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ــــــــار الســــــــلطات الرســــــــمية ــــــــي علــــــــى البشــــــــر تحــــــــ أن قتصــــــــاد  ويق ــــــــم املفــــــــرط يقــــــــوض ا
ّ
خ الت

ــــــــم كارثيــــــــة
ّ
خ ــــــــكار والتهريــــــــب وطبــــــــع العملــــــــة تداعيــــــــات الت حت ر ومزاولــــــــة ا ــــــــدو بيــــــــن التاعــــــــب بال

ــــــــددة  ــــــــروة مه ر: ال ــــــــ ــــــــيا تح ــــــــع املرســــــــوم و ــــــــى عــــــــون لتوقي ــــــــ عل ــــــــكري ي ــــــــد العس الوف
ــــــــوا ب ا ــــــــى  ــــــــة عل ... والعتم ــــــــاذي نق ا ــــــــدور الفرنســــــــي  ــــــــوم حــــــــدود ال ــــــــي يستكشــــــــف الي ميقات

ديعــــــــة نصراللــــــــ اســــــــرائيل تتحــــــــد عــــــــن  ... و املجهــــــــول تحقيقــــــــات جريمــــــــة املرفــــــــ الــــــــى 
ابراهيم ناصرالدين

دخلــت تحقيقات املرفأ يف »املجهول« وســط كالم عن 
ايــام معدودة للقايض طــارق البيطار عىل راس هذا امللف، 
بعدما تراكمت االخطاء وادخلت التحقيق يف »بازار الكباش 
الســيايس«، وفيام يجد املواطن اللبناين نفســه وحيدا يف 
مواجهــة الفقر والعوز بعدما زاد رفع الدعم عن املحروقات 
ســيه، دون ان يرف جفن الي مسؤول يف دولة سبق  من م
ووعــد بعدم اتخاذ اي خطوة من هــذا القيبل دون بطاقة 
متويليــة باتت لزوم ما ال يلــزم اليوم، عاد التهديد بالعتمة 
الشــاملة »غري املفهوم« ليزيد املشهد قتامة بعدما تبني ان 

كل االحتفاء بالفيول العراقي كان مجرد »اوهام«. 

 اين موقع لبنان؟ 

يف هذا الوقت، يســعى رئيــس الحكومة نجيب ميقايت 
اليوم اىل استكشــاف الهامش املتــاح امام حكومته الدارة 
الوضع الصعب يف البالد من »البوابة« الفرنسية ، فعىل وقع 
ء بني باريس وواشــنطن، وانكشاف هزالة  »التوتر« النا
املوقع االورويب والفرنيس يف املنظومة الدولية، ومع تبادل 
طهران والرياض »رســائل« الود الحذرة مع اعالن املتحدث 
باسم وزارة الخارجية اإليرانية أن املحادثات مع السعودية 
حققت »تقدما جادا« بشأن أمن الخليج، يبقى السؤال االهم: 
اين موقع لبنان يف هذا املشهد االقليمي والدويل املعقد؟ وما 

هــو الحيز املتاح لعملية »االنقــاذ« املوعودة؟ خصوصا ان 
الكثري من االســئلة ال تزال عالقة حول سعة »قارب النجاة« 
املمنوح للساحة اللبنانية، وعام اذا كانت »التهدئة« موقتة 
وغــري قامئة عىل تســويات نهائية بني اصحاب القرار يف 
الخــارج الذين قرروا فجاة تخفيض منســوب التوتر، ولعل 
الســؤال املركزي يبقى حول قدرة باريــس عىل ادارة امللف 
اللبناين، حيث بدات تطل »الوصاية« املقنعة برأســها، يف 
ظل »الحرد« الســعودي، واالستغالل االمرييك لالزمة يف 
تحقيق مصالح »ارسائيل« النفطية، وسط تنافس بدأ يتظهر 
يف املصالح االقتصادية بني االمريكيني والفرنســيني يف ما 
يخص اســتخراج الغاز اللبناين، يف حني يتواصل »الضياع« 
يف املوقــف اللبناين العاجز حتى االن عن حســم خياراته 
التفاوضية، وقد حملت السفرية االمريكية »رسالة« تحذير 

واضحة اىل الخارجية باالمس حيال هذا امللف.

 ضغط الوفد املفاوض! 

ويف هذا الســياق، يضغط الوفد العسكري املفاوض عىل 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت ورئيس الجمهورية ميشــال 
عــون، لالرساع يف اخذ قرار توقيع تعديل املرســوم 6433 
ويف هذا الســياق، رأس رئيــس الجمهورية اجتامعا، ضم، 
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وفــاة ت  حــا   : كورونــا
ابـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة و2 إ

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 602 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الراكمي 

صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 620552«. ل
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 597 إصابة بني 
املقيمــني و5 حاالت بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 7 وفّيات جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 8260«.

ــال  ــ ــ ــباني : ري ــ ســ ــدوري ا ــ ــ ال

ــعى  ــ ــ ــي يس ـــ ـــد املنتشـ ــ مدريـ

ــــــال ــــــة فياري ــــــور عقب ــــــى عب ال

توافق الرئيس الفرنيس، إميانويل ماكرون، 
ونظريه األمرييك، جــو بايدن، خالل مكاملة 
هاتفيــة، أمس األول األربعــاء، عىل أن إجراء 
»مشــاورات مفتوحة بــني الحلفاء كان من 

شأنه« تفادي أزمة الغواصات األسرالية.
وذكر بيــان مشــرك بني اإلليزيه والبيت 
األبيــض، أن إجــراء »مشــاورات مفتوحة 
بــني الحلفاء بشــأن القضايــا ذات األهمية 
االســراتيجية بالنسبة لفرنســا والرشكاء 
األوروبيني كان من شــانه تفادي هذا الوضع. 
وقد أعرب الرئيس بايدن عن التزامه الدائم بهذا 
الصدد«. وقرر الرئيســان األمرييك والفرنيس 
اللذان سيلتقيان »يف أوروبا نهاية شهر ترشين 
األول«، »إطالق عملية تشاور معمق تهدف إىل 
تأمني الظروف التي تضمن الثقة واقراح تدابري 

ملموسة لتحقيق األهداف املشركة«.
ويف سياق التهدئة املعلن عنه، قرر ماكرون 

املتحدة،  الواليات  الفرنيس لدى  عودة السفري 
فيليب إتيان، إىل واشــنطن خالل األســبوع 

املقبل.
وكانــت باريــس قد أعلنت، يــوم الجمعة 
املايض، استدعاء سفرييها يف الواليات املتحدة 
وأسراليا، يف قرار غري مسبوق تجاه حليفني 
تاريخيني، عقب إلغاء كانبريا عقدا ضخام مع 
باريــس لرشاء غواصــات وإبرامها عقدا آخر 

جديداً مع واشنطن للغرض نفسه.
وري  واعترب بايدن، من جهته، أن »من ال
أن يكون الدفــاع األورويب أكرث قوة وكفاءة« 
للمســاهمة يف األمن عــرب املحيط األطليس 

وإكامل »دور الحلف األطليس«.
وأضــاف البيان أن الواليــات املتحدة »تؤكد 
مجدداً أن التزام فرنســا واالتحاد األورويب يف 
منطقة املحيطني الهندي والهادىء له أهمية 

اسراتيجية«.

اس عون  )دااليت ونهرا( ر ت الوفد املفاو  ا

)التتمة ص12( 

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

عجاقة جاسم 

يعــرف التضّخم عــىل أنه »زيادة مســتمرّة 
يف متوّســط أسعار الســلع والخدمات يف كل 
القطاعات وعىل عّدة فصول متتالية«. يتّم قياس 
معدل التضخم من خالل قياس كلفة ســلّة من 
السلع مام يُعطي مؤرًشا يُسمى »مؤرش األسعار 
عىل اإلســتهالك« )CPI(. هــذه الكلفة تقاس 
بشــكل دوري )عادة شهريًا( ضمن إطار اقتصاد 
ُمحدد. ومن أوىل تداعيات التضّخم هو انخفاض 
القدرة الرشائية للعملة التي يستوجب املزيد منها 

بهدف رشاء  السلعة نفسها.
وبحســب النظرية االقتصاديــة، هناك ثالثة 
تيارات رئيسية لتحليل هذه الظاهرة وتداعياتها:

أوال  النهج الكالســييك والذي يرى أن هناك 
ارتباطاً فعليا بني قدرة املال الرشائية وقيمة السلع 
والخدمــات، وبالتايل يأيت التضّخم أو االنكامش 

)عكس التضّخــم( ليعكس خلال يف التوازن بني 
قيمة العملة وقيمة السلع والخدمات.

ثانًيا  التحليل الكينزي والذي يدعو إىل التدخل 
النقدي والســيايس بهــدف تصحيح تجاوزات 
الليرباليــة االقتصادية من خالل اتخاذ إجراءات 
مناســبة. ويعترب هذا التحليل أن تضخاًم تحت 
السيطرة هو يف حد ذاته أداة للتنظيم االجتامعي 

واالقتصادي.
ثالًثا  العقيدة النقدية وهي مناهضة للتحليل 
الكينزي، حيث ترى أن »شــبه« استقرار األسعار 
يجب أن يكون دون أي تدخل من قبل الســلطات 
السياســية باستثناء املرصف املركزي الذي يناط 

به حرصيًا إدارة النقد يف االقتصاد.
مــن أســباب التضّخم عىل ســبيل املثال ال 
الحــرص: زيادة مفرطة يف العــرض النقدي، 
الطلــب املتزايد عىل الســلع والخدمات بحيث 
يكون أعىل من العرض، ارتفاع أســعار السلع 

املســتوردة واملواد الخام، زيادة تكاليف إنتاج 
الســلع والخدمات، الزيادات الهيكلية الناتجة 
بالدرجــة األوىل من نقص املنافســة، عوامل 
نفســية )مثل األزمــة يف لبنان( والتي  ميكن 

أن تولد دوامة تضخمية.
ويؤثر التضخــم يف االقتصاد وكل الالعبني 
االقتصاديــني ســواء أكانــوا مســتهلكني أم 
مســتثمرين. وإذا ما أردنا تبسيط الفكرة، فإن 
قيمة ما يجنيه الفرد  الرشكة تقّل مع التضّخم 
وهــو ما يــؤّدي إىل تقليل القيمــة الحقيقية 

اإلجاميل. املحيّل  للناتج 
يُعترب التضّخم بالنســبة لالقتصاد كالحرارة 
نســان، فتضّخم عال يقيض عىل  بالنســبة ل

قــام هتلر زعيم املانيــا النازية باحتالل 
فرنسا خالل الحرب العاملية األوىل، وانسحب 
ال ديغول وكان برتبة عقيد مع فريق  الجــ
مــن ضباطه اىل بريطانيا، ومن هنالك ادار 
معركة تحرير فرنســا حتى انترص واعلنها 
دولــة فرنســا الحرة واعــاد اليها مجدها 
وعظمتها بني الــدول الكربى، وذلك بفضل 
تجاوب الشــعب الفرنيس. الشعب اللبناين 
شــعب عريق، ومنه ظهرت نواب كربى يف 
لبنــان ويف كل انحاء العامل حيث الجاليات 
اللبنانية، ولذلك املطلوب التفاؤل ال التشاؤم، 
فكان الجميــع يطالبون بحكومة، وهنالك 
أصوات تقــول ان الحكومة لن تتألف حتى 

تألفت أخرياً برئاسة نجيب ميقايت.
اليوم يستضيف الرئيس الفرنيس الرئيس 
ميقايت عىل طاولــة الغذاء الطالق حملة 
التعــايف املايل واالقتصــادي واالجتامعي 

يف لبنان، والغريب مثالً ان النائب ميشــال 
ضاهر طالب اللبنانيني بعدم بيع الدوالر ألن 
سعره سيصل اىل 500 الف لرية بنظره، فهل 
هذه الدعوة وطنية؟ عندما ســقطت اللرية 
الركية القى الرئيس الريك اردوغان خطاباً 
دعا فيه الشعب الريك اىل بيع الدوالر، ويف 
يــوم واحد باع االتراك ثالثة مليارات دوالر، 
ورغم العقوبــات عادت تركيا اىل ازدهارها 
االقتصادي. مطلوب التفاؤل ال التشاؤم الن 
العالج بدأ، والتفاؤل مع االمل ودعم الشعب 
يشــكل الركن االســايس للنجاح. فلنعط 
التفاؤل للشــعب اللبناين الن هذا الشــعب 
العريق قادر عــىل االنتصار عىل االزمات، 
لكنه يحتاج اىل رضب الفساد ووقف رسقة 

الطبقة السياسية للامل العام.

عىل طريق الديار

»الديار«
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طة بديلــة إزاء إيران ن  ــنطن بشــ محادثــات ســرية بيــن تــل أبيب ووا
طهــــــران: أجرينــــــا محادثــــــات ثنائيــــــة جيــــــدة مــــــع الســــــعودية

ل مقعدها في الجامعة العربية العراق: نعمل من أجل عودة سوريا لش
العراقي،  الخارجية  وزير  أكد 
أن  الخميس،  أمس  حسني،  فؤاد 
بالده تعمل من أجل عودة سوريا 
لشــغل مقعدهــا يف الجامعة 

العربية.
لــوزارة  بيــان  وبحســب 
التقى  حســني  فإن  الخارجية، 
أمــس نظريه الســوري فيصل 
املقداد، عىل هامش أعامل الدورة 
لألمم  العامة  للجمعيــة  الـ76 
املتحــدة يف نيويــورك، وبحثا 
العالقات الثنائـــية، وفتح آفاق 
جديدة للعمل املشــرك، إضافة 
التطورات  استعراض مجمل  إىل 
التي تشــهدها املنطقة العربية، 

والدولية. واإلقليمية، 
ونقل البيان عن حسني قوله، 

إن »استقرار سوريا يهم العراق، وأن الوضع األمني 
غري املســتقر ووجود إرهابيي داعش وغريها من 

املنظــامت اإلرهابية يف ســوريا هو تهديد أيضا 

الستقرار وأمن العراق«.

وأضاف، أن »العراق يســتمر يف جهوده لعودة 

سوريا إىل مقعدها يف الجامعة 
العربية«.

من جهته أكد الوزير السوري 
حرصــه عىل تفعيــل العالقات 
الثنائـــية يف املجــاالت كافة، 
وتكثيف الحوارات السياسية بني 
البلدين، وقــال إن »االنتصارات 
التــي تحققت عىل اإلرهاب يف 
ســوريا، والعراق هي انتصارات 

للبيان. مشركة«، وفقا 
البيان عن املقداد قوله،  ونقل 
إن »العراق اليوم فرض نفســه 
وعلينا  املنطقــة،  قضايــا  يف 
لحفظ  معا  بالعمل  االســتمرار 
ومواجهة  واالســتقرار،  األمن 
التحديــات التي تواجه املنطقة، 
ونشــيد بالجهود الكبرية التــي بذلها العراق، يف 
الفــرة املاضية تجاه ســوريا، والقضايا العربية 

والدولية«. واإلقليمية 

اتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــال ماكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرون ـ بايـــــــــــــــــــــــــــــــــــدن:
ــــــــنطن  ــــــــى وا عــــــــودة الســــــــفير الفرنســــــــي ال

قال مسؤوالن إرسائيليان »رفيعا املستوى«، ملوقع 
»وااله« اإلرسائييل، إن »إرسائيل« والواليات املتحدة 
»أجرتا األســبوع املايض محادثــات رسية، ناقش 
خاللها خطة بديلة يف حال مل تستأنف إيران قريباً 

املفاوضات عىل العودة اىل االتفاق النووي«.
ولفــت املوقع إىل أن »هذه هــي املرة األوىل منذ 
تأليف الحكومة الجديــدة التي يجتمع فيه املنتدى 
االسراتيجي األمرييك  اإلرسائييل ملوضوع إيران«، 
مضيفاً أن القرار مبواصلة أنشطة املنتدى اتخذ من 
قبــل الرئيس األمرييك جو بايدن ورئيس الحكومة 
اإلرسائيليــة نفتايل بينيت خالل لقائهام يف البيت 

ي امع الدول العر ا   مقعد سو

) ي ( دن وماكرون              ا
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من نيويورك مع أطيب التمنيات
نبيه الربجي

العــرب  يــرى  رمبــا 
وااليرانيون من نيويورك، 
أو  وضوحاً  أكرث  بصورة 
أكــرث واقعية، ما يجري 
ما  أو  تحــوالت،  مــن 
ينتظرنا من تحوالت، يف 

هذا القرن.
بني  انعقد  الذي  اللقاء 
مرص،  خارجيــة  وزراء 
والعراق، والســعودية، 
والكويــت،  واألردن، 

وقطر، ووزيــر الخارجية االيراين مثلام كانت له دالالته، 
يف هذه الظــروف املحورية، ال بد أن تكــون له نتائجه 
بعدما أكدت املعلومات أن أنطــوين بلينكن مل يكن بعيداً 

عن االعداد له.
هناك، يف أعىل مكان يف العامل )ال تنسوا أنها نيويورك 
وأنها مدينة وول ســريت(، يتواجد، سنوياً، قادة العامل. 
ال ندري ملاذا اختري هذا الشهر الفتتاح الجمعية العمومية 
لألمم املتحدة، وهو ما أوحى للمخرج الهوليوودي ديفيد 

لني بوضع رشيط ساخر بعنوان »خريف العامل«.
حتــى اآلن، ال يــزال دور الجمعية فولكلوريــاً. ال أثر 
لتوصياتهــا، أو لقراراتها. الخمســة الدامئون هم الذين 
يختزلــون البرشية، وان كان هناك مــن يدعو اىل اعادة 
هيكلة املنظمة الدولية، اذ كيف ميكن لدول مثل الهند، أو 

مثل أملانيا واليابان، أن تبقى خارج ... الغرفة ؟
اذ كانت للرئيس جورج بوش األب نظرته اىل األحادية 
القطبيــة يف ادارة الكرة األرضية عقــب تفكك االتحاد 

السوفيايت، وضعت تلك الدعوة  عىل الرف.
بيــان وزارة الخارجية االيرانيــة كان الفتاً يف التأكيد 
الدائــم عىل الحوار، ليالحظ »أن تاريــخ، ووقائع، املائة 
عام املنرصمة يف منطقة غرب آســيا تظهر أن املتغريات 
األجنبية كانت العقبة الرئيســية أمام التقارب، وبالتايل 

االفتقار اىل التنمية املستدامة«.
يفرض أن نأخــذ باالعتبار أن اللقــاء انعقد يف ظل 
الحديث عن انحسار الدور )والوجود( األمرييك يف الرشق 
األوسط الذي دأبت االدارات املتعاقبة عىل صناعة، وادارة، 
النريان يف أرجائه. هذا ما حمل زبغنيو بريجنسيك عىل 
التحذيــر، ويف وقت مبكر، من »اللعب هناك عىل ســاق 
واحدة، ألن الــرشق لطاملا كان محرقة اآللهة، مثلام كان 

محرقة األنبياء«!
هل باســتطاعتنا القول، والحال هذه، من نيويورك ... 

مع أطيب التمنيات ؟
كان رضورياً أن تشــارك تركيا يف اللقاء بعدما مىض 
رجب طيب اردوغان بعيداً، تحت املظلة األمريكية، وحتى 
الثعبان«  »اســراتيجية  يف  االرسائيلية«،  »املظلة  تحت 

علها تفيض اىل اقامة تركيا الكربى«.
هذه فرصــة تاريخية ألصحاب األدمغــة، والرؤى، ال 
ألصحــاب الثقافة العمياء، أن يدركــوا اىل أين ميكن أن 
تؤدي الرصاعات املربمجة يف الغرف الســوداء. منذ نحو 
مائة عــام ودول املنطقة تدار، بالخيــوط الغليظة. بعد 
الحدث األفغــاين، باحتامالته، وبتداعياته، الدراماتيكية، 
آن األوان النشــاء منطمة اقليمية تعيد ترتيب العالقات، 

مبفاهيم اسراتيجية، مع العامل!
املشــكلة اليمنيــة، بتضاريســها الجيوسياســية، 
والجيوســراتيجية، املعقدة، هي العائــق الهائل لعودة 
الوئــام بني ضفتــي الخليج. مــاذا جنى الســعوديون 
وااليرانيون، عىل مدى الســنوات الســت املنرصمة، من 
الــرصاع الدموي عىل أرض اليمن ســوى مئات مليارات 
الدوالرات التي ذهبت هباء، وســوى آالف الجثث، وآالف 
املؤسســات واملنازل، املدمرة، وســوى الهياكل العظمية 

التائهة ؟
الباب الســعودي ســيبقى مقفالً أمام لبنان )وأمام 
ســوريا( ما دامت املراوحة العســكرية يف اليمن عىل 

حالها. نقول للسعوديني، ونقول لاليرانيني، اىل أين ؟!
أجــواء نيويورك توحي بيشء مــن التفاؤل. اميانويل 
ماكرون الذي يعــاين ما يعانيه من األمريكيني، ســبق 
ومتنى عىل ابراهيــم رئييس التجاوب مــع االتجاهات 
الديبلوماســية لجو بايدن خشية عودة الثريان اىل البيت 
األبيض. الرئيس االيراين ال تعوزه الرؤية. رمبا االيرانيون 
يتأنون، ويتباطأون، أكــرث من اللزوم، حتى يأتيهم اآلخر 

منهكاً. هذا رهان خطر، وقد يأيت بنتائج عكسية.
مثلام ال فئة يف لبنان تستطيع أن تلغي أي فئة أخرى، 
ال دولة يف املنطقة تســتطيع الغاء دولة أخرى. ملاذا، اذاً، 

الرصاعات العدمية التي ال تفيض اال اىل الحطام ؟
من هذا السؤال تتحول السياسات، ويتحول الرجال...

دول الخارج تصّر على إجراء اإلنتخابات النيابية وعدم حصول أي فراغ سياسي بعدها
فرنسا قد ُتطالب بتقريب موعدها الى آذار قبل اإلنتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان

دوليل بشعالين

ضغطت فرنسا والواليات املتحدة األمريكية 
نجيب  برئاسة  لبنان  يف  حكومة  لتشــكيل 
ميقــايت بهــدف إنقــاذ البلد مــن األزمة 
اإلقتصادية واملالية الخانقة غري املســبوقة 
الدويل  أّن الضغط  البلد، غري  التي يعيشــها 
لوجود حكومة حقيقيــة وفعلية يف لبنان 
تأليفها إلجراء  بالذات يعني  املرحلة  يف هذه 
اإلنتخابــات النيابية يف موعدهــا، أو رمّبا 
قبل موعدها إذا اقتىض األمر، وعدم ترك هذا 
اإلستحقاق يؤّجل أو يُلغى ألسباب عّدة، كونه 
يؤثّر سلباً عىل اإلستحقاقات الالحقة. فدول 
اإلنتخابات  التغيري يف  إحداث  الخارج يهّمها 
النيابية املقبلة، عىل ما يريد الشــعب، وعدم 
حصول الفراغ بعد هذه اإلنتخابات، أكان عىل 
صعيد تشــكيل الحكومــة الجديدة، أو عىل 

صعيد إجراء اإلنتخابات الرئاسية يف أواخر ترشين األول من 
العام املقبل.

مصادر سياسية مواكبة لحركة دول الخارج تحّدثت عن أّن 
ما يهّم هذه األخرية، ال ســيام فرنسا الداعمة األوىل لحكومة 
ميقايت، هو عدم دخول لبنــان مجّدداً يف مرحلة الفراغ التي 
تجعل البلد يعيش حالة من الجمود الســيايس واإلقتصادي، 
خصوصاً وأّن هذه املرحلة تؤّدي اىل تراجع البلد خطوات كثرية 
اىل الــوراء هو بغنى عنها اليوم يف ظــّل ما يعانيه من أزمة 
إقتصادية ومالية غري مسبوقة. وقالت املصادر بأّن املؤمترات 
الدولية التي ُعقدت وسُتعقد من أجل دعم لبنان تهدف اىل مّد 
يّد املساعدة له النتشــاله من اإلنهيار اإلقتصادي والذي ال بّد 

وأن يرافق مع اإلستحقاقات السياسية.
وأكّــدت املصادر أّن دول الخارج ترّص عىل إجراء اإلنتخابات 
النيابية يف موعدها، أي يف 24 و29 نيســان املقبل للناخبني 
اللبنانيني املقيمني يف الدول األجنبيــة والعربية، ويف 8 أيّار 
املقبل لناخبي الداخل، فيام توّد فرنسا لو يتّم تقريب موعدها 
اىل شهر آذار املقبل، ليك تتوّضح صورة مشهد املجلس النيايب 
الجديد، قبل موعد اإلنتخابات الرئاسية الفرنسية التي ُحّددت 
يف 10 و24 نيســان 2022 إلجراء الدورتني األوىل والثانية، 
سيام وأّن ماكرون يوّد التأكيد عىل بعض إنجازاته يف منطقة 
الرشق األوسط وتحديداً يف لبنان قبل انتهاء واليته الرئاسية. 
ولهذا يجــري البحث يف إجراء اإلنتخابات النيابية يف 27 آذار 
من العــام املقبل للناخبني اللبنانيني يف الداخل، فيام ســيتّم 
اتخاذ القرار بالنســبة للناخبني غري املقيمني )أو املقيمني يف 
بالد اإلغراب( الذين يُفرض أن ينتخبــوا 6 نّواب يف الدورة 
املنتظرة ليمّثلونهم يف انتخابات العام 2022. ويُطالب هؤالء 
بضامن حّقهم يف اإلقراع يف القاّرات الســّت، عىل غرار ما 
حصل يف العام 2018، رغم أّن عدد أصواتهم كان ضئيالً نسبة 
للتوّقعات، ولعدد املغربني يف الخارج الذي يفوق عدد الناخبني 
يف الداخل بأكرث مــن أربعة أضعــاف، إذ مل يتعّد التصويت 

العرشة آالف صوتاً من الناخبني غري املقيمني.
وتقول املصادر نفســها، بأّن حكومة ميقايت ستبحث يف 
موضوع إجراء اإلنتخابات النيابيــة يف موعدها، أو يف آذار 
املقبل، كام يف مســألة اقراع الناخبــني غري املقيمني، ويف 
القانون اإلنتخايب الحــايل أو يف إمكانية تعديله، فور وضع 
لبنان عىل ســكّة التعايف اإلقتصادي، وبعد عودة ميقايت من 
باريس ولقائــه الرئيس الفرنيس إميانويــل ماكرون. وتجد 
املصادر بأّن زيارات رسمية أخرى قد تكون عىل أجندة رئيس 
الحكومة يف وقت الحق، ال ســيام اىل الســعودية والدول 
الخليجية يف حال تحّسنت العالقة بينها وبني ميقايت، وذلك 

من أجل تثبيت الدعم الدويل العريب للبنان.
وأشارت املصادر اىل أّن املهم، بحسب فرنسا ودول الخارج، 
اال يتّم تأجيل اإلنتخابات النيابيــة املقبلة ألي عذر كان، وأن 
تجري يف موعدها، أو حتى قبــل موعدها لضامن حصولها، 
كــام أنّه عىل حكومــة ميقــايت اإلرساع يف عملية تنظيم 
إجراءات التســجيل للناخبــني غري املقيمني يف الســفارات 
والقنصليات اللبنانية يف دول اإلغراب، ســيام وأّن آخر مهلة 
للتسجيل تنتهي يف 20 ترشين الثاين من العام الجاري 2021. 
وبالطبع سوف تطلب وزارة الخارجية واملغربني من اللبنانيني 
املغربني الراغبني يف اإلقراع يف اإلرساع يف تسجيل أسامئهم 
عرب الحضور الشــخيص أو مبوجب كتاب أو عرب التســجيل 
اإللكــروين ملعرفة عدد هــؤالء يف دول اإلنتشــار، وإجراء 
التحضريات اللوجيســتية الالزمــة النتخابهم، عىل ما ينّص 
عليه القانون اإلنتخايب الذي جرت عىل أساســه اإلنتخابات 
يف الدورة املاضية )2018( والتي أرشكت املغربني يف اإلقراع 
فيها للمرة األوىل، ومُيكن للخارجية أن تتبع اآللية نفســها 
التي اعتمدها الوزير األسبق للخارجية جربان باسيل لتسهيل 

اقراع املغربني.
أّما الخشية من تأجيل اإلنتخابات وحصول الفراغ السيايس 
التي تنتاب الدول الداعمة للبنان، فيعود اىل التجارب التي مّر 

بها لبنان يف هذا اإلطــار، عىل ما أوضحت 
املصادر نفســها، ومل تكن جّيدة بالنســبة 
للبنان. فمنذ اســتقالة حكومة حّسان دياب 
بعــد انفجار مرفأ بــريوت يف 4 آب املايض 
بأيّــام، بقي البلد مــن دون حكومة ملّدة 13 
شــهراً، اىل أن حصــل الضغــط الخارجي 
فتشــكّلت حكومــة ميقايت أخــرياً. كذلك 
قبــل انتخاب العامد ميشــال عون رئيســاً 
للجمهورية، عرف لبنان شــغوراً يف منصب 
الرئاسة دام ملّدة سنتني وخمسة أشهر، فضالً 
عن أّن اإلنتخابــات النيابية مل تجِر يف لبنان 
منذ العام 2009 العتبارات عّدة، وقد حصلت 
بعد انتخاب الرئيس عون يف العام 2018 بعد 
أن جــرى التوافق عىل قانون إنتخايب جديد، 
يف الوقت الذي كان فيه املجلس النيايب مُيّدد 
لنفسه. وتذكر املصادر بأنّه بعد العام 2008 
أيضاً، بقي لبنان سبعة اشهر من دون رئيس 
أن  اىل  السياسية،  اإلنقسامات  بسبب  للبالد 
تّم انتخاب العامد ميشال سليامن »رئيساً توافقياً« بوساطة 

قطريّة وانعقاد اتفاق الدوحة، وبعد صدامات دمويّة.
من هنا أشــارت املصادر عينها، اىل أّن كّل هذه األمور التي 
أّدت خالل فرات طويلة للفراغ، ال توّد فرنســا ودول الخارج 
تكرارها، لهذا تتمّنى عىل حكومة ميقايت اتخاذ جميع التدابري 
الالزمة لتاليف حصولها مجّدداً، علامً بأّن مثّة قوى سياسية 
عــّدة تُطالب بتعديل القانون اإلنتخــايب الحايل، وقد حاولت 
أخرياً إثارة هذا املوضوع قبل أن تتضاءل األشهر الفاصلة عن 
اإلنتخابات يف موعدها، وتُصبح ذريعة عدم حصول التعديل 

أّن »الوقت ال يسمح بذلك«.
يف مطلق األحوال، أجرت اإلنتخابــات وفق القانون الحايل 
النسبي وفق 15 دائرة مع صوت تفضييل، أو جرى تعديل بعض 
بنوده، فإّن األهّم هو إجراء اإلنتخابات النيابية يف العام املقبل. 
علامً بأّن القانون اإلنتخــايب الحايل، من وجهة نظر املصادر، 
يخدم األحزاب السياســية من جهة، إذ تعود عربه بعدد املقاعد 
نفســه، مع بعض التغيريات الطفيفة، كام القوى التغيريية 
أيضاً كونه يجعلها تتمّثل نسبياً يف املجلس النيايب الجديد. فيام 
القوانني السابقة القامئة عىل النظام األكرثي مل تكن لتجد فيها 

أي مقاعد نيابية لها يف أي دائرة من الدوائر اإلنتخابية.
أما التحّدي األكرب بعد اإلنتخابات النيابية املقبلة، فسيكون 
تشكيل الحكومة الجديدة املقبلة، عىل ما شّددت املصادر، وهذا 
يتوّقف عىل نوع املجلس الذي سينتخبه الشعب اللبناين، فإذا 
جاء املجلس عقيامً، فإّن البالد مُيكن أن تشــهد الفراغ نفسه 
مجّدداً عىل صعيد الحكومة الجديدة واإلنتخابات الرئاســية، 
أّما إذا توّصــل الناخبون اىل انتخاب مجلس نيايب جديد يضّم 
نّواباً ميّثلون الشــعب فعلّياً يف املجلــس، فإّن ذلك قد يُفيض 
بالطبع اىل تشكيل حكومة من دون وقوع أي فراغ، وبالتايل 
اىل انتخاب رئيس جديد للبــالد تُوافق عليه األكرثية النيابية 

وينال ثقة الشعب واملجتمع الدويل. 

ــاط وبــــــــّري الـــــى الـــتـــحـــالـــف... ــبـ ــنـ وقـــــــــــــــد يـــــــــتـــــــــحـــــــــّول ثــــــاثــــــيــــــاًجـ
فادي عيد

اسرعت الحركة الجنبالطية املتجّددة باتجاه التأكيد عىل 
التحالف مع رئيس املجلس النيايب نبيه بري، باهتامم بارز، 
إذ ألول مرة يكــون املوقف الجنبالطي بهــذه الحّدة دفاعاً 
النيايب، مام يؤرّش اىل أنهام يســتعّدان  عن رئيس املجلس 
وإداري  ســيايس  مثلّث  عىل  املرتقبة  املواجهــات  لخوض 
يتعلّق بداية، وفق املتابعني ملسار العالقة بني الرجلني، حول 
اإلنتخابات النيابية، ومن ثم اإلنتخابات الرئاســية، مبعنى 
أن يكون موقفهام موّحداً مع حلفــاء وأصدقاء تأّهباً لهذا 

األبرز. اإلستحقاق 
أما عىل صعيــد اإلنتخابــات النيابية، يُنقــل وفق أجواء 
عليمــة، بأن الرجلــني يدركان مــدى ما يتعرّضــان له من 
حمالت واســتهدافات حول خروقات يف اإلنتخابات النيابية 
ستواجههام يف أكرث من دائرة، من بريوت اىل الجنوب وصوالً 
الجبل، وعىل هذه الخلفية، فإن التحالف بني الطرفني بات شبه 
محســوم، كام كانت الحال يف اإلنتخابات النيابية السابقة، 
وال يُستبعد بأن يصار يف األســابيع املقبلة إىل عقد لقاءات 
لقياديت الطرفني بغية التنســيق والتواصل بينهام، يف وقت 
أن مثة معلومات، بأن رئيس املجلس يعمل عىل إعادة العالقة 
التحالفية اىل ســابق عهدها بني جنبالط ورئيس الحكومة 
الســابق ســعد الحريري، يف ظل الخالفات والتباعد القائم 
بينهــام حالياً، والذي وصل إىل حّد القطيعة، مبعنى أن يكون 
الحريري ضمن التحالــف الجنبالطي مع بري عىل الصعيدين 
النيايب والرئايس، ال سيام وأن معظم الدوائر تضم مرشحني 

وقواعد شعبية لهذا املثلّث.

ويرتقب أن تتبلور الصورة 
مع العودة القريبة للحريري 
من الخــارج، وعندها يقوم 
الطبيعي  بري مبسعاه، ومن 
أن جنبالط ال ميانع يف إعادة 
ربط هذه العالقة مع حليفه 
له مصلحة  وليــس  القديم، 
بأن يكــون هنــاك قطيعة 
وخالفات، ال سيام يف إقليم 
تواجد  هناك  حيث  الخروب، 
كثيف للفريقني اإلشــرايك 
و«املستقبل«، إضافة إىل ذلك 

أن مرّشح جنبالط عن املقعد الدرزي األوحد يف بريوت يعّول 
عىل دعم الصوت الســّني أي أصوات »املستقبل«، واألمر عينه 

ينسحب عىل البقاع الغريب وحاصبيا ومرجعيون.
من هنا، وبالعودة إىل موقف رئيس الحزب التقدمي الداعم 
لرئيس املجلس، والشــاجب لكل ما يتناوله من حمالت، فإنه 
يحمل أكــرث من رســالة ومل يأِت من عبــث، خصوصاً وأن 
جنبالط أيضاً، وبعــد التباينات أو العتب مــن قبل بري عىل 
مسألة رفع الحصانات، فذلك، ومن خالل املوقف الجنبالطي 
قد أعاد الوضع بينهام اىل السكة الصحيحة ملواصلة التنسيق 
اإلنتخايب، يف وقت أن الشّق اآلخر يتمّثل برزمة تعيينات إدارية 
من الفئة األوىل، ومثة مواقع شاغرة تعود لطائفة املوّحدين 
الدروز، ما يعني أن بري سيعمل لصالح حليفه الجنبالطي، أو 
يكون داعامً له خالل التعيينات املذكورة، وهذا ما ســبق وأن 

حصل يف محطات سابقة مامثلة.

ويبقــى، أن هذا التحالف والتنســيق واســتعادة روحية 
التحالف القديم بني اإلشرايك و«حركة أمل« يطرح تساؤالت 
حول موقف ودور حلفاء رئيس املجلس النيايب، ال ســيام من 
الطرف الذي يشكّل خصومة سياســية لجنبالط، أكان عىل 
صعيد الدرزي أو سواه، وكيف سيكون لذلك تأثرياته عىل مسار 
اإلنتخابات النيابية أو حيال امللفات السياســية واإلقتصادية 
املطروحة، ولكن ســبق لربي ومن خالل حنكته، أن بقي عىل 
اســراتيجية تحالفه مع ذاك الفريــق، ويف الوقت عينه، مل 
يخرج عن جنبالط، كام أن األخري، وخالل حقبة 14 آذار وما 
تركته يف تلك املرحلة من انقسامات بني معسكرين سياسيني، 
بقي عــىل تحالفه ورئيس املجلس النيايب، ويف املحصلة فإن 
األسابيع املقبلة ستبلور صورة ومشهدية اإلنتخابات النيابية 
بعد أن يتوّضح ما نتج عن لقاءات ومشاورات رئيس الحكومة 
نجيب ميقايت يف الداخل والخارج، وال سيام لقائه مع الرئيس 

الفرنيس إميانويل ماكرون.

ــدود ــحــ ــ ــى ال ــلـ ــاوض عـ ــ ــف ــ ــت ــ ــق ال ــريـ ــفـ عـــــون تـــــــرأس اجـــتـــمـــاعـــاً لـ
ــنـــي ــد الـــوطـ ــيـ ــعـ ــالـ ــل الــــســــعــــودي ُمـــهـــنـــئـــاً بـ ــاهـ ــعـ ــلـ وأبـــــــــرق لـ

عون مجتمعاً مع الوفد اللبناين للمفاوضات غري املبارشة            )دااليت ونهرا(

يلقــي رئيس الجمهورية العامد ميشــال عــون ابتداء من 
الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم )الجمعة( بتوقيت بريوت عرب 
تقنية »الفيديو« من مكتبــه يف قرص بعبدا، كلمة لبنان امام 
الجمعية العامة لألمــم املتحدة املنعقدة يف نيويورك، ويتناول 
فيها »موقف لبنان من التطورات املحلية واإلقليمية، إضافة اىل 

الثوابت اللبنانية حيال القضايا املطروحة«.
اىل ذلك، ترأس رئيس الجمهورية اجتامعا، ضم، رئيس الوفد 
اللبناين يف املفاوضات غري املبارشة لرســيم الحدود البحرية 
الجنوبية العميد الركن الطيار بســام ياســني، وعضوي الوفد 
العقيد الركــن البحري مازن بصبوص وعضو هيئة إدارة قطاع 
البرول املهندس وسام شــباط، يف حضور املستشار األمني 

والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن بول مطر.
وخالل االجتامع ســلم الوفد الرئيس عــون تقريرا يتضمن 
مراحل املفاوضات منذ انطالقتها وحتى تاريخه واسراتيجية 
متكاملة للمرحلة املقبلة، مبا يضمن مصلحة لبنان العليا يف 
املحافظة عــىل حقوقه يف ثرواتــه يف املنطقة االقتصادية 

الخالصة.
ويف قرص بعبدا، الوزير السابق راول نعمة الذي شكر رئيس 
الجمهورية عىل الدعم الذي لقيه منه خالل فرة عمله الوزاري، 
ومتنى »التوفيــق للحكومة الجديدة عىل امــل ان تنجح يف 
مواجهة الصعوبات الداخلية والخارجية التي واجهتها حكومة 

الرئيس حسان دياب«.
تناولت  افق  جولة  وكانت 
وعمل  العامــة  األوضــاع 

الحكومة السابقة.
اىل ذلــك، ابــرق الرئيس 
عــون اىل خــادم الحرمني 
الرشيفني امللك ســلامن بني 
عبد العزيز آل ســعود مهنئا 
بعيد توحيــد اململكة، ومام 
جاء يف الربقية: »ال يسعني 
للمناســبة اال ان اســتذكر 
تجمعنا،  التي  االخوة  روابط 
منذ زمن املؤسس املغفور له 
امللك عبد العزيز آل ســعود، 
لبنان مكانة  له  الذي يحفظ 
ارىس  الــذي  بــارزة، وهو 
التالقي عــىل قيم  قواعــد 
ما  التي  واالصالــة  الخــري 

زالت مملكتكم الشقيقة تســري عليها تجاه وطننا وشعبنا«، 
مضيفا »انني اذ اغتنم هذه املناســبة لتهنئة جاللتكم، فانني 
ادعو لكم بدوام الصحة والعافية يف قيادة مملكتكم الشقيقة 

عــىل دروب التقدم والعــزم، وليك يصونهــا القدير مانحا 

ابناءها الهناء، ومكلــال جهودكم يف توطيد أوارص التضامن 

العريب الذي احوج ما نحن بحاجة اليه اليوم ملواجهة مختلف 

التحديات التي تعصف مبنطقتنا وعاملنا ».

لبنان كلمة  >الــفــيــديــو<  بتقنّية  يُلقي 
أمــــــــام األمــــــــم املــــّتــــحــــدة الـــيـــوم

ــن الــتــوفــيــق ــكـ ــمـ ــــاط: هــــل يُـ ــب ــ ــن جــ
بــيــن مـــشـــروع املــقــاومــة واســتــفــراده
ــازوت؟ ــ ــزوة امل ــة بــعــد غـ ــدول وهــيــبــة ال

غرد رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط عرب 
»توير« كاتبا: »الســؤال املطروح بــكل رصاحة: هل ميكن 
التوفيق بني مرشوع املقاومة واســتفراده بالقرارات وهيبة 
الدولة يف الحفاظ عىل الحد االدىن من الســيادة عىل بعض 
من مقدراتها، بعد غزوة املازوت وتبعاته. وهل هذه الحكومة 
لتطرح رؤية اقتصادية جديدة بدل    Cedre واسطوانة البنى 

التحتية«.

وزير الدفاع بحث مع دل كول
تعزيز التنسيق بين القوات والجيش

سليم مستقبالً دل كول
استقبل وزير الدفاع الوطني موريس ســليم القائد العام 
للقوات الدولية العاملة يف جنوب لبنان »اليونيفيل« ستيفانو 
دل كول، وتم التطرق اىل دور اليونيفل والتنســيق القائم مع 
الجيش اللبناين يف منطقة عمل القوات الدولية، والتطلع إىل 

استمرار هذا الدور مبا يخدم االستقرار يف جنوب لبنان.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــد قـــدرو ــد بــيــا كـــل واحـ ــن بـــان  م ــ مــكــّمــل وُم ــي  املــواجــهــة تستعر بــيــن الــبــيــطــار والــســيــاســيــيــن... الــقــا
امللف؟ ويُقفل  البيطار  يد  تكّف  هل  املحكمة...  قرار  على  والعين  ــرّد...  ال بدعو  اليوم  يتقّدم  املشنوق  محامي 

جويل بويونس

بني القضاء والسياســة، باتت املواجهة هذه املرة مفتوحة 
وعلنية، فلمن الغلبة؟

سؤال مرشوع الي متابع مللف تحقيقات جرمية انفجار 4 
آب الكارثية، فمســار التحقيق الذي بدأه املحقق العديل طارق 
البيطار وسطّر مبوجبه مذكرات احضار وتوقيف غيابية بحق 
مدعى عليهم وعىل رأســهم رئيس الحكومة السابق حسان 
دياب والوزير السابق يوســف فنيانوس، اثار حفيظة املدعى 
عليهــم من رؤســاء ووزراء ونواب، وايضــا كل من النائبني 
غازي زعير وعيل حسن خليل والوزير السابق نهاد املشنوق، 
فارادها املعنيون مواجهة علنية مع البيطار بتهمة تســييس 
امللف، فــام كان منهم اال تحريك القضيــة عرب دعاوى، منها 
يعود لالرتيــاب املرشوع، ومنها برد بيطار عن القضية بهدف 

كف يده عن التحقيق يف االنفجار.
املعلومات من مصادر موثوق بها تؤكد انه بعد الدعوى التي 
تقدم بها االربعاء وكيال الوزير فنيانوس امام محكمة التمييز 
الجزائية لالرتياب املرشوع، يتحــ محامي وزير الداخلية 
السابق نهاد املشنوق، نعوم فرح لتقديم دعوى بطلب رد بعدم 
صالحية القضاء العديل مبالحقة الرؤساء والوزراء، اي برد 

القايض البيطار عن التحقيق، عىل ان يتقدم بها اليوم.
وفيام ال يــزال كل من زعير وعيل حســن خليل ينتظران 
تبليغهام عرب االصول ال االعالم، كام تقول مصادرهام، فرئيس 
الحكومة الســابق حســان دياب ال يزال ُمهاجرا اىل الواليات 

املتحدة وقد يتقدم بدعوى مامثلة يف االيام املقبلة.
وبانتظار كيف ستسلك الدعاوى طريقها من حيث التنفيذ، 
اال ان اكرثهــا خطورة او وقعا ســيكون دعوى الرد ال دعوى 
االرتياب املرشوع، اذ ترشح مصادر قانونية دســتورية بانه 
يف حال تقدم محامي املشنوق اليوم بدعوى طلب رد البيطار 
عن التحقيق، فهذا يعني ان البيطــار مجرب، فور تبلغه طلب 
الــرد، عىل وقف التحقيق اىل ان تصدر املحكمة التي يكون قد 
، اما باســتمرار التحقيق  تقدم امامها طلب الرد القرار النها

بيد البيطار او كف يده عن امللف.
وهنا خالف قانوين، اذ ترشح املصادر، ان القانون مل يذكر 
اي محكمة يجب ان يقدم فيها طلب الرد، فمنهم من يرون ان 
املعنية هي محكمة التمييز ومنها محكمة االستئناف، علام ان 
مصادر متابعة للقضية تقول ان االســتئناف هي املعنية اكرث 
بهكذا دعاوى، مشــرية »اىل ان دعاوى االرتياب، وعىل عكس 
دعاوى رد الطلــب، ال تلزم القايض بيطار بوقف التحقيق ولو 
ان ســلفه القايض صوان، وعند تقديم دعاوى ارتياب بحقه« 

توّقف من تلقاء نفسه عن امللف.
عىل اي حال وبانتظار ما قد تحمله الســاعات املقبلة عىل 
خط التحقيقات ومصــري الدعاوى املرتقبــة، فاالكيد حتى 
اللحظة ان طارق البيطار مســتمر كمحقق عديل و«مكمل« 
باجراءاته القضائية، هذا ما نقله عنه بعض املراجع املختصة 

التي متكنت من التواصل معه بالساعات االخرية.
واملطلــع عىل جو البيطار يقول ردا عىل امكان كف يده عن 
امللف: البيطار يتمنى االكــامل بالقضية حتى النهاية وتبيان 
الحقيقــة، وما يقوله يف بعض املجالــس يلخص بكلمتني : 
فلتظهر الحقيقة رأفة باهايل الشــهداء وليتحاسب من يجب 

ان يتحاسب.
ولكن ماذا لو قدمت دعوى بطلب رده عن القضية؟ مصادر 
متابعة تجيب: ال مجال ساعتئذ اال ان يلتزم البيطار بالقانون، 
فهو دامئا يؤكد انه ال يتخطى القانون ويشــدد عىل انه عمل 
وفقا لالصــول القانونية، وعندئذ ترفع يــده عن امللف لحني 

صدور القرار النها عن املحكمة املختصة.
مســار التحقيقات ال يقل حاموة عام حيك لجهة التهديد 
الذي تلقــاه البيطار مــن الحاج وفيق صفــا، علام ان هذه 
املعلومات ال تزال حتــى اللحظة، بال تأكيد او نفي او توضيح 
من حزب الله الذي ال يزال يلتزم الصمت ويرفض اي مسؤول او 
قيادي فيه االدالء باي معطى يف هذا السياق، وبالتايل يصعب 
التكهن بشــأنها اال عند صدور الكلمة الفصــل من املعنيني 

االثنني.
هذه املسألة شكلت امس، بحسب املعلومات محط متابعة 

ي خوري من وزير العدل ه

الظهر  قبل  اجتمــع  الذي 
القايض  التمييز  عام  مبدعي 
كان  بعدما  عوديات،  غسان 
يف  االربعاء  يــوم  التقــى 
مكتبــه يف العدلية القايض 
طارق البيطار لتكوين صورة 
تداوله  تــم  عــام  واضحة 
االخري،  تلقــاه  تهديــد  من 
علــام ان مصــادره تحرص 
عىل التشــديد عىل ان وزير 
و«مش  قاضيا  ليــس  العدل 
ا  ا يربىء،  او  يتهم  شغلتو 
تحركه يأيت الهداف واضحة 
وهــي تكوين صــورة عام 
حصــل ملتابعتها مع املراجع 

القضائية املختصة.
تشــدد  االطار،  هذا  ويف 
مصــادر قضائيــة عىل ان 
ي  ه العدل  وزيــر  خطوة 

خــوري اتت انطالقا من دوره كمســؤول عن حامية القضاة 
وتحصــني عملهم وعدم ترغيبهم وترهيبهــم باعتباره جرما 
يحاســب عليه القانون، لتتابــع »اذا ثبت التهديــد للبيطار 
فسيكون هناك موقف واضح ملجلس القضاء االعىل كام لوزير 
العــدل، فهذا االمر غري مقبول اذا تم التأكد منه  الي ســلطة 
دســتورية، فكيف اذا كانت قضائيــة تحقق باخطر جرمية 

شهدها لبنان«.
وفيام تتوجه االنظار اىل موقف النيابة العامة التمييزية، 
التي تفيد مصادرها بان املدعي العام التمييزي القايض غسان 
عوديدات مل يكن حتى ســاعات بعد ظهر امس قد اطلع عىل 
الكتاب الخطي الذي كان وصلــه االربعاء من القايض بيطار 
بطلب من عوديات نفســه حول حقيقية مــا يتم التدول به 
عن تهديده، بــرز تقدم أعضاء من »تكتل الجمهورية القوية« 
بسؤال عرب رئيس مجلس النواب نبيه بري اىل الحكومة، حول 

تهديد البيطار.
وبانتظار كيف سريســو عليه املشــهد بااليــام املقبلة، 
فالواضــح ان البيطار عازم عىل امليض حتــى النهاية بامللف 
مقابل عزم املدعى عليهم امليض حتى النهاية ايضا بالدعاوى، 

فمن يغلب من؟ 
ء  بانتظار الحصول عىل اجابة واضحة عن الســؤال، ال 

اكيد حتى اللحظة، اال ان البيطار
هو االمل الوحيد املتبقي الهايل شــهداء جرمية 4 آب، كام 
يؤكدون، فاذا متت تنحية البيطار فعندئذ ســالم والف سالم 
عىل التحقيق، فاي محقق عديل قد يتجرأ بعدها عىل استالم 

امللف؟ تسأل مصادر قضائية متابعة.
ولعل ما يؤكده البيطار امام مــن يلتقوه يبقى ابل من اي 
تعبري، اذ يجيب عندما يُســأل عــام اذا كان خائفا عىل امنه 
الشخيص وحياته بالقول: »انا مؤمن بانو كل واحد بهالحياة 

بياخد قدرو«!

الحكومة لــرئــيــ  ــرورة  ـ ــ الـ زيــــارة  فــي  ــيــلــنــا  مــربــ  بــاريــ 
دمــشــق؟ ــزور  يـ هــل   .. ميقاتي  بــوجــ  ابــوابــهــا  تفت  ــم  ل ــاض  ــري ال

كامل ذبيان

املرات  تكون مــن  قد 
النادرة، التي يزور رئيس 
حكومة يف لبنان، دولة 
املتعارف  اذ كان  اجنبية، 
توجهه  يكون  ان  عليه، 
وفق  عربية،  دولة  نحو 
لبنــان،  يف  نفوذهــا 
ســوريا  اىل  مرص  من 
رئيس  لكن  والسعودية، 
الحكومة نجيب ميقايت، 
وقد ال يكــون راغباً يف 
من  زياراته  افتتح  ذلك، 
امس،  بدأها  التي  فرنسا 
بلقاء مع  اليوم  ويتوجه 
الرئيس مانويل ماكرون.

ويــربر الرئيس ميقايت، اســباب الزيارة اىل 
باريس، الن فرنســا صاحبة مبــادرة طرحها 
رئيســها، اثر االنفجار يف مرفأ بريوت يف 4 آب 
من العام املايض، ورسم خارطة طريق للبنانيني، 
ليخرجوا من نفق ازمتهم، تبدأ بتشكيل حكومة 
من غري السياســيني والحزبيــني ومن اصحاب 
اختصاص، يقع عىل عاتقها مهمة انقاذ الوضع 
املايل واالقتصادي، ووقف االنهيار الشامل، الذي 
اصاب كل القطاعات واطلق ماكرون عىل وصف 
»حكومة مهمة«، حيث مل يوفق رئيسان مكلفان 
مصطفى اديب وسعد الحريري بتشكيلها، فنجح 
ميقايت، بتدخل فرنيس وصفقة نفط مع العراق، 
سّهلت حصولها ايران، فكانت الوالدة الحكومية، 
بعد ان كان االتجاه هو اعتذار ميقايت، كام تشري 
مصادر سياسية متابعة، والتي ترى بان الزيارة 
اىل باريس تصبح طبيعيــة ورضورية لرئيس 
الحكومة، لشكر رئيسها عىل جهوده االنقاذية 

تجاه لبنان.
ومع نجاح تشكيل الحكومة بغطاء فرنيس، 
دون االلتزام الكامل باملبادرة الفرنســية، التي 
يتطابق  ال  الذي  الحكومة  تغاضت عن شــكل 
الثاين  البند  فــان  مواصفاتها،  مــع  بالكامل 
املايل  بالدعم  ســتأيت  التي  االصالحــات  هو 

واالستثامرات، وهو ما سيكون مادة البحث يف 
اللقاء الذي يجمع الرئيسني ماكرون وميقايت، 
الذي ســيعرض ما ورد يف البيان الوزاري من 
بتنفيذها  الحكومة  عناوين اصالحية، ستقوم 
املدى، واخرى  آن، وبعضها قريبة  منها ما هو 
اىل فرة بعيدة، وان االولويات هي للمحروقات 
والبطاقة  والصحــة  والربيــة  والكهربــاء 
التمويليــة، اضافة اىل الحــوار مع صندوق 
النقد الدويل، وشــكلت لجنة له، وســتبارش 
التي تكشــف بان  فوراً عملها، تقول املصادر، 
ماكرون،  الرئيس  مع  سيطرح  ميقايت  الرئيس 
آلية البدء بتطبيق بنود مؤمتر »ســيدر«، الذي 
عقد قبل اكرث من ثالث ســنوات، وكيف ميكن 
ضخ اموال ملشــاريع ملحة، مطروحة بورقة 
االســتقرار  عىل  ايجاباً  يؤثر  مام  »ســيدر«، 

النقدي.
ففرنسا هي خشبة الخالص للبنان، بعد ان نأت 
اللبناين، السباب  الشأن  بنفسها عن  السعودية 
يطرحها املسؤولون يف اململكة، ومنها بان لبنان 
وقــع تحت النفوذ االيراين، يف الســيطرة عىل 
القرار فيه، من رئاسة الجمهورية، اىل الحكومة 
واالكرثية النيابيــة، وان اللوم توجهه الرياض 
لحلفائهــا، قبل غريهم، واولهم الرئيس ســعد 
اململكة بوجهه،  ابــواب  اقفلت  الذي  الحريري، 

تفتح  لن  بانهــا  ويبدو 
ميقايت،  بوجــه  قريباً 
وفق املصادر التي تيضء 
السعودي،  االعالم  عىل 
صحافيــني  عــىل  او 
تعاطوا  كيف  سعوديني، 
الحكومة  تشــكيل  مع 
وكانت  ميقايت،  برئاسة 
منها،  ســلبية  املواقف 
اضافة  مريحة،  غري  او 
اتصــال  اي  ان  اىل 
تهنئــة مل يحصــل من 
سعودي  مســؤول  اي 
وهذه  الحكومة،  برئيس 
وان  معــربة  رســالة 
اململكــة تنتظر املواقف 
من ميقــايت، حول لجم 
التدخل االيراين، واعتبار 
التي تدور يف  االربــع،  العواصم  احدى  بريوت 

املحور االيراين.
كام ان عاصمــة ثانية، تنتظر موقف الرئيس 
ميقايت منها، وهي دمشــق التي فتحت الطريق 
اليها من بريوت واستقبلت وفداً وزارياً، وشملت 
عقد لقاءات لبنانية  سورية  اردنية  مرصية 
الستجرار الكهرباء، كام لعبور الغاز املرصي اىل 
لبنان، اذ ما زال موقف رئيس الحكومة ضبابياً، 
وعليــه ان يخرج من موقع أو سياســة »النأي 
بالنفس« وهذا مصطلــح كان مقبوالً مع بداية 
االزمة الســورية وليس عند اقــراب نهايتها، 
وتبدل مواقف عربية كانت تناصبها العداء فيها، 
الدول  جامعة  اىل  واســتعادتها  اليها،  والعودة 

العربية.
اللبنانيني يصفونها  بعض  كان  التي  وباريس 
بـ »مربط خيلنا«، فهــذا كان يف زمن االنتداب 
الفرنيس، اما يف هذه املرحلة، فان رشيان لبنان 
االقتصادي هو ســوريا، وصوالً اىل دول عربية 
أخرى، التي يؤكــد الرئيس ميقايت بأن لبنان لن 
يكون اال يف الحضن العريب، وهذا ما ستكشفه 
االتصــاالت املقبلة، فــاىل أي عاصمة عربية 
ســيذهب رئيس الحكومة، فهل اىل دمشــق أم 

الرياض؟

عرض مع سفير بريطانيا العاقات
مـــانـــع  ـــدا:   ــ ــب ــ ــعـ ــ بـ قــــصــــر  مــــــن  املـــــــولـــــــوي 
ــا ــدهـ ــوعـ نــــتــــخــــابــــات قـــبـــل مـ مـــــن إجـــــــــراء ا

التقى سفراء النروج والصين وإسبانيا 
ــدود ــحـ ــا تـــرســـيـــم الـ ــّيـ ـ ــع  ــ ــب بـــحـــث م ــي ــب ــو ح ــ ب
ــي  ــ ــدول ــ ــد ال ــقـ ــنـ ــــنــــدوق الـ ــات مــــع  ــ ـ ــاو ــ ــفـ ــ واملـ

اين عند املولو السفري ال

بي مستقبالً السفرية االمريكي و

زار وزيــر الداخلية والبلديات 
رئيس  مولوي،  بســام  القايض 
عون  ميشال  العامد  الجمهورية 
يف قــرص بعبــدا، واجرى معه 
األوضاع  تناولــت  افــق  جولة 
ضوء  يف  البــالد  يف  األمنيــة 
التقاريــر املتوافرة لدى األجهزة 
املعنيــة، والتحضــريات التــي 
الداخلية الجراء  تجريهــا وزارة 
الربيع  النيابية يف  االنتخابــات 

املقبل.
اللقــاء، تحدث مولوي  وبعد 
»شكرت  فقال:  الصحافيني  اىل 

فخامــة الرئيس عــىل ثقتــه ووضعته يف 
االجــواء االمنيــة يف البلــد ويف صورة كل 
ما يحصــل فيــه، خصوصا مــا حصل يوم 
البقاع حول شاحنة  الســبت وكشــفناه يف 
مع  اســتعرضت  »كام  مضيفــا  النيــرات، 
فخامته التحضــريات الجارية المتام العملية 
اجواء مستقرة  االنتخابية يف وقتها وســط 
امنيا، بدءا من اعداد املراســيم لتشكيل هيئة 
االرشاف عــىل االنتخابــات، اىل التحضريات 
اللوجســتية االخرى )قوائم الشطب، املواعيد 
وضبطها...( وصوال اىل انتخابات تكون جيدة 
وســليمة تريح املجتمع يف الداخل والخارج. 
وســنضع فخامة الرئيس كام وسائل االعالم 
يف كل جديد يتعلق بالوضع االمني او بوزارة 

باالنتخابات«. او  الداخلية 
را  املق ال للموعد  عد  م  نا   

ا هر  ها   را ات وس كال ع ا ا االنت
«اذا ســتجرى االنتخابــات يف آذار، يجب 
يتعلق  املوضوع  حصول تعديل قانوين الن هذا 
باملهل. ال مانع لــدي يف اجرائها وفق القانون، 
يف املوعد الذي يتــم تحديده. ان والية املجلس 
تنتهي يف 21 ايار، والتزمنا يف البيان الوزاري 
باجــراء االنتخابــات قبل هذا املوعــد. لوائح 
الشطب وقوائم الناخبني تجمد وفق القانون يف 
آذار، ومهلة نرشها والتصحيح تحصل بني   30
10 شباط و10 آذار، ويف حال اجراء االنتخابات 

قبــل 30 آذار تكون قوائم الناخبني غري مجمدة 
وســتضعنا امــام صعوبــة قيــام املغربني 
باالنتخــاب. ويف حال بقيت القوانني كام هي، 
قد ال ميكن اجــراء االنتخابات قبل 30 آذار، اما 
يف حال حصــول تدخل ترشيعي لتعديل بعض 
املواد واملهل، فهذا امر يعود اىل مجلس النواب، 

فوزارة الداخلية تنفذ القانون وال تصدره«.
من جهة ثانية، اســتقبل وزيــر الداخلية 
ظهــرا يف مكتبه، القائــد الجديد لجهاز أمن 
قبل تسلمه مهامه  نبيل عبدالله  العميد  املطار 

الجديدة.
والتوجيهات  التعليــامت  مولــوي  وأعطاه 
الالزمة لحســن ســري العمل يف مطار رفيق 

الحريري الدويل.
وعــرض املولوي مع ســفري بريطانيا يف 
بني  الثنائية  للعالقــات  كــوالرد،  ايان  لبنان 

البلدين.
وبحث مــع النائب ســامي فتفت لالوضاع 
التقى أمني  الداخلية. كام  الساحة  العامة عىل 
رس املجلس الوطني للســالمة املرورية رمزي 
سالمة، وتم البحث يف واقع السالمة املرورية.

وكان أبــرق املولوي اىل نظريه الســعودي 
ســعود  بن  العزيز  عبد  االمري  الداخلية  وزير 
بن نايف بن عبد العزيز، واىل الوزير املفوض 
السفري وليد بن عبد الله بخاري مهنئنا بالعيد 

السعودي. الوطني 

الخارجية  وزيــر  اســتقبل 
بوحبيب  عبداللــه  واملغربــني 
سفرية الواليات املتحدة االمريكية 
دورو شــيا، وجــرى البحث 
يف العالقات الثنائية وترســيم 
اللبناين،  الجيش  ودعم  الحدود، 
اىل جانب مسألة املفاوضات مع 

صندوق النقد الدويل.
وعرض وزيــر الخارجية مع 
وج  مارتن يرفيك،  ســفري ال
ســبل التعــاون بــني البلدين 
والغاز  الطاقــة  مجــاالت  يف 
النازحني  ملف  وتناوال  والنفط. 
الســوريني ومدى قدرة مملكة 

املساعدات  تقديم  املســاعدة يف  وج عىل  ال
لهم. اإلنسانية 

من جهة ثانية، اكد السفري يرفيك »مواصلة 
بالده دعمهــا ملنظمة األونــروا يف ما يتعلق 

بالالجئني الفلسطينيني«.
واســتقبل بو حبيب سفري الصني لدى لبنان 
تشــيان مينجيان الذي أبلغه تقديم بالده 300 
ألف لقاح ملحاربة جائحــة كورونا. وأثار معه 
بعض املواضيع املتعلقة بحقوق االنسان والتي 

ستتم مناقشتها يف اجتامعات الجمعية العامة 
لالمم املتحدة يف نيويورك.

من جهة ثانية، وملناســبة مــرور 50 عاما 
عىل انطالق العالقات الديبلوماســية الصينية 
 اللبنانية، شــدد بو حبيب عىل »أهمية تفعيل 

التعاون الثنا بني البلدين«.
واستقبل بو حبيب سفري اسبانيا لدى لبنان 
خوســيه ماريا فريي يف زيارة تهنئة، وعرض 
معه إلمكان تفعيل التعاون الثنا بني البلدين 

وكذلك ضمن إطار املنظامت الدولية.

تـــحـــســـم أن  الــــــــدولــــــــة  ــى  ــ ــلـ ــ عـ  : لـــــلـــــمـــــقـــــاومـــــة ــاًالـــــــــوفـــــــــاء  ــ ــان ــ ــص ــ ــان ُم ــ ــن ــ ــب ــ أمـــــــر حــــــدودهــــــا الــــبــــحــــريّــــة لـــُيـــصـــبـــ حـــــق ل
ان  للمقاومــة، »اىل  الوفــاء  لفتت كتلــة 
الحكومــة تشــكلت يف لبنــان ونالــت ثقة 
غالبّيــة أعضاء املجلس النيايب بعد مناقشــة 
البيان الوزاري الــذي تضمن العناوين للقضايا 
الحكومة  إرساع  يف  العــربة  وتبقى  وامللفات، 

بدراستها واتخاذ القرارات املناسبة إزاءها«...
وأوضحــت يف بيان بعد اجتامعها برئاســة 
النائب محمد رعد أنه »أثناء جلســة املناقشــة 
برأيهــا وحّضت عىل التــزام الحكومة برنامج 
الحاحاً  االكــرث  املواضيع  بحســب  أولويــات 
واملحروقات  الكهرباء  مللفات  التصدي  ومبارشة 
واملياه وتأمني الدواء واإلبقاء عىل دعم املطلوب 
منه لألمراض املزمنة واملســتعصية واللقاحات 
وحليب األطفال، وضبط أسعار السلع يف السوق 
مبا مينــع الغالء الفاحش واالحتــكار، ودعت 
إىل التدقيق يف حســابات رشكات االســترياد 
واســتعادة أي مال منهوب دخل يف حساباتها 
جّراء التجارة غري املرشوعة، وحثت عىل وجوب 
املدريس والجامعي وتوفري ما  العام  اســتنقاذ 
يلزم لذلك، وأكدت عىل رضورة معالجة استعادة 
املودعني ألموالهم، بعملــة إيداعهم من دون أن 

يقع غ عليهم عند تسديد حساباتهم.«
وأكدت الكتلة »عىل وجوب أن يكون أي اتفاق 
مع صندوق النقد الدويل وفق املصلحة اللبنانية 
ومن دون القبول بأّي إمالءات أو وصفة جاهزة، 
فضالً عن االستفادة من حقوق السحب الخاصة 
بلبنان مــن صنــدوق النقد الــدويل والبالغة 
1 مليون دوالر أمرييك، يف مشاريع  140 000
البنــى الحيويّة كالكهربــاء والصحة واملياه أو 
يف تعزيز احتياطاتنا األجنبّية بحســاب خاص 
الحكومة  اللبنانية وفق خطّــة تقررها  للدولة 
أّن  حسب األصول«، الفتة »عناية الحكومة اىل 
الوقت الذي يفصلنا عن املهلة الدستورية إلجراء 
االنتخابــات النيابية هو بضعة أشــهر، ولذلك 
ينبغــي للحكومة ولكل املعنيــني أخذ هذا األمر 
بعــني االعتبار وبذل الجهــود الحثيثة لاللتزام 
بإجــراء هذا االســتحقاق يف موعده القانوين 

والتحضري لكامل احتياجات إنجازه«.
أضافت »إن تلزيم اإلرسائييل إحدى الرشكات 
األمريكّية التنقيب عن الغاز يف مناطق متنازع 
عليها مع لبنان، يســتدعي من الدولة اللبنانية 
البحريّة  حدودها  أمر  تحســم  أن  وســلطتها 

وفــق املعايري العلمّيــة والقانونّية ومتطلبات 
يتناســب مع  املتحدة مبا  األمم  لدى  اعتامدها 
القانون الدويل، ليصبح حّق لبنان مبســاحته 
مصاناً  والبحريّة  الربيّــة  وحدوده  الجغرافّية 
عىل املســتوى القانوين بشــكل نها تبعاً ملا 
تقرر الدولــة اللبنانية اعتــامده وتثبيته وفق 
األصــول املرعية اإلجــراء دولّيــاً، وندعو إىل 
استعجال إصدار املراســيم التطبيقّية للقوانني 
املحالة إليها من املجلــس النيايب، وإىل تفعيل 

مالقتها لتنفيذ القرارات والقوانني النافذة«.
وأشــارت اىل أنه »وسط األزمة التي يعانيها 
أو فقدان  املعيشة  لجهة غالء  املواطنون سواء 
العديد من الحاجيات والســلع، فــإن التغذية 
بالتيار الكهربا تتوزع بشــكل متفاوت جّداً 
يف  واألحياء  املناطــق  وبني  املحافظــات  بني 
املحافظــة الواحدة، باستنســابّية غري مربرة 
يف بعــض األحيان.. إننا ندعــو اإلدارة العامة 
ملؤسســة كهرباء لبنان إىل ضبــط هذا األمر 
بالشــكل الذي ينبغي أال يشعر معه املواطنون 
بغ أو ظلم يف مقدار مــا يصلهم من خدمة 

.» الكهربا التيار 
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ــــر ــــهــــيــــة الــــ  ُ ــــــرقــــــاً يــــفــــتــــ الـــــتـــــوّجـــــ 
ــان ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــــــن أجـــــــــــــل إعــــــــــــــــــــادة بـــــــــنـــــــــاء لـ

فاطمة شكر

مراحل  من  مرحلُة  مضت 
لبنان الصعبة عرب تشــكيل 
حكومــة نجيــب ميقايت، 
وبذلك يكــون لبنان قد قطع 
جزءاً ال يستهان به من خالل 
عودة هيكل وشــكل الدولة 
اســتقالة  بعد  اىل طبيعتها 
حكومة حسان دياب ودخوله 
الســيايس  الفراغ  مرحلــة 
اإلرادة  ولعل  كبري،  بشــكل 
لدى السياسيني وكالم األمني 
الله  نرص  حسن  السيد  العام 
األخري الذي صفع به الواليات 
رضبًة  لها  ووجــه  املتحدة  

قاسية، والضغط الذي مارسته فرنسا وإيران، رّسع يف تشكيل 
الحكومة يف ظل تنامي حاجة اللبنانيني لوجود دولة تحُد من 
األزمات وتوقف النزف الحاصل، ســيام بعد التفلت والفو 
التي عاشــها لبنان بعد تحركات 17 ترشين األول 2019 والذي 
تقصدت بعض القوى السياســية عىل صنعه ومتويله ودعمه 

من أجل رضب وك هيبة الدولة.
ولعل حكومــة نجيب ميقــايت املتمثلة بــوزراء ووجوه 
جــدد، عدا الالعب الرئييس ميقايت، ُشــكلت ودعمت من قبل 
فرنســا وتقاطع معها حزب الله لحاجتني أساســيتني : هام 
اإلستقرار عىل املســتوى املحيل الداخيل اللبناين الذي يسعى 
له الحزب، وإســتثامر بعض املشــاريع من قبل فرنسا وعىل 
رأسها ملف الكهرباء وإعادة إعامر مرفأ بريوت الذي يُعُد األهم 
بالنسبة لفرنسا، إضافة اىل بحث اعتامد الخصخصة من خالل 
الرشاكة بني القطاع العام والخاص الذي ســتكون إيجابياته 
ظاهرة يف مللمة الدولة وإعادة بنائها،  لكن سلبياته ستتجىل 
حتامً يف ارتفاع األســعار عىل كافة املستويات من املحروقات 
اىل اإلتصاالت والخدمات واملواد الغذائية، ما يعني تأثر الطبقات 

الفقرية والوسطى وزيادة الفقر.
كل هذه املواضيع وغريها ســتكون عىل طاولة البحث بني 
الرئيــس الفرنيس مانويل ماكرون وميقــايت الذي وصل اىل 

فرنسا وسيلتقي رئيسها اليوم الجمعة.
يف الشأن اإلنتخايب تســتمُر القوى السياسية بالعمل من 
أجل إجــراء اإلنتخابات يف الربيع القــادم،  فام هي الخارطة 
السياسية التي ستنتجها اإلنتخابات؟ وماذا عن اإلصطفافات 
بعد هذه اإلنتخابات يف ظل مطالبة املجتمع الدويل، ال ســيام 

الغريب، بإجرائها يف موعدها املقرر؟
ولعل ارصار القوى السياسية التي دعت اىل اجراء اإلنتخابات 
يف موعدها املحدد يُسهُل إعادة تجديد الحياة السياسية ويُجدُد 
ء فإنه يدُل  رشعية املؤسســات والنظام، وهذا إن دّل عىل 
عىل وجود إرادة لدى معظم القوى السياسية إلعادة لبنان اىل 

مساره الطبيعي.
من ناحيــة أخرى تســتمُر مواجهة الهيمنــة األمريكية 

واإلحتالل اإلرسائييل الذي ينفــذه حزب الله من خالل رفعه 
شعار التوجه اىل الرشق املتمثل باإلتصال والتباحث مع الصني 
وروسيا وبالتعاون مع ســوريا والعراق وإيران، مام سيؤدي 
و اإلقتصاد اللبناين، وهذا ما سيســاهم يف  اىل انتعاش و
اإلنتقال اىل خطط اقتصادية كربى يجب العمل عليها، وتكمن 
باإلرساع نحو التوجه اىل القيام بورشة بنى تحتية وخدماتية 
تتمثل بإنشــاء أنفاق جديدة ومواصالت رسيعة تساعُد عىل 
اإلستثامر وتؤمن العمق اإلسراتيجي وتؤدي اىل التشبيك مع 
املنطقة العربية، ال سيام مع سوريا والعراق يف ظل التحديات 
القامئة ضد االحتالل اإلرسائييل والتحدي اإلرهايب املفروض 
عىل املنطقــة منذ العام 2011، والذي يُعتــربُ آداة من ادوات 
الهيمنة األمريكية، إضافًة اىل الرصاع عىل املتوسط من ليبيا 
اىل سوريا ومرص والحوض الرشقي للبحر األبيض املتوسط، 
ما يجعلنا أمام تحالفات إقليميــة جديدة ونظام اقليمي آخر 
يتمثل بتطبيع وتعاون خليجي  »ارسائييل«، وإقامة مصالح 
مشــركة بني هذه الــدول والعدو، وهو ما يطــرح تحديات 
إقتصادية كربى أمام لبنان وسوريا والعراق، وهذا ما يدفع اىل 
التعاون مع العراق وســوريا عرب ربطهام بشبكة بنى تحتية 

ضخمة  من أجل تحديد موازين القوى يف املرحلة املقبلة. 
لــدى فريق محور املقاومة رؤيــة واضحة تحدد مصالحه 
اإلقتصادية والسياسية والجغرافيا السياسية، لكن حزب الله 
وذجاً حول كيفية التحرر الفعيل واإلنتقال اىل استثامر  اعطى 
نقاط الضعف وتحويلها اىل نقاط قوة، فهل ستكون الحكومة 
اللبنانية عىل قدر من املســؤولية يف هــذه املرحلة الدقيقة 
عة وجدية؟ وهل ستستغل الدولة اللبنانية  وتنطلق للعمل ب
العالقات والكــرم العراقي من أجل إقامة خط إقتصادي ضخم 
بني البلدين؟ هل ســتتعاون الدولتني اللبنانية والسورية اللتني 
تربطهام عالقات أخوية منــذ زمن بعيد، ناهيك عن الجغرافيا 

والتاريخ بينهام واللذين ال يتغريان؟
كل هذا يحتــاج للتصميم واإلرادة للوصــول اىل بلد منتج 
وإقتصادي مع رضورة اإلنفتــاح عىل الرشق واملحافظة عىل 

عالقات طبيعية مع الغرب

ــّدي الــحــكــومــة ــحـ ــن تـ ــاتــي أكـــبـــر مـ ــق ــام مــي ــ الـــتـــحـــّدي أمـ

ــاع ــ ــدف ــ ــاون مــــع وزيـــــــر ال ــ ــع ــ ــت ــ ــز ال ــزيـ ــعـ ـــ تـ ــا بـــحـــ ــتـــســـكـ فـــرونـ
املــرفــ مــلــف  تحقيقات  عــن  معطيات  أي  أمــلــ  الــعــدل:   وزيـــر 

ر العدل ا عند و فرونتس

هيام عيد

يف معرض قراءتها للمشــهد الحكومي غداة نيل الثقة من 
املجلس النيايب، اعتربت أوســاط نيابية بارزة ومعارضة، أن 
الدينامية التي انطلقت من خالل الحراك الذي يقوم به الرئيس 
نجيب ميقايت، ال تبدو وكأنها تنعكس، ووفق الوترية نفسها، 
عىل حركــة الفريق الوزاري الذي ينشــغل يف الفرة الحالية 
يف استرشاف واكتشاف امللفات املراكمة منذ مرحلة ترصيف 
األعامل عىل طاولة مجلس الوزراء. وقالت هذه األوســاط، ان 
التحّدي املاثل أمام رئيس الحكومــة منفرداً قد يكون أكرب من 
تحّدي مجلس الوزراء، وذلك بســبب عوامــل عديدة أبرزها أن 
أجندة الحكومة الجديدة تحمل عناوين تتطلّب تواصالً مبارشاً 
مع املؤّسســات الدولية، ويف مقّدمها صندوق النقد الدويل، 
كام تتطلب حواراً مبارشاً ما بني الحكومة وبشــخص رئيسها 
مع املجتمع الدويل، والذي ستكون محطته األوىل باريس التي 
يزورها اليوم حيث يستقبله الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، 
وذلك يف ســياق عرض كل مراحل والدة الحكومة ومشاريعها 
املســتقبلية والدعم الفرنيس الالفت للرئيس ميقايت، والذي 

سوف ترجمه باريس يف املرحلة املقبلة.
ومن ضمن هذا الســياق، وضعت األوساط النيابية نفسها 
هذه الزيارة، يف مجال تقديم الشــكر، وبطريقة مبارشة، من 
ميقايت إىل الرئيس ماكرون، عىل مساهمته ودوره يف مجمل 
املفاوضات التي ســبقت والدة هذه الحكومة، وبشكل خاص 
عىل مبادرته التي أطلقها من بريوت عىل أثر انفجار املرفأ يف 
الرابع من آب. ومن هنا، فإن هذا العنوان ليس ســوى املقّدمة 
لجولة املشــاورات التي ســوف يســتهّل بها الرئيس ميقايت 

مشواره الحكومي من أجل تنفيذ بنود البيان الوزاري، وبالتايل، 
االلتزامات التي أعلنها عىل أكرث من مستوى.

وأوضحت األوســاط، أن مرحلة ما بعد نيل الثقة، لن تكون 
سهلة، بحسب األوساط نفســها، والتي كشفت عن ضغوط 
تتعرّض لهــا الحكومة من أجل تطبيــق التزاماتها، وتبدأ يف 
الدرجة األوىل مبلف التفاوض مع صندوق النقد الدويل، والذي 
يأيت مع حكومة ميقــايت مختلفاً عام كان عليه مع حكومة 
حسان دياب، وذلك يف ظل التغيريات البارزة التي ُسّجلت خالل 
العامني املاضيني، وتحديداً منذ قرار التخلّف عن دفع ســندات 
اليوروبوند، من دون أي تفاهــم أو مفاوضات مع الدائنني أو 
مع املؤّسسة الدولية. كذلك، أضافت األوساط نفسها، أن حجم 
الصعوبات التي تنتظر الرئيس ميقايت ال يستهان به، إذ انه دخل 
يف سباق مع الوقت من أجل مواجهة األزمات املراكمة، وعىل 
رأسها أزمة الكهرباء، والتي تتطلّب معالجة جذرية من خالل 
خطة خاصة تؤّمن تحقيق ذلك بشــكل رسيع، ومن دون أي 
عوائق سياسية متصلة بالخالفات التي طبعت هذا امللف عىل 

مدى السنوات املاضية.
وبالتــايل، وأمام كل التعقيدات الحارضة واملشــاريع املعّدة 
يف الفرة املاضية، فإن مسار الحكومة، وكام أكدت األوساط 
النيابية املعارضــة ذاتها، مرهون مبســتوى وحجم الخطة 
اإلصالحية التي سوف تعتمدها، والتي سوف تُبحث عىل طاولة 
مجلس الوزراء يف األسابيع املقبلة، وذلك، ألن أي دعم مفرض 
من باريس، أو من أي دولة أخرى، يضع عنوان اإلصالح كممّر 
إلزامي لها، وذلك، برصف النظر عن الفرة الزمنية القصرية التي 
متلكها حكومة ميقايت من أجل تنفيــذ التزاماتها، وهذا قبل 

حلول موعد االنتخابات النيابية يف أيار املقبل.

اســتقبل وزير الدفاع الوطني موريس ســليم املنســقة 
الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتســكا يف زيارة 
بروتوكولية، قدمت خاللها التهنئة للوزير ســليم ملناســبة 

تسلمه مهامه الجديدة.
وتخلل االجتامع جولة افق تناولــت دور األمم املتحدة يف 
مساعدة لبنان يف مختلف القطاعات ال سيام دعم املؤسسة 
العسكرية. وتطرق الحديث إىل نتائج االجتامع الذي عقد عىل 
مستوى ســفراء الدول املعتمدين يف لبنان استكامال ملؤمتر 
باريس لدعم الجيش. وأكد الجانبــان »اهمية تعزيز التعاون 

بني املنظمة الدولية ووزارة الدفاع الوطني«.
وظهرا، التقت املنســقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان، 
ي الخوري يف مكتبه، وتم البحث يف  وزير العدل القايض ه
مجمل األوضاع عىل الســاحة اللبنانية وتفعيل سبل التعاون 
الثنا بني الوزارة واملنظمة عــىل صعيد التعاون يف املجال 

القضا والحقوقي.
بعد اللقاء، قالت فرونتســكا: »كانت زيــارة مجاملة هي 
األوىل يل حيث قدمت للخوري التهنئة بتوليه منصبه الوزاري 
الجديد، وبحثت معه يف مجمل التنســيق القائم عىل الصعيد 
لية  القضا بــني املنظمة ولبنان، وأعربت له عن اهتاممي ب
عمل السلطة القضائية يف لبنان واستقالليتها. كام تطرقت 
ت  اىل أهمية اعتامد القوانني املرعية يف الربملان، واســتف
منه حول التحقيقــات الجارية يف ملف انفجار مرفأ بريوت، 
إضافة اىل اإلســتحقاقات اإلنتخابية املقبلة والدور الرقايب 

الذي تضطلع به األمم املتحدة يف هذا املجال«.
بدوره، قال وزير العدل: »طلبت اســتيضاح بعض املشاريع 

املتعلقــة بوزارة العــدل والتي ســتقوم بتنفيذها عىل وجه 
عة، ورشحت لها الخطط األولية التي ستقوم بها الوزارة  ال
خصوصــا يف ما يتعلق باملراكز الشــاغرة فيها ويف مجلس 
القضــاء األعىل. كــام تطرقنا اىل رضورة تشــكيل مجلس 
القضاء األعىل، إضافــة اىل التشــكيالت القضائية لوضع 
األمور يف نصابها الصحيح ألن هناك الكثري من الشــغور يف 
املراكز اإلدارية يف قصور العدل، وأعتقد ان مجلس القضاء لن 

يتأخر يف إجراء تشكيالت بعد تسمية أعضائه«.
وردا عىل ســؤال عام اســتوضحته فرونتسكا عن مسار 
التحقيق يف انفجار املرفأ، قال الخوري: »هذا املوضوع يتواله 
القايض طارق البيطار وهو ميلك كل املعطيات، والتحقيقات 
يف امللف رسية كام ذكرت ســابقا، وبالتــايل أنا ال أملك أي 

معطيات عن تطورات حول هذا امللف أو أي تفصيل عنه«.

ــالــ ــبــن  أبــــرق الـــى الــجــزائــر ُمــعــزيــاً ب
زواره ــع  ــ ــ م ــورات  ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ ال عـــــــرض  بـــــــري 

ســســات  ــى املــ ــيــل الـــوقـــود الـ ــدء تــو ــــدي: بـ ر
ــطــة طــارئــة ــمــن  ــدمــاتــهــا  ســتــمــرار تــوفــيــر 

بري مستقبالً املفتي قبالن

استقبل رئيس مجلس 
النواب نبيه بري يف مقر 
الثانية يف عني  الرئاسة 
التينة، سفري جمهورية 
تشيكيا يف لبنان جريي 
دوليزيــل، حيــث تــم 
العامة  لالوضاع  عرض 
بني  الثنائية  والعالقات 

البلدين.
رئيس  بري  واستقبل 
مجلــس االدارة املديــر 
حرص  ملؤسســة  العام 

التب والتنباك )الريجي( املهندس ناصيف 
ســقالوي عىل رأس وفد مــن مجلس 
اللقاء  خالل  ســقالوي  وعرض  اإلدارة. 
الجهود واملشاريع التي تقوم بها مؤسسة 

»الريجي« يف ظل الظروف الراهنة.
والتقى الرئيس بــري املفتي الجعفري 
املمتاز الشيخ أحمد قبالن والدكتور عيل 

قبالن.
الزيارة  »أن  اىل  املفتي قبالن  وأشــار 
للرئيس بــري هــي اوال لتعزيته برحيل 

االعىل  الشيعي  االسالمي  املجلس  رئيس 
االمام الشــيخ عبداالمــري قبالن وأيضا 
لشــكره عىل املواســاة والتعزية بوفاة 
اللقاء كان مناسبة  وأيضا  االمام قبالن، 
عرضنا خاللها األوضاع العامة الســيام 

السياسية واملعيشية.
عىل صعيد آخر، أبرق الرئيس بري اىل 
الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ورئيس 
املجلــس الشــعبي الوطنــي الجزائري 
ابراهيم بوغايل، معزيا بوفاة الرئيس عبد 

القادر بن صالح.

أعلنت نائبة املنســق الخاص املنسقة 
املقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية لألمم 
املتحدة يف لبنان الدكتورة نجاة رشــدي، 
عن »بدء توصيل الوقود إىل املؤسســات 
يف  واملياه  الصحيــة  كالرعاية  الحيوية 
جميع أنحاء لبنان لضامن استمرار توفري 
رة  واملت األكرث ضعفا  للفئات  الخدمات 

من أزمة الطاقة والوقود«.
وقالــت يف بيان: »مــن أجل تخفيف 
املعانــاة اإلضافية ومنع الخســائر يف 
األرواح، طلبت من برنامج األغذية العاملي 
)WFP( يف لبنــان، والذي يرأس قطاع 
الخدمات اللوجســتية اإلنســانية عىل 
الصعيد العاملي، وضع خطة طارئة إلمداد 
الوقــود من أجل الحفــاظ عىل الصحة 
واملياه والرصف الصحي«، مضيفة »متتد 
أشــهر،  ثالثة  الخطة عــىل مدى  هذه 
اليونيســف  مع  بالتعاون  تطويرها  وتم 
ومنظمة الصحة العاملية واملنظامت غري 
الحكومية العاملــة يف مجاالت الصحة 
وامليــاه والــرصف الصحــي والنظافة 
الوقود  توفري  عىل  وتعمل  الشــخصية، 
ومراكز  العامــة  ملستشــفيات  لجميع 
واملستوصفات  األولية  الصحية  الرعاية 
التي تخــدم املجتمعات األكرث ضعفا يف 
املناطق املختلفــة يف لبنان والتي يعتمد 
2 مليون شــخص سنويا.  عليها نحو 1
مائية  ت  منش ألربع  الوقود  ستوفر  كام 
 2 3 لنحو  املستمرة  املياه  إمدادات  لتأمني 

مليون شخص يف جميع أنحاء البالد«.

وتابعت: »لن يؤثــر تنفيذ خطة إمداد 
الوقــود الطارئة هــذه يف احتياطيات 
الوقــود الوطنية الحاليــة، ولن يقطع 
الربنامــج شــحنات الوقــود الوطنية 
املستقبلية«، مشددة عىل أن »جميع أنواع 
الوقود ستشرى بسعر غري مدعوم مام 
يشكل إضافة إىل مخزون الوقود الوطني 

الحايل«.
ولفتت إىل أن »هذه الخطة تهدف إىل 
تقديم دعم طارىء استثنا ملدة أقصاها 
ثالثة أشــهر. يف حني تقع مســؤولية 
ضامن توفري الخدمات األساســية دون 
انقطاع عىل عاتــق الحكومة اللبنانية«، 
داعية »الحكومة إىل عدم ادخار أي جهد 
لتنفيــذ حلول مســتدامة ألزمة الطاقة 
العائالت يف  املســتمرة وحامية حقوق 

لبنان«.
التدخل  »هــذا  أن  اىل  البيان  وأشــار 
خطة  مــن  كجزء  يــأيت  االســتثنا 
والتي  الطــوارىء  لحاالت  االســتجابة 
نسقتها األمم املتحدة وأطلقتها يف أوائل 
آب بطلب مايل بقيمة 383  مليون دوالر 
املساعدات  أجل تقديم  أمرييك، وذلك من 
ورية واملنقــذة للحياة  اإلنســانية ال
إىل اللبنانيــني واملهاجرين األكرث ضعفا 
رين من األزمات املستمرة. وتكمل  واملت
وتدعم املساعدات اإلنسانية التي تقدمها 
ألزمة  االستجابة  وخطة  األونروا  برامج 
لبنــان لالجئني الســوريني واملجتمعات 

املضيفة لهم«.

املرعبي: على الوزراء 
نكبا على  املعنيين ا

إيجاد الحلول 
تابع عضو كتلة »املســتقبل« 
النائب طــارق املرعبي مواضيع 
عكار،  يف  ائيــة  وا خدماتية 
واجرى اتصاالت بوزراء ومديرين 
عامني، وبحــث معهم »رضورة 
ايجاد حلــول الزمة املحروقات، 
وطالبهم االرساع يف ايصال هذه 

املواد اىل عكار«.
وقال املرعبي يف لقاء مع عدد 
الحكومة  »عــىل  املواطنني  من 
والــوزراء املعنيني االنكباب عىل 
ايجــاد الحلــول واال فاالرتطام 

حاصل«.

ــون ــك ت أن  إّمـــــــا  ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ ه  هـــــ  : ــــريــــ
نــقــاذ لــ ــة  ــ ــداي ــ ــب ــ ال تـــكـــون  أن  أو  ــرة  ــ ــيـ ــ ـ األ

قال عضــو كتلة »التنميــة والتحرير« 
النائب عــيل خريس خــالل احياء حركة 
الذكرى الســنوية  إقليــم جبل  »أمل« يف 
القادة  الشــهداء  الغتيال  والثالثني  الثالثة 
داود داود ومحمود فقيه وحســن سبيتي: 
نقاذ برئاسة  »ها قد تشكلت حكومة معا ل
إنقاذ  الرئيس نجيب ميقايت، لذلك املطلوب 
ما تبقى من الوطــن وهيكليته و الخطوة 
األوىل التي تقع عــىل عاتق الحكومة هو 

ملف الكهرباء«.
»أمل«  قادة حركــة  واســتذكر خريس 
الذين استشــهدوا يف لحظة واحدة، قائال: 
مر عىل هــذه الحركة  »لقد اعتقد مــن ت
أنهــم بإمكانهم عــرب قتل القــادة إنهاء 
حركة »أمــل«، كام اعتقدوا أنــه بإخفاء 

بون الحركة  اإلمام موىس الصدر ســي
وستنتهي هذه الشــعلة التي أنارها اإلمام 
ب  الصدر، نقول لهم، ال يستطيع أحد أن ي
هذه الحركة أو يخفيها فهي وجدت لتبقى 
أمل  حركة  اســتطاعت  وبالفعل  وتستمر، 
وجرحاها  ومجاهديها  شهدائها  خالل  من 
بري  نبيه  الرئيس  رأســهم  وعىل  وقادتها 
ومن خالل عملياتها البطولية أن تؤكد أن ال 

مكان للعدو يف أرضنا وقرانا«.
وختم بقوله: »اليوم هو دور العمل ليك 
نستطيع أن نبقى ونستمر وهذه الحكومة 
إمــا أن تكون األخــرية أو أن تكون البداية 
إلنقاذ هــذا البلد، ونحن ســنقوم بكل ما 
هو مطلوب من أجــل نجاح هذه الحكومة 

وقيامها بدورها وتحمل مسؤوليتها«. 

قائد الجيش يف تركيا

اعلنت قيادة الجيش عرب حســابها 
عىل »تويــر«، ان قائد الجيش العامد 
جوزاف عون توجــه اىل دولة تركيا، 
أركان  رئيــس  نظريه  لدعــوة  تلبية 
ال يشــار غولر،  الجيش الريك الج
وذلك لتعزيز سبل التعاون بني جييش 

البلدين. 

درويش: العامل العريب 
سيكون سنداً للبنان

اعتــرب النائب عــيل درويش يف 
ستستكمل  »فرنسا  أن  اذاعي،  حديث 
يف خالل زيارة الرئيس نجيب ميقايت 
ما بدأته من مبادرة إلنقاذ لبنان منذ 

عام«.
وأشــار اىل أن »فرنســا ستلعب 
دورا كبريا عىل مســتوى املساعدات 

الدولية لدعم الحكومة الجديدة«.
الحكومة  »عمل  أن  عىل  وشــدد 
ومتوازنا«،  للجميع  مطمئنا  سيكون 
مؤكــدا أن »العامل العريب ســيكون 
قريبا سندا للبنان مبا يف ذلك اململكة 

العربية السعودية«.

الجميل: ال تجرأوا
عىل املّس بحق املغربني 

التصويت بالخارج
اللبنانية  الكتائب  حزب  رئيس  غرد 
سامي الجميلعرب حسابه عىل« توير«: 
»ال تتجرأوا عــىل املس بحق املغربني 
بالتصويت يف الخارج. هم ثروة لبنان 
وأصواتهم حــرة بعيدة عن زبائنيتكم 
وترهيبكم. أي قرار إلقصائهم هو قرار 
االنتخابات  دميقراطية  عىل  انقاليب 
وسنواجهه  الغائها  مبثابة  سنعتربه 

عىل هذا االساس«.

أيب نرص: لضامن حق اقراع
اللبنانيني غري املقيمني

املارونية  الرابطــة  رئيــس  قال 
النائب الســابق نعمة الله ايب نرص 
املارونية  الرابطة  يف ترصيح: »ترى 
عىل الحكومة، وجوب اتخاذ التدابري 
حق  لضامن  الالزمــة  القانونيــة 
املقيمني حيثام  اللبنانيني غري  اقراع 
هــم، أيا تكن طبيعــة القانون، ألن 
ال يجــوز طلب الدعــم الدائم منهم، 
وســؤالهم بأن يكونوا دعام وسندا 
لوطنهــم االم ، فيام نبخــل عليهم 
االنتخابات  يف  املشاركة  يف  بحقهم 
املجال  وافساح  واقراعا،  ترشــيحا 
أكرث فأكرث يف  لهم ليك ينخرطــوا 
وتحديد  الوطنية  املسؤوليات  تحمل 
الخيارات الكربى ورسم طريق اإلنقاذ 
اللبنانيــون، بحيث  بــه  يأمل  الذي 

يكونوا عصب التغيري املنشود«.

كر من عبدالساتر على مساعدة منكوبي إنفجار املرف ُ

إطــــــار فــــــي  ـــــم  هـــــا األ  الــــتــــقــــى  ـــــاري  هـــــنـــــ وفــــــــد 
ــة فـــــي لــبــنــان ــ ــّي ــ ــخ ــ ــاري ــ ــت ــ مـــــشـــــروع تـــرمـــيـــم الـــكـــنـــائـــ ال

م ا ا عند اال  الوفد الهن

أســاقفة  رئيس  اســتقبل 
بريوت للموارنة املطران بولس 
يف  الدولة  وزير  الســاتر  عبد 
الحكومة الهنغارية ملســاعدة 
املضطهديــن  املســيحيني 
تريستان أزبيج، يرافقه السفري 
الهنغاري الدكتور جيزا ميهاليي 

والوفد املرافق.
وشــكر املطران عبد الساتر 
كل  عىل«  الهنغارية  الحكومة 
ما قدمته من مســاعدات بعد 
انفجــار الرابع مــن آب والتي 
أدت إىل عودة جــزء كبري من 
املنكوبــني إىل منازلهم بعدما 
بتوجيه  هندسية  فرق  رممتها 
من مطرانية بريوت«، الفتا اىل 
أنه »تم إنجاز نحو 1200 وحدة 

سكنية حتى اآلن، وال يزال العمل جاريا عىل إكامل إعادة ترميم 
بعض املنازل باألموال املتبقية.«

وتطرق الحديث إىل سبل استمرار التعاون يف سبيل مساعدة 
املسيحيني، يف الرشق عموما، ويف لبنان خصوصا، و ال سيام 
املؤسســات الربوية واالستشــفائية فيه، يف ظل الظروف 

الصعبة التي مير بها.
واختتم اللقاء بصالة يف كابيال املطرانية.

كــام التقى الوفد الهنغاري رئيس جامعــة الروح القدس  
الكسليك األب طالل هاشــم، يف صالون كنيسة مار نهرا يف 
ســامر جبيل. واطلع الوفد خالل اللقاء، عن كثب عىل أعامل 
الرميم التي جرت ضمن »مرشوع ترميم الكنائس التاريخية يف 

لبنان«، املمول من الدولة الهنغارية، حيث جرى عرض ألعامل 
الرميم التي حصلت. كام تم التطرق إىل أهمية املرشوع وتأثريه 
عىل املجتمع، باإلضافة إىل البحث يف املشاريع املستقبلية، يف 
إطار التعاون بني الدولة الهنغاريــة وجامعة الروح القدس  

الكسليك، الرشيك األكادميي واإلداري للمرشوع. 
بدوره، اوضح الوكيل الوزاري لشــؤون دعم املسيحيني يف 
هنغاريا أن بــالده »ال تفرض أي أجندة عىل املؤسســة التي 
تختارها، ولكنها تكتفي بالســؤال »كيف ميكننا أن نساعد؟« 
وتنتظر الجواب«، والتقينا بعد ذلك بأحد األشــخاص اللبنانيني 

الذي قال لنا، »نريد حامية كنائسنا ألنها هي التي تحمينا«.
ويف الختام، شكر أزبيه الجامعة عىل »تبنيها هذا املرشوع 

والبدء بتنفيذه مبدة زمنية قصرية جدا«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الجمعة 24  أيلول 2021

اء الق ــد  ل تدقيقها  مصير  عــن  لــ  وســ أوجــيــرو  لـــ  مليار  ــّرت   أقـ ــال  املـ لجنة 
للمودعين الصر  سعر  لة  مس  ّ لب املركزي  و املالية  مع  املقبل  األسبوع  موعدنا  كنعان: 

ت اللجن كنعان  ا

عقدت لجنة املــال واملوازنة النيابية جلســة يف الحادية 
عرشة من قبل ظهر أمس، يف قاعة الهيئة العامة يف مجلس 
النواب، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، لدرس اقراحات 
قوانني تتعلــق بالــدواء، والفائدة عىل الديــون، والقروض 
الصناعية والزراعية والسياحية، وتعديل بعض احكام قانون 
صندوق تقاعــد نقابة املحامني، وفتح اعتامد إضايف لتغطية 
اإلنفاق اإلضايف لهيئة اوجريو، وباقراح قانون لتعديل املادة 
السادســة والثالثني من القانون النافــذ حكام رقم 6 تاريخ 
2020/3/5 )قانون املوازنة العامــة املوازنات امللحقة للعام 

.(2020
ويف ختام اإلجتامع، عقد كنعان مؤمترا صحافيا قال فيه: 
»بحثت لجنة املال، يف عدد مــن القوانني واإلقراحات. هناك 
اقراحان يخصان وزارة اإلتصاالت وأوجريو ورشكتي الخلوي. 
وكام بات معلومــا أن لجنة املال و قامــت بأكرث من تدقيق 
مبوضــوع التوظيف يف رشكتي الخلــوي واإلدارة اللبنانية، 
وتبني لنا أن هناك مخالفات كبــرية، وهذه املخالفات ما تزال 
يف ديوان املحاسبة ومنذ ســنتني، القضاء املايل وضعه مثل 
وضع البلد. لقد أقرت اللجنة تعديل املادة 36 من موازنة 2020 
اليوم مع ضوابط عىل النفقات، بعد أن كانت اعتمدت ســابقا 
نظامــا متصلبا يف ظل مــا تبني لنا بعــد التدقيق بالنفقات 
يف املوازنات الســابقة، أن من املليار ونصف مليار دوالر من 
االيرادات، وكام قال رئيس لجنة اإلتصاالت، هناك 500 مليون 
دوالر كانت ترصف بالسياسة واإلنتخابات، من دون التحدث 
ء مباحا ومستباحا  عن النهب والفساد«، مضيفا »كان كل 
وهذا مــا وضعت يدها لجنة املال عليه وليس من اليوم، ولكن 
منذ سنوات رقابتها لحامية املال العام. أما الذي استفاق اليوم 
مع الثورة وعــىل كتابات ال تليق بأحد، فصارت القضية عنده 
« ولجامعة ال«تراندغ« أقول عليكم اإلطالع والقراءة«. »تراندن

وتابــع »لجنة املال عادت بناء عىل طلــب عدد من النواب، 
الذين هم أعضاء يف لجنة اإلتصاالت وبناء عىل األوضاع التي 
وصلنا إليها بســبب اإلنهيارات التي تصيب لبنان واللبنانيني، 
لطرح نوع من تعديل عىل املواد املتشــددة جدا والتي طرحتها 
لجنة املال عىل رشكتي الخلــوي. ولكن يك نكون منصفني، 
لجنة اإلتصــاالت وضعت ضوابط فأعطــت إمكانية رصف 
محددة ومحصورة لحني إرســاء املناقصة ومبوافقة الوزير 
املختــص، من ضمن إطار موازنة النفقات الســنوية ورقابة 

ديوان املحاسبة الذي تخضع له املصاريف«.
وقــال: »اإلقراح الثاين الذي تم بحثــه له عالقة باعتامد 
إضايف اســتثنا يتعلق أيضا بأوجريو. عــام 2020 وافقنا 

مليار   48 عــىل  ألوجــريو 
لرية لبنانيــة فقط من أصل 
مرصودة،  كانت  مليارا   287
قيمتها أكــرث من 30 مليون 
أقل  اليوم،  أصبحــت  دوالر، 
3 مليــون دوالر، وهذه  من 
املؤسســة  تكفي  ال  القيمة 
اللرية  انهيار  املــازوت.  مثن 
بهذا  النظر  إعادة  علينا  حتم 
يقوم  أن  أردنــا  إذا  الوضع، 
قطــاع اتصــاالت بالــدور 
املطلوب منــه. ولقد وافقنا 
اإلضايف  اإلعتــامد  عــىل 
بعض  مع  لرية(  مليار   350(
عليها  أقرتها  التي  التعديالت 
طلب  عىل  بنــاء  املال  لجنة 
وزارة املالية، لتمكني أوجريو 

من القيام بعملها وتأمني الخدمة املقبولة واملمكنة للبنانيني«.

اقراح تصفري الفوائد عىل الديون
وعن اقراح تصفري الفوائد عىل الديون، قال كنعان: »هناك 
اقراح لتصفري الفوائــد عىل الديون يف القطاعات الصناعية 
والزراعية والسياحية، تقدم به عيل فياض وابراهيم املوسوي، 
وتم طرح اإلقــراح بحضور الوزيريــن الجديدين للصناعة 
والســياحة اللذين طلبا مهلة 15 يوما، هام طلبا مهلة أطول 
لكننا مل نوافــق، ألننا نعترب ربط إي اقــراح أو أي مرشوع، 
بخطط قد تقوم بها السلطة التنفيذية أو ال تقوم بها، يتعارض 
مع الدســتور ومع مبدأ فصل السلطات. نحن مع التعاون مع 
الحكومة، ولكن ليس مع تجميد عملنا، خصوصا عندما نكون 
مقتنعني به«، مضيفا »هذا اإلقراح يؤدي إىل تصفري الفوائد 
فقط، وليس إىل إلغاء الدين. نحــن ويف هذا الظرف تحديدا، 
ولقطاعات معينة، زراعية وسياحية وصناعية، مع تحفيزها 
ووضع تســهيالت لها لتمكينها من االستمرار. هذه قطاعات 
وصلت إىل درجة كبرية مــن اإلنهيار. الدول األوروبية تعطي 
إذا تعرثت مســاهامت ومساعدات، وواجبنا  هذه القطاعات 
عىل األقل أن نكون إىل جانبها يف ما يتعلق بخدمة دينها. لقد 
تم اإلتفاق لبحث هذا املوضوع خالل اســبوعني، وانا حريص 
عىل أن يبحث هذا املوضوع خالل الفرة املحددة وعدم ربطه 

بأي مشاريع«.

وقــال: »رغم كل ذلك نحن منفتحــون عىل أي نقاش، لكن 
أن يبقى املجلس النيايب شــاهدا عىل ما ال يراه، فهذا أمر لن 
يســتقيم. لذلك نحن عىل موعد األسبوع املقبل، لعقد جلسة 
مع وزارة املالية ومرصف لبنان واملصارف وكل املعنيني لحسم 
هذا املوضوع بشــكل ألعطاء املودعــني اللبنانيني حقوقهم، 
الذين يســمعون كالما ال يعالج مشكلتهم، خصوصا أن هناك 
من يعرقل عمل من يطالب بحقوقهم. ال يجوز أن يستمر هذا 
األمر عىل ما هو عليه اليوم، لذلك ســنتحمل مسؤولية، كام 
عودنا اللبنانيــني، حتى النهاية. ضمريي مرتاح بأن لجنتنا مل 
تخطــىء بفتح أي ملف، يف التوظيــف أو املالية العامة التي 
وصلت مخالفاتها يف قطعات الحســابات إىل مبال بعرشات 
مليارات الدوالرات، وحتى اليوم، مل يبت ديوان املحاسبة بهذا 
املوضوع، وأســأل: إىل متى سيبقى الوضع هكذا. وهناك من 

ينظر ويتحدث عن تدقيق«.
وختم »للمنظرين أقول: لقد تم التدقيق بالتوظيف وباملالية 
العامة واليوم مطلــوب تدقيق جنا مبرصف لبنان، إىل أين 
تذهب نتائج التدقيق ونحن لنا الدور األكرب بفرض هذا التدقيق 
والدفع باتجاهه، هل تكون نتائج ذلك تشويها لعملنا من قبل 
خفافيش الليل؟ الحقيقة ســتظهر مهام كانت صعبة ومهام 
كان مثنها غاليا ونحن ســنبقى مؤمتنني عىل هذه الحقيقة 

والعاملني إلظهارها«.
كام وافقت اللجنة عىل اقراح تعديل قانون صندوق تقاعد 

املحامني.

بحث مع األبي امللفات الصحّية
ـــي ــع ريـــا ــ أبــــــي رمــــيــــا تــــابــــع مـ
مـــشـــروع الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــّيــة

ا و  ميا   
زار عضو تكتل »لبنان القوي« النائب ســيمون ايب رميا، 
وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية السفرية نجال ريا 

عساكر يف مكتبها يف الوزارة، وفق بيان ملكتبه اإلعالمي.
وهنأ ايب رميا الوزيرة بتبوئها املنصب، قائال: »اننا نفتخر 
بابنة قضاء جبيــل كوزيرة يف هذه الحكومــة التي يعقد 
عليها اللبنانيون آماال كبرية«، مشــددا عىل »اهمية متابعة 
مــرشوع الحكومة االلكرونيــة e government ملا له من 
افادة بتسهيل معامالت املواطنني ويساهم مبكافحة الفساد 
ائية تعني  يف القطاع العام. كام تم التطرق اىل مشاريع ا

قضاء جبيل«.
وزار ايب رميــا وزير الصحة العامة فــراس االبيض يف 

مكتبه يف الوزارة مهنئا.
وبحسب بيان املكتب االعالمي أليب رميا »تم خالل اللقاء 
تناول امللفــات الصحية يف قضاء جبيــل، وأهمها، كيفية 
تطوير مراكــز الرعاية الصحية ونرشهــا يف كل القضاء 
ليســتطيع املواطن االســتفادة من الخدمات التي يقدمها. 
كام تم البحث يف كيفية تطوير مستشفى قرطبا الحكومي 
وتجهيزه باالضافة اىل مستشفى ميفوق الستكامل انشائه. 
كذلك متت مناقشة آلية تأمني أدوية للقضاء مبا فيها أدوية 
االمراض املســتعصية، متطرقني اىل مركز األدوية الذي هو 
قيد االنشاء حاليا يف مستشفى البوار الحكومي واىل أهمية 
إطالق العمل فيه، حيث يسهل بشكل خاص حياة املواطنني 

وان والفتوح«. يف محافظة جبيل وك
وأكد االبيض »تأمــني كميات كافية من اللقاحات لتغطية 

حاجة قضاء جبيل«.

فت ــام عــن  كـ أّي  ــي<:  ــاســ >األســ ــعــاقــدي  ــت ُم لــجــنــة 
ــود دعـــــوة لــلــهــاك ــ ــوع ــ املـــــــدارس قــبــل تــحــقــيــق ال

ــا ــوتـ ــكـ ـــــــــال الـ ــ بــــاقــــتــــرا إد ــ ــّدم ــ ــق ــ ــن ت ــ ــديـ ــ ــز الـ ــ عـ
ــل ــ ق ــداً عـــلـــى ا ــعـ ــقـ 2 مـ ـــ  ــ نـــتـــخـــا ب ــون ا ــ ــان ــ ــي ق ــ ف

أسفت اللجنة الفاعلة لألساتذة املتعاقدين يف 
التعليم األسايس الرسمي يف بيان، أن » يقترص 
فتــح املدارس هــذا العام عىل بعــض املدارس 
الخاصــة »املقتــدرة« يف حني مــا زال بعضها 
يتخبط بانتظار الحلول، واملؤسف أكرث عدم فتح 
ابواب املدارس والثانويات الرســمية نهائيا مام 
مل ميكن التالميذ من التســجيل حتى، واملؤمل ان 
هذه الرشيحة من تالميذ القطاع الرسمي والتي 
متثل 36 يف املئة مقابل 64 يف املئة يف القطاع 
الخاص، ليس لديها خيار آخر غري االنتظار، فهي 
ال متلك رفاهية اختيار املدرســة الخاصة مهام 

تدىن قسطها السنوي«.
الرسمية،  وأشارت اىل أن »املعلم يف املدرسة 
مل يدخل صفه مع قــرع األجراس، النه أيضا ال 
فاملعلم كام  املــدارس.  اىل  العــودة  ميلك خيار 
التعليمي  القطاع  املؤامرة عــىل  التلميذ، ضحية 
يف لبنان وال ســيام القطاع الرســمي، الذي مل 
تلحظه الحكومة يف بيانها الوزاري، ومل يلحظه 
املعنيون يف هــذا البلد، ومل يوضع عىل ســلم 
أولويات الحلول ألكرب األزمات التي تصيب لبنان 
وتهدد مســتقبل أكرث من مليون تلميذ كام تهدد 

التعليمي بأكمله«. املستوى 
شــاهني  ين  ن اللجنة  رئيســة  وأســفت 
»للوصول اىل هذه املشــهدية املدمــرة للقطاع 
التعليمي، بعد اســتنزاف كافة مقومات القطاع 
وعدم تأمني الحد االدىن من غالء معيشــة وبدل 
نقــل لتمكني االســاتذة والتالميذ مــن العودة 
اىل املــدارس، وعدم تغطية حاجــات صناديق 
املدارس واملــوارد التعليمية الالزمة واالفراج عن 
املســتحقات املهدروة يف ذمة الوزارة من العام 
مرارا  دفعها شــهريا كام وعدنا  املايض، وعدم 
وتكرارا، وخطط عشوائية قلصت العام الدرايس 
اىل 18 اسبوعا فحرمت التلميذ من نصف املنهج 
وهو الذي بأمــس الحاجة لتعويض ما فاته يف 
العامني الســابقني، كام ستحرم املعلم من نصف 

عقده والذي هو بني 30 و34 اسبوعا«.
أن  الفاعلة تعترب  أن »اللجنة  البيان اىل  ولفت 
أي كالم عن فتح املــدارس قبل رصد االعتامدات 
الالزمة، واســتباق الوعود بحقائق ملموســة، 
هو دعوة للهــالك مبعلم لن تكفيه رجاله ليصل 
يكفيه خور  لــن  وتلميذ  اىل مدرســته،  حافيا 

معدته ليصل الهثا اىل مقعده الدرايس«.

تقدمت النائــب عناية عز الديــن اىل مجلس 
النواب باقــراح قانون يرمــي اىل تعديل بعض 
مواد القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17 املتعلق 
بقانون انتخــاب اعضاء مجلــس النواب بهدف 
تفعيل دور املرأة يف مجلس النواب، وذلك بادخال 
النســائية يف قانــون االنتخاب يف 26  الكوتا 

مقعدا.
ويف ترصيــح لهــا، لفتت عز الديــن اىل انه 
»انطالقا من مبــدأ العدالة االجتامعية والحقوق 
اللبنانية  املــرأة  واقع  من  وانطالقا  االنســانية 
كرشيك فاعــل يف مواجهــة يف االنتصار عىل 
كل التحديات التي مــر بها لبنان منذ عقود ومنذ 
اللبنانية  املرأة  كفاءات  مع  وانسجاما  االستقالل 
وتفوقها يف عدة مجاالت، ولالسف عدم متكنها 

املجتمع  وحرمــان  الســيايس  القرار  صنع  من 
من طاقاتهــا ومن امكاناتها«، مشــرية اىل انه 
»انطالقا من مبدأ رضورة مشــاركة الجميع يف 
عملية املسار الثقايف بعد هذا االنهيار الكبري الذي 
مر به لبنان بعد هاتني السنتني، والذي هو نتيجة 
لسياســات عدة كانت املرأة اللبنانية غري رشيكة 
يف صناعتها، وانطالقا من اهمية مأسســة حق 
باسم  تقدمت  السياســية،  املشــاركة  املرأة يف 
»التحالف املدين« يف الكوتا النسائية، وهو يضم 
50 هيئة مدنية مع دعم منظمــة املرأة العربية 
وخرباء قانون وانتخابــات وعددا من االعالميني 
واالعالميات، يف ضامن حق املرأة يف املشــاركة 
بالقرار السيايس، تقدمت باقراح قانون الدخال 

الكوتا النسائية يف قانون االنتخاب«.

ــادة ــاً مـــــع حمّيـــــة إعـــ ــ الحريـــــري تابعـــــ هاتفيـ
يـــــدا إنشـــــاء مســـــاكن الســـــكة املحترقـــــة فـــــي 

ــة ــ ــان ــ ــى الــــــدولــــــة إع ــ ــل ــ طــــرابــــلــــســــي: ع
ــع األقــــــســــــاط املــــدرســــّيــــة ــ ــدفـ ــ األهـــــــــل بـ

الحريري اتصاال  النائب بهيــة  أجرت 
والنقل  العامة  األشــغال  بوزير  هاتفيا 
مشــكلة  معه  وعرضت  حميــة،  عيل 
بيوت خط الســكة القامئة عىل أمالك 
دكرمان    1018 العقــار  يف  الوزارة 
اندلع فيها حريق كبري يف  صيدا، والتي 
متوز املايض أدى اىل احراقها بالكامل 

واصبح قاطنوها دون مأوى.
وكانت بلدية صيدا تقدمت من الوزارة 
استثنائية  موافقة  عىل  الحصول  بطلب 
برنامج  مــن  بتمويل  انشــائها  إلعادة 
عىل   »UNDP« ــا  اإل املتحدة  األمم 

ان ال تكون هذه املوافقة حقا مكتســبا 
هذه  تكون  وان  تعويض،  بأي  لشاغليها 
املســاكن منشــأة من مواد قابلة للفك 
وان يتم اخالؤها فورا اذا طلبت الوزارة 

ذلك.
األخذ يف  يتم  ان«  الحريــري  ومتنت 
من  اإلنســاين  الجانب  االعتبــار  عني 
هذه القضية ال ســيام ان كرثا من هذه 
العائالت أصبحت تقيم يف العراء ونحن 

عىل أبواب فصل الشتاء«.
ووعــد الوزير حمية »بدراســة هذا 

امللف فور اإلطالع عليه«.

أوضح عضو تكّتل »لبنان القوي« النائب 
أّن »الهدف من اقراح  إدغار طرابلــيس، 
القانون البطاقــة الربوية هو وضع حّد 
للتزوير. هذه البطاقــة تعطي كّل طالب 
رقاًم واحــًدا موصوال مع جهات ووزارات 
عديدة«، مشــّدًدا عىل »أنّنا بحاجة ماّسة 

إىل البطاقة«.
ولفت، يف مؤمتر صحايف يف مجلس 
النــواب، إىل أّن »هذه الهويّــة الربويّة 
تُسخدم أيًضا يف دعم األهايل يف األقساط 
املدرسية، ولدعم القطاع الربوي«، مؤكًّدا 
أّن »عــىل الدولة أن تعني األهايل يف دفع 
األقساط«. وأشار إىل أّن »هناك أشخاًصا 
يعرضــون ملاذا ندعم القطــاع الخاص. 
القطاعني،  تدعم  الهويّة  أّن هذه  ونوضح 
الخاصة ســابقة  املدرســة  لبنان  ويف 
لوجود دولة لبنان الكبري ووجود املدارس 
مؤّسسات  دعم  هي  املســألة  الرسمّية. 

تعمل وتضّحي من أجل األجيال«.
وبنّي طرابليس أّن »هناك مرشوع قانون 
ُعرف مبرشوع الـــ500 مليار، ُدرس ومّر 
يف لجنة الربية النيابية، وهناك موافقة 
عليه من رئاســة الجمهوريــة ورئيس 

لكّنه  والربية،  املالّيــة  ووزيري  الوزراء 
أيلول عام 2020، ومل  سقط يف منتصف 
يصل إىل الهيئــة العامة ملجلس النواب«، 
مطالًبا بـ«إعــادة طرح مرشوع القانون 
مبارشًة عىل الهيئــة العاّمة، ألّن طريقة 
إسقاطه تســتدعي لريبة، وكنت من أشّد 

املعارضني لها«.
وذكّر بـ«أنّنــي تقّدمت باقراح قانون 
يف آذار 2019، للتعليم عن بُعد يف القطاع 
الجامعــي، وقد قاموا باملســتحيل يك ال 
يُــدرس االقراح يف لجنــة الربية، وآن 
األوان أن نقــّر بوقت عاجل. كام تقّدمت 
باقراح قانون تحــّول يف ترشين الثاين 
عــام 2020 إىل الحكومــة، ومل تأت أي 
دراسة من الحكومة أو من وزارة الربية 
والتعليم العايل، ونطلب فيه إعفاء الطاّلب 
الثانوية،  الشــهادة  األجانب من معادلة 

للمساعدة عىل استقطابهم إىل لبنان«.
وطالب لجنة الربية حال ما يصل إليها 
«. وشّدد  هذا االقراح، أن »تدرســه وتقّر
عىل أّن »هدفنا كتكّتل أن نخدم شــعبنا، 
ونزّف إليه اقراح قانون البطاقة الربويّة 

الّذي نتمّنى أن يصبح قانونًا«.

تكاتـــــف ـــــكيان:  بو هنـــــ  كيشيشـــــيان 
زدهـــــار ـــده الـــــى ا ـــــان ويعيــ ـــ لبن الجميـــــع يُنقــ

يان و يان مستقبالً  ي كي

الصناعة  وزيــر  زار 
جورج بوشــكيان، قبل 
ظهــر امــس، بطريرك 
األرثوذكــس  األرمــن 
األول  آرام  الكاثوليكوس 
مقر  يف  كيشيشــيان، 
البطريركّية الصيفي يف 

بكفيا.
وهنأ كيشيشــيان بـ 
جديدة  حكومة  »تأليف 
ميقايت،  نجيب  برئاسة 
مجلس  ثقــة  ونيلهــا 

النواب«.
وأثنى عىل »ميقايت ودوره وتصميمه 
وعزمه عىل االنقاذ«، متمنيا »له وللوزير 
بوشــكيان وأعضاء الحكومــة التوفيق 
والنجاح يف مهامتهم، وأن يعملوا كفريق 
عمل منســجم للنهوض بلبنان وإخراجه 
من أزمته الكبرية التــي يرزح اللبنانيون 

تحتها«.
تتطلب  الراهنة  »املرحلــة  أن  وأوضح 
تكاتــف الجميــع من أجل إنقــاذ لبنان 

وإعادته إىل مسرية النهوض واالزدهار«.
من جهته، أوضح بوشكيان »أن زيارته 
للبطريرك كيشيشــيان هي لطلب الربكة 
والحكومة  لنجاحه  والصالة  والتمنيات 
املحطــات  يف  عملهــا  انطالقــة  يف 
املفصلية واملصريية التي ســتواجهها«، 
مجــددا »موقفه لجهة تركيــز الوزراء 
عىل العمل الجــدي، خصوصا أن الوقت 
داهم والظروف صعبة واالســتحقاقات 

قريبة«.

األدويـــة مين  بت ــد  وع األبــيــ   : نــقــو
ــراض املــســتــعــصــيــة واملــزمــنــة ــ م ــ ــ ل

أشــار النائب الســابق نبيــل نقوال يف ترصيــح له عرب 
مواقــع التواصل االجتامعــي اىل انه »تعــودت عىل قول 
الحقيقة كام هــي وبعد اإلتصال مــع وزارة الصحة تلقيت 
وعد بــأن وزير الصحــة فــراس األبيض يبــدي اهتامما 
كبــريا من اجــل تأمــني األدويــة لألمراض املســتعصية 
 واملزمنة وهــو يف وارد تأمينها بفرة اســبوعني تقريبا«.

اضاف »شكرا معايل الوزير واىل األمام«.

اء ــ ـ ــ ــة الـ ــامـ ــي: قـــانـــون سـ ــ ــراج ــ ع
ن لم يُطّبق تّم العمل علي .. وحتى ا

أشــار رئيس  لجنة الصحة النيابية عضو كتلة »املستقبل« 
النائــب  عاصم عراجي ، »إىل أن ما يحدث من خلل بســالمة 
الغذاء  ســببه »فشــل  الدولة اللبنانية  وانهيارها، وال ميكن 
تحميل املسؤولية لجهة واحدة، و قانون سالمة الغذاء  عملنا 

عليه يف لجنة الصحة، وإىل االن مل يطبق«.
وأوضــح، يف حديث إذاعــي، أن »هنــاك 50 قانونا، تم 
ارســالها إىل الوزارات املختصة، ومل يتم تفعيلها، وهنا تقع 
املشكلة عىل الســلطة التنفيذية«. الفًتا إىل أن »التسمم له 
عدة أسباب، منها أن املأكوالت ملوثة، وأيضا بسبب  انقطاع 

الكهرباء«.
ورأى عراجي، »أننا شــكلنا الحكومة ولكن نريد خطوات 
عــىل األرض، ونريد أن يطبــق قانــون 63 واملتعلق بنهر 
الليطاين »، مؤكًدا أن » وزارة الصحة  ال تتحمل املســؤولية 
لوحدها، ويوجد عــدة مهام لوزارة الصناعة  والســياحة 

والزراعة«.
ولفــت إىل أن »قانون ســالمة الغذاء، يتابــع الغذاء منذ 

الزراعة حتى وصوله للمواطن، وما زلنا ننتظر التطبيق«.

ــن املـــســـتـــفـــيـــد ــ ــ ــن: م ــ ــ ــديـ ــ ــ ــي الـ ــ ــق ــ ت
ــبــاد؟ ــل ال ــل ــوداء و ــسـ ــوق الـ ــس ــن ال م

غرد رئيــس حزب »الوفاق الوطني« بــالل تقي الدين عرب 
»توير«: »األزمة مفتعلة، ال أفهم سبب عدم فتح االعتامدات 
يف موعدها من قبل مرصف لبنان السترياد املازوت والبنزين 
حسب حاجة السوق، بعدما رفعوا سعره طاملا سيعيد فتحها 
بعد املامطلة. ال أفهم كيف تنقطع املادة من األسواق وتتوافر 
يف السوق الســوداء حرصا. من املستفيد من السوق السوداء 

وشلل البالد؟«.

ــراءات ــ إج عــلــى  اطــلــع  بلجيكي  وفـــد 
ــشــر ــب ــال ــا اإلتـــــجـــــار ب ــايـ ــحـ ـ ــم  ــ ــ دع

تا كا ع ل  وا التا و مرك ا الوفد البلجي 
ا يف بلجيكا مرييام كيتري، مركز  زارت وزيرة التعاون اإل
اإليواء للعامل األجانب التابع لرابطة كاريتاس لبنان، يرافقها 
الســفري البلجييك هوبري كورمان ووفد رســمي من وزارة 
الخارجية البلجيكية. وكان يف استقبالهم رئيس الرابطة األب 
ميشال عبود وفريق من املديرين وعدد من املقيمني يف املركز.

واطلع الوفد البلجييك عىل االجراءات املتخذة لدعم ضحايا 
اإلتجار بالبرش وحاميتهم باإلضافة اىل الخدمات التي تقدمها 

الرابطة يف هذا االطار.
كام التقــى املقيمني يف املركــز الذين شــاركوا بدورهم 

بشهادات حية مؤثرة.

ــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زار ُمكّرمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــز اللـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفـ
يـــــــــــــــدا ـــــــــــــــرق  بلديـــــــــــــــات  ســـــــــــــــاء  ر

الل اللقا

الله  وفــد مــن حــزب  زار 
صيدا  منطقة  مسؤول  برئاسة 
الشــيخ زيــد ضاهــر يرافقه 
الحاج حســني السارجي، عددا 
منطقة  بلديــات  رؤســاء  من 
شهادات  لهم  وقدم  صيدا  رشق 
مكافحة  يف  لجهودهم  التقدير 
الفرة  خــالل  كورونا  جائحة 

السابقة.
وأشــار بيان للحــزب إىل أن 
خالله  اطلع  »فرصة  كان  اللقاء 
الوفد من رؤســاء البلديات عىل 
وكيفية  ومشــاكلهم  نشاطهم 
البحث  العمل عىل حلها، كام تم 
الرسمية  املدرسة  دعم  يف سبل 

خالل العام الدرايس الجديد، ومثن الجميع خطوة 
حزب الله يف اســتقدام الوقود االيراين وشكروا 
قيادة الحزب عىل مســاهمتها املجانية يف دعم 
الجولة رؤساء  للمياه وشــملت  الضخ  محطات 

بلديات عــني الدلب داين جبــور، القرية مارون 

أنطــون، كفرفالوس بول الشــامعي، مجدليون 

بطرس صليبا، طنبوريــت املحامي خالد صوما، 

املجيدل الياس الياس مســعد، عقتنيت ميشــال 

يعقوب، الهاللية سيمون مخول.
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بوجـــــــــــ دعـــــــــــاء  ا تصحيـــــــــــ 
ول باملـــــــــــال امـــــــــــام املحكمـــــــــــة املســـــــــــ

املحامي نارض كسبار

اعتربت محكمة استئناف بريوت الناظرة يف قضايا 
املطبوعات والتي كانت مؤلفة من القضاة الرئيس لبيب 
زوين ومن املستشــارين غادة عون ووائل مرتىض، ان 
تصحيح االدعاء امام املحكمة والذي كان قد وجه خطأ 
اىل املجلة عىل اعتبار انها املسؤولة باملال يف حني تبني 
الحقا ان الشــخص املعنوي املسؤول مدنيا عن املجلة 
هو مؤسســة، ان هذا التصحيــح يبقى جائزا بالنظر 
الن مقاضاة املســؤول باملال يف الدعــوى الجزائية 
ليســت ســوى امتداداً ملقاضاة الفاعل االصيل، فهي 
تقوم عليها، وتســقط معها، بحيث انه عندما يتناول 
التصحيح اجــراء يتعلق بهذه الدعوى فهو يتناول يف 
الحقيقة عمال الحقا وتابعا لالجراء االسايس املتمثل 
يف تحريك الدعــوى الجزائية اصوال عن طريق اتخاذ 

صفة االدعاء الشخيص.
وقضــت برد الدفع املدىل به مــن قبل املدعي لهذه 

الجهة.
ومام جاء يف القرار الصادر بتاريخ 1999/7/12.

ثانيا  يف االساس:
يف الدفع بوجوب رد االدعاء ضد املسؤول باملال

حيــث تجــدر املالحظة اوال اىل ان هــذه املحكمة 
قــد وضعت يدها عىل الدعوى الحارضة، باالســتناد 
اىل القرار الظنــي الصادر بتاريخ 1998/2/23 بحق 
املدعى عليهم املذكورين اعاله. والذي حدد اطار الدعوى 
العامــة امامها، ان لجهة الوقائع املدعى بها، ام لجهة 

االشخاص املدعى عليهم.
وحيــث وان كان االدعــاء الشــخيص املقدم من 
املدعــي يف الدعوى الحارضة قد حرك الدعوى العامة 
امام قضــاء التحقيق، اال انه يبقى من الثابت انه منذ 
مبارشة معامالت التحقيق وحتى صدور قرار ظني يف 
القضيــة، فان الدعوى العامة تأخذ مجراها القانوين 
دون مداخلة املدعي الشــخيص الذي يعود له فقط ان 
يتابع دعواه املدنية امام املحكمة للمطالبة بالتعويض.

وحيث يتحصل مام تقدم، وباالستناد اىل هذا الحق 
ر الالحق به،  املمنــوح له توصال للتعويــض عن ال
فانه يعــود للمدعي ان يطلب تصحيــح ادعائه امام 
املحكمــة، والذي كان قــد وجهه خطأ اىل مجلة عىل 
اعتبار انها املســؤولة باملــال. يف حني تبني الحقا ان 
الشخص املعنوي املســؤول مدنيا عن املجلة املذكورة 

هو املؤسسة.
وحيــث ال يرد عىل ذلك بــان االدخال غري جائز يف 
القضايا الجزائية، الن املدعي قد حدد يف شــكواه امام 
قايض التحقيق االشــخاص املدعــى عليهم، موجها 
ادعاءه كذلك ضد املسؤول مدنيا عن هؤالء، ولكنه اخطأ 
يف تحديد هوية هذا املسؤول، بحيث ان االمر ال يتعلق 
ا بتحديد  هنا بادخال شــخص جديد اىل املحاكمة، ا
هوية املســؤول مدنيا بعد ان كانت الدعوى العامة قد 
تحركــت اصوال بوجه املســؤولني جزائيا ضمن املهلة 

املحددة قانونا.
وحيث وعطفا عىل القرار الصادر عن هذه املحكمة 
بتاريخ 1999/5/10، فــان التصحيح يبقى والحالة 
ما ذكر جائزا، بالنظر الن مقاضاة املســؤول باملال يف 
الدعوى الجزائية ليست سوى امتداداً ملقاضاة الفاعل 
االصيل، فهي تقوم عليها، وتســقط معها، بحيث انه 
عندمــا يتناول التصحيح اجــراء يتعلق بهذه الدعوى، 
فهو يتنــاول يف الحقيقة عمال الحقا وتابعا لالجراء 
االســايس املتمثل يف تحريك الدعوى الجزائية اصوال 
عن طريق اتخاذ صفة االدعاء الشــخيص، ويقتيض 

مجددا رد الدفع املدىل به لهذه الجهة.

ــش ــ ــ ــ ــ ــ ــ تاتـ ــركة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى مكاتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جـ
ــاع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدم انقطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت: األولويّـ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ تصـ ــر ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ وزيـ
< وتطويـــــــــــــــر الشـــــــــــــــبكة نترنـــــــــــــــ ت و>ا تصـــــــــــــــا دمـــــــــــــــة ا

ــــــم كنعــــــان ــــــ يوســــــف ابراهي الراعــــــي من
ــــــا ســــــيدة قنوبيــــــن البطريركــــــي و

منــح البطريرك املــاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي الراحل يوســف ابراهيم كنعان »وشاح سيدة قنوبني 
البطريــريك« من الدرجة األوىل، »بوحــي من العقيدة التي 
تو بالشــهادة للحق، ووفاء ألصحاب النيات الحســنة 

مجسدي تعاليم املعلم األوىل يف خدمة املحبة«.
نح الشيخ  وقال الراعي بعد منح الوشــاح: »يعز علينا أن 
يوســف كنعان هذا الوشــاح بعد وفاته، وكانت تربطني به 
عالقة مميزة ومســتمرة مع عائلته. وهو الذي أحب وأعطى 
وضحى وغفر، يف العائلة واملجتمع والوطن. وهو طبع تاريخ 
حياته كرجل مقدام، متعلق بلبنان، الوطن الغايل. وأمام نزف 
هجــرة العديد من اللبنانيني، هربا من نريان الحرب وويالتها، 
أ أن يهاجر إىل أوطان أخرى آمنة، بل ازداد متســكا بأرض 

الوطن«.

قافــــــــــــــــــة اتصــــــــــــــــــل ــاًوزيــــــــــــــــــر ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ُمطمئن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة الروم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بماج
صــدر عن وزارة الثقافة البيان اآليت: »إثر العارض الصحي 
الذي أمل بالفنانة اللبنانية الكبرية ماجدة الرومي خالل أدائها 
يف مهرجــان »جرش« يف األردن، اتصــل بها وزير الثقافة 
القايض محمد وســام املرتىض مطمئنا إىل وضعها الصحي 
ومتمنيا لها دوام العافية والنجاح الدائم يف نرش الراث الفني 
اللبناين عىل هدي والدها الفنان الكبري الراحل حليم الرومي«.

وأكــد وزير الثقافة »أن ماجدة الرومي نجمة  ســفرية 
يفاخر بها لبنان الرســمي وجمهورها الواسع عىل مستوى 

العامل العريب أجمع«.

ــة زار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اإليطالّي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الكتيب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قائ
ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــ جبي ــــــــــــــــــي بن ــــــــــــــــــّرات ف املب

ال ســتيفانو الغوريو عىل  زار قائد الكتيبة اإليطالية الج
رأس وفــد من الكتيبة اإليطالية العاملة يف الجنوب، مجمع 
السيد عبد الرؤوف فضل الله الربوي الرعا التابع للمربّات 

يف بلدة بنت جبيل. 
كان يف استقبال الوفد مديرة املجمع رابعة بيضون ومدير 

مكتب العالقات والتكفل يف الجنوب العقيد محمد هاشــم.
ال الغوريو واملوفد املرافق بجولة عىل أقسام  وقد قام الج
املدرسة واملربّة واجتمع باألبناء األيتام، معرّباًعن اعجابه مبا 

عاينه يف املجمع.
ال غوريو والكتيبة  بدورها، شــكرت مديرة املجمع الجــ
اإليطالية، عىل »مســاندتهم الدامئة للمجمع وحرصهم عىل 
تنمية العالقات بني املؤسسات االيطالية الربوية ومؤسسات 

جمعية املربّات الخريية«.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ادق ــروت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إتهامّي
ــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــبيل ــــــــــــــــــرار تخلي ــــــــــــــــــى ق عل
ــــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة مالي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة بكفال ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــب الصيادل ـــ ـــ ـــ ـــ نقي

صادقــت الهيئة االتهامية يف بريوت املؤلفة من القضاة 
الرئيس ماهر شــعيتو واملستشــارين جوزيف بو سليامن 
وبــالل عدنان باالتفاق، عىل القرار املســتأنف املنتهي إىل 
تخلية ســبيل نقيب الصيادلة الســابق ربيع محمد حسونة 
بكفالة ماليــة مقدارها مئة مليون لرية لبنانية ومنعه من 

شهر. ملدة  السفر 
وورد يف م القرار اآليت: »لدى التدقيق واملذاكرة، وبعد 
االطالع عىل اإلســتئناف املقدم من النيابــة العامة املالية 
بتاريــخ 2021/9/16 وطعنا يف القرار الصادر يف التاريخ 
عينه عن قايض التحقيق يف بريوت والقايض بتخلية سبيل 
املدعى عليه ربيع حسونة، بكفالة مالية قيمتها مئة مليون 
لــرية لبنانية، ومنعه من الســفر ملدة شــهر، والذي تطلب 
مبوجبه قبول اإلســتئناف شــكال وأساســا وفسخ القرار 
املســتأنف وإصدار القرار برد طلب تخلية سبيله، وعىل ما 
ورد يف أقــوال املدعى عليه يف اســتجوابه الثاين الحاصل 
بتاريخ 2021/9/16 أمــام قايض التحقيق، وعىل اإلفادة 
املربزة يف الجلســة املذكورة والصــادرة بالتاريخ عينه عن 
 zoledornic نقابــة الصيادلة يف لبنان والتي تثبت أن دواء
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ما ورد يف اســتئناف النيابة العامة املالية، دواء صيدالين 
يتعلــق مبعالجة ترقق العظام وزيادة نســبة الكالســيوم 
طان، ويتم  يف الــدم، وليس عالجا كيميائيــا ملعالجة ال
اســتعامله يف املستشفيات فقط لهذه الحاالت املعينة لدى 
. كام أنه لدى االطالع عىل تقرير الخبرية الصيدالنية  املر
املكلفة من قبل هذه الهيئة غيدا نظمي الحاج والذي خلصت 
فيه، بعد إجرائها مقارنات مع عدد من الصيدليات املشابهة 
يف وضعها لصيدلية عني املريســة موضوع الدعوى، املثبتة 
يف تقرير الخبرية املذكورة، وبالنظر ملاهية األفعال املرتكبة، 
ومدة التوقيف، ترى الهيئة مبا لها من سلطة يف التقدير أن 
القرار املستأنف واقع يف موقعه القانوين السليم ويقتيض 

تصديقه«.

ابــــــات ــــــرة فــــــي >البيئــــــة< حــــــول إدارة مخاطــــــر حرائــــــق ال لقــــــاء ومحا

ملانية ا النيابية  لانتخابات  ُمستقّل  ــ  مــر ــيــان  ذب ايــمــن 
تراكي يُرّكز في برنامج على البيئة والدور العربي والرآسمال ا

ــمــد عـــدداً مــن الحرائق ــاع املــدنــي أ ــدف امــطــار مــتــفــرقــة.. وال
يؤثر منخفض جوي متمركز فوق البحر األسود يف الحوض 
الرشقي للمتوســط، يؤدي اىل طقس متقلب وماطر يســتمر 

تأثريه حتى مساء الجمعة.

 مصلحة األرصاد الجوية 
توقعــت دائرة التقديرات يف مصلحــة األرصاد الجوية يف 
املديرية العامة للطــريان املدين ان يكون الطقس اليوم غامئا 
جزئيــا اىل غائــم مع انخفاض اضايف يف درجــات الحرارة، 
تهطل امطار متفرقة ورياح ناشطة، ويتشكل الضباب الكثيف 
عىل املرتفعات، عىل ان يتحســن الطقس تدريجيا خالل الفرة 

املسائية. 
الســبت: غائم جزئيــا اىل قليل الغيوم مــع ارتفاع محدود 

يف درجات الحرارة خصوصــا يف املناطق الداخلية والجبلية، 
ويتشكل ضباب محيل عىل املرتفعات يف الفرة الصباحية.

 يف املناطق 
أخمدت عنارص الدفاع املدين حريقا كبريا شب يف أحد االحراج 
يف بلدة معاد قضاء جبيل، وقد واجهت العنارص صعوبة كبرية 

يف اخامد النريان نتيجة رسعة الهواء.
كام اندلع حريق يف اراض عشــبية يف واد يف بلدة مشمش 
بالقرب من املنــازل. وعمل عنارص الدفاع املدين عىل اهامدها 
بالتعــاون مع االهايل االمر الذي منع متددها نحو البســاتني 
والحقــول الزراعية.أما يف اقليم الخــروب، فاخمدت عنارص 
من الدفاع املدين، حريق أشــجار برية ومثمرة وهشيم يف بلدة 

الزعرورية، حي خلة اللوز، وقد اســتمرت العملية من الساعة 

السابعة صباحا وحتى الظهر.

االتصاالت  وزيــر  جــال 
جــوين القرم عــىل مكاتب 
زيارة  يف  »تاتــش«،  رشكة 
هــي األوىل له منــذ توليه 
رئيسة  مع  واجتمع  مهامه، 
العامة  املديرة  االدارة  مجلس 
للرشكة حياة يوسف وأعضاء 
املجلس واملديرين التنفيذيني، 
وتم البحث يف شؤون قطاع 
يف  الخلويــة  االتصــاالت 
التي  االســتثنائية  الظروف 
مير فيهــا البلد وتأثريها يف 

القطاع.
وأكد القرم خالل االجتامع، 
جاء  صالح  »كمواطــن  انه 
ليعمل ويســاعد«، الفتا اىل 
انه لن »يقدم الوعود الكثرية، 
ا ســيحاول اعادة القطاع  ا
اىل ما كان عليه قبل االزمة«.

ووصف األجواء يف البالد ب«االيجابية عىل مختلف الصعد«، 
مشــريا اىل ان »التعاون مع الرئيــس نجيب ميقايت وجميع 
الوزراء يتسم بااليجابية، مام سيعطي دفعا لالمور يك نسري 

قدما«.
وشدد عىل »رضورة تأمني مادة املازوت، الن استمرار عمل 
القطــاع متوقف عىل توافرها، فاألولوية لعدم انقطاع خدمة 
االتصاالت واإلنرنت وتحسني وتطوير الشبكة«، مؤكدا »عدم 

نيته رفع اســعار التخابر او االنرنت اال ضمن خطة شمولية 

للحكومــة جمعاء«، داعيا اىل »رفع ايرادات رشكتي الخليوي 

عرب طرح او استحداث باقات وخدمات جديدة، اذ عىل الرشكتني 

ان تقدما األفضل للمواطنني من خالل املنافســة بينهام«.

وأبدى اســتعداده »للمســاعدة والعمل«، واضعا »إمكانات 

الــوزارة يف ترصف الرشكتني ملا فيه خري ومصلحة الجميع«، 

وقال: »ســأعمل تحت ســقف القانون وضمــن الصالحيات 

املعطاة يل ملصلحة لبنان وجميع املواطنني«.

عقــد وزيــر البيئة نارص 
ياسني لقاء مع رؤساء لجان 
الطبيعية  املحميات  ومديري 
يف لبنان، قبل الظهر، تخللته 
محارضة عــن ادارة مخاطر 
حرائــق الغابات القاها مدير 
برنامــج األرايض واملــوارد 
»جامعــة  يف  الطبيعيــة 
البلمند« جــورج مري، يف 
حبيب  البيئي  الخبري  حضور 
معلــوف ورئيســة دائــرة 
يف  االيكولوجية  االنظمــة 
الوزارة الرا ســامحة ومديرة 
تدهور  أثر  تحييــد  مرشوع 
االرايض للمناظــر الطبيعية 
الجبلية يف لبنان الرا كالس.

واســتهل الوزير ياســني 
اللقــاء بالرحيــب مبمثيل 

اننا  »تعرفون  قائــالً  املحميات، 
يف موســم الحرائــق، وعلينا التنبه لها مــع تقديري الكامل 
الدارتكم ومتابعتكم يف ظروف بالغة الصعوبة وبأدوات عمل 

متواضعة«.
واضــاف: »صحيح ان مســاحة املحميات ال تتجاوز 3 من 
وذجا  مساحة لبنان، اال أن حاميتها من الحرائق يجب أن تشكل 
لباقي الغابات واالحراج املعرضة ولطرق إدارتها وحاميتها، وألن 
الحامية مــن الحرائق املتكررة تعني حامية التنوع البيولوجي 

أيضا وهي من أهم املهامت السامية للمحميات«.
وأكد ياســني أن »هدفنا العمل عىل اســتخدام التكنولوجيا 
املتوفرة للتنبيه والحامية مع مري والزميالت والزمالء، وهذه 
خطوة اوىل. لكن يبقى دور العنرص البرشي محوريا للمراقبة 
يع تطبيقا للمبدأ القائل »الحريق كلام اكتشــف  والتدخل ال
يف بدايته ســهل أطفاؤه«. وسنستكمل هذه الورشة بخطوات 
تتعلق بتطوير أنظمة االنــذار املبكر، وبورش أخرى مع وزارة 

الزراعة والوزارات األخرى املعنية يف االســراتيجية الوطنية 
إلدارة حرائق الغابات يف لبنان وكذلك العمل عىل تطويرها«.

وتابع: »سنبني عىل أنشطة مرشوع تحييد أثر تدهور األرايض 
يف املناطق الجبليةLDN  املمول من قبل صندوق البيئة العاملية 
ا بالرشاكة مع وزارة  واملنفذ من قبل برنامج األمم املتحدة اإل
4 املمول من  البيئة ومرشوع دعم قدرات املحميات 
قبل الوكالة اإليطالية للتعاون والتنمية واملنفذ من قبل برنامج 
ا بالرشاكة مع وزارة البيئة بعدة نشاطات  األمم املتحدة اإل
تضمن االدارة املتكاملة واملســتدامة للغابات واملحميات والتي 

تساهم يف الوقاية والحد من مخاطر الحرائق«.
وختم ياســني: »هذه بداية رحلتنــا معا، واول الغيث قطرة، 

ولعله ينهمر علينا بردا وسالما«.
ثــم، كانت مداخلــة للخبري البيئي معلــوف ركز فيها عىل 
دور املحميات الطبيعية يف تشــجيع الســياحة البيئية ودعم 

املجتمعات املحلية واملنتجات الريفية.

يف كل انتخابــات تجــري عىل الكرة 
االرضية، يكون اللبناين مرشــحاً، سواء 
للبلدية او النيابية او الرئاسية، والوقائع 
كثــرية، اذ ومنذ عقود وصل اىل رئاســة 
الجمهورية، يف اكرث من دولة، ال ســيام 
يف امــريكا الجنوبيــة، لبنانيون، او من 
اصل لبنــاين، الن الهجرة اللبنانية، تعود 
اىل ما قبل منتصف القرن التاســع عرش، 
وولدت اجيال من عرشات ال بل مئات دول 
االغــراب، التــي كان لبنانيون ناجحون 
فيهــا يف مجاالت عدة يف العلم والتجارة 
والصناعة واالخراعات والثقافة والربية 
والطــب والجــامل، كام يف السياســة 
والديبلوماســية، ووصــل بعضهم اىل 
الشــهرة العاملية، وباتت اسامء بعضهم 
معروفة يف كل العامل كمثل االديب جربان 
خليل جربان وكتابه النبي، او حسن كامل 

الصباح، مخرع الكهرباء.
ويف االنتخابــات النيابية التي تجري 
يف املانيــا االحــد املقبل، فــان لبنانيني 

يخوضونهــا مع احزاب يبل عددها نحو 17، اال ان ابرزها هي 
املســيحي الدميوقراطي واالشرايك والخ )البيئة(، اال ان 
امين عبدالله ذبيان املهاجر اىل املانيا منذ الثامنينات، ترشــح 
لالنتخابات مستقالً عن وسط برلني، وهي منطقة تضم الكثري 
من املهاجرين، وغالبية منهم من جنسيات عربية وغري عربية، 

اال ان العرب يف هــذه البقعة الجغرافية 
مهمشــون، وال يوجد مــن ميثلهم يف 
»البوندســتاغ« )مجلس النواب(، وينقل 
مشــاكلهم واوجاعهم، وكيف يتعاطون 
مــع الدوائر الرســمية االملانية، ما لهم 
منهــا، وما لها منهم، وفق ما يعلن ذبيان 
يف برنامجه االنخايب، لحواىل 209 االف 
ناخــب، بينهم نحو 27 الف ناخب عريب، 
قدم لهم املرشح اللبناين املتحدر من بلدة 
مزرعة الشــوف يف قضاء الشــوف يف 
محافطة جبل لبنان، رؤية كيف ميكن نيل 
الحقوق وتقديــم الواجبات، يف مقاربة 
للعالقــة بني الدولــة االملانية، والجالية 
العربيــة واللبنانيني من ضمنها، اضافة 

اىل جنسيات اخرى.
والتجربة التــي يخوضها امين ذبيان، 
ليســت االوىل، للبناين، اال انها محاولة 
منه لخــوض غامر السياســة، يف بلد 
يحرم الحقوق، اذ يركز ذبيان يف لقاءاته 
الشعبية عىل السياسة البيئية، كام عىل 
مواجهة الرأسامل االشرايك، ويتحدث يف جوالته االنتخابية 
عــن دور العرب يف احداث تعديــل يف موازين القوى، ومنع 
اليمني االملاين من الصعود، والذي له انعكاســات سلبية عىل 
كل مواطن مــن غري اصول املانية، مبا يعزز العنرصية، وهي 

ظاهرة تنمو يف اوروبا، كام يف امريكا ودول اخرى.

ا ول ع امل القر  

ت اس  اال

بي ر  معاد  

 توقيـــــف  ســـــوريين بجـــــرم ســـــرقة
الفيـــــل فـــــي ســـــن  مســـــتودعللتبريد 
بوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة امل

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل ـ شــعبة 
العالقات العامة يف بالغ لها انه: »نتيجة تحقيق أجرته 
مفرزة الجديدة القضائية يف وحدة الرشطة القضائية، 
بادعاء مالك مؤسسة للتكييف والتربيد ضد مجهول بجرم 
رسقة بضاعة من داخل مستودع الرشكة الكائن يف محلة 
 ســن الفيل، تم االشتباه بثالثة أشخاص، وهم كل من:

م. م. )مــن مواليــد عام 1997، ســوري(، و. أ. )من 
مواليد عام 1957، ســوري(، ح. م. )مــن مواليد عام 
2021، ومن خالل  9 1985، ســوري( بتاريخي 2 و4
االستقصاءات والتحريات التي قامت بها عنارص املفرزة 
 املذكورة، جرى توقيفهــم يف مناطق لبنانية مختلفة:

 األول داخل ورشــة قيد الرميم يف محلة األرشفية، 
 ،)COMPRESSEUR( »97 »ضاغط براد وضبط لديه 
109 لــرية لبنانية و  800 000 مبلــ مايل قــدره 
7 دوالرا أمريكيا، وأجهزة رسقت سابقا من أحد  040/
160 »ضاغط  املقاهي يف ســن الفيل، وتم استعادة 
براد« كان قد باعها املوقوف الثاين )و. أ.( إىل شــخص 

فلســطيني ، )أوقف ثم ترك بسند إقامة(.
 وأوقف كل من الثاين والثالث يف صيدا وسن الفيل. 
بالتحقيــق مــع )م. م.( اعرف بأنه أقــدم عىل عملية 
قة من داخل مســتودع املؤسسة بواسطة التسلق  ال
ليال، باالشــراك مع شــخصني آخريــن، متواريني عن 
األنظار، وهام: ص. ع. من مواليد عام 1995، سوري(، 

م. ن. )من مواليد عام 1998، سوري(.
وقــات ليال برفقة كل من  وأنهــم كانوا ينقلون امل
املوقوف الثالث )ح. م.( وشــخص آخر )مجهول الهوية 
سوري الجنســية( ملقب بـ »أبو مصطفى«، وذلك إىل 
صربا وشــاتيال، حيث يضعون قسام منها لدى شخص 
يدعى )ع. ع. من مواليد عام 1988، ســوري( وقســام 

آخر يف الورشة، حيث أوقف األول.
كام اعرف املوقوف الثاين )و. أ.( أنه اشــرى كمية 
 ،)COMPRESSEUR( »كبرية مــن »ضواغط الربادات
5 قوارير غاز إىل شخص يدعى  120 منها، و وباع 
41 ضاغطا،  )ر. ع. من مواليد عام 1980، لبناين( و
13 قــارورة غاز آلخر يدعى )ر. ر. من مواليد عام  و
300 ضاغط.  1980، لبنــاين(. وضبط لديــه أيًضا 
86 لرية لبنانية،  500 000 إضافــًة إىل ضبط مبل 
عائدة للمدعو )ص. ع.( كانت مخبأة يف ملجأ بناية يف 
 /200 وقات بحواىل  األرشفية. وقد قدرت قيمة امل

ألف دوالر أمرييك.
أودع املوقوفــون مع املضبوطــات القضاء املختص، 
وقات واألموال املضبوطة إىل أصحابها،  وأعيــدت امل
بناء عىل إشــارة القضــاء املختص. والعمل مســتمر 

املتورطني.  باقي  لتوقيف 

ات و امل ا  الوفد اال



ــاد ـــ ـــ ـــــصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتـــ ـــ ـــ ـــ اقـــ
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ول كميات كبيرة من البنزين الى لبنان رغم د
اعـــــــــــــــف علـــــــــــــــى املحطـــــــــــــــات وتقنيـــــــــــــــن الطوابيـــــــــــــــر تت
ــــــــواق ــ ــ ــــــــــي األســـ ــ ــــــــراج فـــ ــ ــ ــــــــوادر انفـــ ــ ــ ــــــــع و بـــ ــ ــ بالبيـــ

التقى وفد السفارة الفرنسية وعرض اولويات الحكومة
ون ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــدة الش ـــ ـــ ـــ ــــــم املتح ـــ ـــ ـــ م ـــد ا ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــش ووف ـــ ـــ ـــ ــــــل ناق ـــ ـــ ـــ الخلي
ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ احـ ــار ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ومسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قتصاديـ ــة وا ــ ــ ــ ــ ــ ــ املاليـ

: دائنو لبنان قد يفقدون  من قيمة مستحقاتهم غولدمان ساك

ـــــــــــــــوبرماركات< ــــــــــــا >الس ـــ ح ـــــــــــــــار وأ ـــــــــــــــع التج ـــــــــــــــعى م ـــــــــــــــام يس س
ر  ألـــــــــــــــف ليـــــــــــــــرة ســـــــــــــــعار علـــــــــــــــى دو الـــــــــــــــى تخفيـــــــــــــــ ا

ـــــــــــــــل إلزامـــــــــــــــي ـــــــــــــــر< مد بيـــــــــــــــرم: تفعيـــــــــــــــل >لجنـــــــــــــــة امل
جـــــــــــــــور فـــــــــــــــي القطـــــــــــــــاع الخـــــــــــــــا لتعديـــــــــــــــل الرواتـــــــــــــــب وا

أكّد ممثل موزعي املحروقات فادي أبو شقرا 
أّن »وزيــر الطاقة وامليــاه وليد فياض طلب 
املستوردة  والرشكات  املحروقات  من موزعي 

للنفط أن تضّخ البنزين يف األسواق«.
وأوضح أبو شــقرا أّن »البواخر التي كانت 
راسية يف البحر حصل معظمها عىل موافقة 
اســترياد، وبدءاً من اليوم (امس( سنشــهد 
حلحلة نســبية يف األســواق بعــد توزيع 

البنزين«.
وأكّد أّن »بواخر إضافية محملة باملحروقات 
ستأيت إىل لبنان يف األيّام املقبلة، وهذا األمر 
من شــأنه أن يؤدي إىل مزيد من الحلحلة يف 

األسواق«.
وتابع أنّــه »كان للموزعني طلب من وزير 
الطاقــة واملياه بحّل موضوع ســعر الرصف 

والجعاالت عىل املازوت، وحصلنا من الوزارة عىل وعود بحّل 
األمر«. وبدأت بعض املحطات ببيع البنزين أمس، لكّن الزحمة 

كبرية وطوابري السيارات تضاعفت.
وتســاءلت مصادر مطلعة عن اســباب الشح الحاصل يف 
مادة البنزيّن!! وعن االســتمرار يف متنع العديد من املحطات 
من اســتئناف تعبئة البنزين للمواطنني عىل الرغم من تفري 
عدد من من البواخر وارتفاع ســعر تنكة البنزين اىل الضعف 

تقريباً.
وأشــارت املصادر نفسها اىل ان كل ما يقال عن انفراج هو 

كالم لالستهالك وان الســوق السوداء اصبحت اكرث نشاطاً 

وأن أصحاب املحطات والرشكات هم من يروج ويغذي السوق 

السوداء. واستغربت املصادر الغياب الكامل للرقابة.

وختمت املصادر بالقول: »ان الرشكات املستوردة تتمنع عن 

تســليم املحطات بالكميات التي ميكن ان تحدث انفراجاً يف 

االسواق. وانها تتعمد استمرار االزمة لغايات باتت مكشوفة 

للجميــع. وان عىل االجهزة االمنيــة ووزارة الطاقة التحرك 

واتخــاذ االجراءات الالزمة من خــالل مراقبة خزانات هذه 

الرشكات واملحطات التابعة لها.

اســتقبل وزير املالية يوســف الخليل املنسقة الخاصة 
لألمــم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتســكا. وتم البحث يف 

واالقتصادية. املالية  الشؤون 
وقالت فرونتســكا بعد اللقاء: »كانــت أجواء االجتامع 
مثمــرة للغاية. أود أن أعــرب كالعادة عن دعم األمم املتحدة 
للبنــان وأن أؤكــد يف الوقت نفســه عىل أهميــة تنفيذ 
اإلصالحــات املالية التي نعتربهــا بغاية األهمية باإلضافة 
إىل استئناف املفاوضات مع صندوق النقد الدويل. وتطرقنا 
إىل موضوع حقوق الســحب الخاصــة وآلية الترصف بها 
وموضــوع اإلصالحات االقتصادية بشــكل عام. لدي اآلن 
تصّور واضح وآمل أن يتــم تنفيذ خطة اإلصالح الطموحة 
للغايــة ألن املهم بالنســبة لنا هو ملــس التقدم والتخفيف 
من قســوة الحياة املؤملة عىل النــاس خاصة يف ما يتعلق 
بقطــاع الكهرباء واملحروقات. لذا دعونــا نأمل أن تتحقق 

اإلصالحات الجيدة هذه املرة لنحصل عىل نتائج ملموســة 
لبنان«. التغيري يف  الناس  وأن يرى 

واجتمع الوزير الخليل بوفد من السفارة الفرنسية برئاسة 
مدير الدائرة االقتصادية اإلقليمية يف الســفارة فرنسوا دو 
ريكولفيــس الذي هنأه بتشــكيل الحكومة الجديدة ونيلها 

الثقــة. وبعد االجتامع رصح ريكولفيس باآليت:
»لقد التقيت الوزير الخليل وتحدثنا عن أولويات الحكومة 
وعن موضوع املفاوضات مع صندوق النقد الدويل وأرصينا 
عىل أنه يجب أن تســتأنف يف أرسع وقت ممكن ومن دون 

مسبقة. رشوط 
كــام تطرقنا إىل مشــاريع اإلصــالح والدعم ومرشوع 

الدويل. البنك  2022 والعالقة مع  موازنة 
ويســعدنا أن نرى أن الوزير الخليل ماض يف خطة العمل 

بانتظام«. وسنلتقيه  جيد  بتقدم 

كشــف بنك »غولدمان ســاكس«، إن »املستثمرين 
من قيمة  يف الســندات اللبنانيــة قد يفقــدون 75
اســتثامراتهم فيها إذا ســوت الحكومــة الجديدة 
خسائر النظام املايل، وبدأت يف تنفيذ إصالحات ذات 
مصداقية، وفتحت الباب أمام الحصول عىل متويل من 

صندوق النقد الدويل«.
وأشــار البنــك، يف تقرير هذا االســبوع، اىل ان 
»مصادقة الربملــان عىل حكومة ميقايت يوم االثنني 
متثل الخطــوة األوىل عىل طريــق طويل ضيق إىل 
التعــايف االقتصادي اللبناين، مــن املرجح أن يكون 
محفوفا بالصعوبات واملخاطر«. وتقوم توقعات البنك 
لتسوية الديون عىل افراضات، من بينها تحسني قيمة 
العملــة اللبنانية لتصل إىل 8000 لرية مقابل الدوالر 
يف األجل املتوسط من 14500 لرية للدوالر يف السوق 
املوازية حاليا، باإلضافة إىل أســعار فائدة سلبية أو 
منخفضــة عىل الدين العــام، ومعدالت معينة للنمو 

االقتصادي، وتعديل رصيد املالية العامة.
وأكد »غولدمان ســاكس« إنــه »يف ضوء هذه االفراضات 
والقيود نصل إىل خفض تقديري يف القيمة اإلسمية للسندات 
«، الفتاً اىل »أن تســوية الخسائر يف النظام  الحالية يبل 75
املايل ســيكون أول تحد تواجهه الحكومة، وقدر أن االلتزامات 

بالعملــة األجنبية يف القطاع املــرصيف تبل 70 مليار دوالر 

مقابــل 13 مليــار دوالر احتياطيات قابلة لالســتخدام لدى 

املرصف املركزي«. وأوضح إنه »ويف ضوء قناعتنا بأن برنامجا 

لصندوق النقد الدويل أمر رضوري للبنان، فإن التواصل املبكر 

مع الصندوق رشط مهم للمباحثات مع الدائنني والحل النها 

للعجز عن السداد«.

أشار  وزير   االقتصاد   أمني سالم إىل أن »موضوع أسعار املواد 
الغذائية هاجس كل مواطن، وشهدنا ذلك االسبوع املايض منذ 

انخفاض سعر الدوالر«.
وأكد يف حديث تلفزيوين ان »منذ اســتالم مهامي بارشت 
يف اجتامعــات مــع نقابة املســتوردين والســوبرماركت 
واستمعت لهواجســهم«، موضًحا: »كنا حريصني من خالل 
هــذه االجتامعات، عىل أن يتم ايضاح الرؤية من خالل امليزان 

التجاري، ويوجد تأثرات باملازوت والتكلفة التشغيلية«. 
وأفــاد بأن »التحدي الكبري أن هناك ما يقارب 22 ألف متجر 
ال يقع تحت سلطة النقابة وتتوزع عرب املناطق كافة، ونحاول 
أن نتواصل معها من خالل مندويب الوزارة، ولذلك يوجد تأخري 

يف آلية تخفيض األسعار«.
وأوضح أن »الســعر الذي طلبنــا اعتامده هو 15 الف لرية 
لبنانيــة للدوالر، عىل أمــل أن ال يكون هناك صعود بـ 4 آالف 

لرية كالسابق«.
وأشار إىل أنه »ال ميكن القول أن اجراءات الوزارة ال تقدم وال 
ى ما حصل يف السابق«،  تؤخر، وعند الغاء الدور الرقايب، س
مؤكدا أنه »مل يتم تطبيق السوق الحرة بشكل دقيق، وإذا قاربنا 
وضع لبنان ووضع الدول األوروبية، فاملقارنة غري موجودة«.

وختم سالم »ال ميكن ألصحاب املتاجر أن يعوضوا خسائرهم 
من جيوب املواطنني«.

 بحصيل 
ويف اإلطــار، أكد نقيب مســتوردي املــواد الغذائية هاين 
بحصيل أن الرشكات املستوردة التزمت تسعرية وزارة االقتصاد 

للسلع عىل دوالر 15000. 
وأوضح يف حديث إذاعي أن »عنارص كثرية تؤثر عىل سعر 

الكلفــة أهمها كلفة املازوت التي تختلف بني مورد وآخر«.
وأشــار اىل أن »األســعار من املورد اىل التاجر تم خفضها 

ولكن من التاجــر اىل املواطن تتطلب وقتاً«، متوقعاً أن »يبدأ 
املواطنون بتلمس انخفاض األســعار عىل كل الســلع خالل 

أيام«.
وأكد »التعاون املســتمر مــع وزارة االقتصاد مبا فيه خري 

املواطن«.

 االفران 
يف املقابــل، أشــار نقيب أصحاب األفــران يف جبل لبنان 
أنطوان ســيف اىل أن »التساؤل عن األزمة يف األفران يوّجه 
اىل وزارة الطاقة واملعنيني بتأمني املازوت«، مضيفاً »ال نتمكّن 
من تأمني املازوت وما تبقى من كميات غري كاف لالســتمرار 

بالعمل، والطحني أيضاً مقطوع لدى بعض األفران«.
ويف حديــث له عرب »صوت لبنان«، قال »هناك اختالف بني 
وزارة الطاقــة ورشكات املحروقات عىل ترصيف املازوت ومن 

وري ترصيف ما تم استرياده«. ال
وعن تســعرية ربطة الخبز أوضح سيف أن »ارتفاع سعرها 
يتعلّق باملطاحن ألنه ســيكون لديها مرصوف كهرباء، والنقل 
ســيؤثّر أيضاً، باإلضافة اىل تشــغيل املولّــدات الكهربائية، 
وتقديريــاً ربطة الخبز التي يكون وزنها 850 غرام ســعرها 
املنطقي يكون حوايل 5000 لرية اذا بقي سعر الدوالر 16000 
لرية لبنانية، وأي زيادة ســتكون بحوايل 750 لرية أو 1000 

لرية فقط«.
وتزامناً، اعترب عضو نقابة أصحاب املتاجر حسان عز الدين 
أن »ما يقوم به وزير االقتصاد من تحديد لألسعار »ال يقدم وال 

يؤخر«، ألن األسعار سرتفع مع ارتفاع الدوالر«.
وأكــد خالل حديث تلفزيوين أنــه ال يعارض الرقابة »لكن 
أنا ضد أن نوجــه االقتصاد مبكان معني«، موضحا أن التجار 
ال يأخــذون »من جيوب النــاس، ولكن اللرية انهارت«. وأبدى 

استعداد التجار عىل »التعاون مع وزارة اإلقتصاد«.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمر وطليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع األسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرض مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حميـ
ــره ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبل تطويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــري وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل البـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف النقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ملـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــوري عر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــري  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ونصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاج حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحـ
ــــــوريا ـــ ـــ ـــ ــــــع س ـــ ـــ ـــ ــــــة م ـــ ـــ ـــ ــــــوط املفتوح ـــ ـــ ـــ ــــــر الخط ـــ ـــ ـــ ــــــبل تطوي ـــ ـــ ـــ س

طـــــــــــــــة دعـــــــــــــــم للنقـــــــــــــــل العـــــــــــــــام فيـــــــــــــــاض اقتـــــــــــــــر 
نـــــــــــــــدوق النقـــــــــــــــد وتخصيـــــــــــــــ جـــــــــــــــزء مـــــــــــــــن امـــــــــــــــوال 

ــــــول ــــــر أيل نقطــــــاع الشــــــامل أوا ــــــن ا ر م ّ ــــــ ــــــان تح ــــــاء لبن كهرب

التقى وزير االشغال العامة والنقل عيل حمية رئيس االتحاد 
العاميل العام بشارة األسمر عىل رأس وفد من االتحاد، ووضع 
حميــة الوفد يف اجواء خططه اآلنية الظرفية واملســتقبلية 
للنهوض بواقع النقل الربي ســواء عن طريق تأمني الباصات، 

وإعادة تشغيل سكك الحديد. 
واشــار حميــة اىل انه »طلب من رئيــس الحكومة نجيب 
ميقايت إمكان تقديم فرنسا الهبات لتأمني هذه الباصات وذلك 

يف لقائه املرتقب مع الرئيس الفرنيس غدا الجمعة«. 
بدوره، عرض األســمر أوضاع املرفأ والعاملني فيه، مشريا 
اىل انــه »من املمكن النهوض بهــذا املرفق الحيوي من خالل 

نظام ppp اي الرشاكة بني القطاعني العام والخاص«.
ويف اطار االجتامعات التي يعقدها  وزير األشــغال العامة 
والنقــل الدكتور عيل حميــه، تم اليوم عقد اجتامع مع رئيس 
اتحادات ونقابات قطاع النقل الربي بسام طليس، حيث عرض 
الوزير طليــس واقع قطاع النقل والخطط املوجودة، املتعلقة 
بهــذا القطاع والرؤيــة املتكاملة للنقل واملشــاكل والحلول 
املقرحة والتوصيات بعد تعديل هذه الخطط لتتالءم مع واقع 

املرحلة الحالية.
اضافة اىل ذلك قدم الوزير رؤيته لقطاع النقل الربي تخفيفاً 
لألعبــاء عن املواطنيني والتي شــدد فيها عىل رضورة االفادة 
الحرصيــة للمواطنني يف هذا القطاع. كام تطرق اىل تصوره 

لوضــع حلول آنية ظرفية رسيعة لــه، كتأمني الباصات عن 
طريق الهبات من بعض الدول الصديقة للبنان.

بــدوره طليــس ملس اهتــامم الوزير مبلف قطــاع النقل 
الربيوتنظيمهوالتعــاون بني القطاعني العام والخاص، وقد تم 
االتفاق عىل عقد لقاء مع الوزير يوم االربعاء املقبل، شاكراً له 
اهتاممه بقطاع حيوي يالمس تطلعات املواطنيني وأوجاعهم.

كــام أعطى الوزير حمية تعليامته اىل الدائرة القانونية يف 
الوزارة إعداد آلية ضبط لتنفيذ آلية الدعم املفرضة لهذا القطاع.

أكــد وزير العمل مصطفى بــريم »ان تفعيل لجنة املؤرش 
املؤلفة من اطراف االنتاج الثالثة، الحكومة، وأصحاب العمل 
ووزارة العمل، يشــكل املدخل االسايس وااللزامي للبحث يف 
تعديل الرواتب واألجور وتحســني القدرة الرشائية يف القطاع 

الخاص.
وقال يف حديث اىل تلفزيون لبنان ضمن برنامج »مشــاكل 
وحلول« مع نقوال حنا: »لقد اعطيت األولوية القصوى لتفعيل 
عمل هذه اللجنة وما يطلب مني يف هذا املجال لن أتأخر عنة 

دقيقة واحدة«.
لك ترف الوقت ونريد تحقيق  وأعلن الوزير بــريم اننا »ال 
انجازات ولذلك بدأت بالعمل عىل تفعيل دور الدوائر يف الوزارة، 
والتقيــت ممثلني عن املكتب االقليمــي ملنظمة العمل الدولية 
للتنســيق حول تنفيذ بعض املشاريع املشركة وسنبقى عىل 
تنســيق دائم مع املنظمة لهذه الغاية«، مشــددا عىل »وجود 
جديــة داخل الوزارة لدى املوظفني للعمل عىل حل املشــاكل 
املوجودة« ، الفتا اىل »وجود شــغور يف الجسم االداري وهذا 

ما سنعمل عىل معالجته«.
وعن إمكانية معالجــة قطاع النقل العام يف ضوء ارتفاع 
اسعار املحروقات، قال:«آن األوان لتوظيف املبال يف االماكن 
الصحيحــة واملنتجة واالبتعاد عن عمليات التخدير، آن األوان 
لوضع خطط بنيويــة وجذرية لقطاع النقل العام ، وهو أمر 
غــري مكلف ومن املمكن إيجاد الحلول الجذرية له«، مشــددا 
عىل »اننا لن نســمح ببقاء الوضع عىل ما هو عليه ان لجهة 
النقــل العام او املحروقــات، وهذا أمر أكده أصال معايل وزير 

االشغال والنقل«.
وشــدد عىل »ان األمان االجتامعي هو االساس واذا سقط 

يسقط البلد«.
وكان الوزير بريم إجتمع مع وفد من املكتب االقليمي ملنظمة 
العمل الدولية برئاســة الدكتــورة ربا جرادات وتم البحث يف 

عدد من املواضيع ذات االهتامم املشــرك، والسبيل اآليلة اىل 
التنســيق يف تنفيذ املشــاريع التي تنــوي املنظمة تقدميها 
للبنان يف العديد من املجاالت ، واتفق عىل تكثيف االجتامعات 

لتحقيق هذه الغاية.
بعــد ذلك، اجتمع الوزيــر بريم مع وفد من االتحاد العاميل 
العام برئاسة رئيسه الدكتور بشارة االسمر وجرى البحث يف 

الوضعني االقتصادي واملعييش.
وأفاد املكتب االعالمي يف الوزارة ، ان الوزير بريم أبل وفد 
االتحــاد »ان الوزارة يف صــدد توجيه الدعوات ألعضاء لجنة 
املؤرش واالتفاق عىل موعد قريب لالجتامع والبحث يف تعديل 

الرواتب واالجور يف القطاع الخاص«.
واســتمع من رئيس وأعضاء وفد االتحاد اىل رشح مفصل 

عــن مجمل الوضع العام وحال العامل والرصف من الخدمة.

وقد اثنى الوفد عىل خطوة تشــكيل وتفعيل لجنة املؤرش.
كــام تطرق البحث اىل أهمية الصنــدوق الوطني للضامن 

االجتامعي ورضورة الحفاظ عىل التقدميات وتفعيلها«.

أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، خالل استقباله 
األمني العام للمجلس األعىل السوري  اللبناين نرصي خوري، 
يف مكتبه يف الوزارة، »تطوير خطوط االتصال املفتوحة بني 
لبنان وسوريا، وأن التعاون يجب ان يستكمل يف اكرث من ملف 
ملا فيه مصلحة البلدين، ال ســيام وان سياسة سوريا واضحة 
وهي تؤكــد عىل الدوام انها تتعاطف مع اللبنانيني وتقف اىل 
جانبهــم، خصوصا يف ظل األزمــة اإلقتصادية التي تضغط 
بقوة عىل علينا يف لبنان«، الفتا اىل »أهمية تفعيل االتصاالت 
التنســيقية عرب املجلس االعىل الســوري  اللبناين وتكثيف 

الجهود لتخفيض رســوم الرانزيت الســورية عىل املنتجات 
اللبنانية«.

وعرض الوزير الحاج حســن مع خوري العالقات اللبنانية 
الســورية يف املجال الزراعي، وملــف النقل الربي للمنتجات 
الزراعية اللبنانية، وبحث معه يف ملف االتفاقات الزراعية بني 
لبنان وســوريا وآليات االسترياد والتصدير للمنتجات الزراعية 
بني البلدين، والروزنامة الزراعية، واللجان الفنية املشــركة 
»وتفعيل عملها ملا فيه مصلحة املزارعني واملستهلكني والتجار 

يف البلدين«.

بحــث وزير الطاقة واملياه الدكتــور وليد فياض مع رئيس 
الحكومة نجيــب ميقايت يف »رضورة أن تبادر الحكومة اىل 
وضع خطــة رسيعة لدعم النقل العام مبــوازاة عدم امكان 
االستمرار بسياســة دعم املحروقات ومواجهة تداعياته، مبا 
يسمح بأن يبقى يف متناول املواطنني، وبالتايل ال يعوق العجلة 

االقتصادية والتنقل وحاجات الوصول اىل أماكن العمل«.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة »يشمل إقراح وزير الطاقة دعم 
سيارات النقل العام »األجرة« بعدد من صفائح البنزين شهريا 
وفق سعر مدعوم مقابل عدم رفعها للتعرفة عىل املواطنني«.

ولفت البيان اىل ان »الوزير فياض أثار موضوع النقل العام 
عىل الخطوط الرئيسية بني املحافظات ورضورة تفعليه كونه 
حاجة وطنية، إذ ال ميكن االســتمرار مــن دون إيجاد خطة 
بديلــة للنقل مام يقلــص أكالف النقل من جهة ويخفف من 

إســتهالك املشــتقات النفطية من جهة ثانية«، مشــريا اىل 
»إمكان تخصيص جزء من أموال صندوق النقد أو أموال أخرى 
لتدعيم هذه الخطة التي تساهم يف بناء شبكة أمان إجتامعية 
كون النقل يف طليعة الخدمات العامة التي تحتاجها الناس«.

واشار اىل ان »الوزير فياض رحب بالتعاون والتنسيق القائم 
يف هذا امللف مع وزير األشغال العامة والنقل عيل حمية ومع 
املجلــس مجتمعا، مؤكدا رضورة توفري عالجات بديلة يف ظل 
عدم إمكانية االســتمرار بسياسة الدعم للمشتقات النفطية 
كــام هي، مام يحتم إيجاد حلول رسيعــة، الفتا اىل إمكانية 
التعاون بــني القطاعني العام والخاص لتوفري وســائل نقل 
مريحة وفاعلة للمواطنني، معتربا أنه عىل الدولة املســاعدة 
يف معالجــة هذا امللــف الحيوي الذي يطاول الجميع من دون 

إستثناء«.

أفادت »مؤسســة كهرباء لبنــان« أن »خزينها املتبقي من 
املحروقات الذي كان مؤمنا مبوجب السلفة املعطاة لها مبوجب 
القانون رقم 215 تاريخ 2021/04/08، ال سيام ملاديت الفيول 
أويل )Grade A( و )Grade B( منه تدىن بشكل حاد جدا، بحيث 
أنه نفــد بالكامل يف كل من معمل الجية الحراري والباخرتني 
املنتجتني للطاقة »فاطمة غول« و«أورهان باي«، مام أدى إىل 
يا عن إنتاج الطاقة، وشارف عىل النفاد من  توقف الجميع ق
جهــة أخرى يف كل من معمل الذوق الحراري وكليا يف معميل 
املحركات العكســية يف الــذوق والجية إال ملحرك واحد يف كل 
يا عن  منهام، األمر الذي ســيؤدي أيضا إىل توقف الجميع ق

إنتاج الطاقة«.
وأضافت يف بيان وزعه مكتبها االعالمي »بالتايل، ورغم بذل 
املؤسسة قصارى جهدها، مبا يتوفر لديها من امكانات حالية، 
يف اتخاذ سلســلة إجراءات احرازية متتالية، من أجل تأمني 
حد أدىن من التغذية الكهربائية املســتقرة ألطول فرة ممكنة، 
يف ظل الظروف االقتصادية واملالية والنقدية الصعبة التي متر 
فيها البالد، اســتنفدت كل الخيــارات املمكن اللجوء إليها، ومل 
يعد بإمكانها ســوى تسيري املجموعات اإلنتاجية املتبقية مبا 
يتجانس مع خزينها املتبقي من املحروقات وكميات املحروقات 
املرتقــب توريدها مبوجب اتفاقية التبادل مع الدولة العراقية، 
 //500 والتي ال تكفي وحدها ســوى لقدرة انتاجية بحدود 

، ما ينتج عنه صعوبات عديدة لتأمني ثبات  ميغاواط كحد أق
واستقرار الشبكة ويهدد بانهيارها الشامل يف أي لحظة، بحيث 
أنه خالل األسبوعني األخريين فقط تعرضت الشبكة الكهربائية 
إىل ما يزيد عن سبعة )7( انقطاعات عامة عىل كامل األرايض، 
وإنه اذا ما اســتمرت األمور عىل حالها فهنالك مخاطر عالية 
من الوصول إىل االنقطاع العام والشــامل أواخر أيلول الحايل 
بعد نفاد كامل خزين املحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمني 
استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، يف ظل إنتاج ال يتعدى الـ 

//500 ميغاواط«.
ولفتت إىل أنه »ال يزال يتعذر عىل مؤسســة كهرباء لبنان، 
منذ عدة أشهر، اســتخدام فائض العملة الوطنية املراكم يف 
حســاباتها لدى مــرصف لبنان جراء عمليــات جباية فواتري 
، وذلك يف محاولة  االشــراكات بالتغذية يف التيار الكهربا
منها لتغطية جزء من حاجاتها من املحروقات بالعملة الصعبة 
لزوم إنتاج الطاقة، رغم سعيها الحثيث مع جميع املعنيني بهذا 

الشأن.
وعليه، وبعد أن استنفدت مؤسسة كهرباء لبنان كل الخيارات 
واإلجراءات االحرازيــة التي لجأت إليها، ومل يعد يف امكانها 
تأمني حد أدىن من التغذية بالتيار الكهربا بسبب هذا الوضع 
الخارج عن إرادتها، ستعمد إىل إبقاء جميع املواطنني عىل بينة 

يف ما خص التغذية بالتيار الكهربا عرب بيانات الحقة«. 

مي مستقبالً وفد الع

اد الع ري مع وفد اال



ــات ــيـ ــيـــات ـــــ دولـ ــربـ عـ
الجمعة 24  أيلول 2021

ـــــي ســـــجن النقـــــب ـــــون ف  أســـــيراً فلســـــطينياً يعتصم

عــــــــبــــــــوة نــــــاســــــفــــــة فـــــــــي طــــــرطــــــوس

اعتصم أكرث من 80 أســرياً فلسطينياً، من 
أرسى حركة الجهاد اإلســالمي يف ساحات 

سجن النقب، يف فلسطني املحتلة.
وقالت مؤسسة مهجة القدس يف بيان لها 
إّن األرسى »طالبوا بالخروج من األقسام إىل 
الزنازين أو العــودة إىل مجريات األمور قبل 
6-9-2021، أي إىل ما قبل مرحلة تحرر أرسى 

سجن جلبوع«.
كام أضافت املؤسســة أّن »هذه املطالبات 
جاءت بعــد خطوات التصعيــد مع مصلحة 
الســجون الصهيونية التي حشــدت قواتها 
للتصدي لــألرسى، بالتزامن مع حالة الغليان 
واالســتنفار التي تســود الســجن يف هذه 

اللحظات«.

أكّد يف  الفلسطيني، قد  وكان نادي األسري 
وقت ســابق، أّن 100 أســري يف سجن عوفر 
من كل الفصائل سيرشعون بإرضاب تدريجي 
يف ظــل تراجع إدارة الســجن عــن االتفاق 
املتمثل بوقف إجراءات التنكيل والتضييق بحّق 
األرسى، والتي ُفرضت بعد عملية انتزاع الحرية 

من سجن جلبوع.
كام أفاد نادي األسري الفلسطيني، قبل أيام، 
بأّن األرسى يف ســجن »عوفر« قرروا إرجاء 
إرضابهــم التدريجي احتجاجــاً عىل تراجع 
االحتالل عن وقف إجراءات التضييق والتنكيل 
بهم، وقال النادي إّن هذا التأجيل جاء بعد طلب 
إدارة  ســجن »عوفر« ُمهلًة من األرسى لعدة 
أيام، للرد عىل مطالبهم بوقف هذه اإلجراءات.

بأن  الســورية  »ســانا«  وكالة  أفــادت 
شــخصني لقيا مرصعهــام وأصيب آخرون 
جــراء انفجــار قنبلة يدوية أمــام القرص 

العديل يف طرطوس.
وقال مصدر يف قيــادة رشطة املحافظة 
لوكالة »ســانا« إن »االنفجار أدى إىل وفاة 
شــخصني وإصابة عدد من عنارص وضباط 
املنطقة  يف  املوجوديــن  واملدنيني  الرشطة 
إىل  إســعافهم  تم  خطرية  بعضهم  إصابات 

الباسل«. مشفى 
ورصح الدكتور اسكندر عامر، مدير مشفى 
الباســل، بأنه تم إسعاف 9 مصابني للمشفى 
بينهم حاالت حرجة إضافة إىل إسعاف اثنني 

من املصابني إىل املشفى العسكري.
وكشــف املحامي العام هيثــم حرفوش، 
أن التحقيقات األولية تشــري إىل أن الحادث 
حصل إثر خالف عائيل بــني محام وصهره 
املحامي يحمــل قنبلة  حيــث كان صهــر 
يدوية وبعد أن فتــح صامم األمان توجهت 
دوريات مــن عنارص الرشطة إللقاء القبض 
عليه ومنعه من التفجري كام تدخل شــقيق 
القنبلة  ونــزع  بصهره  مســاك  ل املحامي 
من يده إال أن ذلــك أدى إىل االنفجار ووفاة 
املحامي وشــخص آخر وإصابــة عدد من 
عنــارص الرشطة، مؤكــدا أن التحقيقات ال 

تزال جارية.

نائية ان العاقات ال نطن تبح أنقرة ووا

بحث املتحدث باســم الرئاســة الركية إبراهيم قالن، مع 
مستشــار األمن القومي األمرييك جيك سوليفان، العالقات 

الثنائية والتطورات األخرية يف املنطقة.
وبحســب بيان صادر عن مكتب املتحدث الرســمي باسم 
الرئاسة الركية، فقد اجتمع قالن وسوليفان يف البيت األبيض. 
وتناول الجانبان خالل اللقاء العالقات الثنائية ومســألتي 
وبــاء كورونا والتغــري املناخي، إضافــة إىل التطورات يف 
أفغانستان وسوريا والعراق وليبيا وقربص ورشقي املتوسط، 

والتطورات اإلقليمية األخرى.
كام جرى التشديد عىل األهمية االســراتيجية للعالقات 
الركية األمريكية، وتم تبادل وجهات النظر بشــأن الخطوات 

الواجب اتخاذها لزيادة التعاون االقتصادي.
كذلك تم الركيز عىل زيادة الزيارات املتبادلة الرفيعة املستوى، 
وتفعيل اآلليات الالزمة لرفع حجم التبادل التجاري بني البلدين 
لتصــل إىل 100 مليار دوالر، وعــىل رضورة التعاون الدويل 
للحيلولة دون حدوث أزمات إنســانية جديدة يف أفغانستان، 
وإليصال املساعدات اإلنسانية إىل البالد يف أرسع وقت ممكن.
ووفق مكتب املتحدث الرســمي باســم الرئاسة الركية، 
فقد متّت اإلشــارة إىل أهمية التضامن بني حلفاء »الناتو«، 

ورضورة حل الخالفات بينهم عرب الحوار واملفاوضات.

فــــــــرو ــب مــــــع  ــ ــقـ ــ ــرتـ ــ ــاء ُمـ ــ ــقـ ــ املــــــــقــــــــداد: لـ

: ..أمـــــا تركيـــــا وإيـــــران فحـــــد و حـــــرج يـــــ أبـــــو ال

ــاء ــ ـ ــى البي ــ ــيطرتهم علـ ــ ــون سـ ــ ــون يُعلنـ ــ الحوثيـ

ــي و>داعــــش< ــراق ــع ــاكــات بــيــن الــجــيــش ال ــب ــت ا
الخارجية  وزيــر  قــال 
املقداد،  فيصــل  الســوري 
إنّه يعتزم لقاء نظريه  امس، 
الرويس ســريغي الفروف، 
عــىل هامــش الجمعيــة 
املتحدة، لبحث  العامة لألمم 
العالقــات الثنائية والوضع 

يف الرشق األوسط.
ولفت املقــداد، يف حديث 
له إىل وكالة »ســبوتنيك«، 
اللقــاء يهــدف إىل  أّن  إىل 
املمتازة  »العالقات  مناقشة 

بني روســيا وســوريا، وكذلك التنسيق بني 
البلديــن واألمــم املتحدة، كــام الوضع يف 

املنطقة ككل«.
كام أشــار إىل أنّه يعتزم لقاء األمني العام 
لألمم املتحدة عــىل هامش الجمعية العامة، 
ليؤكــد له رغبة دمشــق يف بنــاء عالقات 
أفضــل مع املنظمة،  مضيفاً »ســنطلب من 
األمم املتحدة أداء دورها، وســنطلب الحفاظ 

الرئيسية،  ومبادئه  املتحدة  األمم  ميثاق  عىل 

وســنعلن له أننا نســعى جاهدين من أجل 

عالقة أفضل مع منظومة األمم املتحدة«.

ورداً عىل سؤال عام إذا كان يجب عىل الدول 

األخرى زيادة حجم املســاعدات لسوريا، رأى 

املقــداد  أّن »العقوبات التي تفرضها الواليات 

ية األحادية،  املتحدة، وكذلك اإلجراءات الق

تخنق الشعب السوري«.

العــام  األمــني  تطــرق 
العربية  الــدول  لجامعــة 
مقابلة  يف  الغيط  أبو  أحمد 
تلفزيونيــة إىل أدوار 4 دول 
العربية  املنطقة  قضايا  يف 
وإيران  وهي إرسائيل وتركيا 

إضافة إىل إثيوبيا.
وبدأ أبو الغيط حديثه عن 
دوري أنقرة وطهران بالقول 
»أما تركيا وإيران فحدث وال 
حرج«، مشــريا إىل أن تركيا 
منذ أن أزيحت من هذا اإلقليم 

قبل قرن يف أعــوام 1920 و1922 و1924/ 
وجدت يف سد النهضة »فرصة رائعة لتأكيد 

تواجد العنرص الريك العثامين«.
وبشأن الدور اإليراين يف هذه القضية، قال 
األمني العام لجامعة الدول العربية: »أما البعد 
اإليراىن عمل ثورة ســنة 79، وصمم عىل أن 
هذه الثورة للتصدير ومتسك بالثورة وأتيح له 
أن ينترش يف العراق وينترش يف لبنان وينترش 

يف سوريا... حتى أقاليم وسط آسيا«.
ويف املحصلة رأى أن األطراف األربعة »لهم 

أجندتهم ولهم نظامهم ويســعدهم جدا« ما 
يجري.

وأشــار أبو الغيط إىل أن الجامعة العربية 
اإليراين  املوقفــني  برفــض  قــرارا  »تصدر 
الفعل. يف األول كانوا  والريك.. ويأتيني رد 
عدوانيني جدا وبعدين عندما انتقدناهم بدأوا 
يقولون نحن نعــرب عن رفضنا لهذه املقوالت 
الصادرة عن الجامعة، ولكن من سنتني مضت 
كانوا يقولون: ما هذه املنظمة العفنة، ما هذه 
قليم بها... يعنى هم  املنظمة التي ال حاجة ل

عاوزين يزيحوها. طيب يزيحوها ليه؟«.

»أنصار  جامعــة  أعلنت 
اليمنية  )الحوثيــون(  الله« 
اســتكاملها  عــن  امــس 
ســيطرتها عــىل محافظة 

البيضاء.
ورصح املتحــدث باســم 
قوات الحوثيني، يحيى رسيع، 
يف موجــز صحفــي عقده 
امس، بأن قــوات الجامعة، 
ضمن إطار »عملية عسكرية 
نوعية واســعة« تحمل اسم 
من  متكنت  الحرية«،  »فجر 

وأجزاء  ومســورة  الصومعة  مديريتي  انتزاع 
من مديرية مكرياس، وســيطرت إجامال عىل 
2 ألف كم مربع خالل 48  مســاحة تقدر بـ7

ساعة.
وادعى رسيع أن العملية كانت موجهة ضد 
عنارص تنظيمي »القاعدة« و«داعش«، زاعام 
تواطؤهــم مع التحالف العــريب الذي يقود 
عملياته يف اليمن دعــام للحكومة املعرف 
به دوليا، وقال: »بهذه العملية النوعية تكون 

محافظة البيضاء قد تحررت بشكل كامل«.
وذكر املتحدث أن خســائر القوات املوالية 

خالل  والتحالف  دوليا  بها  املعرف  للحكومة 
العملية بلغت 70 قتيــال و120 جريحا و40 
 10 الحوثيني  إعطاب  إىل  باإلضافة  أســريا، 
عتادا  واغتنامهم  مختلفــة  وآليات  مدرعات 
عســكريا كبريا وســيطرتهم عىل ســبعة 

معسكرات.
التحالف  قــوات  أن  إىل  املتحدث  وأشــار 
شنت خالل العملية أكرث من 30 غارة جوية، 
الحوثيني مــن جانبهم نفذوا 10  أن  مضيفا 
عمليات صاروخية وبواسطة طائرات مسرية 

»استهدفت مواقع العدو«.

اإلعالم  خليــة  أعلنــت 
األمني الحكومية يف العراق، 
امس، مقتــل أربعة عنارص 
بة  ب »داعش«  تنظيم  من 
جوية واشــتباكات شاميل 

البالد.
يف  الخليــة  وذكــرت 
»اســتكامال  صحفي:  بيان 
التي  االســتباقية  للعمليات 
تقوم بها وكالة االستخبارات 
االتحاديــة  والتحقيقــات 
يف وزارة الداخليــة وثــأرا 

لشــهداء القوات األمنية، انطلقت صباح هذا 
اليوم عملية أمنيــة من قبل القوة التكتيكية 
لوكالة االستخبارات مبتابعة قيادة العمليات 

املشركة والتنسيق مع القوة الجوية«.
وأضافت: »وجهت رضبــة جوية إىل أهم 
األوكار الرئيســة يف سلسلة جبال حمرين، 
ويعد هــذا الوكر مركزا إلنطــالق العمليات 

اإلرهابية التي شهدها قاطع كركوك«.

وأشــارت إىل أن »هذا الواجــب نفذ بناء 

عىل معلومات اســتخبارية دقيقة واخراق 

للعصابــات اإلرهابيــة مــن قبــل وكالة 

االستخبارات«.

وتابعت: »كام اشــتبكت القــوة مع باقي 

أحدهم،  وقتلت  الوكر  يف  اإلرهابية  العنارص 

واآلخر قام بتفجري نفسه بعد محارصته من 

قبل القوة«.

ـــــان : املخـــــاو الدوليـــــة يُمكـــــن حّلهـــــا طالب
قال املتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، امس، 
إن كافة املخاوف التي أعرب عنها املجتمع الدويل قابلة للحل، 
مؤكدا أن الحركة تســعى إىل إقامة عالقات ديبلوماســية 

وطيدة تقوم عىل أساس االحرام املتبادل.
وأضاف وكيل وزارة اإلعالم يف حكومة طالبان االنتقالية، 
أن رشوط املجتمــع الدويل »غري مقبولــة وتخالف القوانني 

الدولية، كام أنها غري مناسبة لنا«.
وأشار املتحدث باسم طالبان، إىل أن الحركة طلبت من منظمة 

األمم املتحدة أن تتعاون وتعرف برشعية الحكومة االنتقالية.
 وقال مجاهد، إن حركة طالبان التي صارت تســيطر عىل 
كامل أفغانســتان، طلبــت من األمم املتحــدة إيجاد أرضية 
مشــركة للتبادل الدبلومايس »االعــراف بنظامنا حق لنا 

وللشعب األفغاين«.
يف غضون ذلك، قالت أكرث من دولة يف العامل، إنها تنتظر 
ريثام تتضح سياســة طالبان يف عدد مــن النواحي، عىل 
رأسها مراعاة حقوق املرأة واألقليات، حتى تقرر بشأن مسألة 

االعراف بالحركة.
ودعا مجاهد، املجتمع الدويل إىل عدم القلق بشــأن تعليم 
ناث ســيجري  الفتيــات، مضيفا أن العمليــة التعليمية ل

استئنافها عام قريب.
وأردف املتحدث باســم طالبان، أن هناك عمال جادا يجري 

يف الوقت الراهن من أجل وضع أسس تضمن مشاركة املرأة.
وأعلنت حركة طالبان، مؤخرا، حكومة تضم الرجال فقط، 
بينام جــرى تحويل وزارة املرأة إىل وزارة أخرى تحمل اســم 

»وزارة األمر باملعروف«.

ــ الـــســـعـــوديـــة ــ ــن ــ ــه ــ ــكـــن يُ ــنـ ــيـ ــلـ بـ
بـــمـــنـــاســـبـــة يــــومــــهــــا الـــوطـــنـــي

اململكة  بلينكن،  أنتــوين  الخارجيــة األمرييك  هنأ وزير 
الوطني، بالنيابة عن  اليوم  العربية الســعودية مبناســبة 

الواليات املتحدة األمريكية.
وقال بلينكن يف بيان: »تجمع الواليات املتحدة األمريكية 
الرشاكة  الســعودية مثانية عقــود من  العربية  واململكة 
روابطنا  قوة  دفعــت  وقد  املتبادلة،  والصداقــة  والتعاون 
ازدهار دولتينــا، وعززت أمن املنطقة«، مشــريا إىل »أننا 
بصدد توسيع نطاق تعاوننا مبا يف ذلك من خالل مواجهة 
تحدي أزمة املنا ودعم اســتجابة دوليــة قوية لجائحة 
االقتصادي  االنتعــاش  تعزيز  إىل  باإلضافــة   ،19 كوفيد

الواسع«. العاملي 
وأضــاف: »نحن نعمل معــا ملواجهة التحديــات األمنية 
الســالم واالزدهار  املشــركة وصياغة مستقبل يســوده 
االقتصادي. أرســل أطيب التمنيات لشــعب اململكة العربية 

السعودية، وأمتنى لهم يوما وطنيا سعيدا وعاما ناجحا«.

ــة ــدي ــحــدي الــقــبــة ال ــفــصــل لـــدعـــم  ــن ــع ُم ــشــري ت
مجلس  يف  دميقراطيــة  نائبــة  طرحت 
يقيض  منفصال  ترشيعــا  األمرييك  النواب 
يف  إرسائيل  ملساعدة  دوالر  مليار  بتخصيص 
صيانة منظومة »القبة الحديدية« الدفاعية.

وجاء مرشوع القرار من قبل رئيسة لجنة 
املخصصات يف املجلس، النائبة الدميقراطية 
أعقــاب موافقة  روزا ديــالورو، وذلك يف 
القيــادة الدميقراطية يف مجلــس النواب، 
تحت ضغط مــن قبل مجموعة »ســكواد« 
التقدمية )التي تضم املرشعات الدميقراطيات 
عمر  وإلهان  كورتيز  أوكاســيو ألكساندريا 

ورشــيدة طليب وأيانا بريسيل(، عىل شطب 
هــذا املبل من مرشوع قانــون مخصصات 

الدفاع لعام 2022.
وشــددت ديالورو عــىل أن تجديد ذخائر 
»القبــة الحديديــة« ميثل »واجبــا قانونيا 
إرسائيل،  تجاه  املتحــدة  للواليات  وأخالقيا« 
الفتة إىل أن تخصيص هذا املبل الهائل ضمن 
التزام  ترشيع منفصل يــأيت بهدف تأكيــد 
الدميقراطيــني والجمهوريني يف الكونغرس 
عىل حد ســواء بـ«أمن إرسائيــل كجزء من 

رشق أوسط ذي سالم مستدام«.

ــي الــلــبــنــانــي ــ ــن ــوطــ ــ ــب ال ــيـ ــصـ ــانـ ــيـ الـ
جرى مساء امس ســحب اليانصيب الوطني االصدار العادي 

السادس والثالثني وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
 جوائز الغالفات:

ـ يربح 100000 ل.ل. كل غالف ينتهي بالرقم: 845 ـ 877
 الجوائز العادية:

ـ تربح 5000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 4
ـ تربح 10000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 50

ـ تربح 20000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 503 ـ 284
ـ تربح 30000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 3952 ـ 8228 

ـ 8831
ـ تربح 40000 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 1245

50 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 5755 ـ 5594  ـ تربح 000
ـ 5804

ـ تربح 100000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 1283 ـ 5808 
ـ 4560

ـ تربــح 500000 ل.ل كل ورقة تنتهــي بالرقم: 02764 ـ 
40486 ـ 15577 ـ 66768

ـ تربــح 1000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 71276 ـ 
61557 ـ 60599

ـ تربح 2000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 25003
ـ تربح 5000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 73749

ـ تربح 75000000ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 42784
150 ل. ل الورقة التي تحمل الرقم: 26645 000 ـ تربح 000

ــــي ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ــو ال ــ ــ ــوت ــ ــ ــل ــ ــ نـــــتـــــائـــــ ال
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 1938 

وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة: 9ـ  10ـ  12ـ  29ـ  34ـ  39 الرقم االضايف: 28

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ الجائزة االجاملية: 149515365ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ـ الجائزة االفرادية: 149515365ل.ل.
 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 72038970ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 15 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 4802598ل.ل.
 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 72038970ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 962شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 74885ل.ل.
 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 174660000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 14555شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 12000ل.ل.
 املبالــ املراكمة للمرتبة االوىل واملراكمة اىل الســحب 

املقبل: 2580343363ل.ل.

نـــــــــــــــــتـــــــــــــــــائـــــــــــــــــ زيـــــــــــــــــد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقم 1938 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
الرقم الرابح: 95704

 الجائزة االوىل: 31699036ل.ل.
ـ عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 5704

الجائزة االفرادية: 450000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 704

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

الجائزة االفرادية: 4000ل.ل.
املبال املراكمة للسحب املقبل: 25000000 ل.ل.

نـــــــــــــتـــــــــــــائـــــــــــــ يـــــــــومـــــــــيـــــــــة
جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1160 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
 يومية ثالثة: 137

 يومية اربعة: 2725
 يومية خمسة: 24097

مادورو يدعو
اىل إنشاء عامل جديد
وأمم متحدة جديدة

الفنزوييل  الرئيــس  دعا 
»بناء  إىل  مادورو  نيكوالس 
عامل جديد« خال من الهيمنة 
التعددية  مباد  عىل  وقائم 
أن  معتربا  الدويل،  والقانون 
أيضا  يحتاج  الجديد  »العامل 

إىل أمم متحدة جديدة«.
خالل  لــه  كلمــة  ويف   
الجمعية العامة لألمم املتحدة 
بدورتها الـــ76، دعا مادورو 
إىل »بناء عــامل جديد ينبثق 
من إفريقيا وآســيا وأمريكا 
الالتينيــة ومنطقــة البحر 
الشــعوب  ومن  الكاريبــي 
األصليــة للواليــات املتحدة 
األمريكية. عامل جديد يولد من 
جديد إلنهاء الهيمنة القدمية، 
ووضع حــد لتظاهر البعض 
بأن يصبحــوا رجال رشطة 

وقضاة لكل شعوب العامل«.
العامل  »هــذا  وأضــاف: 
الجديد يحتــاج أيضا إىل أمم 
عىل  مشددا  جديدة«،  متحدة 
أن »فنزويــال تقف بصوتها 
الخاص من أجــل هذا العامل 
مــادورو  وأشــار  الجديد«. 
تواجــه  »فنزويــال  أن  إىل 
الحســابات  ظاملة،  حملــة 
املالية تتــم مالحقتها ومتت 
مصــادرة الذهب وحظره من 
االحتياطيات الدولية القانونية 
يف  الفنزوييل  املركزي  للبنك 
لندن ومتت مصادرة مليارات 
الدوالرات يف حسابات بنكية 
وحظرها يف الواليات املتحدة 

وأوروبا وغريهام«.
مايل  »اضطهاد  أنه  ورأى 
واقتصادي  وتجاري  ونقدي 
إنها  بالطاقــة.  ومتعلــق 
تتبع  إجراميــة  منهجيــة 
أن  إىل  مشــريا  ضدنــا«، 
»فنزويال تواجه حملة ظاملة 
تقودهــا الواليــات املتحدة 
األوروبية  الدول  وحكومات 
جزاءات  تطبيــق  خالل  من 
الحريات  حق  تنتهك  قاسية 
االقتصادية والضامنات التي 
أن يتمتــع بها كافة  ينبغي 

شعوب العامل«.
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2 2 العــــــام  راليــــــات  فــــــي  نتائجــــــي  عــــــن  راض  حمــــــدان:  ابــــــو  باســــــل  املميــــــز  الســــــائق 
ــد ــ ــ ــى األب ــ ــ ــاس ال ــ ــ ــراس الي ــ ــ ــي ف ــ ــ آر  ... وماح ــيارة  ــ ــادة ســ ــ ــ ــ لقي ــ ــ ــراً... وأطم ــ ــ ــا زال باك ــ ــ ــزال م ــ ــ عت ا

ا د املرا ال الل ا مدان ومال  و  اس ا السا الب   ه مدان واليا دا سيا و  ا ا لبنان   مدان ومال فرا اليا ع من التتو   و  اس ا

حاوره جالل بعينو

ابتســم رايل لبنــان يف نســخة العام الجاري للســائق 
»الجنتلامن« باســل أبو  حمدان الــذي احرز لقب فئة الدفع 
األمامــي يف الوقت القاتل من  الــرايل وتحديداً يف املرحلة 
الخاصــة العــارشة واالخرية عىل الرغم من املشــاكل التي 
اعرضــت طريقه. واىل جانب قدرتــه الفائقة عىل القيادة، 
برهــن ابو حمدان، املولود يف العام 1979، عن روح رياضية 
عالية قّل نظريها خالل  تتويجه اذ طلب من الدهني الوقوف 
اىل جانبه عىل منصة التتويج وشــارك الدهني منافسه ابو 

حمدان فرحته يف مشهد مؤثّر .
وأظهــر ابو حمدان كفاءة ومهــارة عاليتني يف الرياضة 
امليكانيكية منذ دخوله معركها يف العام 2007 عندما شارك 
يف رايل لبنان عامذاك ونجح يف تدوين اســمه بني السائقني 
املتمرســني والذين يحسب لهم ألف الحساب خالل السباقات 
عىل املسارات األسفلتية والرابية عىل السواء وهو أمر نادر.

وابو حمدان هاد األعصاب ومؤمن اىل أق الحدود قاده 
القدر اىل انتخابه »مسر ليبانون« منذ 14 سنة وتحديداً يف 
العام 2007 فشــارك هذا الشاب يف الراليات والسباقات مع 
طموح بتحقيــق النتائج املميزة واأللقاب التي حصدها حتى 
اآلن مــع العلــم ان  حلمه مل ينته بعد وفق ما هو ظاهر. ومن 
الواضــح ان ابو حمدان اعتــاد الصعود اىل منصات التتويج  
لســائق يعشــق مامرســة هواية  الدراجات الهوائية وهي 

« عربها  رياضة ميارســها باســتمرار ويقوم بـ«الشوبين
وتغمره الفرحة العامــرة عندما يقود دراجته الهوائية وهي 
الفرحة التي يشعر بها خالل قيادته لسيارته خالل السباقات. 
اذاً انتقــل ابو حمدان من بوديوم الجامل يف العام 2007 اىل 
منصات التتويج يف الراليات والســباقات وهي عديدة وال تعد 

. وال تح

 البداية عام 2007 }
»الديار« التقت ابو حمدان فقال »أحببُت الرياضة امليكانيكية 
وبدأت مشــاركايت فعلياً يف العام 2007 » ويف جعبتي »اكرث 
من  عرش مشــاركات يف رايل لبنان وبدأت بتحقيق األلقاب 
ومنها لقب بطولة لبنان للراليات ولســباقات تسلّق الهضبة 
لفئة الدفع األمامي اىل جانب احرازي لقب رايل األردن الدويل 
ولقب رايل ديب الدويل بالفئة عينها  عىل رينو كليو واحرزت 
لقب الدفع األمامي لبطولة الرشق األوسط  اىل جانب احرازي 
لقــب رايل لبنان لفئة الدفع األمامي عامي 2016 و2021 ». 
وتابع »اىل جانب مشاركتي يف الراليات ، شاركت  يف بطولة 
»سوبارو« )كأس ســوبارو( يف اململكة العربية السعودية 
عام 2013  واحرزت لقب الســباق«. وتحدث ابو حمدان عن 
افضــل رايل فقال«انه رايل لبنان عام 2015 من دون منازع 

عىل الرغم من انسحايب منًه«.
وعــرّب ابو حمدان عن رضاه عــن نتائجه يف العام 2021 
اذ احــرز لقب بطولة لبنان للراليــات  للدفع األمامي واحتل 
املركز الثاين يف بطولة لبنان لســباقات تسلّق الهضبة ليحرز 

الياس الدهنــي اللقب اضافة اىل احرازه لقب الدفع األمامي 
يف رايل الربيع ويف رايل جزين ويف رايل لبنان وحلوله يف 
املركز األول يف ســباق واحد لتســلّق الهضبة  . وعن موازنته 
للعام الجاري ابتسم ابو حمدان وفكّر عميقاً وقال »يف حدود 
ال35 الف دوالر وباملناســبة اود ان اشــكر »فالي نت« عىل 
رعايتها يل ». وهل يلقى الدعم من أهله ضحك الســائق ابو 
حمدان واجاب«طبعاً الدعم معنوي ومادي ورضا الله من رضا 

الوالدين«.

 سيارة »آر 5« 
وكشف ابو حمدان عن طموحه  باملشاركة يف كافة مراحل 
بطولة الرشق األوســط عىل سيارة »آر5« مضيفاً أن  برنامجه 
للعام ال2022 غري واضح »وانا أدرس موضوع مشاركايت يف 
روزنامة العام املقبل ومل اتّخذ القرار بعد«  مستبعداً فكرة اعتزاله 
املشــاركة يف الراليات والسباقات قائال »ما زال الوقت باكراً«. 
ووصف العالقة مع السائقني ومالحيهم بـ »املمتازة« واصفاً 
»رايل لبنان 2021 بأنه أكرث من رائع بعدما عانينا من مشكلة 
يف بدايته وتعرضُت اىل غرامة وعانينا من مشكلة يف املكابح 
والتوفيــق من الله الذي أكرمي يف النهاية«. وعن مبادرته اىل 
دعوة منافسه الياس الدهني ملشاركته فرحة التتويج، قال ابو 
حمدان »الياس الدهني ســائق واعد وشــعرت انه من الواجب 

دعوته اىل مشاركتي فرحتي وروحه رياضية بامتياز«.
وحول منافســيه يف فئة الدفــع األمامي أجاب« بطبيعة 

ي قاعي والبــري حايك وديفيد  الحــال اليــاس الدهني وه
مزهر  والســائقون األربعة يتمتعون مبستوى عال«. وحول 
الســائقني الذين يعجبه أداءهم قال »روجيه فغايل والياس 
الدهني وألكس فغايل وشــادي فقيه وســليم واكيم وجواد 

سليم ورودريك الراعي وغريهم ....«

 فراس  مالحي اىل األبد 
ويف حال طلبت منه زوجته املســتقبلية اعتزال املشاركة 
يف الســباقات ابتســم ابو حمدان وقال »طبعاً ال اال اذا كان 
الســبب لظروف العمل هنا يختلف األمر«.  وعن رس التناغم 
بينــه وبني مالحه »املمّيز« فراس الياس قال« تربطني عالقة 
ابدية مع مالحي املحرف فراس الياس ولن أتخىل عنه مهام 
كانــت الظروف« )ضحك كثرياً(. وفــراس احرز لقب بطولة 
لبنان للمالحني للدفع االمامي واحتل املركز الثالث يف بطولة 
لبنان لجميع الفئات للمالحني. وبالنســبة للســيارات التي 
قادهــا منذ بدايته يف الرياضة امليكانيكية اجاب »بدأت عىل 
م بيجو 206 ثم رينو كليو وليامس استقدمتها من السائق 
الراحل  البطل زياد فغايل وهو أســتاذي ثم رينو كليو أر أس 
فـ«السيروين دي اس 3«. وبهذه املناسبة أود ان اشكر النادي 
اللبناين للسيارات والســياحة  عىل جهوده الجبارة لتطوير 
الرياضة امليكانيكية وعىل تنظيمه املمّيز للراليات والسباقات 
والشكر اىل فريقي »موتور تيون« الذي انتمي اليه واىل رجال 

الصحافة واالعالم.

ــد املــنــتــشــي ــدريـ ــال مـ ــ ســـبـــانـــي : ريـ الــــــدوري ا
ــال ــ ــاري ــ ــي ــ ــور عـــقـــبـــة ف ــ ــبـ ــ يـــســـعـــى إلـــــــى عـ

بطـــــــــــــــا نـــــــــــــــاوي  و زعتيتـــــــــــــــي 
ــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات الطريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان لدراجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س لبنـ ك

 

نظم اإلتحاد اللبناين للدراجات الهوائية ســباق كأس لبنان 
للدراجــات للعام الجاري إنطالقاً من طربجا ذهابا إىل شــكا 
ومنهــا العــودة اىل جبيل ثم صعــوداً اىل عنايا، حيث نقطة 

الوصول.
شــارك يف الســباق 30 دّراجاً يف مختلف الفئات ميثلون 

االندية االتحادية وفريق الجيش اللبناين.
وقطع الالعب عمر زعتيتي )نادي شــبيبة سلعاتا( مسافة 
الســباق بســاعتني و42 دقيقة و13 ثانية  متقدماً  عىل نزار 
قايض  ، فيام احتل الالعب  جهاد االحمد املركز الثالث  بساعتني 

43د و16ث.
أما يف فئة  املاسرز، احرز بسام ضنواي املركز االول قاطعا 
املســافة  بســاعتني و47 د و45ث متقدما زميله خالد دياب 

بساعتني و56د و12ث. 

 النتائج الكاملة 
وجاءت النتائج النهائية عىل الشكل التايل:

فئة النخبة: أ
عمر زعتيتي )شبيبة سلعاتا( 2س 42د 13ث
نزار القايض )الجيش اللبناين( 2س 43د 6ث

جهاد األحمد ) نادي الغزال( 2س 43د 16ث
عيل الزعبي )الجيش اللبناين( 2س 45د 20ث
عبدالله سلوم )عاليه للدراجات( 2س47د4ث

نافذ كامل الدين )شبيبة سلعاتا( 2س47د19ث
عثامن عدرا )نادي الغزال( 2س 49د14ث 

عبد العزيز املانع  )هومنتمن بريوت(  2س50د6ث 
مالك الحريري )شبيبة سلعاتا( 2س 55د15ث

محمد حلبي )نادي الغزال( 2س 57د15ث
جوناثن طوق )شبيبة سلعاتا(2س59د54ث

كامل شعبان )الجيش اللبناين( 3س02د14ث
اييل يزبك )الجيش اللبناين( 3س04د13ث

14 اسامة رافعي )نادي الغزال( 3س12د46ث
ب فئة املاسرز:

بسام ضناوي )بايك لبنان( 2س 47د45ث
خالد دياب )بايك لبنان( 2س56د12ث

ويف الختام، تم توزيع الكؤوس عىل الفائزين.
تحاد الشــكر  ويف هــذا االطار، وّجهت الهيئة اإلدارية ل
لعنــارص القوى األمنية ووحــدات الجيش اللبناين التي أمّنت 
مسار السباق بشكل كامل حرصاً عىل سالمة املشاركني، كام 
لعنارص الصليــب األحمر اللبناين التي تولّت مواكبة الالعبني 

طوال مراحل السباق.

عبي سولسكاير ينتقد 
وجي أويل غونار سولســكاير مدرب مانشســر  فتح ال
يونايتد النار عىل العبي فريقه بعد الخروج املفاج من كأس 

رابطة املحرفني اإلنكليزية.
ت كأس رابطة املحرفني  وحقق وســت هام كربى مفاجــ
اإلنكليزيــة بعدما أق مانشســر يونايتد من الدور الثالث 

.0 للبطولة، بالفوز عليه 1

ــا: اســــتــــقــــبــــال عــــدائــــي ــ ــ ــ ــي ــ ــل ــ ــدس ــ ــون ــ ــب ــ ال
ــا ــادب ــ ــشــن ــون م ــعــب  ــمــل ب روز  ــار  ـ ــ ــتـ انـ ــــي  ف

ــرة الــــطــــائــــرة يــــــــوزع الـــيـــوم ــ ــكـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ اتـ
العمرية الفئات  ابطال  على  وامليداليات  وس  الك

نــــا ــور وا ك ــ ــل ــة تــحــ الــــ  ل ــطــول ســلــة: ب

ســيتطلع ريال مدريد املتصدر إىل مواصلة 
التألــق وتســجيل األهداف بغــزارة، عندما 
يستضيف فياريال القابع يف منتصف الجدول، 
غداً السبت، ضمن سعيه الستعادة لقب الدوري 

اإلسباين.
وحصد ريــال 16 مــن 18 نقطة متاحة، 
ومل يواجــه صعوبات عديدة، وهو األمر الذي 
ال ينطبق عىل غرمييــه أتلتيكو مدريد حامل 

اللقب، وبرشلونة.
ويعود فضل كبري يف مستوى ريال إىل تألق 
كريــم بنزميا، حيث ظهــر املهاجم الفرنيس 
1 عىل  بشــكل رائع مرة أخرى خالل الفوز 6
ريــال مايوركا يوم األربعاء، ورفع رصيده إىل 

8 أهداف و7 متريرات حاسمة.
وقال كارلو أنشيلويت مدرب ريال »واقع أنه 
يسجل كثريا يجعل البعض ين الجهد الكبري 
الذي يبذله من أجل الفريق ومتريراته حاسمة، 

إنه العب متكامل«.
وأحــرز ريال 21 هدفــا يف الدوري، وهو 
ما يزيد بفــارق 10 أهداف عىل األقل عىل أي 

فريق آخر، وكال املدرب اإليطايل املديح لالعبني 
البدالء الذين تألقوا عند الحاجة إىل جهودهم 

مع غياب البعض بسبب اإلصابات.
وأضاف أنشــيلويت »لدينــا مزيج رائع بني 
الشــباب والخربة يف التشكيلة، أنا سعيد أن 
الالعبني الذين مل يشاركوا كثريا كانوا مستعدين 

للعب، هذا مؤرش إيجايب للتشكيلة«.
ومع غياب ستة العبني أساسيني، سيعتمد 
ريال عىل بعض البدالء عند استضافة فياريال، 
بقيادة املدرب أوناي إميري الذي مل يخ بعد 
لكنه حقق فوزه األول هذا املوسم يوم األربعاء 

1 عىل إلتيش. عندما تفوق 4
واحتــاج أتلتيكو، الذي يتأخر بنقطتني عن 
ريــال وميلك 14 نقطــة، إىل هدف آخر قرب 
1 عىل خيتايف يوم  النهايــة لتحقيق الفوز 2

الثالثاء.
وسيلعب فريق املدرب دييغو سيميوين مع 
أالفيس املتعرث، وســط شكوك حول جاهزية 
الثال كويك وجوفري كوندوغبيا وتوماس 

ليامر.

يجب عىل ماركو روز، املدير 
الفني لبوروســيا دورمتوند 
األملــاين، أن يجهز نفســه 
الستقبال عدا عندما يواجه 
فريقه الســابق بوروســيا 
السبت  ، غداً  مونشنغالدبا
من  السادســة  الجولة  يف 
الدوري األملاين )بوندسليغا(.
مشــجعو  وكان 
غاضبني،  مونشــنغالدبا 
الرشط  روز  استخدم  عندما 
الجزا يف عقده لريحل إىل 
دورمتونــد يف الصيف، بعد 
عامني قضاهام مع الفريق.

وكانت هناك دعوات برحيل املدرب بشــكل 
فوري، عندما أُعلنت أنباء رحيله يف منتصف 
شــباط املايض، بعد 3 أسابيع من الفوز عىل 

2 يف الدوري. دورمتوند 4
وكان املشــجعون غاضبني، ألن روز تحدث 
يف وقت سابق عن مرشوعه طويل األجل مع 

. مونشنغالدبا
وخ مونشنغالدبا أمام دورمتوند )1

0( يف كأس أملانيا، بعد أسبوعني من اإلعالن، 
حيث انخفض أداء الفريق ويف النهاية فشــل 

يف التأهل للعب يف أوروبا.
واآلن املــدرب آدي هوتري، الذي تعاقد معه 
فرانكفورت،  اينراخت  من  مونشــنغالدبا 
كانــت بدايتــه ســيئة هــذا املوســم مع 
مونشــنغالدبا ويحتل الفريق حاليا املركز 
الثالــث من القاع، فيام يحتل دورمتوند املركز 

الثالث.
العــب  هوفــامن  جونــاس  وطالــب 
، أن تكون الجامهري عادلة مع  مونشنغالدبا
روز وأن تســاعد الفريق يف تحقيق انتصاره 

الثاين هذا املوسم.
وقال هوفامن لصحيفة  »بيلد: » »أعتقد أن 
ماركو روز ال يســتحق صيحات االستهجان. 

إنه شــخص اســتثنا وكتــب تاريخ مع 
الوصول لألدوار  مونشــنغالدبا من خالل 
اإلقصائيــة يف دوري أبطــال أوروبا للمرة 

األوىل«.
الفريقــان يســمحان بتلقــي العديد من 
األهــداف ولكن الـــ11 هدفا التــي تلقاها 
دورمتوند تــم إلغائها من خالل الـ17 هدفا، 
سجلها الفريق بقيادة املهاجم املتألق إيرلين 
هاالند، يف املقابل ســجل مونشنغالدبا 5 

أهداف وتلقى 9.
وتبــدأ مباريات الجولة السادســة اليوم 
الجمعــة عندما يســتضيف غروتر فيورث، 
الصاعد حديثا، فريــق بايرن ميونيخ، الفائز 
بلقــب الدوري 9 مــرات متتالية، الذي يعاين 
من بعض الغيابات، حيث تحوم الشكوك حول 
مشاركة كينغســيل كومان وسريج غنابري 

وجامل موسياال.
ويف مباريــات يوم غد الســبت، يلتقي 
باير ليفركوزن مــع ماينتس، واليبزي مع 
هريتــا برلني، واينراخــت فرانكفورت مع 
كولــون، ويونيون برلني مع أرمينيا بيلفيلد، 
وهوفنهايــم مع فولفســبورغ، فيام يلعب 
يوم األحد بوخوم مع شتوتغارت وفرايبورغ 

أوغسبورغ. مع 

 يوّزع االتحاد اللبناين للكرة 
وامليداليات  الكؤوس  الطائرة 
عىل الفائزين ببطوالت لبنان 
للفئات العمرية للكرة الطائرة 
الشــاطئية وداخل الصاالت 
اليوم  واالنــاث(  )للذكــور 
الجمعــة 24 يف ملعب نادي 
الشــباب )البرون( بحضور 
رئيس االتحاد وليد القاصوف 
واعضــاء اللجنــة االدارية 
واهــايل الالعبني والالعبات 
لُتســدل الستارة عىل موسم 
2021  عىل ان ينطلق  2020

2022 يف بداية  موســم 2021
ترشيــن الثاين املقبل ببطولــة لبنان للرجال 
للدرجة االوىل وســتليها سائر البطوالت وفق 
ما قّررت اللجنة االدارية لالتحاد يف جلســتها 
األخرية.ويتضّمن برنامج الجمعة تتويج الفرق 
الفائزة لدى الذكور واالناث ببطوالت لبنان للكرة 
الطائرة الشاطئية ابتداء من الساعة الخامسة 
والنصف مساء. وعند الساعة السادسة تقام 

مبــاراة املركز الثالث والرابــع للفئة العمرية 
)مواليــد 2000 و2001( عــىل ان تجري عند 
الساعة الثامنة مساء عملية تتويج الفائزين 
والفائــزات  ببطوالت لبنــان داخل الصاالت 
للفئــات العمرية . ويف الختــام، تقام املباراة 
النهائية  للفئة العمرية )ذكور( مواليد 2000 
2001 عند الساعة الثامنة والنصف ثم تتويج 

الفرق الفائزة  بهذه الفئة. 

و كو  وند ما وسيا دو و مد  كو ول لل ات الدو ا م مبا

ات د اللقا لق م ا
تتواصــل بطولة لبنان لكرة الســلة للفئة 
العمرية )تحت الـ 14 سنة( للذكور واالناث التي 
 Seven Sports« ينظمها اتحــاد اللعبة برعاية
Management«. فلدى الذكور ينطلق الســبت 
واألحد املقبلني الدور الثاين مع تأهل 12 فريق 
اىل هذا الدور قسموا اىل 4 مجموعات كاآليت:

 املجموعة األوىل: الشباب زحلة، تشامبس 
واألنطوين.

 املجموعة الثانية: الشياح، سكوادرا ودير 
األحمر.

 املجموعة الثالثة: هوبس، حامات وساحل 

امل الشاميل
 املجموعة الرابعة: التعاضد، املطيلب واملون 

السال
ويتأهــل األول والثاين من كل مجموعة اىل 

. الدور ربع النها
ولدى االناث، ســجلت النتائــج التالية: فاز 
54( وهوبس عىل  املطيلب عىل تشامبس)57
33( والريــايض عىل انرانيك  التعاضد )44
 )18 36( و«أن. أس. آي« عىل يشوع )45 64(
9( عىل أن تتابع  وبيبلــوس عىل جوبير )53

املباريات السبت املقبل.

مر لي ا اد وعنا ال ا اال ون مع اع الفا



1ـ عريب املأمونية

2ـ كوماندو، إدوارد

3ـ امقت، نسري، مرفأ

4ـ ري، رم، راسل، يعّم

5ـ شّقوها، دين، وهنهم

6ـ أنشط، لك، سري، يدّربون

7ـ ال، ريفويل، دينا، ربا

8ـ ايزاكو ساتو، ماريّا

9ـ حديد، أّج، يرّق، نيّس

10ـ ترّن، لّح، وافقه، كّبي

11ـ تلو، األردن، ينادم

12ـ ان، الفّراس، مرياج، ال

13ـ فيليب أوغست، شتم، 

نهم

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال

5   4      3   2   1   
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  بول ديشانيل 

اخترب معلوماتك

1ـ بلدة يف البقاع. 

2ـ يصالح ويسامل. 

3ـ زّي نسا معروف.

4ـ اعياءها وتعبها.

رجل  متصل،  ضمري  5ـ 

ضعيف.

1ـ مــن أكرث املنتجعات 
شعبية يف أرمينيا.

2ـ دولة كربى.
3ـ شديد. 

4ـ يُظهــر خــالف ما 
يضمر. 

5ـ نبات طّيب الرائحة. 

فنانــة وممثلة ومنتجة أمريكيــة ولدت عام 1978 

يف واشــنطن. انتخبت كأكرث شقراء مثرية لعام 2007، 

وحملت لقب أجمل وجه وابتسامة. 

إسمها مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت:

9+5+6+8+2 دولة افريقية. 

1+8+6+5+2 دولة افريقية.

6+8+4+2 عملة افريقية.

10+5+3 من أسامء األسد. 

. 7+2+10 يستعمل مع ال

4+8+6 نهر أورويب. 

7+4 من أسامء السّنور. 

1ـ ما إســم التنورة التي يلبســها الرُجل يف إسكتلندا، 

وأيضا افراد الفرق االسكتلندية يف الجيش الربيطاين؟ 

2ـ ما إسم البابا الوحيد الذي كان من أصل إنكليزي؟ 

3ـ ما اسم الدولة االفريقية التي متكن منتخبها الكروي 

من الفوز عىل منتخب إيطاليا أربعة ـ صفر، يف املرحلة 

الثانية من مســابقة كرة القدم يف دورة سيول األوملبية 

عام 1988؟ 

4ـ ما إسم أول مدينة إحتلها العرب يف األندلس؟ 

5ـ من هو الروا والطبيب السوري الذي أّسس عصبة 

الساخرين األدبية سنة 1948؟ 

6ـ مــن هو الفيزيا االيطايل الذي ســاعد يف صنع 

القنبلة الذرية األمريكية، ونال جائزة نوبل سنة 1938؟

7ـ ما إسم أعىل قمة يف جبال البلقان ببلغاريا؟ 

8ـ ما إسم حصن السموأل املشهور قدميا، والذي ذكره 

شعراء الجاهلية؟ 

1ـ عكّار، االحراف
2ـ رومي شنايدر، ين

3ـ ميّق، قش، زيّنت
4ـ باترو طراد، ألي

5ـ ان، مه، يك، لولب
6ـ لدن، الفّواح، فا

7ـ مورس، كوسج، ارو
8ـ يال، ال، بالغ

9ـ مارس، سيتي، أّسس

10ـ ود، لدي، ورور
11ـ نوم، يرّد، قاِدم

12ـ يارين، يم، فنيش
13ـ ترفع، ينافق، رت

14ـ دامودار، هيام
15ـ هر، ين، نّج

16ـ نرباسكا
17ـ هوب، يبدله

18ـ منار، ميام

؟ من هو
من هي؟

راحــل،  رويس  أديــب  1ـ 

الهضبة.

2ـ الصبّي، إعتمدنا عىل.

ِجامل،  مفعــول،  يبطل  3ـ 

ماركة سيارات.

4ـ مــاء باألجنبيــة، صفة 

للحمل.

5ـ أحد أيام االسبوع، نهر يف 

ا، لالستدراك. سوي

6ـ أول رُجل هبط عىل سطح 

القمر.

بارش  يلجــأ،  7ـ محــربة، 

العمل.

8ـ نبتهج، آلة طرب، عائلة.

9ـ مطــار يف برازافيل، من 

ات. املك

10ـ وســُط الظهر، الجوع 

الشديد.

11ـ أمر فظيع، برق وومض، 

االسم الثاين لنائب لبناين.

ب  م افريقية،  دولة  12ـ 

القطن، ورك.

13ـ رضب بالســيف، متثل 

وتخيل األشياء.

14ـ نهر لبناين، ماع، مرتفع.

15ـ أمر ُمرهــق وُمضِعف، 

أكرث الكالم بل منفعة.

16ـ حكــم عىل، مطار يف 

لندن.

17ـ بلعت الطعام، بحر.

راحلة  بريطانية  أمرية  18ـ 

صاحبة الصورة، من األلوان.

1ـ دولة يف جنوب رشق 

آسيا، محاِربا.

2ـ يصيب الجسم، العب 

كرة قدم برازييل.

3ـ دولــة شــاركت يف 

العــامل  كأس  نهائيــات 

1990، نام نومة خفيفة.

4ـ أغنيــة ملحمــد عبد 

حية لفريوز. الوهاب، م

5ـ ُحــّب، مغــول، من 

الطيور، الحرب.

6ـ مقياس أريض، نوتة 

األب،  موسيقية، شــقيق 

يعادل ويساوي.

7ـ مدينــة يف اليمــن، 

فقــراء، فيلم أخرجه جاك 

مارتان، شحذا السيف.

8ـ أقرأ، مخرع املصباح 

، قرع الجرس. الكهربا

9ـ عــرشة ماليني، بلدة 

يف الشوف، نرصّها، سكن 

بعد حّدة.

10ـ دولــة أمريكيــة، 

مختمر منتفخ من العجني، 

املنزل.

اليد، صاح  11ـ مكسور 

التيس، نفاصل، بال.

12ـ إضطــرب وهــاج 

البحر، عاصمة عربية، يف 

القميص، تنحتني القلم.

13ـ خوف، العبد، االسم 

الثاين ملطربة لبنانية.

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

طان ال

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

كــن واضحا ومحددا اذا كنت تريد الحصول 

عــىل نتيجة جيــدة لصالحــك. املوقف الذي 

اتخذتــه مؤخرا جاء متصلبــا بعض اليشء، 

وعليك مراجعته. 

تكتم يف عالقاتك الخاصة وال تســبب األمل 

للرشيك مبالحظاتك الجارحة املتكررة، وردات 

عة. سيطر عىل أعصابك وترصّف  فعلك املت

بحكمة وروية. 

إتصاالت كثرية تفتح أمامك مجاالت ممتازة 

للتقــدم والنجاح. ابتعد عــن الهموم املالية 

واملعيشــية، وحاول املحافظــة عىل الهدوء 

املنزيل والعائيل. 

أوهام مقلقــة يف مخيلتك عليك التخلص 

منها. االتصاالت الحّبية مع األصدقاء تســهل 

أمــورك وتريحك. تجد متعة كبرية يف التحدث 

عن أفراد عائلتك. 

قصــة حب جميلة وعميقة تعيشــها يف 

هذه األيام. تصادف أحد األشــخاص املهمني، 

وقد تتخذ قرارا بااللتزام بوعوده املتكررة عىل 

املدى البعيد.

يوم ناجح عــىل صعيــد العاطفة. تفكر 

بالقيام هذه اآلونة مبشاريع جديدة أو تخطط 

للســفر. يف استطاعتك أن تسري بكل ثقة مع 

قليل من الحذر الواقعّي.

ال تهمل اليوم شــخصا لطيفا وأنيقا يحاول 

التقــرب منك. يجب القضاء عىل كل املســائل 

الجانبيــة وغري املهمة للوصول اىل املســائل 

الجوهرية. 

تشــعر بثقة كبرية يف نفسك ومعنوياتك. 

ســيغلب عليك التفاؤل يف الفرة املقبلة. لقاء 

جاّد وحاسم يحدد لك الكثري من معامل مسرية 

مستقبلك. 

اطرد األفكار الســيئة من رأسك الجميل وال 

تفكــر باملايض الكئيــب. بإمكانك أن تحقق 

أعــامال ممتازة اذا اســتطعت املحافظة عىل 

طيبتك ورباطة جأشك. 

ال تفقد ثقتك الكبرية بالحبيب وال تدع شيئا 

يؤثر عىل عواطفك النبيلة  تجاهه. خذ املبادرة 

يف كل امليادين فالحظ السعيد يقف اليوم اىل 

جانبك. 

ال تضيع الوقت يف هذه الفرة الشــائكة. 

ابتعــد عــن صحبة قدمية لشــخص خبيث 

وحســود أســاء اليك يف املايض ويحاول ان 

يظهر لك وجها متوّددا. 

حــاول املحافظة عــىل االنســجام التاّم 

بدبلوماســيتك املعهودة وابتعد عن السلبية. 

نينة للشــخص العزيز الذي تحب  اعط الط

من كل قلبك، دون أي تردد. 

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(

االنسان

إشتياق

اتصاالت

استقبال

أصدقاء

تقارب

تجارة

تزيني

تشيكيا

تقوى

ترانيم

تبولة

جنة

جامل

جسور

جرائد

حناجر

دوالر

دربكة

درك

دفاتر

روزبرغ

زامبيا

زوريخ

سامء

سهول

سيارات

سنة

عالقات

علم

عزم
فجر
فند

كاليغوال
كازانوفا

كوبا
لبنان

مونتانا
ماليزيا

مسابقة

هيفاء

همرشولد

هدف. 

الحل السابق

الحل السابق

فنلندا

الجمعة 24  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. 

SU D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ تحية كاريوكا. 

2ـ قصيدة ُحّب. 

3ـ سنة 1870

4ـ القرىل.

5ـ خالد شهاب. 

6ـ وئام الصعيدي. 

7ـ بودابست. 

8ـ نّفاع. 

9ـ نادين نلسون نجيم.

1ـ شرياز. 

2ـ يهوذا. 

3ـ لس، آر. 

4ـ لوابُه. 

ُتم. ّ 5ـ ر

1ـ شيللر.

2ـ يهّسون. 

3ـ رو، أم.

4ـ أذابت. 

5ـ زارهم. 
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االقتصاد، والتضّخم املنخفض »يفرمل« النمو اإلقتصادي. 
1 و2 عىل  وتعتــرب العتبة املقبولة للتضّخم هي ما بني 5
أســاس ســنوي عىل أن تكون مصاحبة للنمو. وإال فإن 
حصول تضخم مع كســاد اقتصادي يعترب مشكلة تتطلب 

حلــوالً تقنية ليس هنا مجال رسدها.
النظريــة االقتصاديــة ذكرت أن من أســباب التضّخم 
غياب املنافســة )باإلضافة إىل العوامــل اآلنفة الذكر(. 
ولكــن ما يحصــل يف زماننا هذا يف لبنــان خارج عن 
التضخــم وبالتايل ال تنفع معه الوســائل العلمية املتبعة 
يف االقتصــادات العامليــة. إذ إن مــا يحصــل عندنا من 
رفع لألســعار بشــكل غري منطقي وغري مبني عىل آلية 
الســوق  أي العرض والطلب، هو عمل منظم ومدروس 
من قبل أطراف مســيطرة عىل الســاحة االقتصادية من 
خالل بعض التطبيقات )غري شــّفافة( تعطي سعر رصف 
للدوالر مقابل اللرية اللبنانية باإلضافة إىل االحتكار الذي 
يرفع األســعار عىل الشكل االيت: التطبيقات تعطي سعراً 

، ومن ثم تأيت املرحلة  مرتفًعا للدوالر وبشــكل عشــوا
الثانية التي يتصدرها التجار فيضعون ســعر رصف عىل 
الســلع والبضائع أعىل من الســوق السوداء إضافة إىل 
تعمــد الشــح يف العرض معتمدين عىل عــدم قدرة أحد 
عىل االســترياد، يضاف إىل ذلك االمتناع عن البيع عندما 
ينخفض ســعر الرصف بهدف تحقيــق أرباح عالية. هذا 
األمر يخلق ارتفاًعا ُمصطنًعا يف األســعار ومن ثم يتحّول 
إىل ارتفــاع حقيقي مع مرور الوقت، وهذا هو حقيقة ما 

يحصــل يف لبنان منذ أكرث من عام ونّيف.
ولألســف الدولة تعلم جيداً هذه املخططات ولكن...

عملًيا التهريب هو أيًضا من أســباب التضّخم الرئيسية، 
فهو من ناحية يخفض العرض للسلع إىل أدىن املستويات 
من جهة، ومن جهة أخرى فإن اســترياد السلع والبضائع 
يتّم بدوالرات من الســوق اللبناين، تُباع يف لبنان باللرية 
اللبنانية، لتخرج بعد ذلك البضائع )والتي أساسها دوالرات 
وتبقــى قيمتها بالدوالر( مــن لبنان إىل الخارج. ويزداد 
األمر ســوًءا إذا مــا تم بيعها باللــرية اللبنانية للمهربني 
ليقــوم بعدها البائع بعرض اللرية اللبنانية وطلب الدوالر 
إلعادة الكرة ثانيــة وهكذا... هذا األمر يؤثر مبارشة يف 

ســعر رصف اللرية اللبنانية التــي تراجع مقابل الدوالر 
األمرييك وبالتايل ترفع األســعار من خالل اآللية الواردة 

السابقة. الفقرة  يف 
ء باستثناء األجور التي تّم  رفع األسعار شــمل كّل 
استبدال زيادتها بدعم اجتامعي وهو ما يخلق كتلة نقدية 
حتميــة تتّم ترجمتها بطبع العملة التي تخدم  ظاهرياً   
املودعني الذي يسحبون أموالهم من املصارف لالستهالك 
أو اســتبدالها بالدوالرات يف الســوق السوداء. إذ عند  و
ســحبها يكون للرية سعر رصف مختلف عن الذي تتم به 
عمليــة رشاء الدوالر، وهكذا يتــم االقتطاع من الودائع 

مرتني، األوىل عند الســحب والثانية عند الرصف.
مــن كل ما ســبق، نرى أننا نعيــش يف حلقة مفرغة 
ســتوصل يف النهاية إىل تضّخم مفرط ال ينتهي )رقمني 
يف الشــهر(، وهذا إن حصل ســيكون هناك اســتحالة 
ر الهيكيل الذي يشــكله  للخــروج منه نظــًرا إىل ال
التضخــم. الجدير ذكره أن بلًدا مثــل الربازيل وهو منتج 
للنفــط وميتلك الكثــري من املواد األولية، حذف 18 صفراً 
مــن عملته وهو ما يدّل عىل مــدى صعوبة التخلّص من 

التضّخــم املفرط، فأين لبنان من ذلك؟

مــن هــذا املنطلق، نرى أن محاربــة التضّخم أصبحت 
أولويــة يف أجندة الحكومة الجديــدة نظًرا إىل تداعياته 
االقتصادية واالجتامعية. ولكن ما هي الخطوات الفعلية 

بها؟ القيام  الواجب 
أوال  يجب القضاء عىل الســوق السوداء  أي السوق 
الســوداء للدوالر األمرييك والســوق الســوداء للسلع 

والبضائع.
ثانًيا  القضاء عىل االحتكار عرب إنزال أشــّد العقوبات 

باملحتكرين من خالل ســوقهم أمام القضاء.
ثالًثــا  وقــف التهريب الذي تقوم بــه عصابات عرب 
الحدود والذي يؤذي بشــكل كبري املواطــن اللبناين من 

التضّخم. باب 
رابًعا  خفض وتــرية طبع العملة وإلزام التجار قبول 

املرصفية. والشيكات  املرصفية  بالبطاقات  الدفع 
إن التقاعــس عن القيام بهذه اإلجراءات ســيؤّدي إىل 
كارثــة عىل الصعيد االجتامعي، وما التقارير الدولية عن 
الفقــر يف لبنان إال دليل عىل خطــورة ديناميكية الفقر 
يف لبنــان والتي من الظاهر أننا فقدنا الســيطرة عليها 

وال ميكن وقف تطورها الســلبي إال مبساعدة خارجية.

االبيض نهاية آب.
األمرييك يف  كام ناقــش املنتــدى اإلرسائييل
موضوع إيران، طريق العمل يف حال مل تســتأنف 

املفاوضات عىل العودة اىل االتفاق النووي.
وأشار املوقع إىل أن الجانب اإلرسائييل شّدد عىل 
أهمية الخطة البديلة، واألمريكيني نقلوا رســالة 
مفادها أن العقوبات ستعود اذا مل يكن هناك تقدم، 
يف املقابل تجري اتصاالت لزيارة جايك ســاليفان 

إىل »إرسائيل«.
الجديــر بالذكر أن الرئيــس األمرييك جو بايدن 
تعهد،  عقب لقائه رئيس وزراء االحتالل اإلرسائييل 
نفتايل بينيت، بأن ال متتلك إيران أسلحة نووية أبداً، 
مشرياً إىل أنه »إذا فشلت الدبلوماسية، فسوف نلجأ 

إىل وسائل أخرى«.
يف املقلب اآلخر، قال وزيــر الخارجية اإليراين 
حسني أمري عبد اللهيان، األربعاء، إن بالده »تدرس 
الســابقة )حول  املفاوضات  بشــكل جاد نتيجة 
االتفاق النووي(، والحكومة الجديدة ستســتأنف 

املفاوضات«.
كام كشف املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، 
سعيد خطيب زاده، أن مفاوضات فيينا ستنطلق من 

جديد خالل األســابيع القليلة املقبلة، الفتاً إىل أنه 
متّت إحاطة مجموعة دول )4+1( بهذا الشأن.

ويف ترصيــح إىل وكالــة »إرنــا« اإليرانية من 
نيويــورك، عىل هامش اجتامعات الجمعية العامة 
لألمــم املتحدة، يوم الثالثاء، أكّــد خطيب زاده أن 
»مفاوضات فيينا متّثل إحدى القضايا الرئيســية 
خالل املباحثات الثنائية مع مســؤول السياســة 
الخارجية يف االتحــاد األورويب، جوزيف بوريل، 
ووزراء خارجيــة الدول األعضــاء يف مجموعة 

.»)1+4(

 محادثات ثنائية مع السعودية 
عىل صعيد آخر، أعلن املتحدث باســم الخارجية 
اإليرانيــة، ســعيد خطيب زاده، أنّه »يف األشــهر 
القليلة املاضية أجرينــا اتصاالت أكرث تنظيامً مع 
الســعودية«، مضيفاً أنّه »كانــت هناك محادثات 

جيدة حول القضايا الثنائية«.
وقال خطيب زاده، يف ترصيحات صحافية، أمس 
الخميس، إّن إيران »أجرت عّدة جوالت من املحادثات 
مع الحكومة الســعودية يف بغداد، خالل األشهر 
القليلــة املاضية«، موضحــاً أّن »هناك تقّدماً يف 

املحادثات الجادة بشأن أمن الخليج«.
وأكــد أّن هذه »املحادثــات مل تتوقف أبداً، وبعد 
تــويّل حكومة رئييس مهامها تم تبادل الرســائل 

عىل املستوى املناسب«.
ويف الوقت نفســه، اعتقد خطيب زاده، أنّه »إذا 
أولت حكومة السعودية اهتامماً جاداً برسالة إيران 
بأّن حل املشكالت يف املنطقة يكمن داخل املنطقة 
نفســها، وأنّه يجب أن نتوصــل إىل آلية إقليمية 
شاملة، حينها ميكن أن تكون لدينا عالقة مستقرة 
وجيدة بني البلدين املهمني يف املنطقة، وهام إيران 

والسعودية«.
يُشــار إىل أّن العاهل السعودي، امللك سلامن بن 
عبد العزيز آل ســعود، قال األربعاء، خالل كلمة له 
ألقاها أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، إّن »إيران 
دولة جارة، ونأمل أن تؤدي املحادثات معها إىل بناء 

الثقة«.
ويف وقت ســابق، من نيسان املايض، قال ويل 
العهد الســعودي، محمد بن سلامن، خالل مقابلة 
تلفزيونية بثتها وســائل اإلعالم الســعودية، إّن 
»اململكة تطمح إىل إقامة عالقة جيدة ومميزة مع 

إيران باعتبارها دولة جارة«.
الجديــر بالذكر أّن طهران أكدت مراراً أنها ترّحب 
دامئاً بالحوار مع الرياض، وأنّها مستعدة لـ«إجراء 
محادثات مع السعودية عىل أي مستوى«، كام أكّدت 
»رضورة الحوار بین دول العامل اإلسالمي لحل 

املشكالت الحالية«.

رئيس الوفد اللبناين يف املفاوضات غري املبارشة لرســيم 
الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسني، 
وعضوي الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص وعضو 
هيئة إدارة قطاع البرول املهندس وسام شباط، يف حضور 
املستشار األمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن 
بول مطر، وقدم  الوفد رشحا مستفيضا لعون حيال الخطوة. 
ووفقــا ملصادر مطلعة، ابلــ الوفد الرئيس ان عدم االقدام 
عىل هذه الخطوة ســيفقد لبنان ورقة تفاوضية مهمة يف 
الناقورة، كام لفت اىل ان عدم تجاوز الوثائق اللبنانية الخط 
23 سيســمح ل »ارسائيل« بالتنقيب يف جزء من حقل قانا، 
وســيكون النزاع محصــورا يف 860 كيلومرا مربعا فقط، 
وهذا سيسبب خسارة كبرية للبنان. كام اكد الوفد ان الوقت 
مؤات للضغط عىل »ارسائيل« للعودة اىل التفاوض الن جعل 
املنطقة موضع نزاع ســيوقف الــرشكات عن التنقيب النها 
ســتتحمل تبعات قانونية وامنية... ولفت اعضاء الوفد اىل 
ان »ارسائيل« تعرف ان املوقف اللبناين قوي ولهذا تهرب من 
املفاوضات، وســتكون خسارة لبنان مضاعفة، اذا مل يوقع 
املرســوم، ولهذا يجب االرساع بذلك الن التفاوض ســيكون 
عىل منطقة بني خطي 23  و 29 وسيكون هناك حل وسط 

يخدم مصالح لبنان.

} تحذيرات السفرية االمريكية 

ويف هذا الســياق، اســتقبل وزير الخارجية واملغربني 
عبدالله بو حبيب، سفرية الواليات املتحدة األمريكية دورو 
شيا، وجرى البحث يف ملف ترسيم الحدود، ووفقا الوساط 
مطلعــة، نصحت الدبلوماســية االمريكية الجانب اللبناين 
التعامل بهدوء مع هذا امللف، الن مصلحته العودة اىل طاولة 
املفاوضات بطروحات »معقولة« وغري مبال فيها، الن من 
شــأن اي مبالغة يف رفع »سقف التفاوض« نسف الجهود 
االمريكية لتقريب وجهات النظر بني لبنان و«ارسائيل«. كام 
غمزت الســفرية االمريكية من »قناة« وجود انقسام لبناين 
حول خرائــط التفاوض، الفتا اىل وجــود تباينات داخلية 
ترجمت وعودا ملســؤولني امريكيني بطي صفحة النقطة 29 
دون ان يرجم ذلك عىل ارض الواقع، وقد شددت عىل موقف 
بالدها الداعم الستئناف التفاوض لكن عىل الجانب اللبناين 
ان يتحىل بالواقعية، حسب تعبريها. ووفقا لتلك االوساط، 
يعد موقف شــيا االوضــح يف انحيازه للموقف االرسائييل، 
ويحمــل يف طياته تحذيرات واضحــة للجانب اللبناين من 
خسارة »الوساطة« االمريكية اذا ما حصل ارصار عىل تعديل 

خط التفاوض.

 التنافس االمرييك  الفرنيس 

وعــىل هامش لقائه اليوم مع الرئيس الفرنيس اميانويل 
ماكرون، يحمل رئيس الحكومة نجيب ميقايت معه اســئلة 
حول بــطء رشكة »توتال« يف استكشــاف الغاز اللبناين، 
خصوصا أن موازنة الرشكة الفرنسية لعام 2022، مل تلحظ 
اي اموال مخصصة الستكشــاف البلوكني 9 و10. ويف هذا 
الســياق، دخــل االمريكيون عىل »خــط« التنقيب البحري 
يف ظل ابــداء رشكة »هاليربتون« االمريكية اســتعدادها 
للقيــام بعمليات التنقيب يف املنطقــة املتنازع عليها، عىل 
ان يجري وضع املردود املايل يف صندوق مســتقل اىل حني 
البــت القضا الدويل بالنتائج. وبالتايل، تقســيم اموال 
الصندوق وفق حقوق النتيجة القضائية، وهذا الســيناريو 
موضع خالف داخيل حيث يرفض حزب الله الدخول يف اي 
»رشاكــة مبطنة« مع ارسائييل، بينام ال ميانع فريق رئيس 

الجمهورية  البحث يف االمر!

 ماذا تريد باريس؟ 

وفيام يسعى رئيس الحكومة اىل احياء »سيدر« وامواله 
التــي ضاعــت آثارها يف خضــم الجدل حــول الحصص 
الحكومية، وســيطالب بتنفيذ مشاريع اقتصادية ومالية 
للبنــان، كان البنك املركزي االورويب قد أنجز ملفاتها خالل 
االشهر املاضية، سيطلب الفرنسيون باملقابل خطة متكاملة 
عنوانها االصالحات، ووفقا ملصادر فرنســية، يريد الرئيس 
اميانويل ماكرون مــن الرئيس ميقايت جدول زمني واضح 
لهذه االصالحات، كام تشــرط باريس نجاح التفاوض مع 
صنــدوق النقد الدويل يك تبدأ املســاعدات عمليا، النه دون 
ذلك ال ميكن للفرنسيني الدخول يف »ورشة« متكاملة ضمن 
خطة شــاملة للمســاعدات. لكن باريس التي نالت صفقة 
انتاج الطاقة بـ 27 مليار دوالر يف البرصة العراقية، تطمح 
اىل الحصول عىل مشاريع استثامرية يف لبنان، وخصوصا 
قطاع الكهرباء ومرفا بريوت . ويرغب الفرنســيون بانشاء 
صندوق ســيادي بادارة رشكــة عاملية عىل طريقة »يب او 
يت« يتوىل ادارة وتسيري واســتثامر كل القطاعات املنتجة 
كاالتصــاالت ورشكة امليدل ايســت وكازينو لبنان واملراف 
وامــالك الدولة وغريها، »وعني« فرنســا عىل اعادة اعامر 
مرفأ بريوت واصالح قطاع الكهرباء من خالل الفوز بالتزام 

بناء املعامل.

} نرص الله والخديعة؟ 

يف هــذا الوقت، ويف ابرز الدالئل عــىل قدرة لبنان عىل 

ادارة مواجهــة ناجحة مع االرسائيليــني، ال تزال تداعيات 
دخول املحروقات االيرانية اىل لبنان تحظى باهتامم وسائل 
االعالم االرسائيلية، حيث اقرت صحيفة »يديعوت احرنوت« 
بان االمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله نجح يف 
»خــداع« الواليات املتحدة التــي لها حضور بحري مهم يف 
البحر املتوســط، وكذلك »إرسائيــل« التي مرت الباخرة من 
أمام »شــواطئها«، دون ان يقدم احد عىل منعها بعدما ملح 
اىل اســتعداده ألخذ مخاطرة محســوبة الشتعال محتمل 
للمنطقة مع علمه املسبق بعدم رغبة االطراف االخرى بذلك. 

وقالت هنا كانت »الخديعة«.

} الهروب من االمثان 

ولفتت الصحيفــة اىل ان التقديرات االمنية االرسائيلية 
كانت واضحة ، فإىل جانب الخيار بالسامح للباخرة بالوصول 
إىل الهدف، كانت هناك خيارات ملنع هذا عنها، ولكن لكل من 
هــذه الخيارات مثن. وكان ميكــن للواليات املتحدة أن تنفذ 
خيار العقوبات، وتوقف السفينة وتصادر محتواها بدعوى 
أن إيــران خرقت العقوبات. وهناك رد »إرسائيل« أيضاً، التي  
اختارت عدم الدخــول مبواجهة مبارشة مع إيران و«حزب 
اللــه«. ومن هنا كان نرص الله يدرك أن خيارات منع وصول 
الســفينة إىل هدفها احتامل متدن. وخلصت »يديعوت« اىل 
القــول »خدعة« نرص الله نجحت فقد ثّبت حقيقة، ان أحداً 
يف داخل لبنان أو خارجه ميكن ان مينعه من ادخال البواخر، 
وما حصل يعزز ســيطرة »حــزب الله«أكرث فأكرث ويضعف 

كل الباقني.

} املواجهة القضائية السياسية اىل اين؟ 

يف هذا الوقت، تسري التحقيقات يف جرمية مرفا بريوت 
نحو املجهول يف ظل مســار يقود اىل االســتنتاج بان ايام 
قــايض التحقيق العديل طارق البيطار باتت معدودة بعد ان 
اتخذت املواجهة السياســية مع الوزراء السابقني والنواب 
املالحقــني منحا قانونيا ســيقود حكام اىل »كف« يده عن 
امللــف، ما يطرح اكرث من عالمة اســتفهام حول املرشــح 
لخالفتــه اذا ما تــم اقصاؤه، حيث يبــدو االفق القضا 
مسدودا بعدما دخلت القضية يف »بازار« تصفية الحسابات 

السياســية، وهذا ما سيؤدي حكام اىل ضياع الحقيقة.
ويف هذا الســياق، وفيام التقــى وزير العدل مدعي عام 
التمييــز القايض غســان عويدات بعدما يــوم عىل لقائه 
القايض ببيطــار، ابلغت القاضية رنــدة كفوري املحامي 
العام التمييزي غســان الخــوري الدعوة بطلب الرد املقدمة 
امام محكمة االســتئناف من قبل النائب نهاد املشنوق بعدم 
صالحيــة القضــاء العديل مبالحقة الرؤســاء والوزراء، 

 ، ويفــرض ان يتوقف البيطارعن متابعة القضية بعد التبل
وعلم يف هذا االطار ان النائبني غازي زعير وعيل حســن 
خليل، كام رئيس الحكومة االســبق حسان دياب مل يحسم 
امرهم بعد، يف مســألة تقديم شكوى ضد البيطار، واالمور 

ستحسم خالل االيام القليلة املقبلة.

 نيرات »ايعات« 

ويف ملــف التحقيــق »بنيرات« ايعــات يواصل قايض 
التحقيق فادي عقيقي االرشاف عىل التحقيقات، فيام تواصل 
استخبارات الجيش متابعة التحقيق، ووفقا للمعلومات، تم 
اعادة الكشف عىل الشــحنة، واخذت عينات جديدة ملعرفة 
نســبة االزوت فيهــا، وقد تم االســتامع اىل كل املتورطني 
بالشحنة، وآخرهم صاحب املخزن سعد الله الصلح، وخالل 
الســاعات املقبلة ســيتخذ عقيقي قراره اما  باالدعاء عىل 

املوقفني او اخالء سبيلهم.

} العتمة الشاملة! 

يف هــذا الوقت، عادت ازمة الكهرباء اىل التازم مع غياب 
الطاقــة املنتجة من قبل الدولة عن معظم املناطق اللبنانية 
التــي تغــذى مداورة بنحو ســاعتني يف اليوم، وقد حذرت 
مؤسســة كهرباء لبنان من مخاطر الوصول إىل االنقطاع 
العام والشــامل أواخر شــهر أيلول الحايل، بعد نفاد كامل 
مخزون املحروقات لدى املؤسسة التي اكدت أنها »استنفدت 
كل الخيارات املمكن اللجوء إليها، ومل يعد بإمكانها ســوى 
تســيري املجموعــات اإلنتاجية املتبقية، مبــا يتجانس مع 
مخزونها املتبّقي من املحروقات، وكمّيات املحروقات املرتقب 
توريدها مبوجب اتفاقّية التبادل مع الدولة العراقية، والتي 
ال تكفي وحدها ســوى لقدرة إنتاجّية بحدود 500 ميغاواط 
. ووجهت املؤسســة اللوم اىل املرصف املركزي  كحّد أق
بعدما تعذر عليها منذ عّدة أشــهر، استخدام فائض العملة 
الوطنية املراكم يف حســاباتها لــدى مرصف لبنان، جّراء 
عمليــات جباية فواتري االشــراكات بالتغذيــة يف التيار 
، وذلك يف محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها  الكهربا
مــن املحروقات بالعملة الصعبة لــزوم إنتاج الطاقة عىل 
الرغم من ســعيها الحثيث مع جميع املعنّيني بهذا الشــأن. 
ويف هــذا االطار، لفتت اوســاط مطلعة اىل ان واحدة من 
اســباب االنهيار يف »الشبكة« استمرار متنع القوى االمنية 
عن حســم املوقف يف محطي تحويل »الحرش« يف بريوت، 
وبعلبك، حيث ال تزاالن خارج ســيطرة مؤسســة الكهرباء 
ويقــوم من يضعون اليد عليها بتوزيــع الكهرباء بطريقة 
عشــوائية ما يؤدي اىل فو كهربائية تســببت بانهيار 

الشــبكات سبع مرات خالل االيام القليلة املاضية؟

ارل ايو رئي التحرير العام
نـائـــب رئــي التحرير : حــنـا ايــــو

نائــبة رئــيـــ التحرير : نــور نعمة

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

 مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

 مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

 مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

 رئيس القسم الفني وجيه عيل

 املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار  هشام زين الدين

 مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

03 811785 - 05 هاتف : 1-2- 923830

05 فاكس : 923773

05 االعالنات : 923776-923768-923767-923770

05 فاكس : 923771

info@addiyaronline.com

ــــــــة ــ ــــــول حرك ــ ــ ــــــع أ ــ ــ ــــــادرة جمي ــ مصــ
ــودان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاس فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حمـ  

أعلنت السلطات  الســودانية، صباح أمس 
الخميــس، مصــادرة جميع أصــول حركة  

»حامس » الفلسطينية عىل أرايض السودان، 
وفق ما نقلت وكالة »رويرز« عن الســلطات 
الســودانية، التــي أكّدت أنّهــا »متكنت من 
مصادرة جميــع أصول حركة »حامس« عىل 

أراضيها.
وأضافــت الوكالة أّن أصــول وممتلكات 
»حامس« يف الســودان شكّلت لعقود مورداً 
مهامً لنشــاطها. وتضمنت أصــول الحركة 
يف الســودان، وفق املصادر، فنادق وعقارات 
ورشكات متعددة األغراض وأراض ورصافات.

وأكّدت »رويرز« أّن الســودان »أوقف كل 
عمليات تحويل األموال لحامس وحســابات 

رشكات وأفراد يعملون ملصلحتها«.
يذكر أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت، 
يف 23 ترشيــن األول املايض، املوافقة عىل 
برعاية  »إرسائيــل«  العالقات  مع  ــع  ي ب تط

أمريكية.
وسبق اإلعالن الرسمي عن التطبيع، إعالن 
مجلس الســيادة االنتقايل يف الســودان أّن 

الرئيس األمرييك السابق، دونالد ترامب، وّقع 

قرار إزالة السودان من »قامئة الدول الراعية 

رهاب«. ل


