وواثقة بان الجهد األمرييك 
العريب الحداث معادلة جديدة من باب االنتخابات والفوز 
باالكرثية  واحداث تغيريات جذرية يف كل املواقع املالية 
واإلدارية والعســكرية مع العهــد الجديد  وهم ورساب، 
وحلــم لن  يتحقق، وتدويل االنتخابات امر خيايل ويفجر 
البلد  وسقط عام 1٩٨2ولن يتكرر، وقوى ٨ آذار ستحصد 
األكرثية النيابية كام حصدت  يف املجلس الحايل   مهام 
بلــغ حجم التدخل األمرييك، واالنتخابات ســتكون بني 
مرشوعني  ومن ســيحصل عىل األكرثية النيابية سيدير 
 البلــد  وكل الخيــارات تصب لصالح محــور املقاومة .

ويف ظــل هذه الرهانات والــراع بني املرشوعني، فإن 
االنتخابات النيابية حســب مصادر عليمة ســتكون من 

أهم االســتحقاقات منذ استقالل لبنان، ولذلك فتحت كل 
االحزاب الورش التنظيمية   عرب تشكيل اللجان املركزية، 
وتنقيح لوائح الشطب واالستعانة مبراكز دراسات وخرباء 
لالحصاء، مع ســخاء مايل عرب مســاعدات اجتامعية، 
وإذا اقتضت«عدة الشغل« خلق توترات طائفية ومذهبية 
لرفع نســب التصويت فــال يشء مينع ذلك، مع حمالت 
اعالمية وســجاالت عىل »مد عينك والنظر«، ولذلك  فإن 
التزامــن بني التحضري لالنتخابات واألزمة الخانقة رمبا 
لن يسمح لحكومةَ ميقايت العمل بأجواء صحية سليمة، 
وباالضافة   إىل التوترات االنتخابية هناك ملف تحقيقات 
املرفأ حيث النتائج األولية للتحقيقات سرتفع من منسوب 
الخطاب الطائفي لدرجات غري مســبوقة، وال احد قادر 
عىل منع انتقال التوترات إىل الشــارع يف ظل معلومات 
ان القايض طارق بيطارحدد موعد 30 أيلول لالســتامع 
إىل الوزراء الســابقني نهاد املشنوق وعىل حسني خليل 
وغازي زعيرت كمدعى عليهم وإذا مل يحرضوا أمام القضاء  
قد يصــدر مذكرات توقيف بحقهم كام حصل مع الوزير 
السابق يوسف فنيانوس، ويف املعلومات أيضا أن الرئيس  
حسان دياب مع الوزراء السابقني املدعى عليهم  يحرضون 
لشــكوى  لتنحية القايض بيطــار عن هذا امللف، كام ان 
تنفيذ مذكرات  االعتقال  غري متوافر مطلقا، وهذا ما ظهر 
يف كالم نهاد املشــنوق أمام دار الفتوى، بألقول »عنوان 
حسان دياب يا امن الدولة هو دار الفتوى« وهذا يشكل اكرب 
غطاء سني لدياب وتاليا للمشنوق، كام ان الثنايئ الشيعي 
 لن يســمح بالدق يف الوزيرين زعيرت وعىل حسن خليل، 
وتشعب  هذا امللف ايضا مع  ترسيبات اعالمية عن اتصال 
بني القــايض بيطار والحاج وفيق صفا تبني ان العالقة 
له بتحقيقات املرفأ بل بشاحنة محملة بنيرتات األمنيوم 
يف البقــاع ورغم ذلك تواصل التحريض والبناء عىل هذا 

االتصال وصــوال إىل الهجوم عىل  حزب الله، ويف هذه 
الحالة فإن البطريركية املارونية ســتدافع عن فنيانوس 
والعامد قهوجي وقادة امنيني،  و عندها  سيفقد التحقيق 
وهجه وســيخرس أوراق قوة كــربى  اال اذا ادى الضغط 
الشــعبي  ألهايل الضحايا إىل تحصني املسار القضايئ 
وهذا امر مســتبعد الن الدق »بوكر دبابري« السلطة امر 
رمبا ال يقدر احد عىل تحمل  نتائجه، وقد يفجر »بلدا عن 
بكرة ابيه« يف ظل التشكيك بكل ما توصلت اليه تحقيقات 
القايض بيطار والطريقة التي رسب بها اإلسامء، فهل يتم 
تأجيل هذا امللف بفتح دورة اســتثنائية للمجلس النيايب 
تجمد االستدعاءات، وهذا األمر بيد رئيس الجمهورية الذي 
مل يقرر بعد؟ ولذلك فإن  امللف يشــكل  معضلة حقيقية 
ستواجه حكومة ميقايت وستصيبها  يف الصميم وتجعل 
اآلمال املعلقة عىل حكومته  من قبل البعض مبالغ فيها، 
وإذا عالجت   حكومة ميقايت  ملفات املحروقات بشــكل 
جدي بعد أن تجاوز ســعر الصفيحة 200 الف لرية دون 
وقــف طوابري الــذل اىل  رضب احتكارات أالدوية واملواد 
الغذائية واســتقرار  ســعر الدوالر بعد أن عاود ارتفاعه 
امس، وتخفيض »جنون األســعار«  املستمر رغم هبوط 
الــدوالر، وتامني هادئ لبداية العــام الدرايس مع تأكيد 
األســاتذة عــىل اإلرضاب املفتوح امــس، عرب  معالجة 
رسيعة خصوصا ان عىل رأس وزارة الرتبية »وزير ادمي« 
مســتعد لدرس املطالب،  باإلضافة إىل هذه امللفات فإذا 
متكنت الحكومة من اجراء    االنتخابات النيابية تكون قد 
حققــتَ ما يريده اللبنانيون منها حاليا، وفتحت الطريق 
مليقايت لرتؤس اول حكومة يف العهد الجديد، اما الرهان 
عىل منجزات كــربى امر َمبالغ فيه الن املافيات هي من 
يحكم البلد وتتالعب باألســعار  دون ذرة ضمري، والقدرة 

عىل محاسبة الكبار امر غري متوافر يف هذا البلد. 

إن بــالده »تدرس بشــكٍل جاد نتيجة املفاوضات الســابقة 
)حــول االتفاق النــووي(، والحكومة الجديدة ستســتأنف 

املفاوضات«.
وخالل لقائه منسق السياسة الخارجية لالتحاد االورويب 
يف نيويــورك، لفت عبــد اللهيــان إىل أن حكومة الرئيس 
اإليراين إبراهيم رئييس تســعى للحصول عىل نتيجة عملية 
يف املفاوضــات، مضيفاً »ال نضيع الوقت وال نقبل ســلوك 
أمريكا غري البناء، ولــن نعطل البلد بانتظار الوعود الفارغة 

سابقاً«. املجربة 
مــن جهته، قال مســؤول العالقات الخارجية يف االتحاد 
األورويب، جوزيــب بوريــل، إن مســؤولية أمريكا واضحة 
يف الوصــول للوضع الحايل لكــن ينبغي أن يتعاون الجميع 

للوصول إىل نتيجة ُمرضية.
وزيــر الخارجيــة االيراين قال أيضاً خــالل لقائه نظريه 
االملاين يف نيويورك إن »الحكومة االيرانية الجديدة لن تربط 

االقتصاد الداخيل باالتفاق النووي« .
وأضاف إن »عىل أمريكا أن تعلم أن مفاوضات فيينا ليست 
إلبــرام اتفاق جديد إمنا للتأكد مــن عودة كاملة ومضمونة 
المريكا لاللتزام بتعهداتها يف االتفاق النووي والقرار الدويل 
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وأوضح أن  تّوقع الشعب االيراين املحق هو ضامن املنافع 
االقتصادية من االتفاق النووي التي مل تتحقق بســبب نقض 

االطراف االخرى لعهودها .
مــن جهته، رّحب وزير خارجية املانيا باالتفاق االخري بني 
إيــران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكد عىل رضورة بذل 

كل االطــراف جهدا بنجاح مفاوضات فيينا .

كــام قال وزيــر الخارجية االيراين خــالل لقاءه نظريه 

الســويرسي »ال خيار أمام أمريكا ســوى إعــادة النظر يف 

سلوكها ونهجها«، مشدداً عىل أن عىل األمريكيني واألوربيني 

أن يظهــروا املرونة الالزمة لتحقق املحادثات النووية املقبلة 

ملموسة. نتائج 

هذا وكشف املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، سعيد 

خطيب زاده، أن مفاوضات فيينا  ســتنطلق من جديد خالل 

األســابيع القليلة املقبلة، الفتاً إىل أنه متّت إحاطة مجموعة 

دول )4+1( بهذا الشأن.

{ لقاء رفيع املســتوى يف نيويورك بني إيران 

ودول عربية بينها السعودية {
هذا وأكّد أمري عبد اللهيان، خالل اجتامع ملمثيل الدول املشاركة 

يف قمة بغــداد األخرية، أّن 
هام  والحوار  »الدبلوماسية 
السبيل لحل األزمات وتجاوز 
املشــاكل ورفــع اإلبهامات 
ذلك  وبدون  الخالفات،  وحّل 
ســتوظّف فرص وإمكانات 
وثــروات دول املنطقة لدعم 
واألزمات  العسكري  اإلنفاق 
وسيتواصل التوتر والحروب.

االجتامع،  يف  وشــارك 
إقامة  الذي ُعقــد يف مقر 
وزير الخارجية العراقي يف 
خارجية  وزراء  نيويــورك، 
أو مســؤولني كبــار مــن 
والســعودية  وتركيا  إيران 
واألردن  ومــر  والكويت 
وقطر وفرنســا، باإلضافة 
السياســة  مســؤول  إىل 
االتحــاد  يف  الخارجيــة 
عــام  وأمــني  االورويب، 
وأمني  العربية،  الجامعــة 
منظمــة التعــاون اإلســالمي، وأمني مجـــلس التعاون 

لخليجي. ا
وجــّدد أمري عبد اللهيان إشــادته بانعقــاد مؤمتر بغداد 
األخري، معترباً أنّه خطوة مهمة لدعم الســالم والتنمية يف 
املنطقة، كام أكّد دعم بالده لألمن واالســتقرار والتنمية يف 

العراق وباقي دول املنطقة.

الدميقراطي«.
وقال املســؤول الســوداين »تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس 
الوزراء وال ميكن ألي جهة أن تقود البالد وحدها«، كاشفا أن 
»اإلساءة للعسكريني أصبحت وسيلة للحصول عىل املناصب 

والكرايس«.
وأعلن الربهان أنه مر عىل إنهاء الفرتة االنتقالية، مؤكدا 

رغبته يف إنشــاء »دولة مدنية تقّدر دور العسكريني«.
وخاطب الربهان السياسيني بقوله »نجدد قولنا للسياسيني 
إن قواتنــا هي من أجهضت املحاولة االنقالبية«، موضحا أنه 

ال رغبة للجيش »يف االستيالء عىل السلطة«.
وأضاف الربهان »نريــد الدولة املدنية والدميقراطية التي 

يختارها الشعب السوداين عرب االنتخابات«.
وشــدد عىل أنه ال توجد حكومة منتخبة يف البالد، مؤكدا 
أن القوات املســلحة هي الوصية عىل أمن السودان ووحدته، 
وتحدث عن وجود »من يسعى لبث الفرقة يف صفوف القوات 

املسلحة«.

{ حميديت أيضا {
كام اتهم حميديت »السياسيني« بالتسبب يف وقوع محاوالت 
انقالبية يف البالد »النشغالهم بالراع عىل الكرايس وتقسيم 
السلطة«، موضحا أنهم أهملوا املواطنني وحاجاتهم األساسية.

وأضاف أن املحاولة االنقالبية األخرية ليست األوىل، وكشف 
عن تصدي السلطات لعدد من املحاوالت االنقالبية خالل الفرتة 

االنتقالية.
وأكد حميديت أن القوات املسلحة أفشلت املحاولة االنقالبية 

التي وقعت الثالثاء، وقبضت عىل مدبريها دون خسائر.
والثالثاء أفشــلت السلطات األمنية الســودانية محاولة 
انقالبيــة، واتهمت اللواء بكراوي بقيادتها برفقة 22 ضابطا 

برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.
كــام أعلن رئيس الحكومة الســوداين عبــد الله حمدوك 
الثالثاء أن املحاولة االنقالبية الفاشــلة »كانت من تخطيط 
فلول النظام الســابق«، وقال إنه أجرى اتصاالت مع الربهان 

بشأن ما جرى.

{ موقف غاضب {
مــن جهته أكد حزب املؤمتر الســوداين أنه ال توجد جهة 
بعينها تعترب وصية عىل الســودان، مؤكدا أن الشــعب وحده 
هــو من ميلك قــراره، يف ما يبدو أنــه رد عىل تريح عبد 
الفتاح الربهان، الــذي قال فيه إنه ال توجد حكومة منتخبة 
يف البالد، مؤكدا أن القوات املســلحة هي الوصية عىل أمن 
السودان ووحدته. وأعلن حزب املؤمتر رفضه اتهامات رئيس 
مجلس الســيادة للقوى السياسية، مؤكدا أن تلك التريحات 
»خطرية وغري مقبولة«. وكشــف حــزب املؤمتر أنه يجري 

اتصاالت للجلوس مع املكون العســكري لبحث األزمة.

االتحاديــة حتى الثالث من كانون األول ورفع حد االقرتاض 

البالد. يف 

أجرب هذا الخالف لجنــة القواعد يف مجلس النواب عىل 

التأجيــل لفرتة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة املخصصات 
بإدراج متويل النظام اإلرسائييل يف مرشوع قانون لإلنفاق 
الدفاعي يف وقت الحق من هذا العام. وقد ميهد ذلك الطريق 

لخالف آخر حول املســاعدات العسكرية إلرسائيل.
وقــال النائب الدميقراطي جامل بومان إن أعضاء مجلس 

النــواب مل يُتح لهم الوقت الكايف للنظر يف األمر.

وقــال بومان للصحفيني »املشــكلة هي أن القيادة تُلقي 
بــيء ما عىل طاولتنا وتعطينا حوايل خمس دقائق لنقرر 

ما ســنفعله، ثم نحاول امليض قدما يف ذلك«.
قدمت الواليات املتحدة بالفعل أكرث من 1.6 مليار دوالر لـ 
»إرسائيل« لتطوير وبناء نظام القبة الحديدية، وفقا لتقرير 
وهذا  املايض.  األمرييك العــام  أبحاث الكونجرس  هيئــة 

يعكــس الدعم القوي الدائم لـ »إرسائيل« بني الدميقراطيني 
والجمهوريني عىل حد سواء.

وقال وزيــر الخارجية اإلرسائييل يائري البيد يف بيان إن 
سحب التمويل »تأجيل فني« وإن زعامء الحزب الدميقراطي 
األمــرييك أكدوا له أنه ســيتم تحويل مبلــغ متويل القبة 

الحديدية قريبا.

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 نر

- 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- ٩23٨30/05 - ٨117٨5/03

فاكس : ٩23773/05

االعالنات : ٩23770-٩23767-٩2376٨-٩23776/05

فاكس : ٩23771/05

info@addiyaronline.com

مســؤول العالقات الخارجية يف االتحاد األورويب بوريل
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