
الرتيك  الرئيــس  أعلــن 
رجــب طيب إردوغان، أمس 
الجمعــة، أنه يتوّقع »نهجاً 
بشأن  روســيا  من  مختلفاً 
ســوريا«، وذلك قبيل اللقاء 
الرســمي املعلن بني رئييس 
سوتيش  مدينة  يف  البلدين 

يف 29 أيلول.
إردوغــان  وقــال 
للصحفيــني: »لدي توقعات 
مختلفة عــن االجتامع مع 
الســوري  فالنظام  بوتني، 
تهديــداً  بالفعــل  يشــكل 
»تضامن  لحدودنا«،وتوّقع 
كدولــة صديقة،  روســيا 
وأنتظــر نهجاً مختلفاً تجاه 

سوريا”.
وأكد الرئيس الرتيك أمس 
مهمة  قرارات  سيناقش  أنه 
أثناء املفاوضات مع الرئيس 
الرويس فالدميري بوتني يف 

سوتيش.
ويف وقــت ســابق، أعلــن 

مســؤوالن تركيان أن الرئيس الرتيك سيجري مع 
نظريه الرويس بشــأن محادثات بشــأن سوريا 
وإقليم ناغورنو كارباخ، باإلضافة إىل بحث شــأن 
احتامل رشاء أنقرة دفعة جديدة من منظومة »أس 

400« الدفاعية الروسية.
وذكر املســؤوالن أن زيارة إردوغان ســتكون 

ملدة يومني، وســتتم بعد زيارته لألمم املتحدة يف 

املقبل. األسبوع  نيويورك 

عــى صعيد آخر، قــال الرئيس الرتيك رجب 

طيــب أردوغان قبل أن يغــادر الجمعية العامة 

لألمم املتحدة، الخميس، يف نيويورك إن املســار 

الحــايل للعالقــات األمريكية-الرتكية »ال ينبئ 

بخري”.

صحفــي  مؤمتــر  ويف 
موســع للصحفيني األتراك، 
أبرز أردوغان االنقســامات 
الناتو حول  بــني حليفــي 
رشاء تركيــا منظومة دفاع 
تال  وما  روسية  صاروخية 
ذلــك من طردها من برنامج 
املقاتلة  األمريكية  الطائرات 

املتطورة إف-35.
أردوغان لإلعالم  وأضاف 
الرتيك »ال ميكنني برصاحة 
أن أقــول إن هنــاك عملية 
العالقــات  يف  صحيــة 

الرتكية-األمريكية”.
وتابع: »اسمعوا، اشرتينا 
طائــرات إف-35 ودفعنــا 
وهــذه  دوالر  مليــار   1.4
مل  إف-35  الطــــائرات 

إلينا”. ترسل 
وأوضــح الرئيس الرتيك 
“أمتنــى كدولتني يف الناتو 
بعضا  بعضنــا  نعامــل  أن 
بصداقــة ال بعداوة. لكن املســار الحايل ال ينبئ 

بخري”.
وأشــار أردوغان أيضــا إىل أنه عمل جيدا مع 
الرؤســاء األمريكيني خالل حكمه املســتمر منذ 
19 عامــا، مضيفــا »لكنني ال أســتطيع القول 
إننــا بدأنا بشــكل جيد مع الرئيس األمرييك جو 

بايدن”.

الخارجية  وزيــر  قــال 
عبد  أمري  حســني  اإليراين 
اإلدارة األمريكية  إن  اللهيان 
إدارة  مسار  تواصل  الحالية 
الســابق  األمرييك  الرئيس 
دونالــد ترامــب، بفــرض 
العقوبــات الجائــرة وغري 
بينام  إيران،  عى  القانونية 
تُبدي واشــنطن استعدادها 
للعــودة إىل االتفــاق، لكن 
ذلك االســتعداد »ليس ألجل 

مسمى«. غري 
وخــالل لقائــه وزيــر 
خارجيــة الدامنــارك عى 
الجمعية  أعــامل  هامــش 
العامــة لألمم املتحدة، قال 
الواليات  إن  اإليراين  الوزير 
املتحــدة تناقــض وعودها 
العودة  نيتها  حيال  اليومية 

إىل االتفاق.
مــن جانبه، جــدد وزير 
أنتوين  األمرييك  الخارجية 

بلينكن استعداد بالده للعودة إىل االتفاق النووي، 
لكنه أشــار إىل أن هذه اإلمكانية ليست مفتوحة 

إىل أجل غري مسمى.
وقــال بلينكــن »ما زلنا نعتقــد أن العودة إىل 
االمتثال املتبادل لالتفاق تصب يف مصلحتنا. إنها 
أفضــل خيار متاح لتقييــد برنامج إيران النووي، 
وتوفري منصة ملعالجة أنشطتها األخرى املزعزعة 
لالســتقرار. لكن كام قلــت مؤخرا، فإن إمكانية 

العــودة إىل االمتثــال املتبادل ليســت ألجل غري 

مسمى«.

وأضــاف بلينكــن »التحدي اآلن هــو أنه مع 

مرور كل يوم، تســتمر إيران يف اتخاذ إجراءات 

ال تتوافق مع االتفاق، وال ســيام بناء مخزونات 

أكــر من اليورانيوم العــايل التخصيب إىل %20 

وحتى 60%، وتدوير أجهزة الطرد املركزي بشــكل 

أرسع«.

قال  يف ســياق مــواز، 
مفــوض االتحاد األورويب 
الخارجيــة  للشــؤون 
جوزيب  األمنية  والسياسة 
بوريــل إنه ســيفعل كل ما 
الواليات  بوســعه لعــودة 
املتحدة إىل االتفاق النووي، 
بالتزاماتها  إيــران  وإيفاء 

النووية.
وأضــاف بوريل أن إقناع 
التفاق  بحاجتهم  االيرانيني 
لعودتهــم  الســبيل  هــو 
إىل املفاوضــات، بــدال من 

عليهم. الضغوط  مامرسة 
وأضاف »كانت يل فرصة 
اللقاء مــع وزير الخارجية 
نيويــورك،  يف  اإليــراين 
وأكد يل عــى عودة بالده 
إىل طاولــة املفاوضات يف 
لالتفاق  كمنســق  فيينــا. 
النــووي ســأفعل كل مــا 
يف وســعي إلعــادة إحياء 
االتفــاق، من خالل عودة الواليات املتحدة وإيفاء 

النووية«. بالتزاماتها  إيران 
وتابع »األمــر ال يتعلق بالضغط وإمنا باإلقناع 
بحاجتهــم إىل اتفاق، ألن الوضع االقتصادي بالغ 
الســوء. هناك مثن كبري يدفع لهذا التدهور وهم 
بحاجــة التفاق إلعادة تحريــك عجلة االقتصاد، 
والطريــق الوحيد للحصول عــى ذلك هو العودة 

املفاوضات«. لطاولة 
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»كورونـــــــــــا«: 8 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة 
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــات  و603 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، 

حول مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 603 

اصابات جديدة بالفريوس، حيث رفعت العدد الرتاكمي 

للحــاالت املثبتــة اىل 621155. وأوضحت الوزارة أنّه 

»تّم تســجيل 595 إصابة بني املقيمني و8 حاالت بني 

الوافدين«، مشريًة إىل أنّه »تّم تسجيل 8 وفّيات جديدة، 

لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 8268 ».

: القدم  كرة  لبنان في  بطولة 
ــد ــ ــه ــ ــع ــ الــــــــبــــــــرج ــــــــــ ال
واألنصار ــــــــ سبورتينغ اليوم

ص 10ص 10

هل تستأنف مفاوضات الحدود البحرية؟

اردوغان

اجتامع مجلس التعاون الخليجي يف نيويورك

صورة ارشيقية القتحام مبنى الكابيتول

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

نور نعمة 

تفرغ البالد من مواطنيها الذين يهاجرون هربا من هذا 

الجحيم اليومي الذي يعيشــونه اىل دول اخرى تؤمن لهم 

الحد االدىن مــن حقوقهم التي حرموا منها يف وطنهم. 

من ســخرية القدر ان يعيش اللبناين  بائسا يائسا مرشدا 

مهجرا فقريا جائعا يف وطنه. فاىل متى سيبقى اللبناين 

يدفع مثن اثام سياســيني لبنانيني دمروا البلد وافســدوا 

مؤسساته واهدروا املال العام حتى تحول لبنان اىل دولة 

مفلسة منهارة يصعب العيش فيها؟

ذلــك ان رئيس الحكومة يترصف بديناميكية لالرساع 

يف ايجاد حل يخفف قدر املستطاع من حدة االزمة وعليه 

قرر الذهاب اىل فرنســا للتأكيد عى املبادرة الفرنســية 

وعى االلتــزام باصالحات ال مهرب منها للحصول عى 

مساعدات.

 وكان واضحا الرئيس ماكرون عندما تحدث عن خيانات 

حصلت اخرت التوصل اىل تســوية يف لبنان ويعني هذا 

الكالم ان املجتمع الدويل يتعاطى بحذر مع السياســيني 

اللبنانيني وان الثقة لن ترمم برسعة الن الحكومة تالفت 

يف لبنان. امنا يف الوقت ذاته هناك امور معيشــية انية 

يعــاين منها اللبناين وهي ازمة البنزين وتقنني الكهرباء 

واملواد الغذائية وارتفاع اســعارها بشكل كبري اىل جانب 

تقلب ســعر الرصف االمر الذي يواصل تهديد االســتقرار 

االجتامعي. وعليه الهــم االول للمواطن اللبناين ان تجد 

الحكومة حال لهذه املســائل الذي يواجهها يوميا فهو ال 

يكرتث لالجتامعات الدولية واالقليمية بل يريد ان يتحسن 

وضعــه املعييش امنا حتى اللحظة مل يلمس اي تغيري او 

اي محاولة ملعالجة هذه امللفات. والحال ان اللبناين يريد 

حلحلة امور بسيطة تسهل عليه العيش يف بلده دون ان 

يعيش الذل واالرهاق والجوع والعوز. فاذا كانت الحكومة 

قــد نالت الثقة من مجلس النــواب فهذا األمر ال يضمن 

انها ســتحصل عى ثقة الناس اذا مل تلحظ شــجونهم 

ومشاكلهم . 

مــن هنا،  يتوجب عى  الحكومة ان  تصارح اللبنانيني 

يف كل ملف وتوضح لهم اي تأخري يحصل كام وضع حل 

للمشــاكل اليومية بدال من التعتيم وعدم التوجه بالكالم 

اىل الشعب. وقصارى القول ان لقاء ميقايت-ماكرون مهم  

ولكــن الدعم الفرنيس لن يؤمن املال مبارشة وال صندوق 

النقد الدويل بل الدول الخليجية التي ال تبدو عالقات لبنان 

معها ســليمة. من هنا،  يعول املواطن اللبناين عى ازالة 

عوائق كثرية عاشــها يف الســنتني االخريتني وتفاقمت 

اكرث يف االشهر االخرية من هذه السنة يف حني يعتر ان 

االجتامعــات الدولية واالقليمية تأيت نتائجها وان كانت 

ايجابية ولكن بعد وقت طويل. 

... تــــرامــــب  ــى  ــطـ خـ ــلـــى  عـ تـــســـيـــر  بــــايــــدن  إدارة  ــران:  ــ ــهـ ــ طـ
بلينكـــــن: مســـــتعدون للعـــــودة إلـــــى االتفـــــاق النـــــووي ولـــــن ننتظـــــر لألبـــــد

ــا بــشــأن ــيـ ــن روسـ ــفــاً مـ ــل ــاً مــخــت ــج ــه ــا تــنــتــظــر ن ــي ــرك اردوغــــــــان: ت
بخير ــبــئ  ــن ت ال  املـــتـــحـــدة  الــــواليــــات  ــع  مـ ــات  ــ ــالق ــ ــع ــ ــا...وال ــ ــوري ســ

ــن: عــــالقــــة أمــــيــــركــــا مـــــع الـــــــدول  ــكـ ــنـ ــيـ ــلـ بـ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وثــــيــــقــــة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة

استدعاء مقربين من ترامب للشهادة حول دوره في الهجوم على الكابيتول
ــاء  ــدع ــت ــرات اس ــ ــذك ــ ــتــحــقــيــق تـــصـــدر م ــة ال ــجــن ــب: ل ــ ــرام ــ ت
ــا تـــقـــضـــم روســــيــــا والـــصـــيـــن غـــذائـــنـــا ــم ــن ــي مـــســـتـــفـــزة ب

قال وزيــر الخارجية األمــرييك أنتوين 

بلينكن، إن الواليــات املتحدة تتمتع بعالقة 

وثيقة وبشــكل اســتثنايئ مع دول مجلس 

التعــاون الخليجي منذ عقود وحتى اآلن.

وأضــاف بلينكــن قبيــل لقائــه وزراء 

خارجيــة دول مجلس التعاون الخليجي يف 

نيويــورك، أن الواليات املتحــدة تتطلع إىل 

القادمة. للسنوات  العالقات  مواصلة هذه 

تلقى أربعة أشــخاص من الدائرة املقربة 

من الرئيس األمرييك الســابق دونالد ترامب 

أمام لجنة يف  للمثــول  مذكرات اســتدعاء 

الكونغرس لإلضــاءة عى مــا قاله ترامب 

وعــى ما فعله بالضبــط يوم اقتحام مبنى 
الكابيتول يف وقت سابق من العام الحايل. 

من حسن حظ لبنان أن دولة عظمة 
مثل فرنسا بشخص رئيسها اميانويل 
ماكرون تــويل اهتامما خاصا بامللف 
اللبناين، فلقــد كان واضحاً االندفاع 
الفرنــيس تجاه لبنــان منذ انفجار 4 
آب واطالق ماكرون املبادرة الفرنسية 
وحملة املســاعدات للبنان وصوالً اىل 
اســتقباله للرئيــس ميقايت بعد أيام 
من تشــكيل األخري حكومته. ويبدو 
أن املفاوضات كانت جيدة بني ميقايت 
وماكرون، واألخري سوف يساعد لبنان 

يف منفاوضاتــه مع صنــدوق النقد 
واالرسة  االورويب  واالتحــاد  الدويل 
الدوليــة للحصول عى املســاعدات، 
وذلــك ملا لفرنســا من ثقــل دويل 
التأثري  ميكنها  ودبلومايس  اقتصادي 
يف هذه املؤسسات. ولكن يبقى املهم 
ان ال توضــع عراقيل من قبل الجهات 
اللبنانية خالل مجرى املفاوضات مع 
صندوق النقد الدويل واالعرتاض عى 

دولياً. املطلوبة  مسار االصالحات 

عى طريق الديار

»الديار«



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
فاف ابنة رستم غزالي ليلة 

نبيه الرجي

هــل كان باســتطاعة 
رســتم  أو  كنعان،  غازي 
يحكمنــا  أن  غــزايل، 
بالكربــا العثامين لو مل 
األحصنة  ساســتنا  يكن 
املرشعــة  الخشــبية، 
أشــكال  لكل  هورهــا 
الســالطني، ولكل أشكال 

الطرابيش؟
ليلــة الســيادة، وأهل 

السيادة، ليلة زفاف ابنة الرجل.
بدا قرص أبو عبده يف قرية »خربة غزال« وكأنه قرص 
هشام بن عبد امللك يف الرصافة، أو قرص هارون الرشيد 

يف الرقة...
اللبنانية السياسية، والعسكرية،  ات الشــخصيات  م
واألمنية، والكثريون منهم من »حزب الســيادة« بحلتها 
الراهنة، قصدوا القرص محملني بالهدايا، أكانت الحى، أم 

السيارات الفارهة، أم أواين الكريستال الفاخرة.
هؤالء الذين كانوا يتوســلون االبتسامة، أو املصافحة، 
من ضابــط غبي، وضحل، ومتعجــرف، الكثريون منهم 
هورهم بترصف آرييل شارون وغازي ايزنكوت،  وضعوا 
والكثريون منهم اختالت كوندوليزا رايس وايفانكا ترامب، 

بالكعب العايل، عى قاماتهم الفاخرة
ثم يحدثوننا عن الســيادة، وعن انتهاك الســيادة ألن 
صهاريج املازوت اىل املستشفيات، واىل دور األيتام، واىل 
مولدات الكهرباء، دخلت اىل أرضنا دون القاء التحية عى 
مركز الجامرك يف القاع. وهل مرت دبابات املريكافا عى 
مركز الجــامرك يف رأس الناقورة حني عرت حدودنا قبل 

أن تستقر يف باحة القرص الجمهوري؟
منذ عام 1969 وتوقيع اتفاق القاهرة مع يارس عرفات، 
سقط كلياً مفهوم الســيادة للدولة اللبنانية. حتى اآلن، 
هل يســتطيع أي دريك، أو أي بوسطجي، الدخول اىل أي 
ني التي، يف اعتقادنا، تقع عى أرض  من مخيامت الالج

؟ لبنان ال عى سطح املري
هــذه الظاهرة التــي ال نجد مثيالً لهــا يف العامل، أال 
تستحق أي اشارة من هذا وذاك اىل انتهاك السيادة )وقد 
، ما دمنــا نعلم من هم عرابو هذا  تحول اىل حالة أبدية
الجهنمية  الســيناريوات  وضعوا  ومن  الشــاذ،  الوضع 

الستخدام بعض الفصائل يف تفجري الساحة اللبنانية؟
روف ما  هؤالء الفلســطينيون الذين يعيشــون يف 
دون البرشية، مثلنا ضحايا شــهرزاد، وساقي شهرزاد . 
برنارد لويس، منظّر املحافظني الجدد يف أمريكا،  قال »ان 
أكتاف  املطهمة يضعون رؤوسهم عى  العربات  اصحاب 

األمرياالت، كام لو أنهم يضعونهاعى كتفي شهرزاد«...
كم يثريون سخرية العامل حني يتحدثون عن السيادة، 
وعن انتهاك الســيادة، كام لو أن ســفراء الوصاية )بل 
ســفراء الوصايات بالديوانيات الباذخة، وبالقهوة املرّة، 

ليسوا قناصل القرن التاسع عرش.
ملف النفط والغاز بيدنا أم بيد  جامعة فريدريك هوف 
الــذي أبلغ من يعنيهــم األمر بأن التداخــل الجيولوجي 
بني لبنــان و«ارسائيــل« يفرتض التداخــل )والتفاعل 
االسرتاتيجي بني البلدين واال ستبقون تدورون، هكذا، يف 
الحلقة الفارغة؟ »االرسائيليون« ميدون شبكات األنابيب، 
ويعقدون اتفاقات التسويق، ونحن يف خالف عى تحديد 

املنطقة االقتصادية الخالصة. 
والحال هذه، ال نــدري كيف نفاوض صنــدوق النقد 
الدويل باعتباره خشــبة الخالص اذا مل ندخل اىل ردهة 
املفاوضات بأرقام موحدة، وبتنســيق اوركســرتايل بني 
اآلراء والرؤى، ال أن نكرر التجربة الســابقة، وحيث كان 
االرتجا الســيايس يف ذروته. أحد خراء صندوق النقد 
الــدويل قال لنا »حتــى نحن كدنا نضيع بــني أرقامهم 

الضائعة«.
ورة وجودية،  الالفت أن تقــول باريس ان لبنــان 
ورة حضارية، يف الرشق األوسط، وأن ترى يف مرفأ  و
بــريوت »احدى بوابات الرشق الكــرى« )ولن يؤثر فيه 
، وال يرى ساستنا، أو أغلبهم، يف لبنان  قطعاً مرفأ حيفا

سوى املغارة أو الغابة.
رهاننا عى تحــوالت ما فرضتها الحالة األفغانية . آية 
ي الذي منع حســن روحاين من اســترياد أي  الله خامن
لقاح للكورونا من صنع أمريكا وبريطانيا، أجاز البراهيم 
رئييس  الحصول عى مليــوين جرعة فايزر من بلجيكا، 

وحيث يوجد مصنع للرشكة األمريكية.
ماذا يعني ذلك اذا ما علمنا أن مفاوضات فيينا ستستأنف 
يف غضون أسابيع؟ باريس تقول بداية النهاية ألزمتكم 

الكرى تبدأ من هناك. مثة ضوء خافت يف نهاية النفق.
ما لكم وحديث الســيادة. اتركوا ذلك لســبع ومخول 

ونرصي...

ابتسام شديد

يف الشــكل عرت الحكومة  الثقة 
رونــة،  وتوجه الرئيــس ميقايت 
الجــراء أوىل الخطــوات عى طريق 
اإلنقاذ واصــالح الوضع اللبناين، اال 
ان  ذلك ال يعنــي ان طريق الحكومة 
ســيكون خاليا من العقــد والعرقلة 
التي ستأيت من الداخل أوال من القوى 
السياســية حتى لو كانت ممثلة يف 
الحكومة، امــا ألهداف تتعلق بانتزاع 
او بهدف  التعيينــات  الحصــص يف 

السياسية. املنافسة 
 حصلــت الحكومــة  عــى ثقة  
»البلــوكات« الكــرى يف مجلــس 

اال  الحر،  الوطني  النواب،  ومنهم  »تيار املســتقبل« والتيار 
ان عالقة »املــــستقبل« بالحكومة ال تزال ملتبســة  عى 
الرغــم من تصويت غالبية نواب »التيــار األزرق« لها وعدم 
صدور مواقف اعرتاضــــية مهمة من قبله تجاه ميقايت او 

الحكومة.
يف حني يسود الغموض ايضا العالقة بني ميقايت ورئيس 
النائب  جران باســيل،  ويصعب من  التيار الوطني الحــر 
اليوم توقع عدم حصول اشــتباك بينهام يف املرحلة املقبلة، 
خصوصا ان التناغم كان مفقودا بينهام قبل ثالث ســنوات، 
، فان تكتل لبنــان القوي  كان مؤيدا  وبالعــودة  اىل املا
وحليفا أساســيا لـ »تيار املســتقبل« كام يبدو الوضع بني 
ميقايت والفريق العوين اليوم، مام يطرح تساؤالت حول ما 
اذا كانت التجربة ستتكرر  وتنتهي عالقة العهد وفريقه مع 

ميقايت كام حصل يف حكومات الحريري.
وفق مصادر سياسية، فان املسألة والظروف تبدو مغايرة 
اليوم، فحكومة ميقايت أتت نتيجة قوة دفع وتوافق اقليمي 
الجراء اصالحات واملساعدة يف وقف االنهيار ، واملؤكد أيضا 
ان  ميقايت يريد مســارا هادئا لحكومته بعيدا عن الخضات 
يك ال تتحــول اىل حلبة مالكمة، ولذلــك فاملرجح ان يقيم 
توازنا بني بيت الوســط وبعبدا، وال يكون طرفا معاديا ألي 
طرف، ويحرص عى مســافة واحدة بني بعبدا وبيت الوسط 

من دون ان يهمل »نادي رؤساء الحكومات السابقني«.
باملقابل، تــرى املصادر ان موقف ميقــايت ال يعمم عى 
اآلخرين، فـ »املســتقبل« يغلب التهدئة مــع الرساي وترك 
الحكومة تنرصف اىل العمــل واالصالحات، لكن هذا املوقف 
ميكن ان يســقط عنــد أي تحول ســيايس، وكلام اقرتبت 
اإلنتخابات النيابية التي ســيخوضها برشاســة ســيهاجم 

مع  تحالفاته  ان سقطت  بعد  الجميع، 
القوات والتيار.

غياب ســعد الحريري عن جلســة 
الثقة كان معّرا، كــام اعطاء الكلمة 
الحريري دون غريها من  بهية  للنائبة 
والتشــويش  األجواء  توتري  عدم  اجل 
عــى الحكومة، لكن األمر قد ال يطول 
ملزما   »املستقبل«  سيكون  كثريا حيث 

عى استعادة زمام املبادرة.
الحريــري ملزم بإجراء حســابات 
معينة، صحيــح ان له حصة ممّوهة 
يف الحكومــة بوزيرين  ومتوافق مع 
ميقايت عى ثالثة وزراء، اال انه عمليا 
خار السلطة، فيام خصومه ممثلون 
اىل  ذهابه  يرتــب  مام  الحكومة،  يف 
معارضة العهد والتيار الوطني الحر  لشــد العصب الشعبي 
مع عــدم التعرض للحكومــة اال عندما تخطــىء  محققا 
مجموعة أهداف،  فهو يتجنب من جهة االحتكاك مع ميقايت  
ويقوم بشــد العصب الجامهريي لتياره قبل االنتخابات بعد 
ان تالشت الحريرية السياســية ، النه خرس سياسيا ووقع 
ضحية سوء ادارة فريقه الســيايس ونتيجة املتغريات ، يف 

حني نجح ميقايت بالوصول مرة ثالثة اىل الرساي.
 بالنسبة اىل املســتقبل يفرتض اعطاء الحكومة الحالية 

فرصة عى الرغم من بعض التحفظات. 
تشكل االنتخابات املقبلة تحديا لـ »املستقبل« العادة مللمة 
قواعده مام يرتب فتح أبواب املواجهة  مع التيار  يف املرحلة 
املقبلة، فيام ســيكون ميقايت منرصفا اىل نجاح حكومته 

ليحوذ عى الثقة الدولية.

ســــــاء الحكومات« نــــــاً بين بعبــــــدا وبي الوســــــط و»نادي ر ميقاتــــــي يقيم توا
ــــــد العصب « ينتقــــــ قريبــــــاً مــــــن التهدئــــــة الــــــى املواجهــــــة و »املســــــتقب

محمد علو

يحتل التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت األولوية اليوم عى 
الصعيد الوطني، فتسارع األحداث بعد تشكيل الحكومة جعل 
هذا امللف يطغى عى كل باقي امللفات التي ال تقل أهمية، وعى 
رأسها العمل الحكومي وزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
اىل فرنسا، والتي يُفرتض أن ترســم مسار العمل الحكومي 

لألشهر املقبلة التي تسبق االنتخابات النيابية.
ال ميكن بأي حال من األحوال وضع زيارة ميقايت اىل فرنسا 
ولقاء الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون يف إطار شــكر 
األخري عى دعمه الحكومي، بل هي أساســية لوضع خارطة 
طريق الحكومة، بحسب ما تؤكد مصادر وزارية، مشرية اىل 
أن ميقايت توجه اىل باريس الستكشــاف التوجهات الدولية 

بشكل عام، والفرنسية بشكل خاص للمرحلة املقبلة.
تهتم فرنســا بالوقت الحايل باإلصالحــات التي يفرتض 
لف الكهرباء  ا يتعلق  بالحكومة أن تنتهجهــا، وبالتحديد 
الذي يحتا اىل وقت للبدء بإصالحه، ولكنه يحتا يف الوقت 
الحايل اىل وضعه عى السكة الصحيحة للحل والتي تبدأ من 
مة للقطــاع، والبحث عن رشيك خارجي  ة النا تعيــني الهي
لالســتثامر فيه او للمســاعدة املالية، وهو ما كانت الكويت 
قد عّرت سابقاً عن رغبتها القيام به، ولكنها تراجعت مؤخراً 

قليالً بانتظار تبلور بعض النقاط.
وتؤكد املصادر أن ملف الكهرباء مل يعد ملفاً داخلياً، بل هو 

جزء من مكاســب خارجية تسعى دول للحصول عليها، فاىل 
جانب الفرنســيني أبدى الطرف األملاين رغبته بالدخول عى 
خط بناء املعامل، لذلك الخــوف اليوم هو ربط ملف الكهرباء 
لفات أخرى كاملرفأ عى ســبيل املثال، وهنا نصل اىل امللف 

الثاين الذي يهم الفرنسيني.
منذ انفجار مرفأ بريوت برز اإلهتامم الفرنيس بهذا املرفق، 
وال ميكن اعتبار التأخر يف فتح باب إعادة بناء املرفأ إال وجهاً 
من وجوه االهتامم الفرنيس به، وتشري املصادر اىل ان ميقايت 
يحاول استرشاف املوقف الفرنيس من إعادة البناء وما إذا كان 

هناك توجه أورويب بشأنه لبدء تنفيذ العمل.
كذلك ال يُخفى عى أحد ارتباط ملف استجرار الغاز من مرص 
عر الخط العريب بكل باقي امللفات االســرتاتيجية التي تُفتح 
يف لبنان، وتؤكد املصادر أن خط أنابيب الغاز والسامح للبنان 
باســتجرار الغاز املرصي عر سوريا يتعلق باتفاق دويل غري 
معلن ال يُستبعد أن تكون إيران جزءاً منه، خاصة أن هذا الخط 
كان حتى فرتة قريبــة ممنوعا من الرصف، ومن املفرتض أن 

نشهد يف الفرتة املقبلة أحداثاً تؤكد هذا الكالم.
يبقى أخرياً االهتامم الفرنيس والدويل باالنتخابات النيابية، 
حيث تُشــري املصادر اىل أن اإلهتامم الدويل باالنتخابات هذه 
املرة لن يكون خفياً عى أحد، وهــذا أمر ينبغي التوقف عنده 
والتنبه إليه، فالخار هذه املرة ســيدفع االموال اىل أشخاص 
ومجموعات يعتر أنها قادرة عــى تحقيق نتائج، وبالتايل، 
فإن هذه املســألة تعنــي أن األموال لن تُدفــع اىل الحكومة 

الحالية التي متثل االحزاب بالسلطة لكيال تُعّوم هذه االحزاب 
قبل االنتخابــات.  وترى املصادر أن كل هذا يعني أن التوقعات 
من الحكومة الحالية ال يجــب أن تكون مرتفعة وهي كل ما 

تستطيع القيام به هو: 
تهدئة ســعر الرصف بعد بدء التفــاوض مع صندوق النقد 

لوضع اإلطار العام.
 إيجاد آلية لتأمني الحد االدىن من املحروقات والكهرباء.

مة لقطاع الكهرباء، محاربة السوق  ة النا تشــكيل الهي
السوداء، وإجراء االنتخابات النيابية. 

أولويات فرنسا في لبنان .. من الكهرباء الى االنتخابات

السبت 25 أيلول 2021

اكد البطريرك املــاروين الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي، انه ليس لديه خوف 
»من ان ينطلــق لبنان اىل االمام من جديد 
ل وجود حكومة أعضاؤها ممتازون  يف 
أسايس  »رشط  عن  متحدثا  ومعروفون«، 
بأال يتعاطى السياســيون بشأن الحكومة 
والوزراء والعدالــة، وأال تتعاطى الطوائف 

بشأن العدالة والحكومة«.
الراعي جاء خــالل زيارته رئيس  كالم 
قرص  يف  عون  ميشال  العامد  الجمهورية 
هر امس، وبحث معه يف آخر  بعبدا قبل 
التطورات عى الساحة الداخلية يف ضوء 
تشكيل الحكومة ونيلها الثقة يف املجلس 

النيايب«.
للصحافيني  الراعــي  ح  اللقاء،  بعد 

ه  فقال: »ترشفــت بزيارة الرئيس عــون يك اهن
وجميع اللبنانيني بالحكومة الجديدة النها تولد امال 
ورجاء لديهم بعدما عاناه البلد وعانيناه جميعا من 
دون وجود حكومة. »نحن يف بلد يفصل بني الدين 
والدولة من جهة وبني الســلطات. ال ميكننا امل 
قدما وكل واحد يتعاطى بيشء ال يعنيه. فليعمل كل 
واحد مكانه، ليكن فصل السلطات فصل السلطات 
وفصل الدين عن الدولة فصــال للدين عن الدولة. 
ومعنى ذلك اننــا كرجال دين نتعاطــى بالقضايا 
التي تتعلق باالنسان من حقوقه  املبدئية، الشؤون 
اىل خــري املجتمع والوطن لكننا ال ندخل يف األمور 
الضيقة ال بالتعيينات وال بغريها. وهذا ينطبق أيضا 
بالشؤون  التعاطي  عليهم  الذين  السياســيني  عى 
السياســية، فال عالقة لهم بــاإلدارة او الوزارة او 

القضاء. وما يجعلنا نرتاجــع يف لبنان وما يجعل 
الحكومة غري قادرة عى امل قدما وكذلك املجلس 
التدخالت  تلــك  االمن، هو  النيايب والعدالــة كام 
املتداخلة بعضها ببعض«، مؤكدا »هذه هي امنياتنا 

ذ ميكننا ان نحلم بوجود دولة ال دول«. وساعت
وعــن االنتخابات النيابيــة ومحاولة الغاء حق 
اقرتاع املغرتبني، قال: »يشــارك املواطنون يف دول 
كثــرية باالنتخابات حيث هم وقــد جرى ذلك يف 
لبنان. ويبقى للمجلس النيايب ان ينظم القانون يك 
يستطيع الشعب اللبناين املنترش يف العامل مامرسة 
اللبنانية. هل  حقوقه خاصة وان لديه الجنســية 
نقول له خذ الجنسية اللبنانية وحافظ عى وطنيتك 
ولبنانيتك وهو ال يتمتع بالحق يف ان يشــارك يف 
االنتخابات؟ يجب ان يصدر قانون يســمح للبناين 

املهاجر باملشاركة يف االنتخابات«.

إميانويل  الفرنــيس  الرئيــس  أكد 
ماكرون »اســتمرار فرنســا يف دعم 
لبنان الذي يستحق أفضل مام هو عليه 
اآلن«، مشددا عى »أن املجتمع الدويل 
لن يقدم مساعدات إىل لبنان من دون 

القيام باإلصالحات«.
بدوره، أبــدى رئيس مجلس الوزراء 
»الرئيس  بــأن  ثقته  ميقــايت  نجيب 
الفرنــيس لن يســمح بــأن يتعرض 
لبنان لالذى، بل ســيكون إىل جانبه. 
وشــدد عى عزمه تنفيذ اإلصالحات 
أرسع  يف  واألساســية  وريــة  ال

وقت«. 
وميقايت  ماكرون  الرئيسني  موقف 

جاء يف لقاء صحايف مشــرتك عقب اجتامع 
هر  العمل الذي عقداه يف قرص االليزيه، بعد 

امس.

 الوصول 
وكان الرئيــس ميقــايت وصــل إىل قرص 
االليزيه، قرابة الثانية والنصف بتوقيت بريوت، 
حيث اســتقبله الرئيس ماكــرون عند املدخل، 
والتقطت  الكامريات  أمام عدســات  وتصافحا 

لهام الصور التذكارية.
القرص،  وميقــايت  ماكرون  دخــل  بعدها، 
وأجريا املحادثات التي استكملت إىل غداء عمل. 

 املؤمتر الصحايف 

ويف ختام الزيارة، عقــد ماكرون وميقايت 
لقاء صحافيا مشرتكا، استهله ماكرون بالقول: 
»بعد انتظار، متكنتم من تشــكيل حكومة مع 

جدول أعامل يتضمن إصالحــات منتظرة منذ 
زمن طويل. وهنا، أريد أن أؤكد للشعب اللبناين 
دعم فرنســا للبنان خالل هذه املرحلة الصعبة 
التي مير بها. لقــد تبادلنا مع ميقايت أحاديث 

يحة جدا والنظرة إىل املستقبل.
اضاف  »من امللح اتخاذ االجراءات والخطوات 
ل  ورية  ال باإلصالحــات  املتمثلة  األوىل 
الثقة بنفسه وأيضا  لبنان من استعادة  يتمكن 
تأكيد ضامن دعم يومي للمواطنني. إن املجتمع 
الدويل لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل اطالق 
االصالحات عــى األقل، وأنا أفكر باالصالحات 
يف قطاع الطاقة ومكافحة الفساد واصالحات 
االدارة، مضيفــا »بالتأكيد، عى لبنان أن يجري 
وريــة مع صنــدوق النقد  املفاوضــات ال
الدويل، وهذه املباحثات يجب أن تنطلق رسيعا. 
كذلك، يجب أيضا التفكري يف مكافحة الفساد«، 
الجدول  االلتزام وفــق  أيضــا  تعهدتــم  »لقد 

النيابية  االنتخابات  بإجــراء  املوضوع 
املقبلة يف عام 2022، وتم  تم التطرق 
التحقيقات بانفجار 4 آب، وفرنسا  إىل 
ستستمر يف مســاندة العمل القضايئ 
ألن الشــعب اللبناين يستحق الحقيقة 
وله الحــق يف الوصول إىل أجوبة عام 

حصل«.

 ميقايت 
بدوره، قال ميقايت: »كان يل الرشف 
بلقاء الرئيس ماكــرون اىل غداء عمل 
عرضنا خاللــه العديد من القضايا ذات 
األهميــة الكرى لبلدينــا. يف الواقع، 
كانت فرنســا وال تــزال الحليف الدائم 
والثابت للبنــان. وأكدت ملاكرون عزمي 
ورية واالساســية  عى تنفيذ اإلصالحات ال
يف ارسع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم 
من الرئيس ميشــال عون والرملان. ســتكون 
إنعا االقتصاد  هذه اإلجراءات حاســمة يف 
ويف متابعة املفاوضــات الواعدة مع صندوق 
النقد الدويل والبدء بإنهاء األزمة. كذلك، أكدت 
للرئيس ماكــرون تصميم الحكومة عى إجراء 

االنتخابات النيابية يف الربيع املقبل«.
وختــم »كل مــا تقومون به هــو جزء من 
استمرارية العمل بهذا الوعد، وأنا عى يقني أنك 
لن تســمح، من صميم قلبك، بأن يتعرض لبنان 
لالذى، بل ســتكون إىل جانبه الستعادة منوه 

وازدهاره«.
بعــد ذلــك، ودع الرئيس ماكــرون الرئيس 
ميقايت الذي غادر قرص االليزيه، مختتام أيضا 

زيارته لفرنسا.

تر باملشاركة في االنتخابات« »لصدور قانون يسم للم
ــ الــســيــاســيــيــن  ــ ــدخ ــ ــن بـــعـــبـــدا : لـــعـــدم ت ــ الــــراعــــي م
ــي ــاســ ــ ــات أس ــ ــط ــ ــل ــ ــس ــ ــ ال ــ ــصـ ــ ــة وفـ ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــي ال ــ ــ ف

إصـــــــالحـــــــات  دون  مــــــــن  مـــــــســـــــاعـــــــدات  ال   : مـــــــــاكـــــــــرون 
ــعــر لــبــنــان لـــأل  ــت ــ الــفــرنــســي لـــن يــســمــ بـــأن ي ــي ــرئ مــيــقــاتــي : ال

را داال ون ي                        ون مستقب الرا

ي يف باريس رون وميقا م ق االلي ما

أبلغ وزير الداخلية بســام مولوي كال من 
االمانة العامة ملجلس الوزراء واالمانة العامة 
ملجلس النــواب والنيابة العامــة التمييزية، 
قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق 
حسان دياب والوزراء السابقني نهاد املشنوق 
وزعيرت والخليل أمام املحقق العديل، بناء عى 
ان  العامة لقوى االمن باعتبار  املديرية  طلب 

التبليغات يجب ان تتم من القضاء مبارشة.
املحامي نعوم فرح  أن وكيل املشنوق  يذكر 
قّدم صبــاح أمس طلب رّد إىل القا طارق 
بيطار عــن ملف تفجــري 4 آب إىل املحكمة 

نافية. االست
نهــاد  الســابق  الوزيــر  وكان وكيــل 
املشنوق املحامي نعوم فرح قد تقدم بوكالته 
عن املشنوق بطلب رد القا طارق البيطار 
ناف  االست امام محكمة  املرفأ  تحقيقات  عن 
الغرفة  الطلب اىل  احالة  يف بريوت وتقررت 
نافية الثانية عرشة، وأشارت املعلومات  االست
إىل أن طلب الرّد املقّدم من وكيل املشــنوق ال 
يُصبح نافذاً إال عندما يتبلغ البيطار شخصيا 

به واألخري غري موجود يف قرص العدل.
ويف الســياق، طلب النائب العام اللبناين 

عويدات،  غســان  القــا 
الثالثــاء، من بيطــار، إعداد 
تقرير حــول أنباء عن تعرضه 

للتهديد من قبل حزب الله.
اســتقبل  ثانية،  جهة  من 
مكتبه  يف  الداخليــة  وزيــر 
قبــل الظهــر، النائبني نقوال 
ترزيان،  صحناوي وهاكــوب 

وتــم البحث يف شــؤون بــريوت االمنائية 
والخدماتية. 

ثم عــرض مولوي لالوضــاع العامة مع 

النائب ســيمون ايب رميا الذي دعا بعد اللقاء 
ورة اجــراء االنتخابــات النيابيــة  اىل »
ديوان  رئيس  املولــوي  التقى  وعدها. كام 

املحاسبة القا محمد بدران. 

بــــــــــــــدران  والـــــــــقـــــــــاضـــــــــي  نـــــــــــــــــوا   3 الـــــــتـــــــقـــــــى 
راء الـــســـابـــقـــيـــن  ــوي رفــــــ تـــبـــلـــيـــغ ديــــــــا والــــــــــــــو ــ ــ ــول ــ ــ امل
»االســـتـــئـــنـــافـــيـــة« ــى  ــ الـ بـــيـــطـــار  رد  طـــلـــب  ــوق  ــنـ ــشـ املـ ــ  ــ ــي ــ ووك

ولو ور ا ا رميا ي



الخاصة  املنســقة  أكدت 
لألمم املتحدة يف لبنان يوانا 
زيارتها  خالل  فرونتســكا، 
الخارجيــة واملغرتبني  وزير 
الدكتور عبداللــه بو حبيب، 
ــة لبــو  أن وقدمــت التهن
حبيب لتوليــه منصب وزير 
الخارجية. وتركز البحث عى 
التعاون املشــرتك بني وزارة 
الخارجيــة واألمــم املتحدة 

.»1 وتطبيق القرار 01
وقدمت اىل بــو حبيب »برنامج عمل األمم 
املتحدة يف لبنان يف هذه الســنة والســنة 
املقبلة، حيث سيكون الرتكيز عى أهمية إجراء 
االنتخابات النيابية والدعم املطلوب من األمم 
املتحدة ودور املغرتبــني يف هذه االنتخابات 
ومشاركة الشــباب فيها أيضا مشرية اىل انه 
» تــم البحث أيضــا يف املواضيع التي تخص 
السياسة الخارجية«. ووصفت بداية »التعاون 
باملمتازة«. والتقت فرونتسكا، استقبلت وزيرة 

الســفرية  اإلدارية  التنمية  الدولة لشــؤون 
نجال ريا عســاكر يف مكتبها، يف زيارة 
ة لريا  بروتوكولية قدمــت خاللها التهن

ملناسبة تسلمها مهامها الجديدة. 
وتخلل االجتامع جولة افق تناولت دور األمم 
املتحدة يف مســاعدة لبنان من خالل تنفيذ 
مشاريع إمنائية تركز عى األمور اإلنسانية، 
التي  »األهمية  فرونتســكا عى  كام شددت 
توليها األمم املتحدة إلجراء االنتخابات النيابية 

يف موعدها«.

 شدد نائب رئيس املجلس 
التنفيذي يف حزب الله الشي 
خطبة  يف   ، دعمــو ع 
الجمعــة »أن محور  املقاومة 
حقــق انجــازات كبرية عى 
كل الجبهــات مــن ايران اىل 
العراق واليمن وسوريا ولبنان، 
أصبح قوة  اقليمية يحسب لها 
حســاب، بينام محور أمريكا 
يلملم خسائره وينكفأ تدريجيا 
من املنطقة، وهو يعمل عى 
بف  الدول  والشعوب   إشغال 
وضغــوط وأزمات اقتصادية 
وهج  من  تخفف  واجتامعية 
املقاومة.  محــور  انتصارات 
ففــي لبنــان، صحيــح أن 
االســباب املبــارشة لالزمة 
املعيشــية هي السياســات 
ة  الخاط واالقتصادية   املالية 

وافــالس الدولــة والفســاد والهدر، لكــن االمرييك اســتفاد مــن كل ذلك 
ة اللبنانيــني. ومن يقــول غري ذلــك يحاول  للضغــط عى لبنــان ومحــا
ترئــة االمريكيــني من تجويــع اللبنانيني، لكــن كل الضغوط التي مارســها 
 االمرييك عى  لبنان فشــلت، وخرسوا بالسياســة كام خــرسوا يف امليدان«.

 أضاف »خيارات األمريكيــني يف املرحلة القادمة هي جمعياتngos   التي دعموها 
 ماليــا ومعنويا، وهم اآلن  ميهدون لهم للدخــول يف االنتخابات النيابية، لالتيان 
باكرثية  نيابية وانتا طبقة سياســية جديدة تحمل عنوان  النزاهة، ويف الواقع 

فان هذه  الجمعيات أسوأ من 
الطبقة السياســية الفاسدة 
النهــا مرتبطة بالســفارات 
بشــكل  مبارش  وبكل وقاحة 
دعاة  انفســهم  ويقدمــون 
للحرية والسيادة والنزاهة يف 
الوقت الذي ال يعرف  احد حجم 
 االموال التي حصلوا عليها بعد 
أحد يعرف  املرفــأ وال  حادثة 

فت هــذه االموال«.  كيف 
 ورأى دعمو »ان عال االزمة 
االقتصادية والخرو من حالة 
الفســاد يف لبنــان ال يكون 
 بايجاد طبقة أفسد وأسوأ من 
الطبقة الفاسدة، وامنا يكون 
بقيام الدولة بواجباتها وتحمل 
الحكومة الجديدة ملسؤولياتها 
أولوياتها،  والتصدي  وترتيب 
ملعالجة امللفــات امللحة  التي 
تهم النــاس، كملف الكهرباء 
واملحروقات،  والــدواء  واملياه 
وضبط أســعار الســلع يف 
السوق وتعزيز أجهزة الرقابة 
ب  ا يؤدي اىل  والتفتيش 
السوق السوداء  ومنع الغالء   
واالستغالل واالحتكار،   وبذلك 
ميكن ان يشعر الناس بالفرق 
بني الحكومة والالحكومة وان 

يحسوا بحضور  الدولة وان يستعيدوا ثقتهم بها«. 
ي يف لبنان الشي محمد يزبك، خالل   رأى الوكيل الرشعي العام لإلمام الخامن
شاركة النائب ع املقداد، أن  خطبة الجمعة يف مقام السيدة خولة يف بعلبك 
»الشعب اللبناين يتطلع إىل حكومة معا لإلنقاذ بأمل أن يكون الشعب ومعاناته من 
أولويات عمل الحكومة، بأن تقرن األقوال باألفعال، مل يعد الوضع يطاق، ومل يجد 
رمي املسؤوليات واختالق املررات، فمن صدق فعل قوله أنتج ووفق، ومن أكتفى 
بالشعارات واملررات خان املسؤولية والوطن«، مؤكدا »املطلوب الترسيع بالحلول 
بخطط إنقاذية لرغيف الخبز، 
وعلبة الــدواء ومريض عى 
ونقل  املستشــفيات،  أبواب 
وقسط واستحقاقات املدارس 
وجامعة الفقراء، وسلســلة 
الرواتب، وإيجارات النقل أمام 
تدهور سعر اللرية، ومحروقات 
يتحكــم فيها الــدوالر، إىل 

الكهرباء واملياه إىل غريها.«

بت م بعلب ب يلقي  ي
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ور ريا  رونتسكا ت
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التنقيب  خــط  على  اليبرتون«  « دخــول  بعد  نتصور  مما  أقــر  البحري  الترسيم  مفاوضات  إستئناف 
مــعــدل« ـــوف  »خـــط  بتطبيق  يــكــون  ــد  ق والــحــ  بــتــعــمــق...  املــلــ  بــدراســة  تــقــوم  ميقاتي  حــكــومــة 

دول بشعالين 

ناف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم  يعود موضوع اســت
الحــدود البحرية بني لبنــان والعدواإلرسائيــ التي جرى 
، اىل  تعليقها مرتني منذ انطالقها يف 14 ترشين األول املا
الواجهة، ال سيام مع تشــكيل الحكومة الجديدة يف لبنان. 
ورة  وما كانت تُطالب به حكومة الرئيس حّسان دياب من 
تعديل املرســوم 6433 املتعلّق بحدود لبنان البحرية، وإدرا 
اإلحداثيات الجديدة التي وضعها الجيش اللبناين مستنداً اىل 
التقرير الريطاين يف هذا السياق وإيداعه لدى األمم املتحدة 
لحفط حقــوق لبنان يف املنطقــة اإلقتصادية الخالصة، مل 
يحصل كون حكومته كانت مســتقيلة وترصّف األعامل، وال 
ميكنها عقد جلسات وزارية وإال اتُهمت بخرق الدستور، عى 
ما كان يتذّرع دياب، لكن مُيكــن اليوم أن تُطالب به حكومة 
الرئيس نجيب ميقايت، ســيام وأنّها »حكومة معاً لإلنقاذ«، 
وعليها إنقاذ لبنان من كّل ما يتعرّض له من حصار واعتداءات 
أو استيالء عى جزء من حقوقه يف ثروته النفطية البحرية. 

رأت  الحدود،  ديبلوماسية متابعة ملوضوع ترسيم  أوساط 
بأّن قرار الرئيــس نجيب ميقايت بدراســة امللف بتعّمق هو 
صائــب، كذلك ال بّد من انتظار رأي وزير الخارجية واملغرتبني 
الجديــد عبدالله بو حبيب، ال ســيام بعد أن أجرى سلســلة 
مشاورات مع الوفد العسكري اللبناين املفاوض، ومع السفرية 
األمريكية لدى لبنان دورو شيا، وبعد اجتامعه مع رئييس 

الجمهورية والحكومة.  
ورة ســحب القــرار 6433 من االمانة  وفيام يتعلّق ب
العاّمة يف األمم املتحدة من قبــل حكومة ميقايت، وتعديله 
وإعادته لها، أشارت االوســاط اىل أنّها ال تدري إذا كان ال بّد 
من إعادة صياغة املرســوم الصادر عــام 2011، مع الوزراء 
الجدد، علامً بأنّه عى املتخّصصني الدستوريني اإلطالع عليه 
واتخاذ القرار املناسب بشأنه. والحظت االوساط بأّن املطالبة 
بتعديل املرســوم من قبل بعض الجهات لحفظ حقوق لبنان 
كاملة يف املنطقة البحرية، وإن كانت آحادية الجانب، بهدف 
أن تتوافــق اإلحداثيات الجديدة مع ما يُفــاوض عليه الوفد 
العســكري اللبناين عى طاولة املفاوضــات، قد خّفت حّدة 
املطالبة بها مع الحكومــة الجديدة، غري أّن اعتامد الخط 29 
كحدود املنطقة البحرية اللبنانية ال يزال املطلب الرئييس بدالً 

من الخط  23 املعتمد يف املرسوم املذكور. 

ناف  وماذا عن املوقف اللبناين الحايل من مســألة اســت
مفاوضات الرتســيم البحري، أجابت االوســاط بأنّه علينا 
انتظار ما ســيكون عليه موقف رئيــس الجمهورية العامد 
ميشــال عون ووزير الخارجية األسبق جران باسيل اللذين 
يُقال إنّهــام يُفاوضــان األمريكيني أمالً برفــع العقوبات 
األمريكية املفروضة عى باســيل، فيام يبقى رئيس مجلس 
النّواب نبيه بّري عى موقفه األص الذي يُر األمريكيني 
باملصادفــة، وال يزال حزب الله اىل جانــب بّري. يف الوقت 
الذي يريد فيه الجيش اللبناين والوفد العســكري املفاوض 
والخراء واألكادمييون رفع الســقف لحصــول لبنان، من 
وجهــة نظرهم، عى حقوقه البحريــة كاملة،«علامً بأنّني 
شخصياً لســت مع تخوين أي طرف من األطراف«، عى ما 
قال ميقايت، »كون مصلحة لبنان وشعبه هي األساس فيام 
يتعلّق بالرثوة النفطية التي تتصارع عليها الدول الكرى يف 

العامل، أينام ُوجدت«.  
ناف املفاوضات غري املبــارشة، أكّدت  وعــن موعد اســت
األوساط نفسها بأنّه ســيكون أقرب ماّم نتصّور، سيام وأّن 
الواليات املتحدة وكذلك العدو اإلرسائي مستعجالن خصوصاً 

بعد دخول رشكة »هاليرتــون« األمريكية عى خط التنقيب 
يف املنطقة الحدودية، وتوقيعها عقداً مع العدو للتنقيب عن 
النفط والغــاز فيها. علامً بأّن لبنان قّدم خطاباً لألمم املتحدة 
ومجلس األمن الدويل طالب فيــه بوقف أعامل التنقيب يف 
املنطقة املتنــازع عليها مع »إرسائيــل«، والتأكّد من أّن هذه 

األخرية ال تقع يف املنطقة املتنازع عليها.  
وتقول االوساط بأّن رشكة »هاليرتون« أمريكية لهذا عاد 
ناف املفاوضات اىل الواجهة فور توقيع العقد،  موضوع است
فيام رشكة »إنرجني« اليونانية التي يُفرتض أنّها بدأت عملها 
، عى ما كان  بالقرب مــن البلوك 9 منذ أواخر حزيران املا
يتّم التحذير منه كمهلة نهائية لتوقيع املرسوم 6433، مل يتّم 
اإلعرتاض عى وصولها كون أحداً مل يهّز ساكناً، هذا ألنّنا يف 
لبنان، مع األسف، عى ما عّقبت االوساط، نرقص عى إيقاع 
األنغام الغربية، فعندما يبدأ العــزف نرقص، وعندما يتوّقف 

نتوّقف.  
وعن الحّل املتوّقع التوافق عليه خالل املفاوضات املنتظرة، 
تجد األوســاط عينهــا، بأنّه قد يكون ليــس بتطبيق »خط 
هوف« الذي تتمّسك به الواليات املتحدة كوسيط فيها، والعدو 

اإلرسائيــ كطرف ثان مفاوض، واملرفــوض من قبل لبنان 
أساساً منذ ســنوات، والذي ينّص عى تقاسم املثلث البحري 
املتنازع عليه الذي تبلغ مساحته نحو 860 كلم2 وينّص عى 
 ، إعطاء لبنان نحو 500 كلم2 منه و360 كلم2 للعدواإلرسائي
إمّنا »خط هوف معــّدل«.. فحصول مثل هذا األمر يوحي بأّن 

الجميع قد ربح وأّن الجميع قد تنازل. 
وأوضحت األوساط نفسها أنّه خالل املفاوضات الحدودية 
غالباً ما يتّم رفع الســقف من أجل الحصــول عى الحقوق 
الفعلية وعدم خســارة أي جزء منهــا، ويف حالة لبنان فإّن 
الخــط 29 هو للتفاوض بشــأنه، وال مُيكــن اعتباره الخط 
النهــايئ للحدود اللبنانيــة يف املنطقــة البحرية من دون 
الكشــف عاّم تضّمنه التقرير الريطاين، وعن املســتندات 
القانونية التي من شــأنها تدعيم وتثبيــت موقف لبنان. من 
هنا، فإّن عدم حصول لبنان عى مساحة الـ 2290 كلم2 التي 
يعترها الوفد العسكري اللبناين منطقة النزاع »الجديدة« مع 
، وفق اإلحداثيات التــي أو بها التقرير  العــدو اإلرسائي
الريطاين، ال مُيكن اعتباره تنازالً من قبل لبنان، عن جزء من 
ثروته النفطية،كام ال مُيكــن تخوين أي من األطراف املعنية 
بالتفاوض ما دام الهدف اكتساب أكر مساحة ممكنة لصالح 

لبنان يف املنطقة املتنازع عليها.  
ولفتت االوســاط اىل أّن الخطأ الذي ارتكبه العســكريون 
هم بأوراقهم مســترتة اىل حني استالمهم ملف  هو احتفا
ن فيهم  الرتسيم، وعندما استلموه أحرجوا السياسيني منه 
بّري، وأضافت االوساط أنّهم كانوا ينّسقون معا لرئيس عون 
وباســيل، ولكن بعد فرض العقوبات األمريكية عى باســيل 
وقف لبنان من الرتسيم تغرّي موقف  )ومنها ما له عالقة 
باسيل والرئيس عون وســحبا الدعم من الوفد. كام ال مُيكن 
1 ترشين، فيام التقرير الريطاين  نسيان موقف الجيش من 
ال يزال مســتوراً، وهو الخطأ الذي مُيكن تعميمه عى الكثري 
لف الرتســيم لعدم نرشه، كون لبنان استقدم  من املعنيني 
الرشكة الريطانية لوضعه ومن ثّم الستخدامه كونه يتضّمن 

حقائق مستندة اىل القوانني الدولية.  
أّما املواجــة األمنية التي مُيكن أن تحــدث بني الجيش أو 
املقاومة العدو اإلرسائي يف حــال بدأت الرشكة األمريكية 
عملها يف التنقيب يف منطقــة النزاع، أي بالقرب من البلوك 
9 الذي تشــري التوّقعات اىل أنّه يضّم كميات هائلة من الغاز، 

اً هي يف الحسبان وواردة.  فدا

الـــتـــبـــريـــد« يــشــمــ لــبــنــان ــيــة و  ــال ــق ــت ــة ان ــرحــل ــي م املــنــطــقــة فـ
اقتصادياً سيترجم  الريا  مع  م  والتفا بيروت..  في  اللهيان  عبد 

ع ضاحي

امللف اللبناين عاد اىل واجهــة االهتامم الدويل، 
ال ســيام الفرنيس واألمرييك مع تشكيل حكومة 
الرئيــس نجيب ميقايت الثالثــة، واالخرية يف عهد 

رئيس الجمهورية العامد ميشال عون .
املنر  الخارجيــة األوىل مــن  ومع االطاللــة 
الديبلومــايس األورويب األول يف العامل، والخامس 
عامليــا، عى اعتبار ان فرنســا من بني الخمســة 
الكبار الفاعلني يف مجلس األمن، تتوقع اوســاط 
ديبلوماسية رفيعة يف محور املقاومة ان يقود لقاء 
»االليزيه« بني ميقايت و«عراب« الحكومة والتسوية 
الحالية الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون، اىل فتح 
«، وانتظار  الداخ التريــد  أمام »حكومة  األبواب 
االســتحقاقات الكرى يف املنطقة. وتشري اىل أن 
»تكملة« املبادرة الفرنسية »املاكرونية«، هي الجانب 
االقتصادي واملايل ووضع حد للغرق يف مســتنقع 

االنهيار واالفالس اللبناين.
وتلمح االوســاط اىل أن جدول ميقايت سيكون 
مزدحام باللقاءات الخارجية يف مطلع ترشين األول 
املقبل، وقد تكون قطر والكويــت وتركيا املحطات 

القادمة عى روزنامته، عى ان تكون زيارة السعودية 
ترجمة للتقارب بني طهران والرياض.

ويف السياق تكشف االوساط، ان اللقاء االخري بني 
ممث إيران والسعودية كان ايجابيا برعاية العراق، 
رغم ان االتفاق عى امللف اليمني معقد ويتطلب وقتاً  
نظراً لتشعب ملفاته األمنية والعسكرية والسياسية 
واإلمنائية واالغاثية، واعادة األعامر، بعد وقف الحرب، 
وصوال اىل شكل املصالحة الداخلية اليمنية والنظام 
السيايس للسلطة. وتضيف االوساط انه قد يكون 
لبنان والعراق وسوريا من امللفات االسهل، والتي قد 
تستفيد اقتصاديا من تقارب طهران والرياض املتقدم، 
والذي سيســتفيد من مرحلة انتقالية يف املنطقة، 
وتليهــا مرحلة تريد قبل »التســوية الكرى« بني 

امريكا وايران حول امللف النووي اإليراين.
التريــدي والتهدوي، يصل  املناخ  ومواكبة لهذا 
اىل بريوت نهاية أيلول الجاري وزير خارجية إيران، 
اللهيان،  م، حســني أمري عبد  الديبلومايس املخ
والعائــد من لقاءات ماراتونيــة التي عقدها خالل 
الفرتة الزمنية القصرية التي اقامها يف نيويورك، عى 
ا  هامش اجتامعات الجمعية العامة لالمم املتحدة، 
فيها وزير الخارجية السعودي، ناهيك  يشخصيات 

طلبت لقاءه.

ويحمل معه عبد اللهيان خالل جولة تشمل سوريا 
ولبنان حصيلة هذه اللقاءات، وســيعكس املناخات 
االيجابية املقبلة عى املنطقة والتي ستضمن انجاز 
اســتحقاقات لبنان االنتخابية والرئاسية يف مناخ 
تريدي، كام سيستفيد لبنان من األجواء االيجابية 
لرتجمتهــا ماليــا واقتصاديا خصوصــا يف ملف 
التفاوض مع صندوق النقد الدويل واالفرا عن قسم 

من قروض مؤمتر سيدر واأللفة 11 مليار دوالر.
وتتوقع االوســاط ان يواكب التقارب اإليراين  
الســعودي تهدئة اعالمية وسياســية، ولن يكون 
حزب الله ومحور املقاومة بعيدين عنها مواكبة لهذه 

االيجابيات، والتي قد تظهر مفاعليها خالل اسابيع.
واشــارت االوســاط اىل ان الحكومــة بدورها 
ستســتفيد من التريــد الحاصل اقليميــاً ودولياً، 
وســيكون طرح امللفات الشائكة عر لجان وزارية 
مصغرة او »ميني مجلس وزراء«، وستعقد تفاهامت 
وتذلل العقبات مع »القيادات السبعة«، وقبل عرضها 
عى مجلس الوزراء القرارها رسيعاً، ومن دون الغرق 
يف الســجاالت او العرقلة، ولكون الوقت ضاغطا 
واالستحقاق االنتخايب النيايب اصبح داهامً، بعد اقل 
2 آذار 2022  من  اشهر مع تردد تقريب املوعد اىل 
وليس 8 ايار 2022 بسبب حلول شهر رمضان املبارك.    

: نــأمــ أن يــكــون الــشــعــب ومــعــانــاتــ  ــ ــل حـــز ال
باألفعال تــقــرن  وأن  الحكومة  عم  أولــويــات  مــن 

ــ قــوة  ــبـ ــة أصـ ــاومـ ــقـ »مـــحـــور  املـ
» ــهــا حــســا ــحــســب ل  إقــلــيــمــيــة ي

وت  وصــــــــــــول بــــــــاخــــــــرة مـــــحـــــمـــــلـــــة بــــــــاملــــــــا
مـــــــــن إيـــــــــــــــــران إلــــــــــــى مـــــــرفـــــــأ بـــــانـــــيـــــا 

أعلنــت العالقات اإلعالمية يف حــزب الله يف بيان، »وصول الباخــرة الثانية املحملة 
باملازوت والقادمة من الجمهورية اإلســالمية يف إيران عند الســاعة العارشة من مساء 

، إىل مرفأ بانياس«.  أمس االول )الخميس

أكـــد  ــر  ــ ــول وغــ ــا...  ــ ــي ــ ــرك ــ ت ار  الـــجـــيـــ  ــد  ــائـ قـ
ــات  ــدي ــح ــت ــة ال ــه ــواج ــم دعــــم بـــــالده لــلــجــيــ ب

ــيــة  ــا األمــن ــ ــ ــيــم عـــر مـــع بـــري األوض ابــرا
ــاون  ــع ــت ــز ال ــزي ــع ــ ت ــروج ســب ــ ــن ــ ــر ال ــي ومــــع ســف

لبى قائــد الجيش العامد 
جوزاف عــون دعوة نظريه 
الرتيك  الجيش  أركان  رئيس 
ال يشــار غولر لزيارة  الج
دولة تركيا، بهدف بحث سبل 
استمرار دعم الجيش وتعزيز 

العالقة بني الجيشني. 
عون  للعــامد  وأقيمــت 
مراسم استقبال رسمية يف 
الجيش  أركان  رئاســة  مقر 
غولر  التقى  حيــث  الرتيك، 
تتعلق  شــؤونا  معه  وبحث 

باملؤسسة العسكرية.
للجيش  بالده وجيشــه  »دعم  وأكد غولر 
ل  اللبناين الــذي يواجه تحديات كثرية يف 

هذه الظروف االقتصادية التي يعيشها لبنان 
حاليا«.

من جهته، شــكر العامد عون غولر عى 
دعوته ودعمه للجيش اللبناين.

مجلس  رئيــس  عــرض 
االوضاع  بــري  نبيه  النواب 
العامــة ال ســيام االمنية، 
خــالل اســتقباله يف مقر 
الرئاســة الثانيــة يف عني 
لألمن  العام  املديــر  التينة، 
العام اللواء عباس ابراهيم . 

من جهة ثانية، اســتقبل 
اللواء إبراهيم يف مكتبه قبل 
وجي يف  الظهر، السفري ال
لبنان مارتن اتريفيك، وعرض 
وسبل  العامة  األوضاع  تعزيز التعاون بني السفارة واملديرية العامة معه 

لألمن العام.

ور غولر د الجي ي قا

س ابراهي عا م ابراهي          بر مجت

ــفـــط الـــعـــراقـــي  ــنـ : أيـــــن أصـــبـــ الـ جـــنـــبـــال
غرد رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد 
جنبالط عر حسابه عى »تويرت«: »اين اصبح 
النفــط العراقي ومن هي الــرشكات املكلفة 
استبداله بالفيول من اجل انتا الكهرباء يف 

املصانع اللبنانيــة ؟. غريب هذا التعتيم عى 
هذا املوضوع. قد يكون من املفيد لالمن العام 
اللبناين ان يرسل وحداته الخاصة للبحث عن 

مصري الشاحنات بني االنبار ودير الزور«. 

< 0 « الــــ  الحــتــرام  فــرونــتــســكــا: 
ا موعد فــي  االنتخابات  ــراء  وإجـ

حبيب  ــو  بـ ــنــأت 
ي بمنصبيهما وريا



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
السبت 25  أيلول 2021

الفيديو ارك في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لالمم املتحدة املنعقدة في نيويورك عبر 
حــيــن  ــتــرســيــم واملـــســـاعـــدة عــلــى تــحــمــ أعـــبـــاء الــنــا ــب بــاســتــئــنــاف مــفــاوضــات ال ــال ــط ــان ي ــن ــب عــــون: ل
املهربة األمـــوال  الســتــعــادة  مساعدتنا  ــدولــي  ال املجتمع  على  ــعــول  ون صــالحــات  تــنــفــيــذ..ا مــع  الحكومة 

االقتضاء  عند  بها  تــمــده  أن  املــرفــأ  بانفجار  التحقيق  تساعد  معلومات  تمل  التي  الـــدول  مــن  طلبنا  نــكــرر 
شدد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون عى ان »الحكومة 
اللبنانية تألفت وفق اآللية الدســتورية بعد أزمة سياســية 
طالت، وقــد التزمت تنفيذ اإلصالحــات املالية واالقتصادية 
امللحة واملطلوبة، ومكافحة الفساد، وكانت البداية مع دخول 
التدقيــق املايل الجنــايئ الذي التزمت أمام الشــعب اللبناين 
بادىء الشفافية واملحاسبة،  واملجتمع الدويل بتنفيذه عمال 
يف حســابات مرصف لبنان حيز التنفيذ، وســينطبق عى كل 
الحســابات العامة. ونحن نعول عى املجتمع الدويل لتمويل 
مشــاريع حيوية يف القطاعني العام والخاص من أجل اعادة 

إنعا الدورة االقتصادية وخلق فرص عمل«.
وتطرق اىل موضوع النازحني السوريني واالعباء التي يلقيها 
عى لبنان، وكرر النداء للمجتمع الدويل للمساعدة »ولكن عليه 
بالدرجــة األوىل أن يعمل لعودة النازحني اآلمنة اىل بالدهم. 
ودان أي محاولــة لالعتداء عى حــدود املنطقة االقتصادية 
الخالصة للبنان والتمســك بحقه يف الرثوة النفطية والغازية 

يف جوفها«.
وعرض الرئيس عون للمشاكل التي واجهت لبنان عى الصعد 
الصحية واالقتصادية واملالية واالجتامعية واملعيشية، اضافة 
اىل مأساة انفجار مرفأ بريوت، شاكرا كل املساعدات االنسانية 

التي وصلت اىل أهلنا. 
مواقــف الرئيس عون اتت خالل الكلمة التي القاها باســم 
لبنان، يف اعامل الدورة السادســة والسبعني للجمعية العامة 
لالمم املتحدة املنعقدة يف نيويورك، والتي شــارك فيها رئيس 
الجمهوريــة عر تقنيــة الفيديو، تطرق فيها اىل الواقع الذي 

يعيشه لبنان والتحديات التي تواجهه.

ويف مــا يــ النص الكامــل للكلمة التــي القاها رئيس 
الجمهوريــة:  »أما وقد تألفــت الحكومة اللبنانية وفق اآللية 
الدســتورية بعد أزمة سياســية طالت عى مدى سنة ونيف، 
فإن لبنان دخل معها يف مرحلة جديدة نســعى لتكون خطوة 
واعدة عى طريق النهوض. والحكومة العتيدة تنتظرها ال شك 
تحديات كرى داخلية ودولية لتنال ثقة الشعب وثقة املجتمع 
الــدويل بعد أن نالت ثقة الرملان اللبناين. لقد مر لبنان خالل 
السنتني األخريتني بأصعب أوقاته، بحيث انفجرت يف آن أزمات 
متالحقة، منها املوروث واملتناسل، ومنها الطارىء، وقد طالت 
كل القطاعات، فالسياســات املالية واالقتصادية املعتمدة منذ 
ة عى النمط الريعي، مضاف اليها الفساد والهدر  عقود والقا
املتأيت عن سوء اإلدارة، وانعدام املحاسبة أوقعت لبنان يف أزمة 
مالية ونقدية غري مسبوقة كان من نتائجها ضمور االقتصاد 
وأزمة معيشية خانقة وارتفاع معدالت البطالة والهجرة والفقر. 
وقد التزمــت الحكومة تنفيذ اإلصالحات املالية واالقتصادية 
امللحة واملطلوبة، ومكافحة الفساد، ووضع خطة تعاف مايل 
يف إطار استكامل التفاوض مع صندوق النقد الدويل، ترتافق 
مع خطة لتعميم شــبكة األمــان االجتامعي، وخطة اصالح 

القطــاع املــرصيف وإعادة 
هيكلته حيث يلزم واستكامل 
تنفيذ خطة قطاع الكهرباء.« 
وتابــع »وكانــت البداية 
مــع دخول التدقيــق املايل 
الجنايئ يف حسابات مرصف 
لبنــان حيز التنفيــذ بعد أن 
اســتكملت كل اإلجــراءات 
الالزمة، وسينســحب عى 
كل الحســابات العامة. هذا 
أمام  التزمت  الــذي  التدقيق 
واملجتمع  اللبناين  الشــعب 
بادىء  الدويل بتنفيذه عمال 
الشفافية واملحاسبة. ونحن، 
وإذ نعول عى املجتمع الدويل 
يف  حيوية  مشاريع  لتمويل 
والخاص  العــام  القطاعني 
من أجل اعادة إنعا الدورة 
االقتصاديــة وخلــق فرص 

عمل، فإننا نعول عليه أيضا يف مساعدتنا عى استعادة األموال 
املهربة واملتأتية من جرائم فساد«.

 أعباء النزوح ومفاوضات الرتسيم  

وأكد عون »لقد ساهمت حروب املنطقة من حولنا يف تفاقم 
أزماتنا، وخصوصا الحرب السورية التي أرخت بثقلها علينا سواء 
من ناحية الحصار املفروض والذي حرم لبنان من مداه الحيوي 
أو مــن ناحية متدد اإلرهاب عــى أرضنا، أو من ناحية األعداد 
الضخمة للنازحني السوريني الذين تدفقوا اىل لبنان، وقد بلغت 
األرقــام حتى اليوم ما يتخطى املليون ونصف املليون نازح. لقد 
رفعــت الصوت عاليا من عى جميع املنابر وتحديدا منر األمم 
املتحــدة بالذات عارضا النتائج الكارثية املرتتبة عن النزوح عى 
جميــع النواحي اقتصاديا اجتامعيا صحيا وأمنيا، وناشــدت 
املجتمع الدويل مســاعدتنا عى تأمني العودة اآلمنة للنازحني 
ولألسف مل يستجب أحد ملناشــداتنا، واستمر منح املساعدات 
للسوريني يف أماكن إقامتهم يف لبنان عوضا عن إعطائهم إياها 

يف وطنهم، مام يشجعهم عى البقاء حيث هم«.
أضــاف »اليوم، وفيام لبنان يقاوم ليعيش ويســتمر، أكرر 
النــداء، نعم عى املجتمع الدويل أن يســاعد لبنان عى تحمل 
األعبــاء املرهقة الناتجة من أزمة النزوح ولكن عليه بالدرجة 
األوىل أن يعمل لعودة النازحني اآلمنة اىل بالدهم. ولبنان، الذي 
وضــع خطة متكاملة لهذه العودة، يؤكد موقفه الرافض ألي 
شكل من أشــكال إدما النازحني، كام يجدد موقفه الرافض 
ني الفلسطينيني انطالقا  ألي شــكل من أشكال التوطني لالج
ورة حل القضية الفلســطينية وفق القرارات الدولية  مــن 

ذات الصلة ال ســيام تلك التي تضمن حق العودة. يف املقابل، 
تبقى التهديدات اإلرسائيلية املســتمرة ضد لبنان، الهم الشاغل 
للدولــة اللبنانية، وآخر مظاهرها يتصل بالســعي اإلرسائي 
للتنقيب عــن النفط والغاز يف املنطقــة املتنازع عليها عى 

الحدود البحرية«.
وتابع »ولبنان يدين أي محاولة لالعتداء عى حدود املنطقة 
االقتصادية الخالصة التي يتمســك بحقه يف الرثوة النفطية 
والغازية يف جوفها، ال ســيام وأن أعامل تلزيم التنقيب بدأت 
منذ أشهر ثم توقفت نتيجة ضغوط مل يعد مصدرها خافيا عى 
ناف املفاوضات غري املبارشة  أحد. ويطالب لبنان ايضا باســت
من أجل ترسيم الحدود املائية الجنوبية وفقا للقوانني الدولية 
ويؤكد أنه لن يرتاجع عنها ولن يقبل أي مساومة. ودور املجتمع 

الدويل أن يقف إىل جانبه«.

 مأساة انفجار املرفأ  

ب وباء كوفيــد-19 العامل  وقــال الرئيس عــون »لقد 
بنتائجه الكارثية عى الصحة واالقتصاد والرتبية وسواها من 
القطاعات، أما يف لبنان فكانــت تداعياته أضعافا مضاعفة 
ألنها زادت عى أزماته أزمات وملا تزل، فعى الرغم من تعاطي 
الســلطات املعنية واألجهزة الصحية مــع الوضع الطارىء 
بحرفية واســتباقية جعلت أرقام اإلصابات تبقى ضمن األطر 
املقبولــة، ولكن التداعيات كانت صعبة جــدا عى االقتصاد 
ل النقص املتصاعد  املرتنــح أصال، وعى القطاع الصحي يف 
يف األدوية ويف املســتلزمات الطبية ويف املحروقات، إضافة 
اىل النــزف البرشي يف ميدان الطــب والتمريض والناتج عن 
الهجرة ألســباب اقتصادية. أما من ناحية التلقيح فيســجل 

للبنان أنه كان من الدول الســباقة يف هذا املضامر، وقد بلغت 
ة، ونعمل لتتخطى  نســبة امللقحني حتى اليــوم ثالثني يف امل

ة يف نهاية العام«. األربعني يف امل
أضــاف »ويف خضم تلك األزمات جاءت كارثة انفجار مرفأ 
بــريوت لتفاقم املعاناة، واليــوم وبعد م أكرث من عام ال 
تزال عاصمتنا ســاكنة معتمة وال تزال مدينة منكوبة. نريد 
لقلب وطننا ان يعود نابضا، ونريد أيضا أن يعود مرفأ بريوت 
مركز استقطاب. نشكر كل املساعدات االنسانية التي وصلت 
اىل أهلنا، وتبقى الحاجة امللحة اليوم اىل مســتلزمات إعادة 
االعامر واالمناء، ونرحب بأي جهد دويل لتأهيل وتطوير املرفأ 
وصوال اىل إعادة التشــغيل الكامل له وفقا للقوانني املرعية 

اإلجراء«.
وأكد »إن التضامن الدويل مع عاصمتنا ومع شعبنا مشكور، 
وقد ساهم يف بلسمة بعض الجراح، ولكن املساعدة التي تريدها 
بريوت أيضا هي يف ما قد يطلبه التحقيق ملعرفة الحقيقة إنفاذا 
للعدالة. فعزاء أهايل الضحايا وبلسم اآلم الجرحى ال يكتمالن 
إال بإحقــاق العدالة. إن القضاء اللبناين يحقق يف مســببات 
روفه، ويف املســؤوليات اإلدارية، ولديه العديد  االنفجــار و
من املدعــى عليهم ومن املوقوفني. ويبقى أن يظهر التحقيق، 
وهــو ال يزال رسيا، من أين أتت املــواد املتفجرة، وملاذا دخلت 
نــا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف وراءها، هل  اىل مرف
ا لحظة التفجري؟ من هنا نكرر  التقطت األقامر الصناعية شي
طلبنا من الدول التي متلك معلومات وبيانات تســاعد التحقيق 

أن متده بها عند االقتضاء«.

 »أكادميية االنسان للتالقي والحوار«

وقال: »لقد أدت أزمات العامني املنرصمني يف لبنان والعامل، اىل 
تأخري اســتكامل اإلجراءات املتعلقة بإنشاء »أكادميية االنسان 
للتالقــي والحوار« التي أطلقتها من عى منر األمم املتحدة يف 
201، والتي حازت  دعم الجمعية العامة يف العام 2019  العام 
، غري ان ســري األحداث واحتدام  وجب القرار رقم 3/344 و
الرصاعــات يف املحيط يعيدان التأكيد عى أهمية هذه املبادرة، 
وما نتوخاه منها عى صعيد التواصل االنســاين والحضاري. 
تم تخصيص قطعة أرض واســعة قريبة من بريوت الستقبال 
األكادميية، وبدأ إعداد الدراســات الالزمة ملبارشة أعامل البناء. 
وأدعو الدول الصديقة والشــقيقة كافة لالنضامم اىل تلك التي 

أعربت عن رغبتها بتوقيع اتفاقية انشاء األكادميية«.
وختم الرئيس عون »إن »الصمود من خالل األمل« الشعار الذي 
اخرتمتوه لهذه الدورة ليس عنوانا إنشائيا بالنسبة للشعب اللبناين 
بل هو حياة معاشــة يوميا، فالصمود هو مســرية حياتنا، ومل 
يحدث يوما أن خبا أملنا أو خفت نور رجائنا. وعى الرغم من كل 
يس التي تطوقنا فإن شعبنا يكافح من أجل  الصعاب واألزمات وامل
غد أفضل. ولبنان الذي يحاول بعناد أن يشق طريقه نحو التعايف 

يعول عى التضامن الدويل معه لتحقيق أهدافه«. 

را داال ون ت  تقنية الفيديو                                                                 ل ون يلقي 

حكومة ميقاتي امام تحديين...  تنج في مهمتها  
 رشبل االشقر

ال شك أن لبنان مير منذ حواىل السنتني بأسوأ أزمة إقتصادية 
ماليــة إجتامعية يف تاريخه الحديــث والقديم. هذه األزمة 
لها سببان: ألســبب األول هو السياسات اإلقتصادية واملالية 
املتبعة منذ ثالثني عاما، أضف اىل ذلك الفســاد عر الصناديق 
والسمرسات. أما السبب الثاين فهي سياسة الرئيس األمرييك 
الســابق دونالد ترمب ووزير خارجيتــه بومبيو اللذان فرضا 
ناً منهام أن الشــعب  عقوبات مالية وإقتصادية عى لبنان، 
اللبناين ســينقلب عى حزب الله وعى حليفه الرئيس ميشال 

عون.
ميكــن القول أن هذا املخطط نجــح يف إفقار حوايل 80 % 
من الشــعب اللبناين وفقدانه القســم األكر من جنى عمره، 
أضــف اىل ذلك األزمــات الخانقة يف املحروقات وبعض املواد 
الغذائية و الدواء واملستلزمات الطبية. لكن هذه األزمة الخانقة 
أصابت أيض اىل حد كبري القاعدة الشعبية لحزب الله والقاعدة 

الشعبية للتيار الوطني الحر بزعامة جران باسيل.
وما زاد الطني بلة، كان إنفجار مرفأ  بريوت  يف 4 آب 2020 
ما أدى إىل إستشهاد أكرث من 230 ضحية وجرح أكرث من 6000 
ات املاليني من الــدوالرات. كان لإلنفجار  ار  شــخص وأ
تداعيات سياســية خطرية، حيث يف 9 آب اســتقالت حكومة 
حسان دياب وبقيت ترصّف األعامل باملعنى الضيق مدة 13 شهرا، 

فيام كان لبنان واللبنانيون يسريون عى درب الجلجلة. 
وبعــد محاوالت عدة لتشــكيل حكومات باءت بالفشــل، 
نجح الرئيس نجيب ميقايت بالتنســيق والتشــاور مع رئيس 
الجمهورية من تشــكيل حكومة مــن 24 وزيرا، يقال عنهم 
تكنوقراط ومحايدون، لكن  تبني بعد التشــكيل أنهم ليســوا 

محايدين بتاتا.
 لعبت فرنســا الــدور األبرز يف تشــكيل الحكومة بضوء 
ســاعدة لبنان حينام  أخ أمرييك، ووعد املجتمع الدويل 
تبــدأ الحكومة الجديدة اإلصالحات. وبحســب صندوق النقد 
الدويل فاألولويات ستكون كالتايل: الكهرباء، املرفأ ) األرجح 
أن تحصل فرنســا عى املرفأ  املطار، البنــى التحتية، املياه، 

اإلتصاالت، القطاع اإلستشفايئ  والقطاع التعليمي...
هذه املشاريع ستتم حســب نظام  BoT أو PPP ولن تسلّم 

الدول والصناديق املانحة وال فلس للدولة اللبنانية.

ساعدة لبنان ماليا، بل يريد أيضا   املجتمع الدويل لن يكتفي 
أن يتخلص من  أكرثية هذه الطبقة السياســية الفاسدة عر 
اإلنتخابات النيابية املقبلة. فالدول الكرى والدول املعنية بدأت 
بتنظيم و متويل مجموعات من ال NGOs، و بحســب مصادر 
ديبلوماســية غربية، فإن الساحة الشيعية ستشهد مفاجأة 

غري محسوبة من قبل الثنايئ الشيعي.
ويؤكــد مصدر ديبلومايس رفيع غريب أنه مل يعد باإلمكان 
وصول أي من جران باســيل وســليامن فرنجية اىل ســدة 
الرئاســة، ألن الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا والسعودية 
لن تسمح بعد تجربة الرئيس عون بإيصال رئيس يكون حليفا 

لحزب الله.
إذأ حكومة ميقايت أمام تحديني كبريين:

- بــدء باإلصالح قبل الذهاب اىل صندوق النقد الدويل الذي 
ســتكون رشوطه قاسية جدا، حتى ميكن وصفها بالوصاية 
الدوليــة اإلقتصادية واملالية، إضافــة اىل الذهاب اىل الدول 

املانحة عر مؤمتر سيدر.
- إجراء إنتخابات نيابية يف موعدها، عى أن تكون شفافة 

ونزيهة تحت إرشاف مراقبني من اإلتحاد االورويب.
لبنان أصبح يف الزاوية إقتصاديا و ماليا و إجتامعيا،وأصبح 
تحــت وصاية أمريكية أوروبية أكر مســاهمني يف صندوق 
النقد الدويل، ومل يعد يهم الشــعب اللبناين سوى حياة كرمية 
له وألطفاله،وســوف يفرض عى لبنان إجراءات قاسية جدا 
في القطاع العام، كام  كإنهاء خدمات عــى األقل نصف مو
وإعادة هيكلة املصارف مع ما يرتتب من هذا اإلجراء عى أموال 

املودعني.
ة  أما الناحية اإليجابية، فسيفرض صندوق النقد الدويل هي
مة عى وزارة الطاقة واملياه، كام سيعمل عى إعادة هيكلة  نا
اإلقتصاد اللبناين حيث سيحوله من إقتصاد ريعي اىل إقتصاد 
منتــج، خاصة يف مجال الـ start up أو التكنولوجيا الرقمية، 
حيــث يــرع الجيل الجديد يف  هذا املجــال، دون أن نن أن 
الصندوق سيدعم الصناعات التقليدية والقطاع السياحي كون 

لبنان بلدا سياحيا بإمتياز.
أيا تكن العذابات التي تنتظر لبنان، فإن الطبقة  السياســية 
الحاكمــة منذ ثالثني عاما وحتى اليوم هي التي أوصلت البالد 
ة  اىل اإلفالس من خالل فســادها وجشعها ورهاناتها الخاط

وحكم اإلقطاع والعائالت.

ــوف  ــوغــدان ــي فــرنــجــيــ الــتــقــى ب طــون
باملنطقة  االعتدال  حماية  على  وتشديد 

زار النائب طوين فرنجيه والوزيران السابقان يوسف سعادة 
وميشال نجار روسيا يف زيارة رسمية، حيث كان اجتامع مع 
املبعــوث الخاص للرئيس الرويس إىل الرشق األوســط ودول 

أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وتناول البحث، بحســب بيان، »االوضاع يف لبنان واملنطقة 
عــى مختلف االصعدة . وكان متن من قبل الجانبني ان يتمكن 
لبنان من الخرو من ازمته، ال ســيام مع تشــكيل الحكومة 
الجديــدة التي قد تؤدي دورا يف هــذا االطار، كام كان هنالك 

تشــديد عى اهمية الدور الــرويس يف حامية االعتدال يف 
املنطقة«.

عا م بوغدانو را مجت د ا رنجي والو

بو حبيب التقى دل كول 
وسفريي روسيا وقرص

الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
واملغرتبني عبداللــه بو حبيب يف 
مكتبه بالوزارة، ســفري روســيا 
الفيديرالية الكسندر روداكوف الذي 
نقل التهاين مــن نظريه الرويس 
ســريغي الفروف، وقال: »ناقشنا 
أمــورا عديدة، منهــا دولية. كام 
بحثنــا يف العالقــات الثنائية بني 
لبنان وروســيا، الننا نود ان تعود 
هذه العالقــات اىل ما كانت عليه 

قبل االزمة«.
كام التقى بو حبيب سفري قرص 
لدى لبنان بانايوتيس كريياكو يف 
زيارة يروتوكولية، تم خاللها البحث 
يف الزيارة التــي قد يقوم بها اىل 
لبنان يف وقت الحق وزير خارجية 
قرص نيكوس خريستودوليديس .
الدولية  القوة  وبحث مع قائــد 
العاملة يف جنوب لبنان ســتيفانو 
املتعلقة بعمل  القضايــا  دل كول، 

اليونيفيل«. 

ريا بحثت ومويرو 
كيفّية دعم

»التنمية اإلدارية«
اســتقبلت وزيرة الدولة لشؤون 
التنميــة اإلدارية الســفرية نجال 
ريــا عســاكر يف مكتبها يف 
لرنامج  املقيــم  املمثل  الــوزارة، 
األمــم املتحدة اإلمنــايئ يف لبنان 
)UNDP سيلني مويرو، حيث جرى 
عــرض تفصي لرنامج مكافحة 
الفســاد وهو برنامج مشرتك بني 
الجانبــني، باالضافــة إىل خطة 
الطريق املوضوعة وذلك من خالل 
دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

للمحاور االتية:
1- الهيكلية املؤسسية لإلرشاف 
عى اسرتاتيجية مكافحة الفساد..
2- تطبيق سلة القوانني ملكافحة 
الفســاد مثل الحق يف الوصول إىل 
املعلومــات، الترصيــح عن الذمة 

املالية.
ة  3- كيفيــة دعم انشــاء الهي

الوطنية ملكافحة الفساد.
4- دعــم العمل عى املســتوى 
للحــد مــن مخاطر  القطاعــي 

الفساد.
كــام تطرق البحــث اىل كيفية 
دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
لوزارة التنمية اإلدارية يف مجاالت 

عديدة.  

مسمو  غير  بالنار  واللعب  محرقة  البلد  قبالن: 

ــ حــــذر مـــن االســـتـــرخـــاء األمــنــي  ــل فــضــ ال

تنــاول املفتي الجعفري املمتاز  الشــي 
أحمد قبالن  خالل خطبة الجمعة يف بر 
الراجنة، ما يُثار حول قضية انفجار  املرفأ، 
وما يتعلــق باملحقق العديل  الرئيس  طارق 
احة  بيطار، وقال: »بكل محبة وأخوة و
وصدق، إن البلد محرقة، واللعب بالنار غري 
مســموح، وبلدنا ال يتحمل  ديتليف ميليس  
جديدا، واملطلوب »فائض حقيقة ال فائض 

دعاية وتلفيقات«.
ورأى قبــالن، أن »لعبة املطب األمرييك 
مكشــوفة، وما يتم ضّخــه عر االعالم 
والتواصل االجتامعي والشــارع عن شهود 
ة تلفيقية  « هو بي زور بنسخة املدعو »كش
خطرة التهام سيايس خطر«، معترا أن »ما 
تكّشف من قضية نيرتات البقاع وآل الصقر، 
وما جرى من  تحقيق  بقضية املرفأ، ونوعية 
االستجوابات، وطريقة إدارة امللف، ومن أين؟ 
ن يبدأ؟ كل ذلك يزيد بشدة من الشكوك  و
القويــة للتلفيق، ويدفــع للمطالبة بعزل 
املحقق البيطار، ألن البلد منفوخ بالطبخات 
الفاسدة وال نريد طّباخني من نوعية ديتليف 
ميليــس، ونصيحة من القلــب: تذكّروا أن 
األمريكان رسعان ما يضّحون بوكالئهم من 

أجل مصالحهم، فهي أولوياتهم«.

وأكــد أن »كل مــا يف هــذا البلد يحتا 
اىل إصــالح، بدًءا من نظامه الســيايس، 
واملصلحــة يف هذا البلد أن نكون مواطنني 
بعيداً عن الطائفية، واألهم أن املشكلة تكمن 
يف إنقاذ البلد من االرتطام، مع أّن الصيغة 
والعقلية السياسية نفسيهام هي الكارثة 
بحــّد ذاتها عى البلد، واملطلوب مّنا جميعاً 
سياســيني ودينيني، أن نبدأ ورشة تفكري 
إنقاذية إلصالح النظام السيايس املسؤول 
عن األزمات املرتاكمة التي حلّت بلبنان منذ 

عرشات السنني«.
وتوّجــه للحكومــة الحاليــة بالقول: 
ورة  »العالقة الســليمة مع ســوريا 
معيشــية واقتصادية إنقاذيه، ولبنان بال 
سوريا بلد مأزوم بل مشطوب عن الخريطة، 
خاصة أّن واشــنطن بدأت فتح األبواب مع 
دمشــق بطريقة أو بأخرى، واملطلوب أن 
نكون لبنانيني بشــدة، ألن االستثامر مع 
االمريكان قد يكشــفنا عــن واقع كار 
ككارثة أفغانستان أو كالخيانة التي تعرّضت 
لها باريس من واشنطن بخصوص صفقة 
رشاء الغواصات االســرتالية، فالحذر ال بّد 
منه خاصة يف زمن تغيري الرؤوس وبازار 

الصفقات«.

أكد الســيد ع فضل الله، يف خطبة 
صــالة الجمعة، من عى منر مســجد 
اإلمامني الحســنني يف حارة حريك، ان 
»البداية من لبنان الذي حدث فيه ما كان 
متوقعا من نيــل الحكومة ثقة املجلس 
ا  النيــايب بناء عى بيانهــا الوزاري 
يجعــل الحكومــة يف مواجهة امتحان 
عســري أمــام اللبنانيني الذيــن يعانون 
عــى الصعيديــن املعيــيش والحيايت، 
وينتظــرون املعالجة الرسيعة ألزماتهم 
امللحــة. إن اللبنانيــني ال ينتظرون من 
الحكومــة أن تعالج كل األزمات ولكنهم 
يريدون أن يروهــا جادة يف معالجتها، 
وأال يقترص دورها عى املسكنات، وهي 
وإن حظيــت بالثقة من املجلس النيايب، 
إال أن األهــم أن تســتكملها بالثقة من 
الشــعب اللبناين وهم لن يعطوها الثقة 
إن مل يــروا فيهــا الجدية والشــفافية 
المهم  ب والشعور  جانبهم  إىل  والوقوف 

ملعالجتها«.   والسعي 
وتابــع »إننــا قلناها ســابقا ونقولها 
اليــوم: إن أمام القوى السياســية فرصة 
مثينة لتصحيح صورتها التي تشوهت يف 
أذهان اللبنانيني، ال ســيام أنها قادمة عى 

امتحان االنتخابات الذي قد يكون عســريا 
عليهــا إن بقيت عى الصــورة التي هي 
عليها، وهم ينتظرون منها أفعاال ال أقواال، 
وشد عصبهم لن يكون باستنفار غرائزهم 
الطائفيــة واملذهبيــة، بقــدر ما يكون 
بادرات يقدمون بها حلوال لألزمات التي 

يعانون منها أو التخفيف منها«.  
وقال: »إننا أمــام ذلك كله نؤكد عى 
اللبنانيــني جميعــا أن يكونوا عى حذر 
وأال يصيبهم أي اســرتخاء عى املستوى 
األمنــي، ألننا نخ مــام يحصل من 
حوادث ومن اكتشــاف لشبكات وخاليا 
إرهابيــة مــن جهة، ومن فــراغ أمني 
انعكاس  األمنيــة جراء  األجهزة  يصيب 
الوضــع االقتصــادي عليها مــا يؤثر 
يف نوعيــة أدائهــا... ونحن يف الوقت 
الــذي نقــدر لألجهزة األمنيــة دورها 
الــذي تقوم به عى هــذا الصعيد ندعو 
لالنتباه والحذر الشــديد، وليكن الجميع 
ل صعوبــة املرحلة وقلة  خفــراء يف 
املتوافرة. كام نؤكد عى دعم  اإلمكانات 
القــوى األمنية بكل ما هو متاح وممكن 
واملخاطر  التحديات  أمام  ة  لتكون حا

القادمة«.  
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ــون  عـ ن  ا ــى  ــقـ ــتـ الـ الـــــدفـــــا  يـــــــر  و

اســتقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم، النائب اآلن 
عون، وتم عرض األوضاع العامة، والتشديد عى اهمية دور 
الجيش عى املســتوى الوطني، وبخاصة يف هذه الظروف 

التي مير بها لبنان، وفق مكتب سليم االعالمي.

دريـــان  ــالً  ــث ــم ــراعـــي مـــع وفـــد م الـ ار 
عريمــــــط : أكدنا موق املجل الشــــــرعي 
بضــــــرورة رفــــــع الحصانات عــــــن الجميع 

زار وفد ميثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشي عبد اللطيف 
دريان البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
القا الشــي خلدون عرميط، وضم  يف بكريك برئاسة 
عضو املجلس الرشعي اإلسالمي األعى الشي زياد الصاحب 
واألمني العام للجنة الوطنية للحوار اإلســالمي املســيحي 

محمد السامك.
وبعد اللقاء، قال عرميط: »سلمنا الراعي نسخة من القرار 
الذي اتخذه املجلس االســالمي الرشعي والذي حذر فيه من 
االستنســابية يف التحقيقات حول جرمية العرص يف الرابع 
. وأكدنا لغبطته عــى موقف املجلس  من آب العام املــا
ورة رفع الحصانــات عن جميع الذين كانوا يف ســدة  ب
املســؤولية، رئاســية كانت أو وزارية أو نيابية أو إدارية أو 
أمنيــة، وإن تطلب ذلك تعليق بعض املواد الدســتورية ورفع 
الحصانات عن الجميع، وعــدم االكتفاء بالتحقيق بالتقصري 
العادل  التحقيق  يتمكــن  يفي واإلداري. حتى  الو واإلهامل 
والشفاف من أن يصل اىل كشــف الحقيقة الكاملة، متهيدا 

إلحقاق العدالة وإنصاف عائالت الضحايا«.

ون الن  لي مستقب 

ي ور الرا ر ي

فادي عيد

الترسيبات  املؤكد، ومن خــالل  بحكم  بات 
املتأتيــة من بعــض اللبنانيــني املقّربني من 
الســابقني  النواب  بعض  وتحديداً  »اإلليزيه«، 
ممن تربطهم عالقة وثيقة بأحد مستشــاري 
الرئيــس الفرنــيس إميانويل ماكــرون، أن 
موعدها  يف  ســتجري  النيابية  االنتخابــات 
املحــّدد، وأن هذه املســألة طُرحت خالل لقاء 
رئيــس الحكومــة نجيب ميقــايت بالرئيس 
الرئيس  بــأن  ــل معلومات،  الفرنيس، يف 
ماكرون وبعد تكليف ميقايت، شــّدد عليه بأن 
تكون اإلنتخابــات النيابية من صلب أولويات 
الخلفية  للحكومة، وعى هذه  مهامه كرئيس 
تم الرتكيز عــى اختيار وزير الداخلية كقاض 
محايد، باعتبار أن الفرنسيني يرون أن التغيري 
يف لبنان، ال ســيام بعد فشل مبادرة ماكرون 
من قبل الطبقة السياسية الحاكمة، ال يأيت إال 

من خالل اإلنتخابات كمدخل لولو تغيري هذه املنظومة.
 ويُنقل عن املقّربني من مستشار ماكرون، أن وفداً فرنسياً 
قد يأيت اىل لبنان لإلرشاف عى هذا االســتحقاق اإلنتخايب 
من خالل متابعة لصيقــة مع قوى املجتمع املدين والنقابات 
ات الحقوقية والدستورية، ويف هذا اإلطار، فإن باريس  والهي
وبعد لقاء ماكرون ـ ميقايت، ســتعلن عــن خارطة طريق 
السيايس واالقتصادي معه،  للبنان وتعاطيها  لكيفية دعمها 
عزل عن الخالف األمرييك ـ الفرنيس األخري الذي ستكون 

لها تأثريات الدور الفرنيس يف لبنان.
ويكشــف املقّربون أنفســهم، أنه من الطبيعي أن باريس 

لن تتمكّن من تجاوز واشــنطن يف املســائل اإلسرتاتيجية 
والسياســية واإلقتصادية يف املنطقــة، وتحديداً يف لبنان، 
باعتبار أن املبادرة الفرنســية حظيــت بتفويض من اإلدارة 
األمريكية، يف حني أن التســوية التي حصلت بني »اإليليزيه« 
وإيران، إمنا جــاءت بغطاء أمرييك، ولذلــك، فهم دعوا اىل  
ترّقب ملا سيؤول إليه الوضع األمرييك تجاه لبنان، وخصوصاً 
أن سفرياً لبنانياً ســابقاً يف الواليات املتحدة األمريكية، يرى 
أن التصعيد العايل النرة مــن قبل عدد من أعضاء الكونغرس 
وبعض العاملني يف اإلدارة األمريكية، ضد بعض األطراف يف 
لبنان، إمنا هو للتأكيد عى أن واشنطن معنية بامللف اللبناين، 
وال ميكن لباريس أن تســلك نهجاً مغايراً، خصوصاً من خالل 

التواصل مع إيران، ودخولها عى لبنان كالعب 
أسايس.

الخالف  بعد  مبــارشة  جاءت  املواقف  وهذه 
املستحكم بينهام، يضيف الفّربون، مام سيكون 
له تداعيــات الحقة عى املســار اللبناين، من 
خالل الدعوة اىل مؤمتــر دويل، وحّض الدول 
املانحة عى دعم الحكومة امليقاتية. ويف هذه 
الحال، من املؤكد أن  موقف واشنطن تجاه امللف 
اللبناين، وبعد الخالف مع باريس، قد ينسحب 
»املونة«  دول عربيــة وخليجية بحكــم  عى 
األمريكية عى هذه الدول للمشــاركة أو عدمها 

بغية تقديم املساعدات العاجلة للبنان.
ويف إطار آخر، يؤكد هــؤالء، أن اإلنتخابات 
النيابية حاجة دولية، ولكــن هناك قلق حول 
مــا ينتظره لبنــان خالل األشــهر املقبلة من 
اســتحقاقات داهمة، إذ مثة أجواء بأن معركة 
اإلنتخابــات الرئاســية تتجاوز اإلســتحقاق 
النيايب، ولهذه الغاية مثة من يعمل عى تقديم 
ل  اإلنتخابات الرئاســية خوفاً من أي بلبلة قد تحصل، يف 
اإلنقسام الســيايس الحاصل يف البلد، ووجود أكرث من جهة 
تسعى لتعطيل هذه اإلستحقاقات عى خلفية أن الظروف غري 
املؤاتية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وصوالً اىل حسابات البعض 
حول مدى تأثريات »الثورة« وتفجري املرفأ واإلنهيار اإلقتصادي 
يف وضعية مرجعيات سياسية وحزبية، وبناء عليه، كل يقوم 
بحســاباته، ومكامن الخوف تنطبق عى الجميع، وذلك يف 
ضوء مــا يجري تداوله عن أن الضغوطات الدولية تفوق قدرة 
املعطّلني لهذا اإلستحقاق من خالل اإلجامع عى حصوله يف 

موعده املحّدد.

االنــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات بـــــــيـــــــن مــــــيــــــقــــــاتــــــي ومــــــــــــــاكــــــــــــــرون...
واألطــــــــــــــــــــــــــــراف املــــــحــــــلــــــيــــــة تـــــــــــجـــــــــــري حـــــســـــابـــــاتـــــهـــــا

هيام عيد

ترتدي الوعــود التي أطلقها الرئيــس الفرنيس إميانويل 
ســاعدة لبنان عى تأمني دعم دويل وعريب من  ماكرون، 
أجل النهوض من أزمتــه، طابعاً مختلفاً اليــوم بعد زيارة 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت، حيــث تؤكد مصادر نيابية 
مواكبة، أن أي تقدم أو خطــوة أيجابية تقوم بها الحكومة 
عى مســتوى إدارة األزمة اللبنانية، تعني يف الوقت نفسه 
نجاحاً للرئيس الفرنيس، وخصوصاً أنه الرئيس الوحيد الذي 
يقف اىل جانــب لبنان، وما زال متمســكاً بإنجاح مبادرته 
السياســية واملاليــة واإلقتصادية. وتعتر هــذه املصادر، 
أن املوقف الفرنــيس بعد اللقاء مع ميقــايت، هو أكرث من 
داعم للحكومــة، وبالتايل، للدولة، ولكــن هذا الدعم يأيت 
مرشوطاً بتنفيذ الوعود الحكومية، ويف مقدمها وعد إجراء 
اإلصالحات وتأمني مناخ من الشفافية يسمح بأن تبدأ الدول 
املانحة بتقديم الدعم املايل للبنان، والذي سيؤدي إىل تغيري 
املشهد وبشــكل خاص عى الصعيد املايل، بعدما عاد سعر 
الدوالر لالرتفاع يف السوق السوداء خالل اليومني املاضيني.

وإذ تشــّدد املصادر، عــى أن الرئيس ماكــرون قد تعّهد 
ساعدة الحكومة، وبأن فرنسا لن تخذل اللبنانيني،  مجّدداً 
توّجه بشكل مبارش اىل الرؤساء الثالثة اللبنانيني، من أجل 
التأكيد عى مســؤوليتهم املشــرتكة يف مرشوع اإلصالح 
املذكــور، والذي ال يعتــر الرئيس الفرنيس أنه مســؤولية 
حكومة ميقــايت منفردة، وخصوصاً أن الخطوة األوىل يف 
هذا املســار، هي البدء باملفاوضات رسيعاً مع صندوق النقد 
الدويل، وهو امللف الذي يضطلع به راهناً ميقايت شــخصياً، 
وفق ما تكشــف املصادر النيابية نفسها، والتي تتحدث عن 
توافق ما بني الرؤســاء الثالثة حول هذا العنوان، تفادياً من 
تكرار ما حصل مع الرئيس الســابق حســان دياب، عندما 
بارشت حكومته العمل عــى هذا امللف، ومن دون أي غطاء 

. سيايس داخ
 ومــن هنا، فــإن اإللتزام الرئايس الفرنــيس، ال يقترص 
فقط عــى ما تقّدم، تُضيف املصادر النيابية، بل هو يتخطى 
ذلك اىل الســعي إلعادة الرعاية الدولية والعربية من خالل 
استعادة شبكة األمان املالية للواقع اللبناين، الن اإلستقرار 
املايل بفعل املســاعدات الدولية، وبشــكل خاص العربية، 

ســتكون كفيلــة بتحقيق انقالب نوعي يف املشــهد املايل 
اللبناين، مع العلــم أن هذه املهمة، وتحديــداً فتح األبواب 
ا يتخطى  العربية »املغلقة« أمام الحكومة، تقت القيام 
القــرارات والبيانات اىل مبارشة العمــل امليداين من خالل 
ورشــة ترشيعية وحكومية يف آن، وهو ما تدركه كل من 
باريس وبريوت، ويجري العمل عى إطالقه يف األســابيع 
املقبلة، بعدما بــات واضحاً أن الحكومة الجديدة، قد بادرت 
ومنذ اليوم األول، اىل أخذ دورها يف مواجهة كل املشــاكل 
الداخلية، يف ضوء إدراك كل مكّوناتها السياســية أنها تكاد 

تكون الفرصة األخرية لإلنقاذ من اإلنهيار.
والالفت يف املؤمتر الصحايف باألمس عى در »اإلليزيه« 
يف فرنســا، كان، وبحســب املصادر النيابية نفسها، تكرار 
الرئيس الفرنيس لكلمة »ســأحاول«، وهــو ما يخفي يف 
اراً فرنسياً عى اإلســتمرار يف املساعي يف كل  إ طياته 
اإلتجاهات ملســاعدة لبنان ولو تأخــرت النتائج ، عى غرار 
ار الذي أبداه عى مدى األشــهر املاضية من أجل الدفع  اإل
باتجاه تشــكيل حكومة يف لبنان، ولو أن األمر مل يأت وفق 

بالكامل. مبادرته 

ــة«  ــق ــل ــ ــرون فـــي مـــحـــاوالتـــ لــفــتــ األبـــــوا الــعــربــيــة »امل ــاكـ ـــ يــنــجــ مـ

استقبل وزير الرتبية والتعليم العايل عباس 
الكاثوليكية  للمــدارس  العام  األمني  الحلبي 
األب يوســف نرص عى رأس وفد من األمانة 
العامة، يف حضور املدير العام للرتبية فادي 
يرق، وتسلم منهم مذكرة تضمنت »الهواجس 
والعراقيــل التي تقف يف وجــه إقالع العام 
الدرايس بصورة مقبولــة، وذلك نتيجة عدم 
قــدرة األهل عى حمل أعبــاء إضافية، فيام 
املتطلبات  بــني  الرتبوية  املؤسســات  تقف 

خة األهايل«. التشغيلية واملعيشية و
وطالب الوفد ب«تدخــل الدولة من طريق 
تخصيص جزء من املال الــوارد من صندوق 
النقد الدويل للقطــاع الرتبوي الخاص عى 

غرار القطاع الرسمي«.
النســب  »موضوع  أيضا  الوفــد  وعرض 
يف القانون 515 التــي انقلبت بفعل ارتفاع 
ســعر الرصف والحاجة إىل تأمني املصاريف 
التشــغيلية من خار املوازنــة«. كام طرح 
الرجعي  الســت واملفعول  الدرجات  موضوع 
وصعوبة تطبيقه يف املدارس املجانية، نظرا 

للمتأخرات التي لهــذه املدارس لدى الخزينة. 
ائب  ال مثل  متعددة  شــؤونا  أيضا  وطرح 
وصندوق  الضامن  واشــرتاكات  والرســوم 
التعويضات وغريها الكثري، ومتت مناقشــة 

السبل القانونية والتدابري املمكن اتخاذها. 
كذلــك عــرض الحلبي أجــواء االتصاالت 
املانحة  الجهات  مــع  الجارية  واالجتامعات 
واملنظــامت الدوليــة«، داعيــا إىل »تعزيز 
التواصل بني املؤسســات ونقابــة املعلمني 
التعليم  اســتمرارية  عى  ــا  حفا واألهل، 

ودميومة املؤسسات«.
ثم اســتقبل الحلبي النائــب ع بزي يف 

ة. زيارة تهن
واجتمــع الحلبي مع بعثــة البنك الدويل 
برئاســة ســارو كومار جاه، يف حضور 
فادي يرق، وتناول البحث موضوع العودة إىل 
العودة والحوافز  املدارس وتوفري مقومــات 
املؤسســات  عن  األعباء  لتخفيــف  املمكنة 
واألســاتذة واألهل وضامن ســنة مدرسية 

آمنة. 

املدار  الى  العودة  الدولي  البن  مع  تناول 
الحلبــــــي التقى وفــــــد املــــــدار الكاثوليكية طالب

عرضت رئيسة لجنة الرتبية تخصيــــــ جزء مــــــن مال صنــــــدوق النقــــــد للقطا 
النيابية النائبة بهية الحريري 
من  وفد  مــع  مجدليون،  يف 
تيار  يف  العايل  التعليم  قطاع 
صيدا  منســقية  املســتقبل 
وشجون  شــؤون  والجنوب، 
العام  بداية  العايل مع  التعليم 

الجامعي. 
وجرى خــالل اللقاء عرض 
للتحديــات التــي تفرضهــا 
األزمــات الراهنــة يف لبنان 
قطاعاته  بــكل  التعليم  عى 
ومطالب  ومكوناته،  ومراحله 
روابــط املعلمني واألســاتذة 

يف التعليم العــام والجامعي مع بداية العام 
الــدرايس والجامعي، كام تــم تداول أوضاع 
ومعاهد  وكليات  عمومــا  اللبنانية  الجامعة 

الفرع الخامس بشكل خاص. 
وســلم الوفد الحريري مذكرة من القطاع 
حول »دعم التعليم الجامعي ودوره يف مدينة 
ــل الوضع االقتصادي  صيدا والجنوب يف 
واالجتامعي وتداعياته، ودعم قسم التمريض 

يف كليــة الصحة، وملف تفــرغ املتعاقدين 
لألستاذ  االجتامعية  واملســاعدات  بالساعة 
نوع  خلق  عى  والعمــل  الجامعي،  والطالب 
من التوأمــة بني الجامعة واملــدارس، وذلك 
من خالل تطبيق مــادة طرائق التعليم عمليا 
عى املدارس، وأيضا التشــبيك بني الجامعات 
واملؤسسات العلمية والفكرية والثقافية يف 
صيدا والجوار لجعل البحوث الجامعية هادفة 

ومفيدة ملدينة صيدا ولبنان. 

ــد الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي  ــ ــ ــري بـــحـــثـــ ووفـ ــ ــري ــ ــح ــ ال
ـــــــؤون الـــقـــطـــا  ــاً  ــ ــوب ــ ــن ــ « ج ــ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ فــــي »املـ

ل اللقا

ــــــيا : نتطلــــــع الــــــى مواصلــــــة دعمنا 
القــــــوي للقطــــــا الخــــــا فــــــي لبنان 

 (USAID( الدولية للتنميــة  الوكالــة األمريكية  إحتفلت 
باختتام مرشوع » التوســع يف الشمول املايل وتحسني سبل 
العيش« )LIFE و بـ«اإلنجازات التي تحققت يف إطار متويل 
املؤسسات الصغرية«. ولفتت يف بيان، اىل أن »املرشوع ساهم 
ســاندة األفراد ذوي الدخل املحدود واملشاريع الصغرية يف 
مناطق الشــامل والجنوب والبقاع من خالل تطوير املهارات 
العملية والتجارية ألصحاب املشــاريع الصغرية وتســهيل 

استحصالهم عى الدعم والخدمات املالية«. 
أقيــم الحفل يف حضور الســفرية األمريكيــة يف لبنان 
دورو شيا ومديرة »الوكالة االمريكية للتنمية الدولية« يف 
لبنان ايلني دييت ومدير مرشوع »التوســع يف الشمول املايل 
وتحسني سبل العيش« LIFE ديفيد هولدريد باألضافة اىل 
ممثلني من قطاع التمويل األصغر واملنظامت غري الحكومية. 
وأكدت الســفرية األمريكية، يف كلمتهــا االفتتاحية، أنه 
»ومن خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، لطاملا جعلت 
الصغرية  اللبنانية  الــرشكات  تطوير  األمريكيــة،  الحكومة 

والنهوض بها من أولويتها«.
199، كانت الوكالة  وقالت: »عى ســبيل املثال، يف عام 
األمريكيــة للتنمية الدولية )USAID أول من بادر يف ارشاك 
مؤسســات التمويل األصغر ودعم قطاع التمويل األصغر يف 
لبنان ... أنا فخورة بشــــكل خاص بشــــراكاتنا مع قطاع 
التمويــل األصغر، والتي اســتمرت عى الرغــم من الوضع 
االقتصادي الســيىء يف لبنان. نتطلــع إىل مواصلة دعمنا 
القوي للقطاع الخاص يف لبنان، وخاصة املشاريع الصغرية 
واملتناهية الصغر، التي تلعب دورا أساسيا يف إنعا االقتصاد 

اللبناين«.

استلمت املديرية العامة للدفاع املدين - مركز اإلنقاذ 
البحري، هبة مقدمة من حاكمية أندية الليونز الدولية 
املنطقة 351، ومن جمعيــة أندية الليونز يف اململكة 
 zodiac املغربيــة، وهي عبارة عن قارب إنقاذ مطاطي
يف مركــز الوحدة اإلقليمي يف مرفــأ جونية - ميناء 
الصيادين، يف حضور املدير العام للدفاع املدين العميد 
رميون خطار، نائب ســفري اململكة املغربية يف لبنان 
املهدي بو عنان، وزير مفوض واملستشــارة الثقافية 
واإلعالمية يف سفارة اململكة املغربية يف لبنان وفاء 
العمراين وأعضاء جمعيــة أندية الليونز الدولية، كام 
رئيس مرفأ جونية املهندس البحري بطرس نافع. ح

رئيس وحدة اإلنقاذ البحري سمري يزبك.
وألقــى العميد خطــار كلمة اعتر فيهــا أن »هذه 
الخطــوة التي قامت بهــا الجمعية تســتحق الثناء 
ل األزمات املتعددة  والتقدير ال ســيام أنها جاءت يف 
التــي تعصف بوطننا منــذ قرابة العامــني. وتتجى 

أهميتها يف مسألتني :
األوىل أنها ترز حرص مؤسسات املجتمع املدين عى دعم 
الدفاع املدين، اعرتافا منها بدوره الريادي يف تأمني السالمة 
الذيــن يتصدرون الصفوف  ه  ورة تعزيز عنا العامة و
األماميــة يف مواجهة األزمــات، للقيــام بدورهم الوطني 
واإلنســاين عى أكمل وجــه. أما الثانية فهــي إختيار هذه 
املرحلة التي يواجــه فيها الدفاع املدين العديد من الصعوبات 
ّل األزمة اإلقتصادية  اللوجستية للقيام بواجبه اإلنساين يف 
التي تعاين منها البــالد خاصة أن مهامت الدفاع املدين متتد 

عى جميع األرا اللبنانية ويف الفصول كافة«.
ثم نفذ عنــا اإلنقاذ البحري منــاورة عى م زورق 
هار قدرته عى حمل 10 أشــخاص. وهو  اإلنقاذ الجديد إل
مصنوع من املطاط. قوة محركه تبلغ 50 حصانا. أما رسعته 

فتصل إىل 30 عقدة بحرية. وطوله خمسة أمتار ونصف.
ويف الختــام، قطــع قالب الحلــوى والتقطــت الصور 
التذكارية، احتفاء باملناســبة. وكانت كلمة شكر اىل جمعية 
أندية الليونز يف اململكــة املغربية ملا تقوم به من جهود يف 

دعم املشاريع االمنائية. 

ـــــبـــــة الــــــــــى وحــــــــدة  قــــــــــــار إنــــــــقــــــــا مـــــطـــــاطـــــي 
ــي  ــ ــ ــدن ــ ــ نـــــــــقـــــــــا الــــــبــــــحــــــري فــــــــي الـــــــــدفـــــــــا امل ا

ل ق قال الحلو

ــة وأحـــــــالم الـــســـلـــطـــان  ــ ــوري ســ
ثريا عا

بســامع  ضجرنــا 
اللبنانيــة  االســطوانة 
املرشوخ والكالم النشــاز 
والتمويل  التفجــري  عن 
والتكليــف  والتهريــب 
والتحقيــق  والتشــكيل 
نعرف  ال  كأننا   . القضايئ 
مراكــز   لبنــان  يف  أن 
اســتخباراتية يعمل فيها 

تدجني  عى  االســتعامرية،  الــدول  من  اختصاصيون 
الفرز والتطهــري والنفي. فمن  شــعوب املنطقة، بعد 
البديهي أن فهم ما يجري يف لبنان  من داخله، مســألة 

صعبة جدأ.
 ولكن يجــب أال نن العالقــة العضوية بني لبنان 
وسورية، فالتطوارات يف سورية تفهم بالنظر إليها من 
لبنان والعكس صحيح أيًضا. يجدر التذكري باملناســبة، 
ان حرباً اشــتعلت يف لبنان يف ســنوات السبعينيات 
، انجرت إليها الدولة الســورية. وأن  من القــرن املا
حرباً تشــن عى سورية منذ عرش سنوات، يشارك فيها 
الفريقان اللبنانيان، فريق يدافع عن الدولة وفريق يدعم 
مرشوع تقســيمها  بني تركيــا واألردن وإرسائيل. »لن 
تستقر األوضاع يا صاحب الجاللة إال بضم سورية إىل 

مملكتك«.
 يضيــق الحّيز هنا بالتوســع يف تفاصيل املســألة 
السورية، لذا نقتضب فنقول ان سورية مل تنُج من الف 
 ،19 الداخلية التي بدأت بإعالن اإلسالميني يف سنة 6
الحرب عى الدولــة وحزب البعث، التــي بلغت الذروة 
حاولة  اغتيال الرئيس السوري نفسه يف سنة 1980، 
عركة مدينة حامة يف ســنة  أمام قــرص الضيافة و
ء عى لغز الزيارة التي قام بها  1982 . ) هذا األمر ي
السفريان األمرييك والفرنيس يف بداية الحرب الحالية 

 . إىل حامة
 تجدر املالحظة هنا أن اإلســالميني تلقوا الدعم من 
جهات خارجية : الواليات املتحدة ودول أوروبية، العراق، 
القول  الخليج ولبنــان. مجمل  األردن، إرسائيــل، دول 
19  ـ 1980،  ان الذين حاربوا ســورية يف ســنوات 0

يحاربونها من جديد منذ 2011 .
 ليس من حاجة لراهــني وأدلة عى أن الهجوم عى 
ســورية انطلق من أربع جبهات هــي، تركيا، األردن، 
،  وأن  العراق ولبنان، باإلضافــة إىل الطريان اإلرسائي
الداعمني يف حرب اإلســالميني باألمس مل يتبدلوا يف 

الحرب الحالية.
 مهام يكن ال شك يف أن دور حكومة الرئيس الرتيك 
رجب طيــب أردوغان يف تركيــا مل يقترص عى  الدعم 
وتســهيل عبور املرتزقــة وعنا القــوات الخاصة 
ا هي دولة  الغربية، وإمنا كانت رشيكًا مبارًشا فيها، 
»اإلســالميني« عموماً واإلخوان املســلمني عى وجه 
الخصوص، وبأن الســيد أرودوغان سلطان هذه الدولة، 
عى نهج سلفه الســلطان سليم األول الذي إنترص عى 
ورة للبحث  املامليك  يف معركة مر دابق 1516 . ال 
يف العالقة التي تربط اإلخوان املسلمني بالسيد أردوغان 
اهرة للعيــان يف جميع محطات »الربيع  والتي كانت 
العريب« انطالقاً من تونس، وال نن أن السيد أردوغان 
هو من رفع »كف اليــد واإلبهام املطوي«، رمزًا لإلخوان 
املسلمني، بعد سقوط حكم اإلخوان يف مرص . وال نن 
أيًضا أنه وعد  أنصاره بالصالة قريباً يف املسجد األموي.
وأخــريا ال نبالغ يف القول ان الســيد أردوغان يحلم  
بإحياء السلطنة العثامنية. ولكن عى األرجح أن  غايته، 
ليســت عقائدية أو عقيدية، وإمنا انسياقه مع أعراض 
داء العظمة ورغبته بأن يكون، كيفام اتفق سلطانًا عى 
املتوسط  البحر  أقطار جنوب  إمراطورية تشمل جميع 

وصوالً إىل بلدان وسط آسيا.
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السبت 25 أيلول 2021

القضاة واملحامون... مواق وطرائ

املحامي نا كسبار

عى اثر اهداء كتايب الجديد »القرارات الكرى الصادرة عن محكمة 
ناف املدنية يف بريوت« اىل املحامية االستاذة اسام داغر حامدة  االست

حيث كتبت لها:
اىل الزميلة العزيزة جداً االستاذة اسام داغر حامدة املحرتمة:

إبنــة الجنوب الصامد الذي اســتمدت منــه روح املحبة واللهفة 
والصالبة.

مة تتابع ملفاتها بــكل جدية وتقنية ومناقبية  محامية مخ
عالية.

أناقتها ملفتة للنظــر مقرونة بالجامل واللياقــة واحرتام الذات 
واحرتام اآلخرين.

أمتنى ان يكون هذا الكتاب دليالً نافعاً خصوصاً يف القضايا النقابية 
املعقدة.

ســتقبل مرشق ملؤه النجاح والسعادة  مع محبتي والتمني لها 
والتألق.

أجابت االستاذة أسام داغر حامدة: 
كلامت نابعة من زميل وصديــق نعتز جميعنا به النه يتميز بعلم 
ومناقبية وقلب محب يجمع جميع املحامني يف هذا البيت الكبري الذي 
ترعرعنا به طوال سنني طوال... شكرا استاذ نا كسبار وبالتوفيق 

والنجاح الدائم.

 أنتم 16 مليون سفري للرئيس 

يروي املحامي الصديق عبدالله مصطفى عبد الساتر، انه يف العام 
19، حصل إجتامع يف بريوت للتحضري للمؤمتر العام للمغرتبني،  3
والقرتاح برنامج لتعليم اللغة العربية للشــباب املتحدرين من اصل 

لبناين. وان االستاذ عبدالله كان املرشف عى الرنامج.
ويضيف انه اثناء االجتامع قال رئيس الجامعة الثقافية يف العامل 
وهو نائب حايل ووزير ســابق ما يأيت: انا امثل 16 مليون لبناين يف 
العامل وهم ينتخبوننــي اما رئيس الجمهورية فيمثل االربعة ماليني 

لبناين الذين ينتخبونه.
ووصل الخر للرئيس ســليامن فرنجية الذي كان قد دعا اىل حفل 
عشاء ضخم يف إهدن وكانت االذاعة اللبنانية تنقل وقائعه بواسطة 

االعالمي رشيف االخوي. 
وأثناء العشاء وبعد تناول عدة كؤوس من العرق البلدي الزغرتاوي، 

وقف املحامي عبدالله عبد الساتر وبدأ خطابه بالعبارة اآلتية:
»إل عم يسموكم مغرتبني...أنتم 16 مليون سفري للرئيس فرنجية 

الذي ميثل الجمهورية اللبنانية.
ويختم االســتاذ عبدالله ان والده املحامي املرحوم مصطفى عبد 
الســاتر هنأه يف اليوم التايل عى خطابه الذي استحسنه الجميع. 

فأجابه عبدالله:
- إنه العرق البلدي الزغرتاوي الذي ساعدين عى انتقاء هذه الكلامت.

* * *

 الزوا يبدأ بالسعادة 

التقى املحامي جوزيــف االخطل الخوري إمــرأة متزوجة حديثاً 
فسألها: عى اسم اي عائلة نناديك؟

فأجابت: عائلة سعادة.
اً. فقال لها: هكذا يبدأ الزوا دا

* * *

 شقيق ناجي 

يقول املحامي جوزيف االخطل الخوري انه كلام كان يف اجتامع او 
مؤسســة او مكتب او حتى عى الطريق يسألونه: انت شقيق ناجي 

الخوري؟.
اال انه سافر مرة اىل ايطاليا وارسل برقية لشقيقه ناجي يقول له 
فيها انه اشتاق اليه كثرياً، ولكن عزاءه الوحيد ان احداً ال يسأله ما اذا 

كان شقيق ناجي. 
وبعد وضع الرقية يف مركز الريد، التقى كاهناً ومعه وفد من لبنان، 
فالقى التحية وسلم عليهم وذهب مرتاحاً الن احدا مل يسأله ما اذا كان 

شقيق ناجي، اال ان فتاة تركت الوفد ولحقت بجوزيف وقالت له:
- الست شقيق ناجي؟.

فعاد اىل مركز الريد وكتب برقية اخرى لشــقيقه ناجي يقول  له 
فيها انه يرجع عن مضمون الرقية االوىل.

ويضيف االخطل ان شقيقه املحامي عبدالله الخوري اكر منه ب13 
ســنة وانه كان يأيت ليصطحبه من املدرسة ويقود سيارة من دون 
رخصة قيادة. ويف احدى املرات استوقفهام حاجز للدرك وطلب من 

عبدالله رخصة القيادة فأجابه:
- ال انت، وال رئيســك، وال رئيس رئيسك وال وزيرك وال رئيس وزيرك 

بيقدر يشوف الرخصة.
فسأله الدريك: ليش من غري رش؟. 

فأجابه: النو ما معي رخصة.
** *

 ما تقل يا عم 
ويضيف االستاذ جوزيف ان عنرصاً من الدرك يقف عى حاجز قال 

له: توقف يا عم. 
فأجابه جوزيف قائال: اطلب مني ان افتح الصندوق تحت الشتي، 

فتشني، فتش املقاعد...ولكن دخليك ما تقل يا عم.
فضحك الدريك ورفاقه.

* * *

 نحن نخطئ وهو ميحو خطايانا 

التقى املحامي مطانيوس عيــد كاهنا فغمره وبدأ بتقبيله بحرارة، 
فتعجب اصدقاؤه وانتقدوه فقــال لهم: ال تنتقدوين، ان لهذا الكاهن 

فضال كبريا علينا فنحن نخطئ وهو ميحو خطايانا.
* * *

 حتى ال تضيع االصوات 
يروي املحامي زغلول عطية عن احد املحامني انه ترشح عى 

االنتخابات النيابية يف منطقة البرتون، وانه كان يح مساء كل 
يوم ويخر والدته ان البلدة الفالنية بكاملها ستصوت ملصلحته، وان 
الكتلة الفالنية معه واملجموعة يف املدينة الفالينة معه بحيث انه 

سينال 95% من اصوات الناخبني يف منطقته.
فقالت له والدته:

- يا أبني، ملاذا ال ترشــح شقيقك معك عى الالئحة بحيث تفوزان 
سوية بدال من اضاعة االصوات عى بقية املرشحني؟.

وجرت االنتخابات، ونال املحامي املذكور اقل من ماية صوت.
** *

 الوالد بيخلص حالوا 

ا: الله يرحمك  يقول املحامي مطانيوس عيد ان احدهم كان يردد دا
يا امي وعندما سألوه: ملاذا ال تردد االمر ذاته عن والدك اجاب:

الن والدي بيخلص حالو بس املاما بتوقع من اول سؤال من مار يوسف

بـــــــــــــــوادر ايجابية مع تشـــــــــــــــكي الحكومة الجديدة...
 يكم اللبنانيون املشهد االيجابي في صناديق االقترا

 زياد العسل 

يتطلع اللبنانيون مع تشــكيل الحكومة اىل مجموعة 
مــن املعطيات التــي قد  تيش بأن املشــهد الســيايس 
ا  واالقتصادي يف لبنان، قد يذهب باتجاه االنفرا ربطا 
يحدث باالقليم ايضا، هذا ويراهن املجتمع الدويل عى أن 
االستحقاق النيايب املقبل، قد يشهد تغرّياً ليس بالقليل يف 
صناديق االقرتاع، سيام وأن اللبنانيني قد عانوا يف اآلونة 
روف يف تاري بالدهم، وســط تدهور  االخرية اصعب 
تأثري ذلك  املحروقــات، وبالتايل  الوطنية وغياب  العملة 
عى القطاعات االنتاجية كافة، والتيار الكهربايئ وسواه 
من التفاصيل املركزية يف عجلة الســريورة االقتصادية. 
وهذا ما يطرح عالمات اســتفهام حول مقاربة التيارات 
والقوى السياسية للمشــهد برمته، وهذا ما ال ميكن ان 

يتحدد اال  يف صناديق االقرتاع.
عضو املكتب الســيايس يف التيــار الوطني الحر وليد 
االشقر قال لـ »الديار«  أن وجود حكومة افضل من الفراغ، 
فبعض االشخاص ال ميثلون طموحنا يف هذه الحكومة، 
ولكننا اردنا اعطاء فرصــة لهذه الحكومة نظرا للرنامج 
الوزاري الذي عرضته امام املجلس النيايب والذي يتضمن 
عددا كبريا من النقاط االصالحيــة التي ينادي بها التيار 
،وعى رأسهم التدقيق الجنايئ، ونأمل من هذه الحكومة 
لعب دور ايجايب وتحســني الوضــع، ولكنها لن تجرتح 
املعجزات يف غضون اشهر قليلة، ولكنها تضع لبنان عى 
الســكة الصحيحة للخرو من األزمة، واشار اىل ان ذلك 
يكون من خالل وضع خطة شاملة شبيهة بخطة التعايف 
التي تحدث عنها الرئيس عــون، وهنا املقصد هو الخطة 

التي اقرّتها حكومة حســان دياب مع بعض االضافات 
نتيجة ما طرأ عى الوضع من تغيريات.

  وفيام يتعلق بقانون االنتخابات قال االشقر: ال يجب 
عركة من اجل  الحديث عن هذا املوضوع، الننــا قمنا 
اعادة التمثيل العادل، ولذلك من يســتعمل ورقة تعديل 
قانون االنتخابات فهو يرفع شعارات فارغة وستسقط 
ال محالة، ونحن نشدد عى االلتزام باملواعيد الدستورية، 
دون متديــد او تغيري وسنســعى لاللتــزام، وانتخاب 
املنترشين بستة مقاعد، ويجب عى القوانني التطبيقية 
ان  تقر بذلك، والتي منني النفس بان تســاهم  بأحقية 

املغرتب الدستورية والقانونية للتصويت.
أمني عام حزب الكتائب ســري داغر قال لـ »الديار«  
أن حزب الكتائب يعتر ان هذه الحكومة هي استمرارية 
للحكومــات الســابقة، وهــي نتا نفــس املنظومة 
والذهنية، نحن كنا مع حكومة مســتقلة عن االفرقاء 
السياســيني، لذلك نفس الرتكيبة ستنتج نفس النتائج، 

ونحن ال نعّول ســوى عى تغيري شامل، واق ما ميكن 
ان تفعلــه هذه الحكومة هو الحد االدىن من االســتقرار 
املرحــ ليس أكرث من ذلك، اضاف: هذه  الحكومة تكرّس 
حضور محور ما  دون سواه ، فرئيس الجمهورية يتبع هذا 

املحور والحكومة واالكرثية النيابية.
 واشار اىل اننا نعّول عى االنتخابات النيابية التي ستأيت 
نتيجة لتصويت اللبنانيني ،فرغم قانون االنتخاب املجحف، 
اال ان امام اللبنانيني فرصــة كبرية للتغيري يف الصندوق، 
 1 فكل القوى السياســية والحزبية التي افرزتها »ثورة 
واجهة هذه السلطة الفاسدة  ترشين« يجب ان تتضافر 
وتقديم بديل، وكل مــا يقال عن عدم مقدرة اللبنانيني هو 

ب معنويات اللبنانيــني ال اكرث. وقال: نحن يف حزب  ل
الكتائب لدينا مرشوع واضح لتطوير الدولة عى الصعيد 
السيايس، فنحن مع سالح واحد وسلطة واحدة، وتحييد 
اعات املنطقــة، والالمركزية اىل ادارة  لبنان عــن كل 
محلية من مجالــس محلية منتخبة تغري حياة اللبنانيني، 
واالعرتاف بالتعدديــة اللبنانية لرتييح املكونات اللبنانية، 
وتطوير االسس االقتصاية، فمثال الذهاب اىل الالمركزية 
يف الكهربــاء، وتحفيز القطاع الخــاص لالنتا وتعزيز 
الرشاكة يف شــتى دروب الحيــاة االقتصادية، واصالح 
القطاع املرصيف، وتوزيع عادل للخسائر، وتقديم التدقيق 
يف شــتى ادارات الدولة، رشط ان يكون التدقيق الجنايئ 

حقيقيا.

لـــــــلـــــــمـــــــولـــــــدات ــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ تـ ال   : مـــــنـــــاطـــــقـــــيـــــة  تــــــجــــــربــــــة 
ــقــاحــلــة ــاً لــلــعــتــمــة ال ــع ــن وت م ــا ــ ــامل ــ ــرون« يـــدعـــم ب ــتـ ــبـ »اتـــحـــاد بــلــديــات الـ

باميال كشكوريان السمراين

يف الوقت الــذي تبحث فيــه املناطق 
ء عتامت  اللبنانية عن بصيــص نور يُ
الليــايل القامتة جــرّاء انقطــاع التيار 
الكهربايئ الدائم من جهة، وبدعة التقنني 
اليومي التي يفرضها أصحاب املولّدات من 
جهة أخرى، وأزمة املحروقات التي يعاين 
الشــّح يف مادة  القطــاع، خاّصة  منها 
املازوت، إضافة اىل ارتفاع األســعار جرّاء 
اإلنهيــار اإلقتصادي األشــّد  يف التاري 
بالوضع  السوداء  السوق  اللبناين وتالعب 
املواطنني  خات  الراهن، ومع تصاعــد 
املناطق  بعــض  خرجت  يُعانــون،  الذين 
اللبنانية عن السكة السلبية بحثاً عن املسار 

ة للمولّدات. الصحيح لتأمني التغذية الدا
البرتون قضاء لن يطفئ 

أ قضــاء البــرتون أن تحتّل الظلمــة فيه وتفرض 
سيطرتها عليها، فجهد »اتحاد بلديات البرتون« لخلق آلية، 
ة، حيث رشح رئيس االتحاد مارسيلينو  تُبقي املنطقة ُمضي
الحــرك ل« الديار« اآللية التي اتبعهــا اإلتحاد قائال: »مع 
تفاقم األزمة، شــكّل اتحاد بلديات البرتون لجنة خاّصة، 
الحــايل وإحصائه لجهة  الوضع  عملت عى اســتبيان 
للمحافظة  الالزمة  التحديد باألرقام كمّيات املحروقــات 
عى تأمــني التّيار الكهربايئ من قبــل أصحاب املولّدات، 
وبعد دراســة شــاملة، بدأ العمل جّدياً، فبعد اجتامع مع 
مدير عام النفط السيدة أورور الفغايل، استطعنا وبفضل 
جهودها تأمني الكمّية الكافية من املازوت املدعوم الصادر 
ت النفط التابعة لوزارة الطاقة واملياه  وتوزيعه  عن منش
عى أصحاب املولدات بحسب جداول الحاجة التي قّدموها 
، باإلضافــة اىل األفران وإمدادات الرصف الصحي ومراكز 
تكريــر النفايات وغريهــا من املؤسســات واملراكز التي 
املؤسسات  باستثناء  للمنطقة،  اإلساسية  الخدمات  تُقّدم 
الخاّصة والســياحية، فهدفنا األّول هو املواطن البرتوين 
ومحاولة تأمني ما يلزم له من مواد أولية لإلســتمرارية، 
لذلــك اســتطعنا املحافظة عى تأمني ســاعات التغذية 

الالزمة يف قرى قضاء البرتون كافة«.
ويُضيف: »هذا يف املرحلة األوىل، قبل رفع الدولة الّدعم 

رســمياً عن املحروقات، أّما اليوم وبعد انتهاء املهلة، بدأنا 
كاتحاد نعمل لرشاء ماّدة املازوت بحسب سعر الرصف يف 
الســوق املوازية، وهنا نواجه املشّقات بحيث يجب علينا 
الدفع بالدوالر، ونحن كبلديات ال نتعامل ســوى بالعملة 
الوطنيــة، لذلك ال نزال نبذل الجهــود املفروضة من أجل 
التوّصل اىل حلحلة يف موضوع الدفع، واألجواء باإلجامل 
إيجابية، فاتحاد بلديات البرتون سيثابر عى عمله بتفان 

كاملعتاد من أجل إبقاء املدينة وقضائها منارة الشامل«.
الواحد  للكيلوات  الرســمية  التسعرية  بالنسبة اىل  أّما 
التي تصدر شــهرياً من الوزارة، فأكّــد الحرك أّن البلديات 
كاّفة تخضع لسلطة الوزارة وأردف قائالً: »بلدية البرتون 
كونها ســلطة محلية نافذة، كانت السّباقة بتحديد سعر 
الكيلوات الواحد منذ عرش سنني منعاً لإلحتكار والتالعب 
العشوايئ باألســعار، إال أنّه بعد اعتامد التسعري الرسمي 
من الوزارة،  وجب علينا كبلديــة التقّيد بقرارات الوزارة، 
والرضوخ للمركزية اإلدارية«، وأكّد مساندة وزارة اإلقتصاد 
يف عمليــة املراقبة خاّصة يف هــذا الوضع اإلقتصادي 
الذي شّل الحركة عى األصعدة كافة ويف شّتى املجاالت، 
ُمراهناً عى قيام لبنان من جديد وملس نهضته الحقيقية 

التي تليق بشعبه.
هرت  شــعبياً، ويف دردشة مع بعض سكّان البرتون، 
األجواء إيجابية لجهة الر عى ســاعات التغذية من 

املولّدات، واعتر فادي أّن منطقة البرتون 
وقرى القضــاء أفضل حال من باقي املدن 
الظلمة،  بقســاوة  نشعر  فلم   « والقرى، 
والفضل بطبيعة  لّبت حاجاتنا،  فاملولدات 
الحال لبلدية البرتون ورئيسها الذي عّودنا  
أن  وقوفه جنبنا، فليســت أوىل مواقفه 
يسعى باملستحيل من أجل تطوير املدينة«.
التي نعاين  ويضيف فادي: »املشــكلة 
منها حقيقة هي نفسها التي يعاين منها 
اللبنانيــون جميعاً لجهــة التكلفة التي 
باتت باهظة جّداً بالنســبة لنا كشــعب 
ال يزال يتقا راتبه عى أســاس سعر 
ف  1500 لــرية لبنانية مقابل الدوالر 
الواحد، هنا الرصخة موجهة اىل الوزارات 
التي  واملياه  الطاقة  وزارة  خاّصة  املعنية، 
بالتسعري، ووزارة  النظر  إعادة  من شأنها 
اإلقتصــاد التــي نحّضها عى التشــّدد 
باملراقبة أكرث ألننا نُعاين من تالعب يف األســعار كام يف 

احتساب العدادات«.
من البرتون صعوداً نحو قرى وســط القضاء، املشهد 
نفســه ، التّيار الكهربايّئ يغيب من رشكة الكهرباء، إمّنا 
املولدات الخاّصة تقوم بالواجب، أّما املشكلة هنا، بحسب 
زاهي، وهو أحــد قاطني تلك القــرى، فتندر يف خانة 
احتســاب ارتفاع املنطقة عن سطح البحر واعتامد جدول 
التســعرية املرتفعــة، ويقول: »تقع قريتنــا عى ارتفاع 
550 م عن ســطح البحر، إذاً من الواجب أن يتبع أصحاب 
املولدات التســعرية الخاّصة لهذا اإلرتفاع، إال أنّهم وبحكم 
اإلحتكار يعتمدون التسعرية األعى التي تنطبق عى القرى 
التي ترتفع 00 م عن ســطح البحر فيكون الفارق أكرث 
ة لرية للكيلوات الواحد، وعى املشرتك أن يدفع وإال  بثالمث
سيكون رهينة قطع اإلشــرتاك أو تكّبد كلفة رشاء مولّد 
ذ، إن استطاع دفع مثنه،  صغري خاّص ملنزله ويعجز حين
عن تأمني محروقاته فاملواطن يف شّتى األحوال ضحية«.

استطاع قضاء البرتون أن يغلب ســواد عتمة فرضها 
واقــع اإلنهيار اإلقتصادي الذي قــ عى رونق الحياة 
يف لبنان. ومع استمرار أزمة كهرباء الدولة اللبنانية، هل 
ستحذو البلديات اللبنانية كافة حذو البرتون، ليعود لبنان 

منارة الرشق الحقيقية؟   

ــدل:  ــعـ ــام قـــصـــر الـ ــ ــ ــأ أم ــ ــرف ــ ــداء امل ــ ــه ــ ــي  ــ ــال ــ ــام أل ــصـ ــتـ اعـ
ــق ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ــت ــ ال وتـــــمـــــيـــــيـــــع  ــار  ــ ــ ــط ــ ــ ــي ــ ــ ب لـــــتـــــهـــــديـــــد  ال 

انفجار  شهداء  اهايل  اعتصم 
قبل  عرشة  الحادية  عنــد  املرفأ 
هــر امس امام قــرص العدل 
رافعــني صــور  يف بــريوت، 
منددة  والفتات  الشهداء  أبنائهم 
لتمييعها  السياسية  »بالسلطة 
إجراءات  القضيــة من خــالل 
معامل  طمس  ألجــل  مرفوضة 
جرميــة 4 آب«، ومطالبــة بـ 
»الحقيقــة والعدالة للشــهداء 

والجرحى«.
السافر  »التدخل  من  وحذروا 
يف تهديد القا العديل طارق 
عن  العدالة  لتحريــف  بيطــار 
مشددين  الطبيعي«،  مســارها 
عى »الدعــم املطلق لتحقيقات 
العديل  القا  واســتدعاءات 
مــن  لعــدد  بيطــار  طــارق 
عال  مهام  واألمنيني  السياسيني 
الحقيقة  جالء  حتى  شــأنهم، 

الكاملة«.
جاء هذا االعتصام مواكبا لتحرك ناشــطني مؤيدين لقضية 
اهايل الشــهداء يف اســتمرار تحركاتهم، مؤكدين »استمرار 
اعتصاماتهم وتحركاتهم التي ســتكون تصعيدية حتى جالء 

الحقيقة والعدالة ».
وكانت كلــامت لـ »مجلس مجموعات مــن الثورة« القتها 
حياة وهاب ارســالن دعت اىل »دعم القا بيطار للوصول 

إىل الحقيقة والعدالة.
الســيادية«، ودعت  »املجموعات  قنديل كلمة  نيل  وألقت 

إىل »الوقوف بشجاعة اىل جانب الحق والحقيقة مع القا 
بيطار«.

وكانت كلــامت لكل من بيار الجميل ووليــم نون وابراهيم 
حطيط، اســتنكروا فيهــا »التهديدات والتحذيــرات الخبيثة 
للقا بيطار الذي يعمل بكل جدية ومسؤولية، فيام تحاول 
الســلطة الفاســدة بشــتى الطرق متييع التحقيق وتحويره 

وتزويره وصوال إىل طمس معاملها«.
االسبوع  واعتصامهم يف  تحركاتهم  »مواصلة  وشددواعى 
املقبل وامام مقرات ومنازل السياسيني واماكن أخرى تعلن يف 

حينه، حتى الوصول اىل الحقيقة الكاملة«.

وت ام امام ق العدل يف ب ت اال

تربين من التصوي  جعجع: منع امل
مرفو كلياً وسنواجه حتى النهاية

اكّد رئيــس حــزب »القــّوات اللبنانّية« أن 
»مقاومتنا للخطر الذي يتهدد لبنان اليوم تكون 
أوالً بالصمود والرسوخ يف أرضنا والثبات عى 
مبادئنا وإمياننا، وثانيــاً بالعمل من أجل نرش 
الوعي الذي لدينــا لناحية هذا الخطر عى أكر 
عدد من محيطنا ومواجهة األفكار امللوثة التي 
ب مجتمعنا يف صلب ثوابتــه وقناعاته  تــ
ومرتكزاته، ومجــرّد مثال صغري عى ما يجري 
، هو محاولة البعض حرمان  يف الوقت الحا
لبنانيي اإلنتشار من حّقهم يف اإلنتامء إىل لبنان 
من خالل منعهم من مامرسة حّقهم باإلقرتاع 
النيابّية املقبلة«، مشــدداً عى  يف اإلنتخابات 
ان »هذا األمر مرفــوض كلياً، جملًة ونفصيالً، 

واجهته حتى النهاية«. وسنقوم 
ة  كالم جعجع جاء خالل لقــاء تكرميي مل
رفيق مــن قضاء برشي من بــني الرفاق الذين 
رافقوه منــذ البدايات، نظّمه نائبا قضاء برشي 
سرتيدا جعجع وجوزيف إسحاق يف املقر العام 
للحزب يف معراب، وقال جعجع: »ما جمعنا يف 
املا ال زال هو هو نفسه يجمعنا، إنها قضّية 
لبنان الحر السيد املستقل. والخطر عى الهويّة 
والكيان الذي دفعنــا يف ذاك الزمان إىل التخ 
ء واإلنضامم إىل مســرية املقاومة  عن كل 
والنضال ال يزال هو هو يتهدد لبناننا الذي نريد 
اليوم، صحيح بأوجه وأشــكال أخرى إال أنه ال 

يزال هو هو«.
وختم جعجع »إن املخاطر التي تحّدق بالبالد 
كثرية، والوضع مأســاوي والشعب ينوء تحت 
ثقل اإلحتياجات اليومّية واألزمة اإلقتصاديّة، إال 
أنني ك إميان بأن هذه األزمة ستنج وستمر 

ويف نهاية املطاف »ما رح يصح إال الصحيح«.



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
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عون اســــــتمع مــــــن فيا عــــــن اوضا
تعترضها التــــــي  والعقبــــــات  الكهربــــــاء 

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون امس وزير 
الطاقة واملياه املهنــدس وليد فياض وعــرض معه اوضاع 
مؤسســة كهرباء لبنان والعقبات التي تواجه استمرارها يف 
انتا الطاقة الكهربائيــة واالجراءات الواجب اعتامدها لحل 
هذه االزمــة. كام تناول البحث وضــع املحروقات يف البالد 

عموماً ال سيام املازوت والبنزين.

قر  تحريــــــ  يعيــــــد  البيئــــــة  يــــــر  و
الليطانــــــي  حــــــو  تلــــــو  معالجــــــة 

ة نا ياسني يف مكتبه يف الوزارة، وفد  التقى وزير البي

ة،  البنك الدويل وعرض معه للمشــاريع املتعلقة بوزارة البي
ومن ضمنها مرشوع معالجة التلوث يف حوض نهر الليطاين 

وبحرية القرعون.
وتخلــل االجتامع تواصل مــع ممث البنــك الدويل يف 
واشنطن عر تقنية »الزوم«، حيث تم البحث يف اعادة تحريك 
قرض البنك بقيمة 250 مليون دوالر للمســاهمة يف تنظيف 
مجرى النهر، وإنشــاء محطات تكرير ملياه الرصف الصحي 

والصناعي.
وعرض مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ملجاالت 
ي وتحســني ادارة املياه وتكرير املياه  التعاون يف القطاع البي

املبتذلة.
ة املرصي السابق  ومن زوار الوزير ياســــني، وزير البيــ
مدير مركز »بازل« االقليمــي مصطفى كامل حيث تم البحث 
يــة والتدريب ونقل  يف ســبل رفع القدرة عــى اإلدارة البي

التكنولوجيا.

بيــــــروت  وســــــط  للمودعيــــــن  تحــــــرك 

خة املودعــني« و »تحالف متحدون«  نفذت جمعيــة »
وقفة احتــــجاجية يف وســط بريوت امس، اســتنكارا 
»لتامدي إهامل ملف املودعني وعدم قيام القضاء والســلطة 
السياسية بوضع حد للبنوك وسياساتها املالية وعى رأسها 
مرصف لبنان وحاكمه رياض ســالمة«، وســط تحصينات 
البنوك وانتشــار كثيف لألجهزة األمنية، وفق  حديدية أمام 

بيان عنهام.
توجه املتظاهرون من ساحة الشهداء سريا باتجاه جمعية 
املصارف حيث كانت كلمة لنجل أحد املودعني الذي فقد حياته 
من دون أن يتمكن من الحصول عــى أمواله ملتابعة عالجه 

الصحي.
وحصلت مشــادة أثناء التظاهر يف شــارع املصارف مع 
القوى األمنية عندما منعت أرملة املودع الراحل من دخول أحد 

املصارف.

»الــــــــواقــــــــع االجـــــتـــــمـــــاعـــــي« بــيــن 
ــادي« ــ ــص ــ ــت ــ ــ االق ــ ــل ــ ــج ــ ــي و»امل ــ ــراعـ ــ الـ

ينظم املجلس االقتصــادي واالجتامعي لقاًء مع البطريرك 
املاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي حول »الواقع 
االقتصــادي االجتامعــي ومواضيع الفقــر والهجرة« يف 
هــر األربعاء 29 الجاري يف  الحاديــة عرشة والنصف قبل 
شــاركة بعض نقباء املهــن الحرّة، ورئييس  مقّر املجلس، 
ات االقتصادية واالتحاد العاميل العام، وأعضاء املجلس  الهي

االقتصادي االجتامعي.

ــع املـــــســـــتـــــوردة ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــ الـ ــ ــي ــ ــف ــ ــخ ــ ت
الــــلــــبــــنــــانــــي االنــــــــــتــــــــــاج  دون 

ســارعت وزارة االقتصاد والتجــارة اىل الطلب من نقابة 
املســتوردين ونقابة الســوبرماركت تخفيض اسعار السلع 
ف الدوالر  واملواد الغذائية املســتوردة مع تراجع ســعر 
اثر تشــكيل الحكومة لكنها تغاضت عن الطلب من جمعية 
الصناعيني والنقابات الزراعية العمل عى تخفيض اســعار 

املواد املنتجة محليا التي مل تتغري دون معرفة االسباب .
واذا كان املطلــوب دعم االنتا اللبنــاين فإن عى املعنيني 
دعم املستهلك ل يتمكن من رشاء االنتا اللبناين واملستورد 
ولذلــك نطلب من مدير عــام وزارة االقتصــاد معالجة هذا 

املوضوع حرصا عى مصلحة الجميع 

االعالمية  االطــــــالالت  في  االول  البراك 
هورا  تبني الدراســات التي قام بها احد الخراء ان االكرث 
عى شاشــات التلفــزة واالذاعات هو عضــو مجلس نقابة 
اصحاب محطات املحروقات جور براكس الذي حطم الرقم 
القيايس يف االطــالالت االعالمية عى التلفزيونات يف يوم 
واحد وتاله رئيس نقابة مســتوردي املواد الغذائية املستوردة 
هاين بحصــ ويف املرتبة الثالثة رئيس نقابة مســتوردي 

االدوية كريم جبارة .
الجدير ذكــره ان الراكس كان املرجع يــكاد الوحيد الذي 
ــل صمت الوزير  يعطــي املعلومات عــن قطاع النفط يف 

ونقابة مستوردي املحروقات .

ــا املـــصـــرفـــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ اســـــتـــــهـــــداف الـ
ال حظــت مصادر مرصفيــة عودة الرتكيز عــى القطاع 
املرصيف والهجــوم عليه مــع كل بدء الحديــث عن خطة 
اصالحية وان هناك من يريد تحميله مسؤولية االنهيار املايل 
والخســائر الكبرية. يف املقابل فــان جمعية املصارف غريت 
طريقة تعاطيها مع مثــل هذه الهجومات بهجوم مضاد بعد 

ان كانت تلوذ بالصمت 

را داال ون عا بفيا                         ون مجت

ل التحرك

يــــــر الزراعة أمام قمــــــة األمم املتحدة :  و
التحــــــدي األبر تأمين اســــــتدامة القطا

أكد وزير الزراعة عباس الحا حســن ان »التحدي األبرز 
الزراعي والغذايئ  أمامنا تأمني استدامة واستمرارية القطاع 
وتعزيز التعاون االقليمي والدويل. وعرض أولويات الحكومة 
اللبنانية يف هذا االطار«. كالم الحا حســن جاء يف خالل 
إلقائه كلمــة لبنان عر تقنية »الوبينــار«، امام قمة األمم 

املتحدة بشأن النظم الغذائية املنعقدة يف نيويورك.  
واستهل كلمته برتحيب لبنان بانعقاد قمة األمم املتحدة يف 
شــأن النظم الغذائية. مؤكداً عى »أهمية التوجهات العاملية 
التي تقارب مسائل الغذاء والزراعة كنظم متكاملة مرتابطة 
يف ما بينها يف مياديــن الزراعة والغــذاء واملياه والصحة 
ة واالقتصاد والتي متثلت يف اهداف القمة الخمسة«.   والبي

وأشــار الحا حســن اىل إن »الحكومة اللبنانية اتخذت 
سلســلة من املبادرات واإلجراءات عى شكل تدخالت طارئة 
وفورية ضمن االمكانات املتاحة ولفرتات محددة، منها اطالق 
برنامج قســائم املدخالت الزراعية الذي يستهدف ما يقارب 
35000 من صغار املزارعــني واملزارعات، باإلضافة اىل زيادة 
والزراعة والقطاعات  االغذية  العامة يف قطاع  االستثامرات 
املرتبطة بها وتحفيز االســتثامرات الخاصة. وتأمني مصادر 
. كذلك انشــاء السجل  الري، بالتايل تحقيق زيادة يف االنتا
ل األزمات من اجل توجيه  الزراعي وهو حاجة ماســة يف 
وترشيد الدعم واملســاعدات وفق االحتياجات«. ولفت اىل أن 
»التحدي األبرز للقطاع الزراعي والغــذايئ يف لبنان، يكمن 
يف ايجاد بدائل للدعم وتأمني اســتدامة هذا القطاع الحيوي، 
وأهمية تعزيــز التعاون االقليمي والــدويل ملنع تفاقم أزمة 

الغذاء سواء عى املستوى الوطني او االقليمي او العاملي«.  
وختم الحا حسن كلمته مفندا اولويات الحكومة اللبنانية 

يف هذا االطار وهي:  
اوال: تحقيق التوازن بني ما نستورده وما ننتجه محليا.  

ثانيــا: التوجــه نحو تعزيــز املنتجات الغذائيــة املحلية 
والتقليدية.  

ثالثا: توســيع شــبكات األمان االجتامعي وتطوير نظام 
الحامية االجتامعية.  

رابعا: السعي لتأمني صندوق الدعم الطار للمزارعني.  
والخدمات ملجموعات  االرشــاد  برامج  تكثيف  خامســا: 

املزارعني.  
سادسا: الرتكيز عى سالسل انتا ذات ربحية وقدرة عى 

التصدير.  
سابعا: تحفيز العودة اىل أمناط الغذاء الصحي.  

ثامنا: تطوير آليات حوكمــة جديدة للنظم الغذائية تنفيذا 
لتوجهات االسرتاتيجية الوطنية للزراعة يف لبنان. 

فيــــــا اطلع ابــــــي رميا علــــــى خطت 
القريب  املــــــد  على  الكهرباء  ملعالجــــــة 

زار عضو تكتل »لبنان القوي« النائب سيمون ايب رميا وزير 
الطاقة الدكتور وليد فياض يف مكتبه يف الوزارة.

ة، اطلــع ايب رميا عى خطــة الكهرباء التي  بعــد التهن
وضعها فياض عى املدى القريب والبعيد، شــارحا الوسائل 
التي ستعتمد لتأمني الفيول لتشغيل معامل انتا الكهرباء من 

اجل زيادة ساعات التغذية يف القريب العاجل.
كام وشدد ايب رميا عى »اهمية تأمني مادة البنزين رسيعا 
من اجل تخفيف عن املواطن عبء الوقوف يف الطوابري عى 

املحطات«.
من ناحية اخرى، رشح أيب رميا »اهمية استكامل سد جنة 
ملا له فائدة حيوية للمواطنــني يف قضاء جبيل الذي يتطلب 
ل هذه الظــروف االقتصادية املالية  مجهودا اضافيــا يف 
الصعبــة«. ويف النهاية، وضع الوزير فياض النائب ايب رميا 
يف اجواء اتصاالته مع املعنيني لجهة عملية اســتخرا الغاز 

من املياه اللبنانية.

» 0 النبيذ اللبناني يشــــــارك في »اكسبو 0

« انها استطاعت  . اعلنت رشكة »
الكحولية  للنبيــذ واملرشوبات  جمع أفضل املصانع املصنعة 
اللبنانيــة األخرى للمشــاركة يف »بار النبيــذ« يف الجناح 
اللبناين يف املعرض الدويل »إكســبو 2020 ديب« الذي يقام 
برعاية دولة اإلمارات العربية املتحدة ملدة ستة أشهر وينطلق 

يف األول من ترشين األول 2021«. 
واشــارت يف بيــان اىل ان »هذه املشــاركة تأيت يف هذا 
الحدث العاملي بهدف التسويق للمنتجات اللبنانية وتصديرها 
واملساهمة يف العجلة االقتصادية يف البالد، فالنبيذ اللبناين 

مشهور بجودته وهو كمنجم للذهب للبنان«. 
« تشارك  . ولفتت اىل ان« رشكة »
 » يف املعرض الدويل بالتعاون مــع » 
املعينــة من قبل وزارة االقتصاد والتجــارة اللبنانية و«غرفة 
 Fair Trade  التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية، وقد دعمت
  هذه املبادرة تحــت إطار مرشوع  )ابتكار 
األعامل وتعزيز الصادرات للبنــان )الذي اطلقته   
 . املتحدة والرشق األوســط الواليات  مبادرة الرشاكة بــني 
ويهدف مرشوع  إىل دعم الرشكات اللبنانية الصغرية 
واملتوسطة لتصدير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية عى 

الساحة الدولية«.

 معوض 
وقالت الرشيك املؤســس للرشكة حويــس معوض: »إن 
مشــاركة لبنان يف »إكســبو 2020 ديب« يشكل شعلة أمل 
بعد ما مر به لبنان من أزمات ومتنفســا اقتصاديا. فمعارض 
إكسبو الدولية توفر منصة لعرض أهم االبتكارات التي رسمت 
مالمح العامل الذي نعرفه اليوم، وســيواصل »إكسبو 2020« 
املحافظة عى هذا التقليد بفضل الكشف عن أحدث التقنيات 
من جميع أنحاء العامل. ونأمل ان تؤدي مشاركتنا اىل التقريب 
إىل العامل وتحفيز تبادل وجهــات النظر واملبادرات الجديدة، 

وهذا ما يحتاجه لبنان الحبيب حاليا«. 

 مدور 
كام أكدت الرشيك املؤســس للرشكة ميال مدور« الحرص 
عى مشــاركة لبنان يف معرض »إكســبو 2020 ديب« ألنه 
املنصة املثاليــة لإلنطالقة عى العــامل والرتويج ملنتجاته 
وخدماته واستقطاب رؤوس أموال جديدة واسثتامرات تض 
«، وقالــت: »بالرغم من املصاعب  أمواال يف االقتصاد املح
التي يعيشها لبنان سنســعى جاهدين لتأمني املشاركة التي 

تليق بصورة بلدنا يف هذا املعرض«. 
واشار البيان اىل أن »إكســبو 2020 ديب« هو أول معرض 
دويل يقام يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا 
، وسيكون تحت  وتحديدا يف ديب )اإلمارات العربية املتحدة
شــعار »تواصل العقول، صنع املستقبل«. ويشارك لبنان إىل 
جانب 191 دولة أخرى، وينطلق املعرض يف األول من ترشين 
األول 2021 ويســتمر حتــى نهايــة آذار 2022 وميتد عى 

مساحة 2.2 كم2، ومن املتوقع استقطاب 25 مليون زائر«. 

املال يوسف  وزير   استقبل 
الخليــل وفــداً مــن البنــك 
دائرة  مدير  برئاســة  الدويل 
البنــك   يف  املــرشق 
  ســارو كومار 
املشاريع  البحث يف  جاه، وتم 

ة مع البنك الدويل. القا
وقال كومار جاه بعد اللقاء: 
الوزير  مع  األول  اللقــاء  هذا 
الخليل ولدينا رشكة متينة مع 
وزارة املاليــة. ركزنا عى عدد 
من القضايا الحرجة جدا التي 
يواجهها لبنــان وكيف ميكن 
ملجموعة البنك الدويل أن تدعم 
لبنان. إن مســاعدة الحكومة 
قطاع  أزمــة  معالجة  عــى 

الكهرباء تتصدر جدول أعاملنا. ونحن عى استعداد ملساعدة 
الحكومــة يف مواجهة التحديات يف هــذا القطاع، وامل 
قدما يف اإلصالحات واملســاعدة يف زيادة توليد الطاقة يف 
البالد، والعمل أيضا مع الدول الرشيكة لجلب الغاز والكهرباء 
لحل املشكلة. نود أن نكون رشكاء يف دعم هذه الجهود نظرا 
ورة اإلرساع يف تنفيذ  ألهمية هذا القطاع. كام بحثنا يف 
مرشوع شبكة األمان االجتامعي الذي سيساعد أكرث من 200 
ألف أرسة يف لبنان وهو أولوية للحكومة، وبالنسبة لنا أيضا، 

وقد تأخر تنفيذه. لذا طلبنا من وزير املالية املساعدة يف دفع 
ورة إعادة األطفال  عملية تنفيذ املرشوع. أخريا تحدثنا عن 
اللبنانيني إىل املدرسة والتعلم وهو أمر يف غاية األهمية. ويود 

البنك الدويل أن يكون رشيكا يف هذا الجهد نظرا ألهميته.
أضاف: بحثنا أيضا بشــكل عام يف التعــاون عى صعيد 
االقتصاد الك والسياســة املالية وتطويــر القطاع الخاص 
وغريهــا من اإلصالحات. نؤكد اســتعدادنا لدعم الجهود يف 
معالجة األزمات امللمة بلبنان وتنفيذ اإلصالحات امللحة عى 

وجه الرسعة«.

كومــــــار جاه مــــــن »املاليــــــة« : مســــــتعدون ملســــــاعدة الحكومة 
ــــــبكة األمــــــان االجتماعي أولوية في مواجهــــــة التحديات.. و

د البن الدو الية مستقب و ير ا و

جوزف  الصحافة  محــّرري  نقيــب   بحث 
القصيفــي مع مدير عــام الصندوق الوطني 
للضامن االجتامعي الدكتور محمد كريك، يف 
حضور رئيس االتحــاد العاميل العام الدكتور 
املحررين  بشارة األسمر وأمني صندوق نقابة 
ع يوســف، يف اقرتاح القانون الرامي إىل 
خضوع واســتفادة الصحافيني املسجلني يف 
املرتبطــني بعقد عمل  النقابــة وغري  جدول 
للضامن  الوطنــي  الصندوق  تقدميــات  من 
واألمومة  املــرض  ضامن  فرع  االجتامعي  
واالتصاالت  االعالم  لجنة  ستناقشــه  والذي 

النيابية يوم الثالثاء يف 28 الجاري.
املرشوع  لهذا  الكامل  »تأييده  كريك   وأبدى 
انطالقــاً من حرصــه عى تأمــني الضامن 
ويف  اللبنانيني  املواطنــني  لجميــع  الصحي 

مقّدمهم املحــررون تقديراً لجهودهم عــدا أن ذلك هو من 
أبسط  حقوق االنســان املنصوص عليها يف املواثيق الدولية 
ذات الصلة« بحسب بيان صادر عن مديرية العالقات العامة 

يف الصندوق.
ات  من جهته أيّد األســمر »كل ما من شأنه إنصاف كل ف
الشــعب ويف مقّدمهم الصحافيون واإلعالميون«، وأضاف: 

بصفتنا ممثلــني بعرشة أعضاء يف مجلــس إدارة الضامن 
سنبذل كل ما يف وسعنا إلنجاز هذا املوضوع.

وشــكر القصيفي »الدكتور كريك للتفهم الذي أبداه حيال 
اقــرتاح القانون، واســتعداده للتعاون وحضور الجلســة 
املخصصة له لدعم هذا املطلب املحق واملســاهمة بإقراره«. 
كام شــكر األســمر »مواكبته هذا املوضوع بالتأييد داخل 

مجلس إدارة الضامن«.

ــ  ــوســ ــ ــ مـــــع االســـــمـــــر والـــقـــصـــيـــفـــي وي ــ ــح ــ ــي ب ــ ــركـ ــ كـ
ــات الـــضـــمـــان  ــ ــم ــ ــدي ــ ــق ــ ــادة الـــصـــحـــافـــيـــيـــن مـــــن ت ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ

ر ور اال ف يف  يفي ويو عا بالق ر مجت

ت النفط يف طرابلس هادي  عقد املدير العام املعاون ملنشــ
هر امــس ، مؤمترا صحافيــا، بناء عى  الحســامي، بعد 
توجيهات وزيــر الطاقة واملياه الدكتــور وليد فياض، رشح 

خالله أسباب وتداعيات الترسب النفطي يف منطقة العبدة. 
وقال:« نعقد هــذا املؤمتر الصحايف إلطالعكم عى ما يتم 
تداوله يف وســائل اإلعالم عن الترسبات النفطية املستمرة 
ت  يف منطقة العبدة. ومنذ بدء هذه الترسبات، أرســلت منش
النفــط يف طرابلس فرقها الفنية املختصة اىل كل من مواقع 
الترسب كام تــم حفر املواقع وصوال اىل خــط النفط الخام 

الـ12 إنش، وإصالحه وفق املعايري الفنية،
علام أن هذا الخط هو أول خط تــم متديده من العراق اىل 
لبنان منذ حواىل تســعني ســنة. وقد تم الحقا متديد انابيب 
الـ16 إنش والـ32 إنش، كام أنه وللحفا عى جودة وفعالية 
ــة باملواد النفطية الخام  هذه الخطوط، يجب أن تبقى ممتل
حتوياتهــا أو تفريغها حيث ان دخول الهواء او  دون العبث 

املاء اىل داخل األنبوب سيؤدي حتام اىل اهرتائه وتلفه«.
أضاف: »ويف كل مــرة كانت تتم معالجــة الترسب ويتم 
ســحب كميات املــواد النفطية املترسبة ونقلهــا اىل داخل 
ت كنا نتفاجأ يف اليوم التايل بحدوث ترسب  خزانات املنشــ
آخر يف موقع قريب عى الخط مع خليط من املياه املضغوطة 
مع النفط الخام، مام يعني أن هناك أعامال تخريبية وتعديات 

تجري، هدفها ســحب ورسقة املــواد النفطية املوجودة يف 
ت يف هذا  الخط وذلك منذ بداية العام 2021. وقد طلبت املنش
االطار من البلديات واألجهــزة االمنية التعاون لتحديد موقع 
ت بتقديم شكاوى لدى املخافر  هذه املضخة. كام قامت املنش
ت مع  املختصة وعددها 15 شــكوى يتابعها محامي املنشــ
النيابات العامة وال تزال هذه التعديات مستمرة منذ تاريخه«.

حافظ عكار املحامي  وأشــار إىل انه »تم االتصال ايضا 
عامد لبــ وباألجهزة األمنية وبالبلديــات املعنية للتعاون 
ت يف اطار ايجاد الحلول الرسيعة والناجعة لوقف  مع املنش
ا عى السالمة العامة وعى  مسلســل هذه التعديات حفا

ة نظرا ألهمية دور هذه الخطوط عى االصعدة كافة«. البي
ولفت اىل انه »بتوجيهات مــن معايل وزير الطاقة واملياه 
الدكتور وليد فياض واملديرة العامة للنفط املهندســة أورور 
ت النفط  الفغايل، تم تشكيل لجنة فنية من مستخدمي منش
ة وممثال عن  يف طرابلس وتضم اليهــا ممثال عن وزارة البي
األمن العام. تعمل هذه اللجنة عى الكشــف عى حالة هذه 
الخطوط ووضع االقرتاحات املناسبة إليجاد الحلول الناجعة 
والرسيعة«. وختم :«إن تفريغ الخطوط من النفط الخام من 
خالل التعديات والرسقات هو ما أدى اىل حدوث الهريان عى 
هذه الخطوط وبالتايل اىل حصــول الترسبات النفطية يف 

منطقة العبدة.

ت الــــنــــفــــط فــــــي طـــــرابـــــلـــــ يـــشـــر  مـــــديـــــر مــــنــــشــــ
اســــبــــا وتــــداعــــيــــات الـــتـــســـر الـــنـــفـــطـــي فــــي الـــعـــبـــدة 

انخفا  : مــاكــنــزي«  غـــراي  »مــجــمــوعــة 
وإمـــكـــان  الـــســـلـــع  ــن  ــ م   60 ــار  ــ ــع أســ
ــا مــــجــــدداً بــســبــب الــــــدوالر  ــهـ ــاعـ ــفـ ارتـ

 جدد رئيس مجلس إدارة مجموعــة غراي ماكنزي ريتايل 
حســان عز الدين »التزام نقابة السوبرماركت مقررات وزارة 
االقتصاد والتعاون مع كافة الجهات املعنية للتوصل بأرسع 
وقت لصيغة أســعار تنصف الجميع قوامها ســعر الرصف 
والتكاليف التشغيلية وتعيد للمستهلك اللبناين جزء من قدرته 

الرشائية التي تدنت بفعل األزمة االقتصادية«.
ة من املنتجات انخفضت أسعارها، لكن  وأكد أن » 60 يف امل
إمكانية ارتفاعها مجددا مرتبط بعدم ثبات سعر الرصف الذي 

يتأثر بدوره بأزمة املحروقات واالسترياد وتفاوت أسعارها«.
كــام أشــار إىل أن » التكاليف التشــغيلية بــني التجار 
ة هي سبب  والســوبرماركت التي ارتفعت بنسبة 15 يف ا
إضايف إلبقاء األســعار عى حالها وعدم انخفاضها بشكل 

متواز مع سعر الرصف«.
وأضاف أن التعاون قائم بني الجميع إليجاد الحلول املناسبة، 
كام أعلن تشــجيعه لالقتصاد الحر الخاضع لضوابط معينة 
كونه يشــجع املنافســة وليس املوجه« ، وعول عى »الدور 
االيجايب الذي تلعبه الحكومة عى هذا الصعيد ال سيام وزارة 
االقتصاد والوزير أمني سالم الذي يبذل الجهود املمكنة كافة 
لدعم القطاع الذي يواجه الكثري من التحديات بســب األزمات 

االقتصادية املتالحقة وعدم ثبات سعر الرصف«. 

النقد  صندوق  ملفاوضة  الوفد  يرأ  الشامي 
من املتوقع ان يسمي محلس الوزراء يف جلسته املقبلة يف 
االســبوع املقبل الوفد اللبناين الذي سيفاوض صندوق النقد 
الدويل حيث سريأس الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة 
الشــامي وعضوية وزير املالية يوسف خليل وحاكم مرصف 

لبنان وعدد من الخراء املختصني .
ويالحظ ان االجتامعات ســتتكثف لتقديم خطة واضحة 

متفق عليها بني كل املعنيني اىل صندوق النقد الدويل 

الــــــــــدواء  صــــنــــاعــــة   : ــــكــــيــــان  بــــو
الـــلـــبـــنـــانـــي تـــحـــصـــن األمــــــن الــصــحــي

أكد وزير الصناعة جور بوشــكيان أمام وفد من نقابة 
أصحاب مصانع الدواء برئاسة النقيبة كارول أيب كرم، دعمه 
الكامل لصناعة الدواء اللبناين، »ملا لها من أهمية يف تحصني 

األمن الصحي، وتخفيف الفاتورة الدوائية عى املواطن«.
وتم البحث يف سبل تخطي التحديات التي تواجه القطاع، 
وإعطاء األولوية لالنتا اللبناين، يف الســوق املحلية ويف 

األسواق التصديرية.
وكان الوزير بوشــكيان التقى وفداً من نقابة الكيميائيني 
يف لبنان، وبحث معهم يف كيفية تعزيز التعاون بني الوزارة 
املقاييس  الصناعية ومؤسسة  البحوث  وخصوصاً مع معهد 
واملواصفات والنقابــة، لجهة ضبط املواد الكيميائية والتأكد 

من سالمتها عر وضع مواصفات إلزامية لها.

ــي  ف ــة  ــ ــي ــ ــن ــ ــف ــ ال الـــــــــــور   : حـــمـــيـــة 
ــ الـــشـــتـــاء ــ ــب ــ يــــة ق ــى جــــهــــو ــ ــلـ ــ أعـ

يتابع وزير االشــغال العامة والنقل عــ حمية األعامل 
التي تقوم بها الور واالجهزة الفنيــة للمتعّهدين املولجة 
أشــغال تعزيل وترصيف خطوط وشــبكات ترصيف مياه 
األمطار واملجــاري الصحّية، والتي بــارشت عملها يف كل 
املناطق اللبنانية الواقعة ضمن نطاق صالحيات الوزارة وهي 

االوتوسرتادات الدولية والطرق العامة.
وأكــد الوزير عى أن »هذه الفرق هــي يف جهوزية تامة 

ملتابعة اإلجراءات والتدابري املطلوبة منها«.
وكان حمية عقد يف مكتبه يف الوزارة، اجتامعاً مع مدير 
مصلحة اســتثامر مرفأ صيدا املهندس رائــف فواز، ضمن 
اللقاءات التــي يقوم بها مــع اإلدارات. وجرى عرض لواقع 
مرفأ صيدا التجاري الجديد والرؤية االسرتاتيجية للعمل عى 
استمرار تقديم الخدمات وتطويرها فيه. كام تم التوافق عى 
املتابعة املبارشة من أجــل وضع خطة عمل للمرحلة املقبلة، 
نظراً إىل موقع املرفأ املتمّيز لناحية تكامله مع املرافئ األخرى.
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ــة ــ ــري ــ ــي ــصــ ــ : االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الــــــعــــــراقــــــيــــــة م صــــــــالــــــــ ــى األقــــو ــق ــب ي ــي يــجــب أن  ــلـ ــيـ ــرائـ سـ الـــجـــيـــ ا  : غـــانـــتـــ

» ــي ســـجـــن »جـــلـــبـــو ــ ــالت أمـــنـــيـــة ف ــديـ ــعـ إســــرائــــيــــ تـــقـــر تـ

ــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ ــو والــــــــريــــــــا  تـــبـــحـــثـــان الـ ــ ــك ــوســ ــ م

ــراء ــ ــام ــة ســ ــنـ ــديـ ــو مـ ــ ــن ــ «  ج ــوم لـــــ »داعـــــــــــ ــ ــج ــ احــــبــــا 

ــ ــالـ ـــحـ ـــت ال ـــ  ــ ـــي مـــــــأر وغــــــــــارات لـ ـــوب ــن ــات جـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ

برهم  العراقي  الرئيس  أكّد 
االنتخابات  أّن  امس،  صالح، 
العراقيــة املقبلة »مصريية 
وســيكون لهــا تبعات عى 
العــراق واملنطقــة«، وذلك 
خــالل  كلمة ألقاهــا أمام 
لألمم  العامــة  الجمعيــة 

املتحدة يف نيويورك.
أن  عى  صالــح  وشــّدد 
»العــراق متكّــن من تحرير 
مدنــه من داعــش وحامية 
بفضل  ه  جرا مــن  العامل 
قواته املســلّحة من الجيش 
والرشطة والحشــد الشعبي 
والبيشمركة، وبدعم التحالف 
الدويل وجريانه وأصدقائه«، 
مشــدداً عــى الحاجة إىل 
»منظومــة جديدة بني دول 

شــاركة املجتمع الدويل، تســتجيب للتحديات  املنطقــة و
املشرتكة من اإلرهاب والتطرف وتقلبات األوضاع«. 

يشــار إىل أّن أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة، انطلقت 
، وتتناول عدة ملفات، يف  ، يف دورتها الـ6 الثالثاء املــا
ها رؤساء أكرث من  مقدمتها جائحة »كورونا« واملناخ، ويح

ة دولة، وتستمر فعالياتها حتى اإلثنني املقبل. م
مي إىل  بدوره، لفت رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكا
ورة »وقــوف األجهزة األمنية عى الحياد يف االنتخابات، 
وأن يقتــرص واجبها عى حاميــة العملية االنتخابية ووأد أي 

محاولة إلفشالها«.
وخالل ترؤســه اجتامعاً للمجلس الوزاري لألمن الوطني، 
مي إىل تحقيق »أق درجات اإلنسيابية للمامرسة  دعا الكا
ا يشــجع عى املشاركة الفاعلة فيها«، كام شدد  االنتخابية 
ورة »تفعيل الجهد االســتخباري واالســتباقي لرصد  عى 

بات ضد  العدو قبل تنفيذ عملياته، مع أهمية اســتمرار ال
داعش«.

املجلس ناقش الخطة األمنية الخاصة باالنتخابات، وتوفري 
كل الســبل الالزمــة لتطبيقه، وبحث خطة تأمــني الزيارة 

األربعينية واإلجراءات املتخذة لحامية الزائرين. 
مي،  هذا وأعرب رئيــس الوزراء العراقــي مصطفى الكا
عن تفاؤله بنتائج الدورة االنتخابية املقبلة، مشــرياً إىل أنها 
»ســوف تكون ســابقة يف تاري العراق مــن جهة النزاهة 

ومصلحة الشعب«.
مي جاء بعد ترؤسه اجتامعاً للحكومة العراقية،  كالم الكا
حيث أكّد اكتامل جميع التجهيزات املتعلقة بالعملية االنتخابية، 
من الناحية األمنية واللوجســتية واملاليــة، كام أعلن نجاح 

املحاكاة الثالثة للعملية االنتخابية.
ويســتعد العراق لخوض دورة انتخابية مبكرة يف الـ10 من 

شاركة ما يقارب 25 مليون ناخب عراقي. ترشين الثاين ، 

شــدد وزير دفاع إرسائيل 
بينــي غانتس عــى متانة 
العالقات بني بالده والواليات 
مصادقة  عقــب  املتحــدة، 
مجلس النواب األمري عى 
تخصيص مليار دوالر إىل تل 
أبيب لتمويل منظومة »القبة 

الحديدية«.
أثنــاء  غانتــس  ح  و
التحالف  بأن  أقيمت   فعالية 
بني إرسائيل والواليات املتحدة 
عميقة  روابــط  عى  مبني 
استنادا  األمنية  األجهزة  بني 
إىل املصالــح األمنية والقيم 
املشــرتكة، مضيفا: »هذا ما 

كان وسيظل إىل األبد«.
قناعته  الوزير عن  وأعرب 
ء  بأنه »ليس بإمكان أي 

تقويض العالقات بني إرسائيل والواليات املتحدة«.
وتابع: »من الجنوب والشامل والرشق، ومن القريب والبعيد 
ار بنــا.. ولذلك يجب علينا  يواصــل أعداؤنا محاوالتهم لإل
مواصلــة تعزيز أمننا وتعزيز تحالفاتنا مع الجاليات اليهودية 
ودول العــامل، بالدرجــة األوىل أفضل صديقــة لنا الواليات 

املتحدة«.
ورة أن يحافظ  وشــدد غانتس يف الوقت نفســه، عى 

الجيش اإلرسائي عى مكانته كأقوى جيش يف املنطقة.
وصادق مجلس النواب األمرييك باألغلبية عى مرشوع قرار 
منفصل يقــ بتخصيص مليار دوالر إىل إرسائيل لصيانة 

»القبة الحديدية« وتجديد ذخائرها.
وجاء ذلك بعد أن وافقــت القيادة الدميقراطية يف مجلس 
النواب تحت ضغــوط مجموعة من املرشعات الدميقراطيات 
التقدميات عى شطب هذا املبلغ من مرشوع قانون مخصصات 

الدفاع لعام 2022.

كشفت القناة 12 العرية، 
أن السلطات اإلرسائيلية قررت 
إجراء تحســينات وتعديالت 
بتكلفة  »جلبوع«  سجن  يف 

3 مليون شيكل. تصل إىل
التحســينات  وتهــدف 
والتعديــالت التــي قررتها 
إرسائيل يف سجن »جلبوع«، 
ملنــع األرسى من حفر أنفاق 
عرها  والهــروب  جديــدة 
بعد عمليــة هروب األرسى 
الفلســطينيني الســتة قبل 

أسابيع.
العرية  القنــاة  وأضافت 
أنه »ســيجري ض باطون 
يف الفراغات املوجودة أسفل 
غرف ســجن »جلبوع« وذلك 
باستخدام طريقة قام الجيش 

اإلرسائي بتطويرها للتعامل مع أنفاق املقاومة، وقد قامت فرق 
هندسية بإجراء عمليات فحص يف السجن بعد أيام من هروب 

األرسى بهدف العثور عى الثغرات الهندسية يف املبنى«.
وبحســب القناة فإن خطة تعديل السجن تشمل بناء جدار 
إضايف حوله، وكذلك ســيجري تركيب منظومات تكنولوجية 

متطورة لرصد أي محاوالت هروب إضافية.
ووفق القناة العرية فإن »هناك وســائل جديدة وخروقات 

جديدة للهروب ولكن االمتحان الحقيقي هو إمكانية الكشــف 
عن هذه الخروقات قبل عملية الهروب القادمة«.

ويف حادث أثار اســتنفارا عامــا يف إرسائيل، فر 6 أرسى 
فلســطينيني يوم 6 ايلول من ســجن »جلبوع« عر نفق لكن 
الســلطات اإلرسائيلية ألقــت الحقا القبض عى 4 منهم وهم 
يعقــوب قادري ومحمود العارضــة وزكريا الزبيدي ومحمد 
العارضة، وبعد أســبوعني ألقت القبض عى آخر أسريين هام 

أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

التقــى وزيــر الخارجية 
الفروف  ســريغي  الرويس 
نظريه السعودي األمري فيصل 
بــن فرحان آل ســعود عى 
هامش أعامل الجمعية العامة 

لألمم املتحدة يف نيويورك.
بيــان عــن  وجــاء يف 
يف  الروســية  الخارجيــة 
الوزيرين  أن  اللقــاء  أعقاب 
التعزيز  أولويــات  »بحثــا 
الروسية  للعالقات  املستمر 
املنفعــة  ذات  الســعودية 
املتبادلة، وأكدا سعي موسكو 
والرياض إىل مواصلة العمل 
املشــرتك الذي يــراد منه أن 
يضفــي عى التعاون املتعدد 
األوجــه بــني البلدين طابع 

الرشاكة االسرتاتيجية«.
وشــدد الوزيران عى »أهمية تنفيذ االتفاقات حول تطوير 
التعاون الثنــايئ يف مختلف املجاالت، والتي تم التوصل إليها 

عى مستوى القمة يف وقت سابق«.

وأشــار البيان إىل أن الجانبني »أعارا اهتامما كبريا لتعزيز 
التنســيق بني روســيا والســعودية تجاه حزمة واسعة من 
ا فيها الوضع  القضايا عى جدول األعامل الدويل واإلقليمي، 

يف اليمن وسوريا ومنطقة الخليج«.

أعلن الحشــد الشعبي يف 
بيــان له امس عــن إحباط 
هجوم لداعش جنوب مدينة 

سامراء.
وقال الحشد إن »مسلّحني 
مــن فلول التنظيــم حاولوا 
التعرّض لقوات اللواء الـ 42 
يف الحشــد يف منطقة سيد 
غريب جنوب سامراء قبل أن 
تتصدى لهم القوة وتشــتبك 
معهم، ما أدى إىل استشهاد 

.» أحد العنا
الشهيد  الحشد  ونعى  هذا 
مؤكــداً أن »هــذه الدمــاء 
دون  ســتحول  والتضحيات 

زعزعة أمن مدن العراق«.
األيــام  وخــالل 
لحشــد  ا علن  أ  ، ضية ملا ا

الشــعبي إحباط مخطط إرهايب الستهداف مدينة آمريل يف 
محافظة صالح الدين.

ة الحشــد من  ومتكّنــت مديرية األمن واالنضباط يف هي
اإلطاحة بقيــادي مهم من تنظيم »داعش« وعنرصين آخرين 

يف بغداد وكركوك ونينوى.
كام أشارت خلية اإلعالم األمني يف بيان إىل أن قوات من الحشد 
الشــعبي وبالتعاون مع القوات األمنية يف املوصل ألقت القبض 

عى أحد أبرز عنا التنظيم اإلرهايب ضمن قاطع املوصل.
كذلك ألقــت القبض عى عنرص من داعش يزود داعش يف 
وادي الشاي باملواد الغذائية وبرشائح اتصال واحتياجات أخرى 
وذلك بالتعاون مــع القوات األمنية يف كركوك، ومتكّنت هذه 
القــوات أيضاً من إلقــاء القبض عى إرهايب آخر  من التنظيم 

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

الستهداف زائري األربعينية يف جرف النرص شاميل بابل.

معلومــات  أفــادت 
ســقوط   عن  صحافية 
قتــى وجرحــى إثــر 
بني  املواجهات  استمرار 
قــوات حكومة صنعاء 
من جهة وقوات الرئيس 
هادي املسنودة بطائرات 
التحالف الســعودي يف 
جنويب  الجوبة  مديرية 

محافظة مأرب.
طائرات  شنت  وكذلك، 
التحالف الســعودي  15 
مديريات  عــى  غــارة 
الجوبة والعبدية وحريب 
وغرب  جنوب  واح  و
شاميل  مأرب  محافظة 

رشق اليمن .
وتتواصــل املواجهات 
الداميــة بــني قــوات 

حكومــة صنعاء مــن جهة وقوات الرئيس هادي املســنودة 
بطائــرات التحالف الســعودي يف منطقة ملعا بني مديريتي 
الجوبــة وحريب بيحان جنويب محافظة مأرب شــامل رشق 
ل اســتقدام الطرفني لتعزيزات  اليمن، وتجري املواجهات يف 

عسكرية إىل تلك الجبهة.
وكثفت مقاتالت التحالف السعودي من شن غاراتها إلسناد 
قوات الرئيس هادي يف فك الحصار الذي أطبقه الجيش واللجان 
الشعبية عى قوات هادي وتنظيم القاعدة يف مديرية العبدية 
وأحاط بها مــن كافة االتجاهات وقطع عنها خطوط اإلمداد 

والطرق املؤدية إىل مدينة مأرب.
إىل ذلك، اندلعت النريان ودوت انفجارات عنيفة يف معسكر 
ديرية الجوبة جنويب محافظة مأرب إثر قصف  الخشــينة 
صاروخي لقوات حكومة صنعاء طاول مستودعات األسلحة 
داخل املعســكر ذاته التابع لقوات هادي والتحالف السعودي، 
ويأيت هذا بعد أن متكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة 

ديرياتها الثالث بيحان وعسيالن وعني  عى منطقة بيحان 
الغنية بالنفط والغاز غريب محافظة شــبوة، يف حني تجري 
املواجهات بني الجانبني يف جبهات املشــجح والكسارة وجبل 
واح غريب محافظة مأرب شامل  البلق الشاميل يف مديرية 

رشق اليمن. 
ويف محافظة الحديدة الســاحلية غرب اليمن، أفاد مصدر 
عسكري يف حكومة صنعاء، 231 خرقاً جديداً لقوات التحالف 
الســعودي يف جبهات الحديدة خالل الساعات لـ24 املاضية، 
بينها قصف مناطق سيطرة الجيش واللجان يف الحديدة بـ182 
صاروخاً وقذيفة مدفعية تزامناً مع تحليق 24 طائرة تجسسية، 
وأكد املصدر أن طائرات التحالف السعودي االستطالعية شنت 
5 غارات عى مناطق الفازة والجبلية والتحيتا جنوب الحديدة. 
فيــام أعلن التحالف الســعودي اعرتاض وتدمري 5 طائرات 
مفخخة وصاروخ باليستي أطلقت من اليمن باتجاه السعودية 

خالل الساعات املاضية.

ــعــراقــي ــ ال ــي ــرئ ــان: مـــحـــادثـــات مــفــعــمــة  بــالــثــقــة مـــع ال ــ ــودري ــ ل
ذكر وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان عر »تويرت« 
أنه أجرى محادثات »شــاملة ومفعمــة بالثقة« مع الرئيس 

العراقي برهم صالح.
وكتب لودريان امس دون الخوض يف تفاصيل: »بعد مؤمتر 
بغداد يف 28 آب واالجتامع الوزاري يف نيويورك يوم 21 ايلول، 

جددت التأكيد عى دعم فرنسا للعراق والحوار اإلقليمي«.
وأصبح العراق ســاحة ألطــراف متصارعة، مع إيران عى 
جانب والواليات املتحدة وإرسائيل وبلدان خليجية عى الجانب 
اآلخر، حيث تســتهدف هجامت القــوات األمريكية يف حني 

يتعرض قادة جامعات مسلحة إيرانية وعراقية الغتياالت.
ناف إيران  جــاءت هذه االجتامعات بعد أشــهر من اســت
والســعودية محادثات مبارشة يف العراق، ســاهمت يف نزع 

فتيل التوتر املتصاعد يف الرشق األوسط.

ــد الــشــرعــيــة ــ ــاق ــ ــم فـــــــردي ف ــكـ الـــنـــهـــضـــة الـــتـــونـــســـيـــة : حـ
أكدت حركة النهضة التونسية، رفضها »تعليق 
الدســتور وتعويضه بتنظيم مؤقت للســلطات«، 

محذرة من »حكم فردي فاقد الرشعية«.
وأعربــت النهضة يف بيان عــن »رفضها تأبيد 
الوضع االستثنايئ، وتجميع الرئيس سعيد للسلطات 
التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائية«، داعية كل 
القوى والشــخصيات الوطنية إىل »توحيد الصف 
والتعايل عن الخالفات للدفاع عن قيم الجمهورية«.

وقالــت حركة النهضــة، إّن إعــالن الرئيس 
التونيّس قيس ســعّيد عزمه عــى إقرار أحكام 
انتقالّية منفردة هو »توّجه خطري وتصميم عى 

إلغاء الدستور«.
وشــّددت عى أّن »اســتمرار العمل باإلجراءات 
االســتثنائية إىل أجل غري محّدد شــّل مؤّسسات 
ّل غياب حكومة رشعّية ومقتدرة«،  الحكــم يف 

مؤكــدة أّن »الخرو من األوضاع الخطرة التي تعيشــها البالد 
يحتا إىل جهود جميع القوى السياسّية واالجتامعية«.

ورة احرتام الدســتور ورفع  كام جددت التشــديد عى »

التجميد عن الرملان والتعجيل بتأليف حكومة رشعّية«.

ــا مــفــيــدة ــيـ ــع روسـ ــاالت مـ ــصــ ــ ــن:  االت ــم ــي ــل املــبــعــو االمـــيـــركـــي ل
قــال تيم النديركينغ املبعــوث األمرييك الخاص إىل اليمن، 
إنه يقيم ويحافظ عى اتصاالت منتظمة مع ممث روســيا، 

ويعتر هذه االتصاالت مفيدة.
وأضاف ليندركينغ: »نجري حوارا منتظام مع ممث روسيا 

بشأن اليمن، وأجد هذا الحوار مفيدا للغاية«.
وشــدد املبعوث االمرييك، عــى أنه من أجل ترسيع عملية 
الســالم يف اليمن، يجب عى املجتمــع الدويل الحفا عى 

الوحدة حول النهج املتفق عليه إلنهاء النزاع.
ء، هناك حل سيايس فقط، وال يوجد  وقال: »أوال وقبل كل 
حل عســكري لهذا النزاع، ويجب أن يكون لدى األمم املتحدة أو 
مبعــوث األمم املتحدة الجديد، وصول غري مرشوط إىل جميع 
ة العضوية  األطراف«. ووفقا له، يجب عى الدول الخمس دا
يف مجلس األمن الدويل، الحفا عى وحدة موقفها بشــأن 

قضايا التســوية اليمنية، وسيكون أمرا بناء من أجل تحقيق 
هذه األهداف.
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وّقعت لجنة االنتخابات املركزية يف روسيا، عى بروتوكول 
وجبه االعرتاف  بشــأن انتخابات نواب مجلس الدومــا، تم 

باالنتخابات عى أنها صحيحة وصالحة.
ووقع أعضاء لجنة االنتخابات املركزية الروســية الوثيقة 

ذات الصلة يف اجتامع للجنة امس.
وقالت رئيســة اللجنة ايال بامفيلوفــا إن »الروتوكوالت 
النهائيــة للجان االنتخابيــة النتخابات مجلس الدوما تعكس 
بشكل موضوعي نتيجة التصويت. اعرتفت اللجنة االنتخابية 
املركزية بانتخابات مجلس الدوما عى أنها صحيحة وصالحة«.
ويف وقت ســابق، أعلن الحزب الشــيوعي وتحالف القوى 
الشــعبية والوطنية يف روســيا، قرار عدم االعرتاف بنتائج 

التصويت  االلكرتوين والطعن فيها.
وقال الحزب الشــيوعي وتحالف القوى الشعبية والوطنية 
إنهــام »يعتزمان تنظيــم احتجاجات عــى نتائج التصويت 

االلكرتوين يوم غد السبت«. 
وعقبهــا، أعلنت لجنة االنتخابات املركزية أنّها ســتجتمع 
اليوم إلقرار نتائج االنتخابات الرملانية الروسية، مضيفًة أنّها 
ستنظر يف »نتائج التصويت اإللكرتوين واالحتجاجات عليها«. 
وانطلقت عملية االقرتاع يف انتخابات مجلس الدوما يف روسيا 
األسبوع املا واستمرت حتى مساء األحد 19 أيلول الجاري.
وسيتّم انتخاب أعضاء مجلس الدوما ملدة 5 سنوات عر نظام 
ات الحزبية، و225 نائباً  انتخايب مختلط: 225 نائباً من القا
يف الدوائــر الفردية. ويتنافــس 14 حزباً عى املقاعد الـ450 
يف مجلس الدوما الرويس.  ويشــارك 14 حزباً روســياً يف 
االنتخابات الرملانية الروسية التي تنطلق األسبوع املقبل، مع 
أرجحيــة كبرية بحصول األحــزاب الرملانية الكرى املعروفة 
)حزب روســيا املوحدة  الحزب الشــيوعي الرويس  الحزب 
الليــرايل الدميقراطي الرويس  حزب روســيا العادلة عى 

معظم املقاعد من دون أي خروقات تذكر.
أما األحزاب الروســية األخرى املشــاركة يف االنتخابات، 
، ويابلوكو،  ، ونوفيي ليــودي )ناس جدد فهــي: حزب الخ
وحزب التنمية، وحزب الحرية والعدالة الرويس، وشــيوعيو 
، وحزب املتقاعدين،  روســيا، واملنر املدين، والبديل األخــ
وحزب الوطن. وتقول مراكز استطالعات حكومية إّن »الحزب 
الذي يدعــم الرئيس الرويس فالدميري بوتني، البالغ من العمر 
68 عامــاً، يواجه تراجعاً يف مســتويات التأييد، لكنه ما زال 

أكرث شــعبية من أقرب منافسيه يف االنتخابات، وهام الحزب 
الشــيوعي والحزب الدميقراطي الليرايل القومي، اللذان غالباً 

ما يدعامن الكرملني«.
وّقعت لجنة االنتخابات املركزية يف روسيا، عى بروتوكول 
وجبه االعرتاف  بشــأن انتخابات نواب مجلس الدومــا، تم 

باالنتخابات عى أنها صحيحة وصالحة.
ووقع أعضاء لجنة االنتخابات املركزية الروســية الوثيقة 

ذات الصلة يف اجتامع للجنة امس.
وقالت رئيســة اللجنة ايال بامفيلوفــا إن »الروتوكوالت 
النهائيــة للجان االنتخابيــة النتخابات مجلس الدوما تعكس 
بشكل موضوعي نتيجة التصويت. اعرتفت اللجنة االنتخابية 
املركزية بانتخابات مجلس الدوما عى أنها صحيحة وصالحة«.

ويف وقت ســابق، أعلن الحزب الشــيوعي وتحالف القوى 
الشــعبية والوطنية يف روســيا، قرار عدم االعرتاف بنتائج 

التصويت  االلكرتوين والطعن فيها.
وقال الحزب الشــيوعي وتحالف القوى الشعبية والوطنية 
إنهــام »يعتزمان تنظيــم احتجاجات عــى نتائج التصويت 

االلكرتوين يوم غد السبت«. 
وعقبهــا، أعلنت لجنة االنتخابات املركزية أنّها ســتجتمع 
اليوم إلقرار نتائج االنتخابات الرملانية الروسية، مضيفًة أنّها 
ستنظر يف »نتائج التصويت اإللكرتوين واالحتجاجات عليها«.

وانطلقــت عملية االقــرتاع يف انتخابات مجلس الدوما يف 
روســيا األسبوع املا واستمرت حتى مساء األحد 19 أيلول 

الجاري.

ــا : انــتــخــابــات »الــــدومــــا« صــحــيــحــة وصــالــحــة ــيـ روسـ

اعتقلت الســلطات اإليطالية، النائب االنفصايل يف الرملان 
األورويب، الرئيــس الســــابق إلقليم كتــــالونيا كارليس 
 ،201 بوتشــيمون، الذي يعيــش باملنفى يف بلجيكا منذ عام 
بعد محاولة انفصال كتالونيا يف العام نفســه، حسبام أعلن 

محاميه.
وكتب املحامي غونزالو بوي عى تويرت: »الرئيس بوتشيمون 
أوقف لدى وصوله إىل رسدينيا التي توجه إليها بصفته عضوا 
يف الرملــان األورويب«، موضحــا أن توقيفه حصل بناء عى 

مذكرة توقيف أوروبية بتاري 14 ترشين االول 2019.
وأوقــف الزعيم الكتالوين يف ألغريو، حســب ما كتب عى 

تويرت كبري مستشاريه جوزيب لويس أالي.
وقال أالي: »لدى وصوله إىل مطار ألغريو، أوقفته الرشطة 
عند الحدود اإليطالية. ســيمثل الرئيــس أمام قضاة محكمة 
ناف يف ساســاري املختصة بالبت يف مسألة اإلفرا  االســت

عنه أو تسليمه«.
ويف 9 اذار ، رفــع الرملان األورويب الحصانة الرملانية عن 
بوتشيمون واثنني آخرين من أعضاء الرملان األورويب املؤيدين 

لالنفصال، وهو إجراء أكدته محكمة االتحاد األورويب يف 30 
متوز.

201 هربا من  ويعيش بوتشــيمون يف بلجيكا منذ عــام 
املالحقة القضائية اإلســبانية. وهــو مالحق بتهمتي »إثارة 

الفتنة« و»اختالس أموال عامة«.

ســباني قليــم كتالونيــا ا عيــم االنفصالييــن ب إيطاليــا تعتقــ 

قــال نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء وزيــر الخارجيــة 
القطــري، الشــي محمد بن 
عبــد الرحمــن آل ثــاين، إن 
طالبان  حركة  من  مجموعات 
كانت مستعدة للقتال 20 سنة 
أخرى، لــو مل يتم التوصل إىل 
اتفــاق مع الواليــات املتحدة 

خالل املفاوضات.
الخارجية  وزيــر  وشــدد 
لقــاء نظمه  القطــري -يف 
الخارجية  العالقــات  مجلس 
ورة دعم  األمــرييك- عى 

الجميع لخطوة إنهاء الحرب.
القطري  املســؤول  وقــال 
الخطوة  دعم  جميعــا  »علينا 
ونعتقد  الحرب،  بإنهاء  األوىل 
املتحدة يف  الواليــات  أن دور 

املنطقــة يجب أن يكون دعم الــرشاكات التي عقدناها معها 
تاريخيا، ودعم أمن وازدهار املنطقة«.

كام دعا الشي محمد بن عبد الرحمن آل ثاين حركة طالبان 
ورة  إىل العمل من أجل تحقيق مصالحة وطنية، وشدد عى 

دعم املجتمع الدويل لهذه العملية.
ح قائال »ما نعتقد بأنها مســألة -عى املدى املتوسط-  و
ينبغي معالجتها وحث طالبان عى االهتامم بها، هي مســألة 
ل حرب ملدة 40 سنة،  املصالحة الوطنية ألن البالد عاشت يف 
وسيســتغرق األمر وقتا طويــال وجهدا كبريا، من أجل توحيد 
الجميع وهذا سيســتدعي قيادة كبرية«. وأضاف »أعتقد أننا 
هار أن هناك دعام لهذه العملية،  نحتا -كمجتمع دويل- إىل إ

من أجل الحفا عى استقرار أفغانستان«.
وقال وزير الخارجية القطري، إن مسألة حرية السفر كانت 
واحــدة من القضايا العاجلــة، التي كانت وراء زيارته األخرية 

إىل كابل.
 »طالبان« 

اىل ذلك أعلن وكيل وزارة الثقافة واإلعالم يف حكومة طالبان 
األفغانيــة، ذبيح الله مجاهد، امس أن حكومة طالبان ال تنوي 
املطالبة بتسليم الرئيس األفغاين السابق أرشف غني إمنا تطالب 

بإعادة »أموال البالد«.
وقال مجاهد : »نحن ال نطالب بتسليم أرشف غني، لكن أرشف 
غنــي رسق أمول البلد ونطلب رد هذه األموال إىل املرصف وهذا 
ء،  حق الشعب ومصارفنا لكن أرشف غني نفسه ال نفعل به 

األموال من حق الناس وال يجب عليه أن يأخذها«.
وأكّد مجاهد تعيني الحركة ملتحدثها سهيل شاهني يف منصب 
مندوب أفغانســتان لدى األمم املتحدة، مشرياً إىل أن كابول مل 

تتلق حتى اللحظة جواباً من املنظمة الدولية.
ســاعدة أو  وتعليقاً عى ما إذا كانت أفغانســتان قد تقبل 
وســاطة دول أخرى لحصول »حكومــة طالبان« عى مقعد 
يف املنظمــة، قال مجاهد »مل ال. الدول األخرى والدول القريبة 
منــا مثل قطر والدول األخرى التــي معنا يف األمور الصعبة، 
ثابة وساطة أو رابط بيننا، وأن  إنهم يســتطيعون أن يكونوا 
يساعدونا باملوضوع تسليم الكريس باألمم املتحدة إلينا، وهذا 

حقنا ونحن نرّحب بأي دولة تساعدنا بهذا األمر«.
وأضاف »لو تّم تعيني سهيل شاهني يف األمم املتحدة لتمثيلنا، 
من املعلوم أنه سيســعى لتعزيز العالقــات مع الدول األخرى 
واالتحاد األورويب وأمريكا ومع الدول اإلســالمية يف املنطقة 
لتمكني العالقات والسعي الستمرار العالقات، وهذا إن شاء الله 

أول أعاملنا يف األمم املتحدة«.

ــنـــي غـ ــم  ــ ــي ــ ــل ــ ــس ــ ــت ــ ب نـــــطـــــالـــــب  ال   : كــــــــابــــــــول 
سنة  0 للقتال  مستعدة  كــانــ  ــان«  ــب »طــال  : الــدوحــة 

يف محاولــة للتغلــب عى 
األزمة األخرية بني واشــنطن 
بصفقة  واملتعلقة  وباريــس 
»الغواصــات النوويــة مــع 
أســرتاليا، كشف »البنتاغون« 
عــن تعــاون بــني الواليات 
املتحدة وفرنسا لدعم العمليات 
العسكرية ملحاربة اإلرهاب يف 

منطقة الساحل اإلفريقي.
باســم  املتحــدث  وقــال 
البنتاغون، جــون كرييب، إن 
الواليــات املتحدة ســتواصل 
للعمليــات  الدعــم  تقديــم 
اإلرهاب  ملحاربة  الفرنســية 

يف منطقة الســاحل اإلفريقي، مثنيا عــى الدور الذي تلعبه 
باريس يف هذه املنطقة، مضيفا أنه تم يف الســابق دعم جزء 
مــن العمليات يف تلــك البقعة، ويجري البحث عن طرق لجعل 

هذا الدعم أكرث فعالية.
، كان  وأوضح كرييب أن وزير الدفاع األمرييك، لويد أوســ
قد بحث هذا األمر خالل اتصاله بنظريته الفرنســية فلورانس 
باريل،  مشددا عى أن فرنسا هي أقدم حليف للواليات املتحدة، 
وأن البلدين يتشــاركان الكثري من املصالح األمنية حول العامل، 
ويف منطقــة املحيطني الهندي والهــاد عى وجه التحديد، 

مؤكدا التزام واشنطن وباريس تجاه مصالحهام األمنية.

 تعاون لوجيستي 
من جانبه، قال املحلل الســيايس من مايل عبدالله ميغا يف 
ترصيحات إن فرنسا تصدرت زمام املبادرة يف العمليات القتالية 

ضد العنا اإلرهابية يف منطقة الساحل اإلفريقي.
واألســبوع املا أعلنت القوات الفرنسية أنها قتلت زعيم 
تنظيم »داعش« يف الصحراء الكرى عدنان أبو وليد الصحراوي، 
كام تأخــذ باريس عى عاتقها تحمل العبء األكر يف عملية 

»برخان« العسكرية يف منطقة الساحل.
وأوضح ميغا أن هناك تعاونا لوجيستيا بني الواليات املتحدة 
نطقة الساحل اإلفريقي،  وفرنســا، يف الحرب عى اإلرهاب 
الفتا إىل أن هذا الدعم يتمثل يف تقديم معلومات استخباراتية 
عن العنا اإلرهابية من تنظيمي القاعدة وداعش واملتمركزة 
ل التنســيق األمني بني دول  يف هذه املنطقة، الســيام يف 
الســاحل وضعف مراقبة الحدود، مشــريا إىل أن التعاون بني 
واشــنطن وباريس يف الساحل قد ينتقل إىل املشاركة املبارشة 

يف العمليات العسكرية.

 تعويض عن الغواصات 

ويأيت التأكيد األمرييك بشأن دعم الواليات املتحدة للعمليات 
الفرنسية يف الساحل اإلفريقي، بالتزامن مع توترات شهدتها 
العالقات ما بني واشــنطن وباريس، بشــأن صفقة غواصات 
نووية مع أســرتاليا، تســببت بإلغاء صفقة أخرى كانت قد 

أبرمتها األخرية مع فرنسا.
إعالن املتحدث باسم البنتاجون عن التعاون بني البلدين جاء 
يف أعقاب اتصال هاتفــي جمع الرئيس األمرييك جو بايدن، 
ونظــريه الفرنيس إميانويل ماكرون، أكدا خالله عى التوافق 

إلجراء »مشاورات مفتوحة« بني الحلفاء.
ومن شــأن هذه املشــاورات تفادي »أزمة الغواصات«، كام 
قرر الطرفان اللذان ســيلتقيان يف أوروبا، نهاية شهر أكتوبر 
املقبل، إطالق عملية تشــاور معمق تهدف إىل تأمني الظروف 
التي تضمن الثقة واقرتاح تدابري ملموســة لتحقيق األهداف 

املشرتكة.
وكانت أزمة قد نشــبت بني باريس وواشنطن يف 15 ايلول 
الجــاري، عقب إعالن الرئيس األمــرييك جو بايدن عن ميالد 
تحالف دفاعي جديد يجمع بــني والواليات املتحدة وبريطانيا 
وأسرتاليا، يعمل عى توسعة نطاق تقنية الغواصات األمريكية 
العاملة بالدفع النووي لتشمل أسرتاليا، باإلضافة اىل تقنيات 
األمن اإللكرتوين والذكاء االصطناعي والقدرات البحرية تحت 

املاء.
وكانت من أوىل مثار هذا التحالف اإلطاحة بصفقة ضخمة 
أبرمتهــا كانبريا مع باريس لرشاء غواصات فرنســية الصنع 
واســتبدالها بأخرى أمريكية تعمــل بالدفع النووي، ورداً عى 
االتفاق استدعت فرنسا سفرييها لدى الواليات املتحدة وأسرتاليا 

للتشاور، يف قرار غري مسبوق تجاه حليفني تاريخيني.

بـــــــــــعـــــــــــد »طـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــة الـــــــــظـــــــــهـــــــــر«
ــهــا الــخــلــفــيــة ــت ــق ــرضــي بـــاريـــ فـــي حــدي ــت ــس ـــنـــطـــن ت وا

استقال املوفد األمرييك الخاص إىل هايتي، امس، 
بعد شــهرين عى تعيينه يف املنصب، احتجاجاً عى 
قيام إدارة الرئيس جو بايدن بطرد مهاجرين هايتيني 

وإبعادهم إىل بلدهم.
وقــال املوفد الخاص، دانيال فوت، »إنني لن أكون 
مرتبطاً بالقرار غري اإلنساين وغري املجدي واملتعلق 
ــني الهايتيــني واملهاجرين غري  بطــرد آالف الالج
القانونيني إىل هايتي«. وجاءت ترصيحاته الالذعة 

يف رسالة استقالته.
وقبل أيام، أكّدت اإلدارة األمريكية أنها ســُترّسع 
وتــرية عمليات اإلجالء الجــوي ألكرث من 10 آالف 
مهاجر، أغلبيتهم من هايتي، واحتجزتهم السلطات 
أياماً تحت جرس يف تكساس بعد عبورهم الحدود من 
املكسيك. وأشارت وزارة األمن الداخ األمريكية، يف 

بيان، إىل أنها »ستؤّمن طائرات إضافية لترسيع وترية رحالت 
الرتحيل إىل هايتي ووجهات أخرى« خالل الســاعات الـ ـ2 

املقبلة.
وكشفت الوزارة، السبت، خطة الحتواء الوضع، وأرسلت إىل 
الحــدود 400 عنرص رشطة إضــايف »من أجل تعزيز عمليات 
املراقبة يف املنطقة«، مؤكّدة أنها تنّفذ »عمليات ترحيل ورحالت 
جوية إىل هايتي واملكســيك واإلكوادور ودول املثلث الشاميل« 

وهندوراس وسلفادور وغواتيامال.
إىل ذلــك، أوضحت الوزارة أن »أغلبيــة املهاجرين يُرحلون 
وجب« إجراء صحي تّم تبّنيه يف بداية الوباء للحّد من انتشار 
فريوس كورونا. وشــددت، يف بيانهــا، عى أن »الهجرة غري 

الرشعية تشكّل خطراً كبرياً عى صحة السكان الذين يعيشون 
قرب الحدود وعى حياة املهاجرين«.

ومــع ذلك، أمر قاض فدرايل الحكومة بعدم إعادة العائالت 
يف هــذا اإلطار، األمــر الذي قد يعّقد مهمة الســلطات التي 
تواجه أصال تدفقات هجرة تاريخية عند الحدود مع املكســيك. 

واستأنفت الحكومة القرار القضايئ.
واعُتقل أكرث من 1.3 مليون مهاجر عند الحدود مع املكسيك 
منذ وصول جو بايدن إىل البيت األبيض يف كانون الثاين، وهو 
عدد مل يسجل منذ 20 عاماً. وتّتهم املعارضة الجمهورية بايدن، 
منذ أشــهر، بالتسبب بـ«أزمة هجرة« من خالل التخفيف من 
إجراءات سلفه دونالد ترامب »الذي جعل مكافحة الهجرة غري 

الرشعية أولويته«.

ــتـــي ــايـ ـ ــي الــــــــى  ــ ــ ــرك ــ ــ ــي ــ ــ اســــتــــقــــالــــة املــــــوفــــــد األم
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تنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري 
اللبنــاين، عرص اليوم الســبت، حيث يلتقي 
واجهة طرابلس، يف حني  شباب الســاحل 
يلتقي الر ضد العهد، والتضامن صور ضد 

الحكمة واألنصار ضد سبورتينغ.
وتســتكمل منافســات الجولة، غداً األحد 
واجهتي اإلخــاء األه عاليه ضد الصفاء 

. والنجمة ضد شباب الر
وتتساوى 3 فرق يف قمة الرتتيب بامتالكها 
4 نقاط من فوز وتعادل يف الجولتني األوىل 
الر واإلخاء  والثانية، وهم شباب الساحل، 

األه عاليه.

 شباب الساحل - طرابلس 
الساحل  شــباب  يدخل  العهد،  ملعب  عى 
بقيــادة مدربــه محمود حمــود، بحثا عن 
مواصلــة نتائجه الســابقة والحفا عى 
صدارة الدوري، يف حني يأمل طرابلس بقيادة 
أســامة الصقر لتحقيــق أول انتصاراته يف 

الدوري.
وميلك شباب الســاحل كتيبة من النجوم، 
عى رأسها فضل عنرت وحسني جواد خليفة 
وجيو خوري، يف حني يتسلح طرابلس بأحمد 
مغريب وخالد جاسم وفؤاد عيد، بينام يفتقد 

لخدمات سمري عبد الرحمن بداعي السفر.

 الر - العهد 
يستضيف ملعب أمني عبد النور يف بحمدون 
قمة مباريات الجولة الثالثة بني الر والعهد 

تحت شعار ديريب اللون األصفر.
الر يطمح بقــيادة مدربه فؤاد حجازي 
إىل تسجيــــل انتصــار ثــان يف الدوري 
وتعويض تعادله مع التضامن صور، معتمدا 
عى أبو بكــر املل ويوســف عرتيس وأكرم 

مغريب.
يف املقابل، يأمل العهد بقيادة مدربه باسم 
مرمر، لتجاوز خســارته األخرية أمام املحرق 
البحرينــي، متســلحا بنجومه محمد حيدر 

وخليل خميس وحسني دقيق.
ويغيب عن صفوف العهد، العبه املميز نور 

منصور بسبب إصابة يف الكتف.

 التضامن صور - الحكمة 
يحل الحكمة ضيفــا ثقيال عى التضامن 
يف ملعب صور البلدي، طامحا بقيادة مدربه 
وارطان غازاريان، إىل تســجيل الفوز الثاين 

يف الدوري.
يف حني يقود محمد زهري التضامن، خالل 

اللقاء لرتجمة األداء املميز وتسجيل أول فوز 
له يف البطولة من أجل الدخول يف منافسة 

عى مقاعد املقدمة.
من  عدد  مشــاركة  حول  الشكوك  وتحوم 
نجوم الحكمة يف اللقاء، مثل حيدر عواضة 

وأحمد يونس بسبب اإلصابة.

 األنصار - سبورتينغ 
وعــى ملعب مجمــع فؤاد شــهاب يف 
جونية، تقام مواجهة رشســة بني األنصار 
وســبورتينغ، والتي يســعى مــن خاللها 
ومصالحة  فــوز  أول  لحصــد  ســبورتينغ 

جامهريه بعد تلقيه خساراتني متتاليتني.
أما روبرت جاسرت، مدرب األنصار، فحفز 
فريقه لتسجيل االنتصار الثاين يف مسريته، 
أبرزهم حســن  مميزين  العبني  عى  معتمدا 
معتوق ونصار نصار وحسن شعيتو شريكو، 
بنجومه قاسم  يتسلح ســبورتينغ  يف حني 

. الشوم وع همدر وع عي

 اإلخاء األه عاليه - الصفاء 
يســتضيف ملعب أمــني عبــد النور يف 
بحمدون، مباراة قمة من نوع خاص والتي ال 
تقل أهمية عن قمة الر والعهد، فهو ديريب 
الجبل، الذي ازداد إثارة خالل السنوات األخرية 

لقوة الفريقني.
الكاخي  فادي  بقيادة مدربه  اإلخاء  ويأمل 
إىل مواصلة انتصاراته وترجمة األداء املتميز 

خالل الجولتني املاضيتني.
الجانب اآلخر، يأمــل الصفاء بقيادة  عى 
مدربه محمــد الدقة إىل تســجيل انطالقة 
فعلية ومحو آثار الهزمية الثقيلة يف الجولة 
املاضية أمام شــباب الســاحل بخامســية 

نظيفة.

 النجمة - شباب الر 
يدخــل النجمة اختبــارا صعبــا، عندما 
يســتضيف شــباب الر عى ملعب مجمع 
فؤاد شهاب يف جونية، بحثا عن أول فوز له 

هذا املوسم.
يف املقابل، يطمح شــباب الــر بقيادة 
، إىل انطالقة مميزة  مدربه محمــد نــا
اإلخاء  الجولــة األوىل مع  بعدما تعادل يف 

وتأجلت مباراته الثانية مع العهد.
ويتســلح النجمة بقدرات العبيه حســن 
كوراين ومهدي الزيــن وخليل بدر، يف حني 
القا  الر نجومه حسن  يجهز شــباب 

. ومحمد الحسيني وحسن الحا

اللجنة  وعضو  واملصّور  الغواص  يشــارك 
املاء  تحت  للتصوير  العاملــي  لالتحاد  الفنية 
اللبناين ســامر حلواين منتدباً من »مهرجان 
لبنان املــايئ« كمتبار يف مســابقة العقبة 
التي تقــام يف منتزه  املــاء  للتصوير تحت 

العقبة البحري  يف األردن .
تــدوم املســابقة يومني ويشــارك فيها 
غوص  شــهادات  عى  الحائزون  الغواصون 
املاء. كام  دولية ولديهم كامريا تصوير تحت 

ويشارك يف املسابقة متبارون من عدة بلدان 
مرص  فلسطني،  األردن،  الكويت،  منها  اخرى 

وغريها.
ات من طرق  تُقســم البطولة اىل عدة  ف
 Wide الواســعة الزاوية  هــي  التصويــر، 
ايجابية،  ية  بي صورة  ، اجمل  ، 
صــورة خارجة عن املألــوف و أجمل صورة 
لغواص تحــت املاء .وتجــري عملية تتويج 

ة بعد انتهاء املسابقة. الفائزين بكل ف

ــان فـــــــي كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم : ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ
ــيــوم ال الــعــهــد واألنـــصـــار  ســبــورتــيــنــغ  الـــبـــرج  

ــي ســـــامـــــر حـــلـــوانـــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ــة ال ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ
ــ املــــــاء بــــــاألردن ــر تـــحـ ــويـ ــي مـــســـابـــقـــة تـــصـ ــ ف

د ري الع

لوا  امر  اللبنا  ن سابقة م ا ون يف ا ار ا

ار ن ري ا

الكــــــرة الطائرة : امي جبــــــور الى تايالندا
سيوية ا األندية  بطولة  على  ــــــراف  ل

يغــادر املدير التنفيــذي لالتحاد اللبناين للكــرة الطائرة 
واملحا الدويل اميل جّبــور  صباح االحد 26 ايلول الجاري 
بريوت متوجهاً  اىل تايالندا منتدباً من االتحاد اآلسيوي للكرة 
الطائرة لإلرشاف عى بطولة األندية اآلسيوية للسّيدات التي 
تقام  يف العاصمة التايالنديــة بانكوك من 1 اىل  ترشين 
األول املقبل وبطولة األندية اآلسيوية للرجال التي تقام من 8 
حتى 15 من الشــهر عينه .تشارك يف بطولة السيدات سبعة 
أندية اما بطولة الرجال فتشارك بها عرشة فرق . الجدير ذكره 
ان البطولتني تقامان من دون جمهور وعى اســاس  الحجر 
الكامل لجميع املشاركني و تنقل جميع مبارياتها مبارشة عى 
املوقع الرسمي اإلتحاد اآلسيوي و محطة  التلفزيونية .
وتأيت تســمية االتحاد اآلســيوي لجبور منتدباً من قبله 
لالرشاف عى البطولتــني كدليل جديد عى الثقة التي يوليها 
االتحاد القاري للبناين جبور وعى مهنيته وعمله االحرتايف 
وهو األمر املعروف عنه منذ اكرث من نصف قرن وله الصوالت 
والصوالت يف الرياضة اللبنانية عامة والكرة الطائرة خاصة 
اضافة اىل تبوئه تاريخياً العديد من املناصب االدارية واملحلية 

والعربية والقارية .

ــا ــقـ ــبـ ــة كــــونــــغ فـــــو فـــــي الـ ــقـ ــابـ ــسـ مـ

تحت ارشاف االتحاد اللبناين للووشو كونغ - فو،أقيم لقاء 
ودي يف أسلوب الكيندا بنادي الحســام )مجدل عنجر بني 
أندية محافظة البقاع بحضور  لجنة الكيندا ممثلةبرئيســها 
باتريك البلعه منتدباً  من قبل االتحاد للتأكد من سري البطولة 
بحســب القوانني الدوليــة.  نظم اللقاء املــدرب عالء قطاع 

شاركة52 العباً والعبة. ومساعدة البطل شادي قباين 
وتوجه البلعه بكلمة باســم االتحــاد لالداريني والالعبني  
الذين اضفوا رونقــا ووصفهم باملميزين وشــاكرا« اداريي 
النوادي عى هذا اليوم الريا متحدين كل الظروف الصعبة 
ليبقــى الجيل الجديــد يف اجواء الرياضــة وابعاده عن كل 
ة«. كام وّجه الشكر اىل  رئيس لجنة التنظيم  املغريات السي
فارس الخوري عى دعمــه وخرته النجاح هذا اللقاء . ويف 

الختام، وزعت الكؤوس وامليداليات عى الفائزين.

جمعيــــــة عمومية عادية التحــــــاد التزل
املقبــــــ األول  تشــــــرين  الخميــــــ  

يوية  والت ا د الب ل ا اللبنا اميل جبور 

ت د الب البلعة يتو ا

ل شعار االتحاد اللبنا للت

نظم االتحــاد اللبناين للجــودو وفروعه 
وبالتنسيق مع لجنة الشامل للجودو برئاسة 
الســيد حنا اروادي بطولة محافظة الشامل 
ات  يف الجودو للذكــور ملختلف االعامر والف
وذلك يف قاعة الرئيس رفيق الحريري امليناء 

طرابلس.
شــارك يف هذه البطولة 85 العبا ينتمون 
اىل االنديــة التالية: بوشــيدو دوجو امليناء 
طرابلس،وســانيش  اليونــاين  طرابلــس، 

الريا طرابلس.
حكم املباريات الدكتــور مصطفى علو 
ها  عاونه بعض الحــكام املحليني كام ح
عدد من اهايل املشــاركني واصدقائهم. بدات 
املباريات بالنشــيد الوطني اللبناين واسفرت 

النتيجة عن االيت:
: 2016-2015

- 25 كلغ:
1- نيكوال نيني سانيش الريا

بوشيدو 2- الياس الطويل 
 -40 كلغ:

1- سامي البيطار-اليوناين
اليوناين 2-عفيف طرطويس

:2014-2013 
 -24 كلغ:

1-داين البيطار- اليوناين
2- رامي املل- بوشيدو

-30 كلغ:
1- عثامن ضناوي- سانيش

2- بادروضاهر- بوشيدو 
-30 كلغ:

1- شهاب خاروطه- بوشيدو 
2- جامل عتقي- سانيش

 -30 كلغ:
 1- حبيب دونا-سانيش 

2- جون مرشقي- سانيش
- 34 كلغ :

1- كيفن مشحم  بوشيدو
2- رودولف اروادي-سانيش

: 2012 -2011  
-38 كلغ :

سانيش 1- جاد مسعد 
2- وسيم ضاهر- اليوناين

 -55  كلغ:
سانيش 1-سري ساره 

2- جون لينون اروادي بوشيدو
: 2008 -200  

-66  كلغ:
اليوناين 1- وائل مرحبا 
2- طالل بنيان- بوشيدو

:2010-2009 
 -30  كلغ:

1- هادي صابونه  بوشيدو
2- سري قرعان -سانيش

-34  كلغ:
1-راشد كلسينا - اليوناين 

2- أحمد حداد - بوشيدو
-42  كلغ:

بوشيدو  1-انطوان مشحم
اليوناين 2- فادي ياسني 

-46  كلغ:
1- تيو مخول - سانيش 

2- جوزيه البيطار- اليوناين
-50  كلغ:

1-باتريك ضاهر  بوشيدو
2- اميل ثليجي - اليوناين 

-60  كلغ:
1- غسان الحج  بوشيدو

2- حبيب نجا- سانيش
ويف نهايــة املباريــات تســلم الفائزون 
الشــهادات وامليداليات من قبل رئيس االتحاد 
املحامي فرنســوا ســعاده وأمني الرس العام 

عبدو ايوب.

ــودو ــ ــج ــ ــي ال ــ ــال فـ ــ ــم ــ ــش ــ ــة ال ــظـ ــافـ ــحـ بـــطـــولـــة مـ

ارية صورة ت

مرشوع  اطــار  ضمــن 
حــول  الـ«يونيســكو« 
البدنية  الرتبيــة  ة  »منا
املنطقة  يف   QPE( النوعية 
العربية« ، نظم نادي الشبيبة 
رياضًيا  يوًمــا  الريــا 
وطنًيا طويــالً عى مالعبه 
تضــــّمن  الشــياح.  يف 
النشــاط أربع »ور عمل« 
الوعي  لزيادة  رئييس  بهدف 
البدنية  الرتبيــة  ة  ومنا
هذا  يف  شــارك  النوعّيــة. 
االنشاط 0 شــابا« وشابة 
من طــالب متخصصني يف 
الرتبيــة البدنيــة أو اإلدارة 
الرياضة او قادة من القطاع 

الشبايب.
تــّم عــرض ومقاربــة 
التحديــات والفرص الرشاك 
جميع االعامر يف انشــطة 
رياضيــة نوعّيــة، وإدما 
االحتياجات  ذوي  األشخاص 
الخاصــة  ، وتنمية املهارات 
والتواصل لتعزيز التامســك 
جلســات   4 يف  االجتامعي 
تــم االرشاف عليها من قبل 
مجموعــة مــن 4 مدربني 
خــرة  ذوي  ورياضيــني 
واختصاصيــني يف مجــال 

الرياضة من اجل التنمية.
 23( منــر  رشبل  وقــال 
عاًمــا ، مــدرب ريا من 
عى  حاصل  الحدث،  منطقة 

ــان ــ ــن ــ ــب ــ يــــــــــوم ريــــــــاضــــــــي وطــــــنــــــي فــــــــي ل
ــة ــوعــي ــن ــيـــة ال ــدنـ ــبـ ــيـــة الـ ــربـ ــتـ ــ الـ لـــتـــعـــزيـــز نـــهـ

ارية صورة ت

رة السلة ة  مامر

ويل  م اليوم الريا ال

الجامعة  البدنية من  الرتبية  بكالوريوس يف 
النشاط: »كان  ، بعد مشاركته يف  األنطونية
ة  من املثــري جًدا تعلم وســائل جديدة ملنا
السن  الرياضية بني كبار  والتامرين  الرياضة 
واألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة  خاصًة 

يف زمن وباء كورونا«.
بدورها  قالت نورا نا )33 عاما« ومرشدة 
صحّية من جب جننّي »وجدُت ان الطرق التي 
عرضت لتحفيز العمــل الجامعي مفيدة جًدا 

وقابلة للتطبيق يف عم مع الشباب«.

اإلسباين  برشــلونة  فريق  هور  يختلف 
اإلسباين عن  للدوري  الحالية  النســخة  يف 
النتائج واألداء. إذ  املواسم السابقة من حيث 
تعادل بشــق األنفس مع غرناطة، جاء بعد 
خسارة مذلة يف معقل كامب نو بثالثية مع 
الرأفة من بايــرن ميوني األملاين يف افتتاح 

مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وبتحليل املســتوى الذي وصل إليه الفريق 
يف املوســم الحــايل، تحت قيــادة املدرب 
الهولنــدي رونالــد كومان، بات مســتبعدا 
الدوري، لعدة  منافسة برشــلونة عى لقب 

أسباب أوضحتها »ماركا« اإلسبانية.
يعاين البارســا من غيــاب أكرث من نجم 
أنسو  الواعد  املهاجم  أولهم  بســبب اإلصابة 

فايت الذي حمل قميص ليو مييس.
بفايت  املخاطرة  كومــان  رونالد  ويرفض 

العائد من إصابة طويلة.

عثامن  الفرنيس  املصابــني  ة  قا وتضم 
، وكالهام من األســلحة القوية التي  دميب

يفتقدها برشلونة لفرتات غري معلومة.
كام يفتقد برشــلونة النجــم األرجنتيني 
يلعب  الــذي مل  أجويرو،  الهداف ســريجيو 
أي دقيقــة بقميص الفريــق منذ انضاممه 
مانشسرت ســيتي يف صفقة  من  لصفوفه 

انتقال حر، بسبب اإلصابة.
مل يكن ميــيس النجم الوحيــد الذي ترك 
برشــلونة يف صيــف 2021، حيث لحق به 
أنطوان غريزمان ثاين أهــم العب بالفريق، 

بعدما عاد ألتلتيكو مدريد.
وال تخفى أهمية الثنايئ عى أحد وكيفية 

اع الليغا. تأثريها يف مستوى الفريق يف 
وقبل عــام رحل لويس ســواريز مهاجم 
البارسا األبرز يف العقد األخري لألتلتي، ليفقد 

الفريق خطه األمامي تقريبا.

ـــــلـــــونـــــة ا لــــــــــن يـــــــنـــــــافـــــــ بـــــر ملــــــــــــــــا
ســــــبــــــانــــــي  ـــب الــــــــــــــــدوري ا ــ ــق ــ ـــى لـ ــ ـــل ــ ع

أن  إيطــايل،  كشــف تقريــر صحفــي 
جيانلويجي دوناروما، حارس باريس ســان 

جريمان، غري سعيد مع النادي الفرنيس.
ووفقــا لصحيفة »كوريري ديال ســريا« 
اإليطاليــة، فــإن دوناروما، الــذي خاص 
مباراتني فقط مع باريس، غري سعيد وبات ال 

يبتسم يف حديقة األمراء.
وأشــارت إىل أن دونارومــا كان يعلم أنه 
ســيدخل يف منافســة ليست ســهلة مع 
الحارس الكوســتاري كيلور نافاس، لكن 

الحقيقة أنــه مل يتخيل الجلوس لهذه الفرتة 
الطويلة عى مقاعد البدالء.

وأوضحــت أن دونارومــا بــات يتعرض 
لســخرية كبرية من مشــجعي ميالن عى 
مواقع التواصل االجتامعي، بســبب جلوسه 

املستمر عى مقاعد البدالء.
يذكــر أن دوناروما انتقــل من ميالن إىل 
باريس ســان جريمان يف املريكاتو الصيفي 
املــا يف صفقة مجانية، عقــب انتهاء 

عقده مع النادي اإليطايل.

ــر ســعــيــد مــــع ســـــان جــيــرمــان ــيـ دونــــــارومــــــا غـ

االدارية  اللجنــة  دعت 
للتزلج  اللبنــاين  لالتحاد 
األنديــة  الثلــج  عــى 
املنضمة اىل عائلة االتحاد 
الجمعيــة  حضــور  اىل 
الســنوية  العموميــة 
عند  ستنعقد  التي  العادية 
بعد  من  الرابعة  الســاعة 
فيه  الواقع  الخميس  هر 
يف  املقبل  األول  ترشين   
التابعة  الكــرى  القاعة 

ملناقشة  والسياحة)الكســليك  للســيارات  اللبناين  للنادي 
وإقرار البيانني اإلداري واملايل.

ويف حــال مل يكتمل النصاب يف الجلســة األوىل ،تؤجل 
الجلسة اىل األســبوع التايل  يف نفس الزمان واملكان دون 
ن  الحاجة اىل توجيــه دعوة ثانية ويكون النصاب قانونياً 

: . ويتضّمن جدول أعامل الجلسة العادية ما ي ح
1- االطالع عى  كتب التفويض ملنــدويب االندية عى أن 
يكون عضواً يف اللجنــة االداريّة للنــادي )مفّوض بكتاب 
ة  رســمي موّقع من الرئيس وأمني الرس بناًء عى قرار الهي

. االداريّة
2- تالوة  مح الجلسة السابقة واملصادقة عليه.

3- تــالوة البيان  االداري الســنوي ملناقشــته وتصديقه 
واملتضمن:

- تقرير عن نشاطات اإلتحاد ملوسم 2020-2021ومناقشته 
والتصديق عليه. 

-  الروزنامة السنوية ملوسم 2022-2021.
- تالوة  البيان املايل الســنوي ملناقشــته والتصديق عليه 

وترئة ذمة اللجنة االدارية لالتحاد .
- املوازنة املرتقبة ملوسم 2022-2021.

ــزم  ــه ــي... بـــنـــزيـــمـــا ي ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ حـــــد تـ
ـــا ــي فـــــي الـــلـــيـــ ــ ــس ــ ــي ــ رونـــــــالـــــــدو وم

واصل الفرنيس كريم بنزميا نجم ريال مدريد تألقه خالل 
املوســم الحايل، بعدما نجح يف الوصول للهدف رقم 200 له 

يف الدوري اإلسباين.
وسجل بنزميا الهدفني األول والخامس يف فوز ريال مدريد 
6-1 عى ريال مايوركا يف الليغا األربعاء ليصل إىل 8 أهداف 

هذا املوسم، ويحتل صدارة ترتيب الدوري اإلسباين.
وية الثانية له يف الليغا  وبالهدف الثامن، أكمــل بنزميا امل
مع ريال مدريد، منذ انتقاله للفريق يف 2009 من أوملبيك ليون 

الفرنيس.
وأصبح بنزميا بفضل هذين الهدفني أيضا، عارش العب يف 

تاري الدوري اإلسباين يسجل 200 هدفا أو أكرث
ويعتر موسم 2015-2016 واملوسم املا 2021-2020 
هام األفضل لبنزميا يف تاريخه بالليغا بـ24 و23 هدفاً عى 

التوايل.
ويف اإلطــار نفســه، ذكر موقع »أوبتــا« املتخصص يف 
إحصائيات الالعبني أن بنزميا تفوق عى الثنايئ األسطوري 
ليونيل مييس العب برشلونة السابق وباريس سان جريمان 
الحايل، وكريســتيانو رونالــدو نجم ريال مدريد الســابق 

ومانشسرت يونايتد الحايل بسبب الهدف رقم 200.
ووصل بنزميا إىل 15 مساهمة تهديفية بعد 6 جوالت فقط 
من عمر موســم واحد للدوري اإلسباين، يف إنجاز مل يحدث 

من قبل يف الليغا خالل األلفية الحالية.



1ـ تايالند، مقاتال

2ـ شلل، ليوناردو

3ـ يوغوسالفيا، غفا

4ـ كليوباترا، لولو

5ـ ود، ترت، حامم، املداد

6ـ آر، مي، العّم، يوازي

ـ إب، مساكني، نا، هّندا

8ـ أتلو، توماس اديسن، رن

9ـ لك، داريا، نلّفها، هدأ

10ـ البريو، نباخ، البيت

11ـ كنيع، نب، نساوم، رّث

، بغداد، زر، ترين 12ـ ما

13ـ وجل، القني، الرومي

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبرا 

 دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الختر معلوماتك

الحل السابق  كاثرين هيغل 

اختر معلوماتك

رشقيــة  راقصــة  1ـ 
معتزلة. 

2ـ دولــة يف وســط 
أوروبا. 

3ـ أمى عى، خصب. 
ّل.  4ـ دلّع ودل

5ـ اعتز وتباهى.

الفواكــه  مــن  1ـ 

املشهورة. 

ة والنوع.  2ـ الف

3ـ ثرى، مدينة بلجيكية.

4ـ من الشعوب. 

5ـ من الطيور. 

مخرتع ومؤرخ وشــاعر وأديــب اندليس، أجاد لعب 

الشــطرنج، واخرتع فيه شكال مستديرا. صاحب كتاب 

ميزان العمل. 

إسمه مؤلف من سبعة حروف. إذا جمعت: 

+6+2- رتبة عسكرية.  +3

+1+2- من الطيور.  +4

+1+3+5- فيلسوف أملاين. 

4+6+3- أداة إحدى الحواس.

3+1+6- آلة طرب.

4+3+2- من الفواكه.

2+3+6- من األلوان. 

+2- رئيس القوم الذي عليه مداُر أمرهم. 

1ـ من هــي العبة التنس الدولية التي احتفظت بلقب 

أفضل العبة أوروبية لعامني عى التوايل: 1988 و1989؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية دولة عربية يقع مطار مليتا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدالية  3ـ مــن هو بطل الجودو املرصي الــذي فاز 

ذهبية يف لعبة الجودو يف اوملبياد لوس انجلس 1984؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم الشــاعر االنكليزي الذي قيل بأنه شارك 

الشــاعر وليم شكســبري يف تأليف مرسحيتني، األوىل 

ي الثامن، والثانية القريبان النبيالن؟  ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية دورة من الدورات األوملبية أقيمت فيها للمرة 

األوىل مسابقة يف السباحة للسيدات، ويف أية عاصمة 

أوروبية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم املدينــة األمريكية التي تقــع يف والية 

كاليفورنيــا عى الهادي، وفيهــا قاعدة بحرية وجوية، 

؟ وشعارها الفّرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إســم الراقصة اللبنانية التي بدأت حياتها الفنية 

بالتمثيل يف فرقة آخر ســاعة، وقامت ببطولة أكرث من 

فيلم، وكانت أول راقصة مغنية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو السيايس اإليرلندي الذي أسس منظمة العفو 

19؟ الدولية، وترأسها، ونال جائزة نوبل للسالم عام 4

1ـ تشيكوف، األكمة
2ـ الولد، إتّكلنا

3ـ يلغي، إبل، بيجو
4ـ ُووتر، وديع

5ـ السبت، آر، بل
6ـ نيل أرمسرتونغ
ـ دواة، يأوي، بدأ

8ـ نفرح، كامن، آل
9ـ مايا مايا، بندق

10ـ قرا، النسناس
11ـ اد، ملع، الخازن

12ـ توغو، مندف، وّر
13ـ فال، ايهام

14ـ األّويل، سال، تل
15ـ ُموهن، بربر
16ـ دان، هيرثو
1ـ إزدردت، يم
18ـ ديانا، بّني

و من 
ي من 

1ـ مخر مرصي راحل، سام 

وارتفع.

2ـ نائــب لبناين راحل، بلدة 

يف الشوف.

3ـ ألزم نفسه بتلبية طلبنا، 

جاريــة مغنية إشــتهرت يف 

العرص األموي.

4ـ ضمري متصل، كتب، خرق 

يف الحائط.

5ـ مدينــة صينية، بلدة يف 

الجنوب.

6ـ جرى املاء، قايضُتم، غري 

مطبوخ.

ـ تصدر عن الرئاسة، فناء.

8ـ مرفأ هندي، خر.

9ـ ضمري منفصل، حّدثوين.

10ـ أديبــة لبنانية راحلة، 

السهل.

مرصي،  وفنان  مطرب  11ـ 

قادم.

12ـ تعبــُه، أديــب مرصي 

راحل، قل.

، قابلوهم. 13ـ ثبت ورس

14ـ لؤلــؤة كبرية، شــكله 

ته، عائلة. وهي

15ـ للمنادى، جارية ناعمة.

ب من القطا. 16ـ نجل، 

1ـ متحرّي من شّدة الُحّب، 

تجاوب.

18ـ ممثلة مرصية صاحبة 

الصورة، ملس.

1ـ طائــر يتمّيز بصوته 

الجميل، ضجرهم ومللهم، 

رجع.

2ـ نائب لبناين راحل.

3ـ احتا اىل باألجنبية، 

من األلوان، جميلة ُمرشقة.

الجنوب،  يف  بلــدة  4ـ 

شاعر فرنيس راحل.

أداة  5ـ رش حريــص، 

لضغــط األشــياء، دولة 

أوروبية.

6ـ حــرف عطف، ذئب، 

افره، من املواقد  خمشه بأ

القدمية.

ـ وهــب، نقرض املال، 

تسعلون، آلة طرب.

جزيــرة  منــاص،  8ـ 

اندونيسية، ألبسهم الثياب، 

يخّصه.

9ـ خليفة أموي، العبري، 

أرجعها.

معروفة،  طبخــة  10ـ 

أرسع يف امليش، حّداد. 

11ـ شقيقة األب، لعبها 

ومرحها، صّوتت القوس.

نوتة موســيقية،  12ـ 

خليجية،  أنبــاء  وكالــة 

ما  أكل  أملاين،  فيلســوف 

سقط من الطعام.

13ـ ممثل أمرييك راحل، 

مدينــة ســورية، وضع 

خلسة.

الثور

(21 نيسان - 21 أيار

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز

العذراء

(24 آب - 23 أيلول

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار

ء ممكــن أن يؤدي اىل النجاح رشط  كل 
عــدم التــورط يف نفقات ماليــة كبرية غري 
ورية. لقاء عاطفي مفاجئ ميدك بالرسور 

والسعادة.

فرتة رائعة يف حياتك العاطفية. فكرة تعود 
عليك بالشهرة واملال ونشاطاتك املهنية ستظل 
ة. تجاهد من أجل مبدأ وتربح الرهان. محظو

مرشوع جديد بدأ يسري يف الطريق الصحيح 
وســتجني منه األربــاح املنتظرة. ال تخش أن 
ا ويهمه  ينســاك أحد، فهناك من يفكر بك دا

تقدمك.

تحلم باملغامــرة واالبتعاد قدر االمكان عن 
الواقع الروتيني الذي تعيشــه يف هذه اآلونة، 
يحة  اقدم وال تــرتدد. عالقتك مع الرشيك 

ووطيدة.

تواجهك مشكلة بسيطة مع الحبيب بسبب 
عدم اكرتاثك ملا طلبه منك مؤخرا. سهرة لطيفة 
مميزة معه قد تعيد املياه الصافية اىل مجاريها 

الطبيعية. 

دينامي يف عملك ولن يصعب عليك القيام 
بأصعــب املهامت التي تُطلــب منك. عاطفيا، 
أنت ســاحر وتعرف كيف تجذب الحبيب لكنك 

بحاجة اىل ضوابط للتوازن.

التحالف مــع األقوياء يأيت بنتائج ممتازة، 
فاخــرت رشكاءك بعناية فائقة. عاطفيا، اقلب 
، فالوقــوف عى األطالل لن  صفحــة املا

يفيد. 

تعلّم أن تقول ال إذا أردت أن تحمي نفسك من 
الخبثاء والحّســاد. سيكون يومك أكرث ارشاقا 
بفضل ثناء له وزنه املعنوي من شخص جليل.

مدخــول مايل جيد غري منتظر سينعشــك 
كثــريا، وما كنت تنتظره مــن تحقيق لبعض 
الرغبات ســيتحقق، فعليك أن تبتعد اليوم عن 

فزة. القلق وال

مل ال تقرأ جيدا بني الســطور فقد تكتشــف 
بعــض األمور الهامة كانت خافية عليك حتى 
اآلن. عاطفيا، تطورات حســنة تأتيك بالكثري 

من الفرص الثمينة.

ال متاعب عاطفية وال مادية متر بها اليوم. 
ستتطور األمور كام تشتهي، وتحمل اليك هذه 
الفــرتة نتيجة الجهود املكثفة التي بذلتها يف 

األسابيع املاضية.  

ال تأخذ األمور املســتجدة يف هذه املرحلة 
بخفة، وخاصة يف ما يتعلق باألمور العملية 
أو املهنيــة. فرتة معقدة قليال ولكنها ال تخلو 

من الفائدة والعر. 

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

الفاتيكان
إعتناء

السنيغال
اثيوبيا
اعرتاف

الكابيتول
أثينا

االستعالم
بطولة
بلغراد

بروسيا
بيالطس

تنزانيا
جزادين

جدة
جملة

حسون
دراهم
دينار
طابق
هر

غالسغو
غرام
غلط

غرينادا
غيم

فرنسا
قوة

قرص
قرضاب

كدر
كندا

كف
كارول

كولونيا
منارة

موريشيوس

مازوت
مرجان

نجدة
نورهان. 
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السبت 25  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 

، ويف  مــن 9 خانــات

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 
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1ـ كيليت. 

2ـ ادريانس. 

3ـ زامبيا. 

اء.  4ـ مدينة الخ

 . 5ـ عبد السالم العجي

6ـ انريكو فرمي. 

ـ قّمة بوتف. 

8ـ حصن األبلق.

1ـ رسعني. 

2ـ يوادع. 

3ـ فستان. 

4ـ أينها. 

5ـ نا، نّع.

1ـ سيفان. 

2ـ روسيا. 

3ـ عاتن. 

4ـ يداهن. 

5ـ نعناع. 



 الحسم يف موضوع املحتكرين 
واملتالعبني باالسعار 

ــوازاة ذلك،  كلام اقرتب موعــد االنتخابات النيابية 

كلام سريتفع سقف املواجهات يف البلد الذي مير بازمات 

ثانية وبالتايل يجب الحسم يف موضوع املحتكرين  اســت

واملافيــات التــي تدير البالد ولجمها وتقويض الســوق 

الســوداء. والحال ان الشــعب اللبناين مل من املناكفات 

السياسية وال يريد اال حال جذريا يضع حدا لتجار الهيكل 

واملحتكرين واملهربني واملتالعبني باالســعار الذين حولوا 

حياتهم اىل حياة بؤس.

 هل لبنان عى مشارف 
العتمة الشاملة؟ 

بعــد التحذير من العتمة الشــاملة نهاية ايلول،  عرض 

الرئيــس عون ، مع وزيــر الطاقة واملياه وليد فياض واقع 

املحروقات يف البالد وانعكاساته عى وضع التيار الكهربايئ 

واإلجراءات الواجب اتخاذها إليجاد الحلول املناســبة. من 

جهته،  قال وزير الطاقة وليد فياض ان االوضاع عى حالها 

سيام عى صعيد املحروقات والكهرباء.

 ويف ملف النفط العراقي يكشــف مصدر معني للديار 

ان الفيول العراقي يكفي لزيادة 4 ساعات تغذية ومل يكن 

يتوقع منه أكرث من ذلك. املشكلة هي يف عدم فتح اعتامد 

جديد للفيول لتكون التغذية بني 8 و10 ساعات يوميا بينام 

يتوقع ان تصل الكهرباء االردنية عر ســوريا نهاية العام 

عى أقرب تقدير.

ويكشــف املصدر ان حزب الله يف توجه بض كميات 

من املازوت بأسعار مدروسة ولو رفع الدعم وهناك باخرة 

ثانية ســتفرغ حمولتها نهاية األسبوع ويتوقع ان تزيد 

تغذية املولدات 8 ساعات اضافية مطلع ترشين األول.

 هل ستتمكن الحكومة
 من تنفيذ االصالحات؟ 

من جهتها،  رأت اوســاط سياسية ان تاليف الحكومة 

هو امر ايجايب خاصة ان هذه الحكومة ستســتفيد من 

الواقع الشعبي الذي يريد الحلحة الموره ومن واقع الدعم 

الدويل الذي يريد االستقرار اللبناين اىل جانب موقف حزب 

اللــه وبعض االطراف السياســية التي ال تريد دفع البالد 

اىل الهاوية. كام ان هذه الحكومة ستســتفيد من حرص 

رئيس الحكومة عى تحقيق انجازات وليس فقط االكتفاء 

بحكومة انتقالية. والحال ان ميقايت ســيبذل كل جهده 

الخرا لبنان من هذه االزمة قدر املســتطاع فهو واضح 

يف مســاره حيث انه بعد ايام مــن والدة الحكومة قام 

ميقايت بزيــارة باريس ولقاء الرئيس الفرنيس اميانويل 

ماكــرون وهذا دليل نجاح فضال عــن ان هذه الحكومة 

ة دولية ايضا داعمة لها  ة لبنانية مساعدة وبي تحظى ببي

وبالتايل حظو هذه الحكومة عالية يف تحقيق مشاريع 

وانجازات تحسن الوضع اللبناين املتأزم عى كل االصعدة.

بدورها،  قالت اوساط مطلعة للديار ان اي تسوية يكون 

لديها جوانب ايجابية وسلبية. والجانب االيجايب هو والدة 

الحكومة حيث مل يعد لبنان يحتمل الفراغ املؤسسايت. اما 

الجانب السلبي هو بقاء وزارة الطاقة مع الفريق السيايس 

ذاته الذي مل ينجح يف تأمني الكهرباء وبالتايل هذا مؤرش 

سلبي يعني ان االصالح متعذر وان االمور ستبقى عى ما 

هــي عليه اال يف حال اتخذ ميقايت املوضوع عى عاتقه 

وذهب باتجاه معالجة ملف الكهرباء. 

 كلمة رئيس الجمهورية امام االمم املتحدة 
يف كلمته امام الجمعية العامة لالمم املتحدة ،  ســأل 

رئيس الجمهورية العامد ميشال عون اذا التقطت االقامر 

ا لحظة تفجــري انفجار مرفأ بريوت  االصطناعية شــي

مكررا الطلــب من الدول التي متلــك معلومات وبيانات 

تساعد التحقيق ان متده بها عند االقتضاء. وتطرق اىل ان 

روفه  القضاء اللبناين يحقق يف مسببات انفجار املرفأ و

ويف املســؤولية االدارية ولديه العديد من املدعى عليهم 

واملوقوفــني. واضاف يبقى ان يظهر التحقيق من اين اتت 

هــذه املواد املتفجرة وملاذا دخلــت مرفأ بريوت ومن هي 

الجهة الحقيقية التي تقف وراءها.

وحول االزمة املســتعصية التي يعيشها لبنان قال عون 

ان لبنان مر خالل السنتني االخريتني باصعب اوقاته بحيث 

انفجرت ازمات متالحقة منها املوروث واملتناســل ومنها 

الطار وقد طالت كل القطاعات. واشار اىل ان السياسات 

ة عى  املاليــة واالقتصادية املعتمدة منــذ عقود والقا

النمط الريعي ،  مضاف اليها الفســاد والهدر املتأيت عن 

ســوء االدارة،  وانعدام املحاســبة اوقعت لبنان يف ازمة 

مالية ونقدية غري مســبوقة كان مــن نتائجها ضمور 

االقتصاد وازمة معيشية خانقة وارتفاع معدالت البطالة 

والهجرة والفقر.

يف الوقــت ذاته اعتر انه مع تأليف الحكومة اللبنانية 

وفق االلية الدستورية بعد ازمة سياسية طالت  عى مدى 

ســنة ونصف ،  دخل لبنان مرحلة جديدة نســعى لتكون 

خطــوة واعدة عى طريق النهــوض والحكومة العتيدة 

تنتظرها ال شك تحديات كرى داخلية.

واردف ان حــروب املنطقة فاقمت ازمة لبنان وخاصة 

الحرب الســورية الفتا اىل انه رفع الصوت عاليا من عى 

جميع املنابر وتحديــدا منر االمم املتحدة بالذات عارضا 

النتائج الكارثية املرتتبة عن النزوح الســوري عى جميع 

النواحــي اقتصاديا اجتامعيا صحيــا وامنيا. واعتر ان 

استمرار منح املساعدات للسوريني يف اماكن اقامتهم يف 

لبنان عوضا عن اعطائهم اياها يف وطنهم يشجعهم عى 

البقاء حيث هم اليوم. 

اما عن املفاوضات لرتسيم الحدود البحرية ،  اعلن رئيس 

ناف  الجمهورية العامد ميشال عون ان لبنان يطالب باست

املفاوضات غري املبارشة من اجل ترســيم الحدود املائية 

الجنوبية وفقا للقوانني الدولية ويؤكد انه لن يرتاجع عنها 

ولن يقبل اي مســاومة داعيا املجتمع الدويل اىل الوقوف 

اىل جانب لبنان.

 الراعي يعطي زخام للحكومة الجديدة 

بعد لقائه الرئيس ميشــال عــون يف قرص بعبدا،  قال 

هار وجه  البطريــرك الراعي ان عــى الجميع التعاون ال

لبنان االيجايب متمنيا عى السياســيني عدم التدخل يف 

شؤون الحكومة وفصل السلطات اسايس. واضاف: “املنا 

كبري  بانه طاملا هناك حكومة واشــخاص ممتازون يف 

الحكومة ال خوف من ان ينطلق لبنان اىل االمام”. وشدد 

الراعي عى عدم تعاطي السياســيني بالحكومة والوزراء 

والعدالــة واال تتعاطى الطوائف بالعدالة فنحن بلد يفصل 

بني الدين والدولة. وتابع ان فصل السلطات وفصل الدين 

عن الدولة يعني ان رجال الدين ال يتدخلون يف التعيينات 

،  وعى السياســيني التعاطي بشؤونهم السياسية وعدم 

التدخل باالدارة والقضاء.

 الباخرة االيرانية “فورست “ تصل بانياس 
قريبا والثالثة انطلقت من طهران 

اقرتبت ناقلة النفط االيراين من مرفأ بانياس-ســوريا 

وفقا ملوقع تانكر تراكر املتخصص يف تتبع السفن وهذه 

الناقلــة  تحمل املــازوت لتأمينها الحقا اىل لبنان برا عر 

الصهاريج. كام اشــار املوقع ذاتــه ان الباخرة االيرانية 

الثالثــة انطلقت من ايران وتتجه نحو ســوريا امنا هذه 

الباخرة تنقل البنزين عى متنها.

 والدة الحكومة اراحت املؤسسة
 العسكرية من اعباء وضغط كبري 

وازاة ذلك،  لفتت مصادر امنية ان اعادة انتشار  الجيش 

اللبناين يف مناطق لبنانية كثرية هي خطوة لوجيستية ال 

اكرث مشرية اىل ان  تاليف الحكومة اراح الجيش الذي كان 

يتعرض لضغوط كثرية. ومع رفع اســعار البنزين ورفع 

الدعم كامال اعترت هذه املصادر ان  املؤسسة العسكرية 

ســرتتاح اكرث فأكرث بعد التحديــات التي واجهتها لجهة 

ة الداخلية الشــعبية و الخالفات  الفراغ املوجود والتعب

التي كانت تحصل عى محطات الوقود. 

 مصدر ديبلومايس للديار: الواليات املتحدة
 ال يهمها انقاذ  لبنان 

يف غضون ذلك،  كشف مصدر ديبلومايس رفيع املستوى 

ان الواليــات املتحدة ال تضع لبنان مــن ضمن اولوياتها 

وبالتايل ال يهمها انقاذه من ازمته املســتعصية. ذلك ان 

واشــنطن اخترصت مساعدتها للبنان يف الشق االنساين 

ومســاعدة الجيش امنا ال تريد توسيع نشاطها السيايس 

يف هذا البلد فاســندت امللف اللبناين اىل فرنسا. من هنا،  

حــذر املصدر الديبلومايس الرفيع املســتوى املجموعات 

اللبنانية واملسؤولني اللبنانيني عى عدم رهانهم عى دعم 

امريكا النهم يف نهاية املطاف سيجدون انفسهم وحيدين 

ومحبطني. وخري دليل عى ذلك ان الواليات املتحدة دعمت 

1 ترشين بالكالم وال زال مسؤوليها الكبار يرصحون  ثورة 

بالوقوف اىل جانب الشــعب اللبناين وينتقدون السلطة 

ولكن فعليا وعى ارض الواقع مل تقدم واشنطن لحلفائها 

 . يف لبنان اي انتصار فع

 القا بيطار ووفيق صفا 

يف هذا االطار ،  يؤكد مطلعون عى موقف حزب الله ان 

ما قيل عن تهديد من قبل مسؤول التنسيق واالرتباط الحا 

وفيق صفا بحق املحقــق العديل القا طارق البيطار 

غري صحيح وان هذا ليس اســلوب حــزب الله وطريقة 

تعاطيــه مع األجهزة األمنيــة والقضائية ولو كان لديه 

اي مالحظات وهواجس فإنه ينقلها إىل الشخص املعني 

ويعــر عنها مبارشة وليس عــر اعالمي او موقف نافر 

كالذي قيل وال يشبه ادبيات واخالق حزب الله.

 الحزب التقدمي االشرتايك: نراهن 
عى الحكومة الحداث اصالحات

 ترتد ايجابا عى البلد 

من جهته،  قال مفوض الشــؤون االعالمية يف الحزب 

التقدمي االشرتايك  صالح حديفة للديار :” لسنا واهمني 

ان الحكومة ســتعالج كل املشاكل التي يواجهها الشعب 

اللبنــاين فورا وخالل بضعة ايــام ولكن نراهن ان تضع 

الحكومة هذه امللفات عى الســكة الصحيحة ومن اول 

الطريق” وذلك ردا عى ســؤال عــن االزمة اللبنانية التي 

طالت كل القطاعــات. ولفت اىل ان رئيس الحكومة اكد 

ان هناك نية حقيقية لالصالح كام انه شــدد بعد  لقائه 

اكــرون  عى التزامه باالصالحات وهذا مؤرش ايجايب  

علــام ان ليس هناك حل اخر وليــس لدى الحكومة ترف 

الوقت الن هناك ملفات ضاغطة واساســية وتكون اوىل 

هذه االفعال البدء بالتفاوض مع صندوق النقد الدويل .يف 

الوقــت ذاته اعتر حديفــة ان ازمة البنزين والتاخري يف 

اصدار البطاقــة التمويلية هام ملفان عى الحكومة ان 

تبارش يف معالجتهام بشكل رسيع .

وعــن ازمة الكهرباء التي اذا مل تعالج ســيكون لبنان 

يف العتمة الشاملة،  راى صالح حديفة ان التحدي اليوم 

مختلف عن الســابق يف ملف الكهرباء  خاصة بعد كالم 

ماكرون الــذي ا عى مقاربة ملف الكهرباء بطريقة 

جديدة وليس بالطرق السابقة والتقليدية. وشدد حديفة 

ان من حق رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط 

ان يسأل عن مسار النفط العراقي وملاذا مل يصل ملؤسسة 

كهرباء لبنان مشريا اىل ان جنبالط ليس وحده من يطرح 

هذا املوضوع بل كل اللبنانيني يتساءلون ما هو سبب هذا 

التأخري وما هي العراقيل التي متنع لبنان من  االســتفادة 

من النفط العراقي لتحسني وضع الكهرباء.

 القوات اللبنانية: سنكون باملرصاد 
ملن سيحاول منع املغرتبني التصويت 

باالنتخابات النيابية 

بدورهــا،  اكدت مصادر القوات اللبنانية للديار انها منذ 

اللحظــة االوىل وضعت ملــف التحقيقات يف موضوع 

التخزيــن بعهــدة القضاء. اما عن كشــف  النيرتات يف 

البقــاع  فتبني ان مارون الصقر هو املســؤول عنها وهو 

غري منتســب للقوات اللبنانية خالفا لشــقيقه  ابراهيم 

صقر الذي هو قيادي يف القوات وبالتايل ال صلة للقوات 

اللبنانية بهذه القضية. ويشــار ان محامي مارون الصقر 

اوضــح ان النيرتات التي وجدت يف متناول مارون الصقر 

هي نيرتات زراعية كــام ان التحقيق ال يزال جاريا ولكن 

املؤكد ان نيرتات البقاع مختلفة عن نيرتات املرفأ. واعترت 

املصادر القواتية ان هذا الكم من الضغط االعالمي والحملة 

ة مفادها  املســتمرة عى القوات بانها مســألة غري بري

تشويه سمعة حزب القوات كام تحدثت هذه املصادر عن 

قيام االجهزة  بكشف هوية احد املحتكرين رغم ان عددهم 

قرابة الخمسني محتكرا ومل تعلن اسامءهم يف حني وحده 

ابراهيم صقر تم اعالن اسمه. وبناء عى ذلك،  رأت املصادر 

القواتيــة ان هذا االمــر دليل واضح وكاف بان هنالك من 

يريد تضخيم هذا امللف واعطائه اكرث من حجمه واذا ثبت 

االحتكار فليتخذ القضاء قراره. 

اما املشكلة االساسية هو التهريب اىل سوريا اىل جانب 

متســك فريق بعدم رفع الدعم هــو الذي يرعى االحتكار 

والتهريب. ولذلك بدال مــن ان يكون الرتكيز عن التهريب 

املتواصل والفســاد املسترشي يتم تناول احد امللفات قبل 

ان يقول القضاء كلمته. اما الطرف املتهم بالفساد وعليه 

عقوبات امريكية عليه ال يحق له الكالم بأي ملف واملضحك 

واملب انه عندما ســأله احد النواب يف جلسة الثقة ملاذا 

ال تسمي النواب الفاسدين قال انه ال يريد ان يسمي ولكن 

بعد دقائق ســمى ابراهيم الصقر وبالتايل هذا االمر يؤكد 

ان هذا الرجل فاقد املصداقية.

وعــى الصعيد الحكومي،  موقف القوات كان واضحا 

انــه يف حال نجحت الحكومــة يف عملها ومتكنت من 

فرملة االنهيار فالقوات ستصفق لها. واضافت مصادر 

القــوات اللبنانية انها تلحظ دينامية مختلفة اىل جانب 

لقــاء رئيس الحكومة نجيب ميقايت بالرئيس الفرنيس 

اميانويــل ماكــرون بادرة جيدة امنــا القوات ترى ان 

املنظومــة املتحكمة بالقرار لن تســمح باي اصالحات 

تقــوم بها هــذه الحكومة كام حصل مــع الحكومات 

الســابقة. وشددت ان معالجة ملف االتصاالت واملعابر 

غــري الرشعية وملف الكهرباء واملســائل الجمركية لن 

تصل اىل الهدف املرجو منه الن املنظومة ســتمنع ذلك. 

وبالتايل مشــكلة القوات ليســت مع الحكومة بل مع 

الفاسدة. الحاكمة  املنظومة 

ورة  عالوة عى ذلك،  شــددت املصادر القواتية عى 

ا ان االنتخابات  العمل عى اجــراء االنتخابات النيابية 

املبكرة مل تعــد ممكنة. ويف هذا النطاق،  حذرت القوات 

اللبنانيــة اي محاولــة ملنع املغرتبني مــن التصويت يف 

االنتخابــات النيابية املقبلة وســنكون يف املرصاد الي 

طرف ســيايس يف محاولة احباط املغرتب يف املشاركة 

يف التصويت.
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استدعاء مقربين من ترامب للشهادة حول دوره في الهجوم على الكابيتول
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التزام بالده  بيان  األمــرييك يف  الخارجية  وأكد وزير 
وطويلة  مســـــتدامة  وإقامة عالقات  املنطقــة  تجاه 
األمــــد مع جميــع رشكائها يف دول مجلــس التعاون 

. لخليجي ا
إىل  األخــري  الجــوي  الجــرس  أن  بلينكــن  وأكــد 
أفغانســتان، دليل حي عــى كيفية قيام رشكاء الواليات 
املتحدة الخليجيــني بتقديــم الدعم الحاســم يف أوقات 

الحاجــة، مضيفا أن بالده تقدر ذلك.
وشــدد عى معالجة بعــض التحديــات التي وصفها 
بـ«األكــرث رعبــاً يف العــامل«، من خالل محــــاربة 

اإلرهــاب.
وختــم وزيــر الخارجية األمرييك ترصيحــه بالقول: 
ة  »اليــوم نعتمد أيًضا عــى بعضنا البعض ملواجهة األوب

املناخية”. ومكافحة التغريات 

ويضيق محققو الكونغرس الخناق عى ترامب الذي يتهمه 
الدميقراطيــون باملســؤولية عن الهجوم الدامي عى مبنى 

الكابيتول يف واشنطن يف 6 كانون الثاين. 
ولجنــة التحقيــق الخاصــة هــذه التي يســيطر عليها 
الدميقراطيــون والتي وصفها ترامــب بأنها متحيزة، مهتمة 
في إدارة ترامب يف ذلك  ارك ميدوز، مسؤول مو خصوصاً 

الوقت.
وكتــب النائــب الدميقراطي بيني تومســون الذي يرتأس 
اللجنة يف رسالة إىل ميدوز »يبدو أنك كنت مع الرئيس ترامب 
أو قربه يف 6 كانون الثاين، وكان لديك اتصاالت معه وآخرين 
يف 6 كانون الثاين بشــأن األحداث يف مبنى الكابيتول، وأنك 

شاهد عى نشاطات ذلك اليوم«.
ويعتقد أن دان ســكافينو، أحد مستشاري ترامب املقربني 
الذين تم اســتدعاؤهم، كان معــه يف 5 كانون الثاين خالل 

مناقشة حول طريقة إقناع أعضاء الكونغرس بعدم املصادقة 
عى فوز جو بايدن يف االنتخابات الرئاسية يف ترشين الثاين.
ات عدة من مثريي الشــغب مبنى الكابيتول فيام  واقتحم م
كان الكونغرس يوشــك عى املصادقة الرسمية لفوز بايدن، 

مّدعني أن التصويت زّور.
وأســفر الهجــوم العنيف والفوضوي عن مقتل خمســة 
أشــخاص من بينهم رشطي يف الكابيتــول. ورفض ترامب 
االعرتاف بهزميته أمام بايدن ويواصل تقديم مزاعم ال أساس 

لها بأنه فاز يف االنتخابات.
ومن بني رشكاء ترامب اآلخرين الذين اســتدعتهم اللجنة، 
ستيف بانون وكاشياب باتيل. وتريد اللجنة من هؤالء األربعة 
تقديم مجموعة مــن الوثائق بحلول  ترشين األول واإلدالء 

بشهادتهم أمام الكونغرس يف األسبوع التايل.
ترامب: لجنة التحقيق تصدر مذكرات اســتدعاء مســتفزة 

بينام تقضم روسيا والصني غذائنا
وعّقب الرئيس الســابق دونالــد ترامب يف بيان بالقول إن 

»اللجنة غري املنتخبة املعنية بالتحقيق يف اقتحام الكونغرس 
أصدرت مذكرات اســتدعاء مســتفزة امتداداً ملسلك حكومة 
الواليــات املتحدة الهدار الوقت بينام مت كل من روســيا 
والصني لقضــم غذائنا واالســتهزاء بحامقة املرشفني عى 

معالجة األحداث يف حدودنا الجنوبية«.
وأضــاف: »ســنقاوم مذكرات االســتدعاء اســتناداً إىل 
الصالحيات الرئاســية وأمور أخرى، ونعقد آماالً عى أن تقدم 
اللجنة غري املنتخبة باســتدعاء شــهود للتحقيق يف بتزوير 

االنتخابات الرئاسية لعام 2020«.
واعتر ترامب أنه »يف نهاية املطاف فاز الحزب الدميقراطي 
بخداع الشعب األمرييك حول روسيا وكذلك استطاع التغطية 

عى آفة الفســاد التي نخرت جسد بالدنا لسنوات عديدة«.
وشــهدت واشنطن مســرية احتجاجية بالقرب من مبنى 
الكونغــرس، يــوم 18 أيلول الحايل، دعــامً للعدد الكبري من 
 5 املتهمني بـــاقتحام الكونغرس، ويبلغ عدد املتهمني نحو 0

فرداً وجهت لهم تهامً جنائية مختلفة. 
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