«كــــــورونــــــا»  9 :حــــــاالت وفــــاة
و 580إصــــــــابــــــــة جـــــديـــــدة

بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان فـــــي كــــرة
الــــقــــدم  -املـــرحـــلـــة الــثــالــثــة
ف ــوز الــحــكــمــة وشــبــاب الساحل
وتــــعــــادل ال ــع ــه ــد مــــع ال ــب ــرج
ص 10

 2000ل.ل.

2000 L.L.

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 580
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  ،2020إىل .»621735
«تم تســجيل  560إصابة بني
وأوضحت الــوزارة أنّه ّ
«تم
املقيمــني و 20حالة بني الوافدين» ،مشــري ًة إىل أنّه ّ
تسجيل  9وف ّيات جديدة ،لريتفع العدد اإلجاميل للوف ّيات
إىل .8277

ّ
مــيــقــاتــي يـــحـــط فــــي لـــنـــدن ق ــب ــل عــــودتــــه الـــــى بــــيــــروت  :زخـــــم ح ــك ــوم ــي مــرتــقــب
ّ
ّ
حـــزب الــلــه يــتــوعــد «اســـرائـــيـــل»  :اي اعـــتـــداء ســيــقــابــلــه رد حــتــى ل ــو جـــر إلـــى حــرب
ّ
الـــســـبـــاق بــالــتــجــيــيــش االنـــتـــخـــابـــي ...وال ــس ــح ــب عـــالــــ  3900بــــاق ويــتــمــدد
جــعــجــع
السنة الثالثة والثالثون ـ العدد 11595

بوال مراد
الهدوء الــذي طبع نهاية االســبوع يف لبنان من املرتقب
ان يتالىش قريبا بالتزامن مــع الزخم الحكومي املتوقع مع
عودة رئيس الحكومــة نجيب ميقايت من زيارتني خارجيتني
رسيعتني وانطالق االستعدادات الحزبية لالنتخابات ما يؤدي
تلقائيا اىل ارتفاع حدة الخطابات السياســية لزوم التجييش
االنتخايب.
وبحســب املعلومات فانه ســتتم الدعوة لجلسة ملجلس
الوزراء هذا االســبوع يتم خاللها اطــالق العمل الحكومي
وتحديد االولويات وعىل رأســها خطة النهوض االقتصادي
التي ينطلق العمل بها من خالل العودة اىل طاولة املفاوضات
مع صنــدوق النقد الــدويل .وتؤكد مصــادر مطلعة عىل
االستعدادات لـ «الديار» ان «الخطوة االوىل ستكون تشكيل
اللجنــة املفاوضة التي باتت شــبه محســومة عىل ان تتم
املوافقة عليها رسميا من قبل مجلس الوزراء ،عىل ان ينكب
املجلس الذي يؤكد ميقايت انــه اختاره فريق عمل موحد ليل
نهار لوضع حد لالنهيار ووضع خارطة طريق النتشال البلد
مام يتخبط بــه عىل ان يتم التحضري وامتام االســتعدادات
لالنتخابــات بالتوازي نظــرا لالهمية الكــرى التي يوليها
املجتمع الدويل النجاز االستحقاق النيايب يف موعده» .وهو
ما اكده وزير الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي بعيد
زيارة ملفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،يوم امس
اذ قال« :وعدنا سامحته باجراء االنتخابات يف موعدها ونحن
كحكومة ملتزمون يف البيان الوزاري بهذا األمر وســالمة
املواطنــني وأمنهم مــن أوىل واجباتنا ورســالتنا» .أضاف:
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«منذ اليوم األول لتســلمي مهامي قلت ان العسكر والضباط
هم همي وهم يقومون بخدمة وليــس بعمل وهم يخدمون
املجتمع وأهلهم ،ولن أترك وســيلة ميكن القيام بها لتحسني
أوضاع العسكريني لوجستيا وماديا ومعنويا واجتامعيا بقدر
ما نســتطيع يف هكذا ظروف ،وهذا حقهــم والوضع العام
مبجمله غري مريح وسنقوم بالعمل الذي نقدر عليه».

} الوضع االمني ممسوك ولكن }

وبالنســبة اىل الوضع األمني فوصفه بـ»املقبول واملرض
وليس ممتــازا» ،وقال« :اتابع التقارير األمنية لحظة بلحظة
وساعة بساعة ويوما بيوم ونعالج كل ما يطرأ فورا مع فريق
العمل املســاعد يل ،أما بالنســبة لغياب حواجز قوى األمن
الداخيل عىل الطرق ،فان هذا يكون بحسب الوضع اللوجستي
من جهة وتحقيق األمن مــن دون إزعاج املواطنني من جهة
ثانية».
وقالت مصادر امنية لـ»الديار» ان «الوضع االمني ممسوك
اىل حد بعيد لكن الخشــية من الخاليــا النامئة يبقى قامئا
خاصة بعد رصد اســتيقاظ بعض هــذه الخاليا وتحركات
واتصاالت بني بعضها البعض».
وعرت مصادر املعارضة يف حديث لـ»الديار» عن خشيتها
من ان «تقدم قوى الســلطة لتحريــك الوضع االمني وحتى
للتحضري لحادث امني كبــري قبيل االنتخابات بهدف تأجيلها
نظرا الن االرقام تؤكد تراجعها بشكل مدو».

(تتمة املانشيت ص(12

الـــــــــعـــــــــراق يــــســــتــــنــــكــــر اجــــــتــــــمــــــاع اربــــــــيــــــــل :
ال لـــــلـــــتـــــطـــــبـــــيـــــع مـــــــــــع «اســــــــــرائــــــــــيــــــــــل»

الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطني املحتلة

بــــعــــد تـــصـــنـــيـــفـــه فــــــي خـــــانـــــة «االنـــــفـــــلـــــونـــــزا»
الــــــنــــــرويــــــج تــــــرفــــــع جــــمــــيــــع قــــــيــــــود كــــــورونــــــا
ترفع دول أوروبا القيود املشددة التي فرضتها عىل السكان
خالل جائحة كورونا ،شيئا فشــيئا ،لكن دولة واحدة أعلنت
رفع جميع القيود وعودة «الحياة الطبيعية» بالكامل.
وأعلنت الرنويج ،ابتداء من أمس ،رفع جميع قيود فريوس
كورونا املفروضة يف البالد ،وعودة «الحياة الطبيعية» ،وفقا
ملصادر رسمية.
وأعلنت رئيســة الوزراء إرنا سولرغ «ســيتم إلغاء معظم
اإلجراءات الوطنية املتبقية بشأن «كوفيد »19-يف الرنويج.
وقالت ســولرغ« :اآلن ميكننا أن نعيش كام كنا نعيش قبل
أن يصيبنا الوباء .ال أعتقد أن كل يشء ســيكون كام كان من
قبل .أعتقد أن فريوس كورونا ســيؤثر علينــا لبقية حياتنا،
لألفضل أو لألسوأ».
ومن ناحيتها ،أعلنت وزارة الصحة يف الرنويج ،عىل لسان

نائب وزير الصحة ،أن فريوس كورونا سيتم معاملته اآلن مثل
جميع األمراض التنفسية املوسمية يف البالد ،مثل اإلنفلونزا
وغريها.
وقال غري بوخومل ،مســاعد مدير املعهد الرنويجي للصحة
العامة« :نحن اآلن يف مرحلة جديدة حيث يجب أن ننظر إىل
فريوس كورونا باعتباره أحد أمراض الجهاز التنفيس العديدة
ذات االختالف املوسمي» .وأكد أنه ميكن اآلن مقارنة فريوس
كورونــا يف خطورته بنزالت الــرد واإلنفلونزا ،ألن الغالبية
العظمى من األشــخاص املعرضني لخطــر اإلصابة بأعراض
خطرية عند اإلصابة ،تم تطعيمهم اآلن بشكل كامل.
وبدأت الرنويج أمس أول يوم بعــد رفع جميع القيود ،من
دون أي قوانــني متنع التجمعات الكبرية يف املالهي واملطاعم
والحفالت وغريها.

«حـــمـــاس» تــنــتــقــد خــطــاب ع ــب ــاس أمــــام االمــــم املــتــحــدة

من اجتامع اربيل
أعلنت الرئاســة العراقية يف بيان أمس رفضها محاوالت
التطبيع مع «إرسائيــل» ،وجددت موقفهــا الداعم للقضية
الفلسطينية.
وقال بيان الرئاســة« :يف الوقت الذي تؤكد فيه رئاســة
الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية
وتنفيذ الحقوق املرشوعة الكاملة للشعب الفلسطيني ،فإنها
تجدد رفض العراق القاطع ملســألة التطبيــع مع إرسائيل»،
وتدعو إىل «احرتام إرادة العراقيني وقرارهم الوطني املستقل».
وأكــد البيان أن «االجتامع األخري الــذي ُعقد للرتويج لهذا
املفهوم ،ال ميثّل أهايل وسكان املدن العراقية ،بل ميثّل مواقف
من شارك بها فقط ،فضالً عن كونه محاولة لتأجيج الوضع
العام واستهداف السلم األهيل».
بيان الرئاســة العراقيــة ،دعا إىل «االبتعــاد عن الرتويج
متس مشــاعر
ملفاهيــم مرفوضة وطنيــاً و قانونياً ،والتي
ّ
العراقيني ،يف الوقت الذي يجب أن نستعد فيه إلجراء انتخابات
نزيهة وشفافة ،تدعم املسار الوطني يف العراق وتعيد لجميع
العراقيني حياة حرة كرمية».
بدورها ،أعربــت الحكومة العراقية عــن رفضها القاطع

لــ»االجتامعــات غــري القانونيــة ،التــي عقدتها بعض
الشــخصيات العشــائرية املقيمة يف مدينــة أربيل بإقليم
كردستان» ،من خالل رفع شعار التطبيع مع «إرسائيل».
وأكــدت الحكومة يف بيــان لها ،امس الســبت أن «هذه
االجتامعات ال متثل أهايل وسكان املدن العراقية التي تحاول
هذه الشــخصيات الحديث باسم ســكانها» ،مشرية إىل أنها
«متثل مواقف من شارك بها فقط».
ورأى البيان بأنها «محاولة للتشــويش عىل الوضع العام،
وإحياء النــرة الطائفية املقيتة ،يف ظل اســتعداد كل مدن
العراق لخوض االنتخابات».
بيان الحكومة العراقية شدد عىل أن «طرح مفهوم التطبيع
مرفوض دستورياً وقانونياً وسياســياً يف الدولة العراقية،
والحكومة عرت بشــكل واضح عن موقف العراق التاريخي
الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ،والدفاع عن حقوق الشعب
الفلسطيني».

(التتمة ص)12

ّ
تــــــونــــــس ...اســــتــــقــــاالت تــــهــــز حــــركــــة الــنــهــضــة
وتـــــحـــــذيـــــرات مـــــن احــــتــــكــــار الــــرئــــيــــس لــلــســلــطــات

أمــى  113عضوا من
حركة النهضة التونســية
قياديــون-
بينهــماســتقاالتهم مــن الحزب،
وقالــوا يف بيان لهم إن ذلك
يأيت اعرتافا منهم بالفشــل
يف إصالحــه ،يأيت ذلك يف
الوقت الذي تشهد فيه البالد
أزمة سياسية غري مسبوقة،
وسط تحذيرات من مخاطر
احتكار الرئيس قيس سعيد
السلطات.
من جهتها قالت املتحدثة
باسم مجلس شورى حركة
النهضــة إن املجلس يرفض
تركيبة املكتب التنفيذي

(التتمة ص)12

قالــت حركة «حــامس» إن الخطاب الذي ألقــاه الرئيس
الفلسطيني محمود عباس أمام األمم املتحدة «تضمن اعرتافا
واضحا ورصيحا بعجزه وفشــله يف تحقيــق أي إنجاز عر
مسار أوسلو الذي يتزعمه».
وأضاف الناطق باســم الحركة فوزي برهــوم« :لقد جاء
الخطاب دون املســتوى والتحديات الجســيمة التي تتعرض
لها القضية الفلســطينية ،واستمر يف توصيف الواقع املرير
والحالة الفلســطينية املزريــة الصعبة التــي أوصلنا إليها
مرشوع التسوية واتفاق أوسلو املشؤوم ،واستند إىل األسس
ذاتها املكررة املرتكزة عىل إعادة طرح برنامجه االســتجدايئ
الذي يرى بالتســوية واملفاوضات مع االحتالل وحل الدولتني

(التتمة ص)12

عباس يلقي كلمته امام االمم املتحدة

عــــــــىل طـــــــريـــــــق الـــــــديـــــــار
هنالك كذبة كبرية اسمها وعنوانها :الحصار عىل لبنان.
وحقيقة األمور ان الحصار هو عىل ســوريا وعىل ايران
وعىل فينزويال ،والدليل عىل ذلك ان اللبناين يســتطيع ان
يستورد ما يشــاء من الواليات املتحدة األمريكية او يصدّ ر
اليها ،كذلك اوروبا ودول آســيا وافريقيا ،لنصل اىل نتيجة
ان لبنان ليس تحت الحصار.
وبعد تشــكيل الحكومة ،يتحرض االتحاد األورويب لبدء
محادثات مع لبنان ملساعدته ،كام ان املحادثات مع صندوق
النقد الدويل جارية ،وارسل الصندوق اكرث من مليار دوالر

األسبوع املايض اىل لبنان ،وحولها مرصف لبنان اىل وزارة
املالية ،كذلك البنك الدويل ،والعالقة مع روســيا والصني
مفتوحة دون عوائق.
كل املطلوب من لبنان اجراء اصالحات وســيجد لبنان
ان املليارات ســتأيت اليه ،واملهم اجراء االصالحات ،واملهم
الصــدق يف العالقة مع دول العامل وعدم الكذب عليها يك
يســتعيد لبنان عالقاته الدولية من جديد ألن الكذب عىل
الدول يف العامل يفقد لبنان مصداقيته.

فـــــــــــي ظـــــــــــل احــــــــــــــــــــــداث افــــــغــــــانــــــســــــتــــــان
تـــــطـــــمـــــيـــــنـــــات امـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة لـــــــــــ «قـــــــســـــــد»

أعلــن «مجلس ســوريا
الدميوقراطية» أن مسؤولني
يف البيــت األبيض طأمنوه
بأن إدارة الرئيس جو بايدن ال
تخطط حاليا لسحب قواتها
من ســوريا .وأكد «مجلس
ســوريا الدميوقراطيــة»
(املعــروف اختصــارا بـــ
«مســد») ،يف بيان نــرشه
أمس الســبت عىل موقعه
اإللكــرتوين ،أن وفــدا
منــه برئاســة رئيســته
التنفيذية إلهام أحمد اجتمع

مبنى حزب النهضة

«الديار»
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متى تفت البوابة السعودية

نبيه الرجي

غداة تعهــد مصطفى
الكاظمــي باالصالحات
يف العــراق ،وقــد بــدا،
باالســترشاء املريع لوباء
(ولفلسفة) الفساد ،كام
لو أنه بلــد هوالكو ال بلد
حمورايب ،قال لنا صديق
عراقي «االصالح يف ظل
هذه الطبقة السياســية،
كام لو أن أحدهم استفاق،
ذات صباح ،لريى متثال تحيــة كاريوكا محل متثال أيب
نواس عىل ضفاف دجلة.»...
الرئيس نجيب ميقايت ضيفاً عىل االليزيه .يا للمفارقة
حني تكون أول زيارة للرئيس املاروين (ميشال عون) اىل
قرص الياممة ،ال اىل االليزيه وال اىل القرص الرسويل يف
الفاتيكان ،وحيث عاد بعباءة فارغــة ،وحني تكون أول
زيارة لرئيس حكومة ســني (نجيب ميقايت) اىل باريس
ال اىل الرياض ،وال اىل القاهرة ،ليعود من هناك بسلة من
الوعود ...
من هنا الدخــول اىل كل الغــرب .املعلومات تفيد بأن
الرئيس ميقايت تلقى وعداً ببــذل ما ميكن لفتح البوابة
الســعودية أمامه  .اميانويل ماكرون قال «ال مساعدات
قبــل االصالحــات ».يف ظل هذه الطبقة السياســية،
االصالحات البنيوية كمن يستفيق ،ذات صباح ،لريى جبل
صنني وقد انتقل اىل شبه جزيرة سيناء.
برنار امييه ،رئيس االســتخبارات الخارجية والسفري
الســابق يف بريوت ،وضع أمام الرئيــس الفرنيس كل
التفاصيل حول النشــاطات املالية (والالأخالقية) وحتى
الغراميــة ،لنجوم الطبقــة السياســية ،وبدقة حملت
صحيفة «لو كانار أنشــينه» عىل التســا ل ما اذا كانت
«الهيــاكل العظمية لهؤالء مصنوعة مــن الذهب أم من
الوحول».
ال ندري ما مــدى تأثري االليزيه عىل صنــدوق النقد
الدويل بعد انتقال رئاسته من الفرنسية كريستني الغارد
اىل البلغارية كريستالينا جورجيفا ،لكن املتوقع أن يكون
للصندوق دور فاعــل يف ادارة الحالة اللبنانية  .متابعة
مجهرية ملســار االصالحات .أيضاً ملــ ل القروض التي
ستمنح النتشال البالد ،تدريجاً ،من القاع.
اميانويل ماكــرون يدرك اىل أي مــدى تلطخت أيدي
املنظومة السياســية بالفســاد ،كام يدرك أن سياسات
التعليب الطائفي التــي انتهجتها هذه املنظمة تجعل من
املســتحيل اجتثاثها يف املدى القريب .الحل بوضع لبنان
تحت وصاية صندوق النقد الدويل ،ط أال يتمحور دوره
حول حامية أصحاب األقدام الذهبية والتنكيل بالضحايا
من أفراد الطبقة الوسطى وما دون.
ســفري دولة خليجية يردد ،يف مجالســه الخاصة،
أن انقــاذ لبنان رهــن بحدوث انفراجــات يف العالقات
االقليميــة .معلوماته تؤكد أن قمة ســعودية ـ ايرانية
لن تكون مستبعدة يف غضون أشــهر قليلة ،وان الح
وجود سباق بني الرصاع عىل األرض (يف اليمن) والجهود
الديبلوماسية التي ازدادت وتريتها يف األيام األخرية.
أكرث من جهة عربية واقليمية تشدد عىل ورة خروج
الرشق األوســط من «الحقبة ال يالية» (أو من الحقبة
االيديولوجية) ما دامت رصاعات املنطقة ،ال سيام الرصاع
عىل أرض اليمن ،من دون أفق  .وبالرغم من ذلك تتواصل
لعبة النار هناك ،ويســتمر رجب طيب اردوغان يف دور
البهلوان (أم الثعبان ) ،حني يتهم النظام السوري بتهديد
بالده  .هل هي الغطرســة أم هو الغبــاء لعل الدبابات
السورية تنترش يف عنتاب ،ويف أورفه ،ويف أضنه.
الروس ينصحون االيرانيني باقتحام املشهد الديبلوما
ولو من خالل الراغامتية التكتيكية ،بعدما بات مؤكداً أن
الوقت الحايل ليس بالوقت الضائع .ارسائيل املتوجســة
من تداعيات أي انحســار للدور ،وللوجود ،األمرييك يف
املنطقة ،تســعى اىل تكريس واقع اسرتاتيجي بظهورها
كبديل عن الواليات املتحدة يف حامية بعض األنظمة.
واضح البعد الدونكيشويت يف هذا الطرح ،لكن املشكلة
أن العرب هم من الوهن والتشتت ،بحيث يبدون عاجزين
عن اتخــاذ أي قرارات اســرتاتيجية لوقــف الرصاعات
املرمجة والتي تنتهي عادة بتكديس الجامجم.
أين لبنان من كل ذلك القناعة الفرنسية أن الطائفية
عندنا ،والتي لح دستور الطائف الخطوة األوىل اللغائها
عىل املستوى الســيا  ،كام عىل املستوى الدستوري،
تجذرت أكرث فأكرث ،بفعل سياســات ملــوك الطوائف .
الفديرالية ال ميكن ان تكون الحــل كونها ال تلغي لبنان
ـ النموذج فحســب وا ا لبنان ـ الدولــة أيضاً .الصيغة
باقية ،ومصاصو الدماء باقون.
هل حقاً باتوا من دون أسنان

مــيــقــاتــي بــح ـ مــع ال ــوزي ــر الــبــريــطــانــي
لـــ ـــ ون الـــ ـــرق ال ــعــ ق ــات الــثــنــائـ ّـيــة

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
مع إقتراب االنتخابات النيابية ...أصوات معار ة ترف حصر املغتربين بستة مقاعد نيابية
وتدعو الى م اركتهم في إختيار الـ  8نائبا والى عدم «لبننة» اال تراب من قبل السلطة
صونيا رزق
تتجه االنظار الداخليــة والخارجية
بقوة اىل موعد إجراء االنتخابات النيابية،
النها ستحمل معها معامل التغ ّيري ،لخلق
طبقة جديدة من النواب ،يأمل اللبنانيون
من خاللهم ان يكونوا ممثليهم عن حق
وجدارة يف املجلــس النيايب ،لكن ومع
إقرتاب هذا االســتحقاق املنتظر ،والذي
يتض ّمن مشــاركة املغرتبــني اللبنانيني
يف عملية االنتخاب مــن الخارج ،بدأت
اصوات معارضــة وحمالت عىل مواقع
التواصــل االجتامعي ،تدعــو اىل إلغاء
املقاعــد النيابيــة الســتة املخصصة
لالغرتاب ،والسامح للمغرتبني بانتخاب
 128نائبــاً أســوة باللبنانيني املقيمني،
واىل ورة مســاواة كل اللبنانيني يف
حقوق االنتخاب ،خصوصاً انّ املغرتبني
يشكلون حالة سياسية مهمة ،تستوجب
التعبري عــن خياراتهم االنتخابية .وهذا
التعبري برز مع إقرار قانون االنتخابات االخري ،الذي سمح لغري
املقيمني باملشــاركة للمرة األوىل فيها العام  2018يف الدول
حيث يتواجدون.
وقد ن ّ القانون عىل أن تتم إضافة ســتة مقاعد لتمثيل
غري املقيمني يف االنتخابات الالحقة ،أي التي ســتجري يف
العام  ،2022عىل أن توزع هذه املقاعد بالتساوي عىل القارات
الست ،وعىل املسيحيني واملســلمني ،حيث ُيعطى مقعد واحد
لكل من املوارنة والروم األرثوذكس ،والروم الكاثوليك والس ّنة،
والشــيعة والدروز ،ويجري االقرتاع يف الخارج ،عىل أساس
النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة ،قبل  15يوماً من املوعد
املحدّ د لالنتخابات يف لبنان.
اىل ذلك تتخذ هذه املســألة اهمية كرى يف هذه املرحلة،

خصوصــاً من قبل املغرتبــني الذين يفضّ لــون تعديل قانون
االنتخابات ،وإلغاء كل املواد املتعلقة باستحداث املقاعد الستة،
اذ يرون فيها عملية غري متجانســة ،ويعترون بأنّ املشاركة
يف إختيار الـ  128نائباً تبقى الخيار األصح.
يف غضون ذلك ،ترى مصادر نيابية معارضة بأنّ الســلطة
تعمل عىل «لبننة» االغرتاب ،من خالل زج الفســاد وتقاسم
الجبنة حتى يف الخارج ،اي جعل اللبنانيني هناك ينقســمون
يف هذا االطار ،وهذا يعني تداعيات ســلبية عليهم جميعاً ،اذ
مل يبق سوى االغرتاب اللبناين يف وضع جيد جداً لغاية اليوم،
بعد ان توالــت االنهيارات عىل الصعد كافة يف لبنان ،فقضت
عىل كل القطاعات .ويف حال نجحت الســلطة يف مساعيها،
فهذا يعني اإلمعان ايضاً وايضاً يف إبعاد اللبنانيني عن وطنهم،
ونقل املعركة اىل حيــث يتواجدون ،فيام الحــل يبقى برتك

املغرتب يختار ممثله يف املجلس النيايب،
عىل غرار ما قام به قبل ســنوات يف
السفارات والقنصليات ،لكن اليوم إنح
اإلختيار بســتة نواب ،ال تعرف حقيقة
إنتامءاتهــم واىل من يتبعون سياســياً،
مام يعني املزيد مــن التناحر والخالفات
واإلنقســامات ،وتخريــب التالحــم
تم إختيار عبارة «لبننة
االغرتايب ،من هنا ّ
االغرتاب» اي نقل كل االخطاء التي تحصل
يف لبنان اىل الخارج.
وابدت املصــادر املعارضة خشــيتها
وخوفهــا من إقصــاء املغرتبــني ،عن
املشاركة يف هذه العملية ،النهم يشكلون
قوة ال يســتهان بها يف إحداث التغ ّيري،
بإعتبارهــم ايضاً مح ّرريــن من هيمنة
األحزاب اللبنانية ،كــام انّ إنتفاضة 17
ترشين  2019جعلتهم يهتمون بحامسة
شديدة بها ،من خالل إقامة التظاهرات
واإلعتصامات يف الــدول حيث يعملون،
من دون ان نن انهم تك ّبدوا خســائر
كبرية مادية ،نتيجة القيود التي وضعتها املصارف عىل أموال
املودعني بالــدوالر ،اي انهم يعانون مثلنــا واكرث .الفتة اىل
إرصارهم الشديد عىل ورة ابقاء االقرتاع قامئاً يف الخارج،
وعدم حرمان املغرتبني من إعطاء صوتهم اىل املرشحني الذين
يختارونهم.
من جهة اخرى وعــىل الخط االداري الداخــيل ،افيد بأنّ
التحضريات للدخول يف االجواء السياســية االنتخابية بدأت
بقوة ،وسوف تتفاقم خالل األســابيع القليلة املقبلة ،بعدما
تبل ّ الجميع بأنّ هذا االســتحقاق ســيكون يف موعده من
دون اي تأجيــل ،وبأن ال مجال إلطالق اي م حية متديد من
قبل النواب الحال ّيني ،النهم هذه املرة لن يتلقوا سوى البندورة
والبيض اينام تواجدوا...

بشكل كامل وتعمل عىل اإل اف عىل تحقيق اإلصالحات فيه
بتوكيل من اإلتحاد األورويب ،وبهــدف أن يعيد ثقة املجتمع
العــريب والدويل به .أ ّما يف ما يتعلّــق بالعالقات اللبنانية-
الســعودية التي يبدو واضحاً أنّها ليســت عىل خري ما ُيرام
ميكنها
ولهذا مل يزرها ميقايت أ ّوالً ،فأشارت اىل أنّ فرنسا ال ُ
إعادة تحسينها وتوطيدها مبفردها العتبارات عديدة ،بل من
خالل الوساطة املرصية التي بإمكانها التخفيف من الوضع
املتأزّم بني لبنان والسعودية.
وتقــول انّ الديبلوماســية الفرنســية التي تســعى اىل
مساعدة لبنان الســتعادة الثقة به من املجتمع الدويل ،ومن
ضمنه املجتمع العريب ،غري متفائلة كثرياً نتيجة السياســة
وكل ما يجري الحديث
الســعودية والخليجية يف املنطقــةّ ،
كل من قطر
عنــه يف الكواليس الفرنســية هو أن تقــوم ّ
والكويت بتقديم املساعدات اإلنسانية للشعب اللبناين وليس
لإلستثامر يف لبنان .فقد أرســلت الكويت إشارات إيجابية
للحكومة الجديدة ،كــام أنّ ملــك األردن عبدالله الثاين قد
مدّ يــدّ الدعم للبنان يف كلمته أمــام الجمعية العا ّمة لألمم
املتحدة إذ طالب خاللها بإنقاذ لبنان وانتشــاله من األزمات
التــي يتخ ّبط فيها .كام حصلت حكومــة ميقايت عىل دعم
مرصي مــن قبل الرئيس عبد الف ّتاح الســييس .فيام ال يزال
هناك صمت ســعودي ،وهذا يعني أنّ الســعودية التي غالباً
ما قدّ مت الكثري للبنان ورعتــه خالل العقود املاضية ،تقوم
بدراسة واقع الحكومة الجديدة قبل أن تُديل مبوقفها منها.
علامً بأن ال مصلحة ألحــد يف لبنان أن يدير ظهره ألي دولة
عربية تســتطيع دعمه يف هذه املرحلة بالذات ،كونه دولة
مؤسسا لجامعة الدول العربية .ولهذا تنتظر
عربية وعضوا
ّ
الحكومة الجديدة أن تســارع الدول العربية اىل تقديم الدعم
للبنان يف هذه املرحلة الصعبة التي مي ّر بها.
ويف ما خ ّ املســاعدات الدولية التي قــد يحصل عليها
لبنــان من خالل مؤمتر دويل جديــد ُيعقد يف ترشين األول
املقبل بدعوة من الرئيس ماكرون ،أوضحت املصادر عينها أن
ال عالقة لها مبســاعدات وقروض مؤمتر «سيدر» التي تبل
أكرث من  11مليار دوالر .فهذا املؤمتر ســقط ،عىل ما أكّدت،
وال عودة اليه مجدّ داً .ولهذا فإنّ املساعدات ،عن طريق املؤمتر
الدويل الجديد ســتأيت للبنان «بالقطّارة» وليس بواســطة
«ســيدر» الذي ســيكون البديل عنه تحقيــق اإلصالحات
ميكن لفرنســا أن تعقد مؤمتراً جديداً وتطالب
املطلوبة .فال ُ
دول العامل بتقديم املســاعدات للبنان مــن دون ر ية إنجاز
بعــض اإلصالحات املطلوبة من الداخــل قبل الخارج ،خالل
املرحلــة املقبلة .فــدول العامل طالبت لبنان طوال األشــهر

املاضية برضورة تشــكيل حكومة ،ومــع حصول هذا األمر
ووالدة حكومة ميقايت التوافقية ونيلها الثقة بغالبية ج ّيدة
يف املجلس النيايب ،عىل هذه األخرية أن تبدأ مفاوضاتها مع
صندوق النقد الدويل ل تضع األسس األولية لإلصالحات.
أ ّما املؤمتر الــدويل املنتظر خالل أســابيع ،ف ُيعتر تفصيالً
صغــرياً عن اإلصالحــات التي تحدّ ث عنهــا ماكرون خالل
مؤمتره الصحــايف ،غري أنّه يهدف يف الوقت نفســه ،اىل
فتح أبواب وآفاق كبرية أمام حكومة ميقايت برعاية فرنسا،
وحل
ّ
ط أن تُظهر جديتها يف القيام بالعمل املطلوب منها،
املشــاكل الحياتية اليومية التي يعاين منها الشعب اللبناين،
واألهم
وذلك خالل املرحلة املقبلة التي ال تتعدّ ى سبعة أشهر.
ّ
هو تحقيق بعض اإلصالحات القريبة األجل ال ســيام تأمني
الكهرباء والقيام بالبنى التحتية ،ســيام أنّ فرنســا س ُتتابع
هذه املسائل عن كثب ،وقد تُرسل خراء فرنسيني لإلطالع عن
كثب عىل مشاريع البنى التحتية وإعادة إعامر مرفأ بريوت.
وعقّبت بأنّ مؤمتر الدعم الجديد سيعيد البحث يف املشاريع
يتم دعمها من قبل املجتمع الدويل ،ال سيام مع
التي يجب أن ّ
تغري الظروف يف العام الحايل نسبة اىل ما كان عليه الوضع
ّ
يف لبنان خالل األعوام الســابقة .وســيكون هذا املجتمع
مضط ّراً ملواجهة موضوع الفقــر مثالً ،الذي بات يطال نحو
 80من اللبنانيني ،اىل جانب إنهاء أزمة املحروقات ،وتسيري
والقطــاع الرتبوي التعليمي ،فضالً عن تأمني
العام الدرا
الدواء ومراقبة أسعار السلع الغذائية وسوى ذلك.
والجدير ذكــره ،أنّ الرئيــس ميقايت مل يعــط وعوداً ال
يســتطيع هو وحكومته القيام بها ،وهذا أمر ج ّيد .وقد بدا
واضحاً التأكيد عىل التعاون الفرنيس مع حكومته اإلنقاذية،
كل املشاكل بعصا سحرية،
حل ّ
سيام وأنّه ليس املطلوب منها ّ
إ ّ ا وضع األسس الحقيقية للمرحلة املقبلة ،بحسب ما قال
الرئيس الفرنيس .وأملحت اىل أنّ الشــفافية كانت سائدة يف
باريس ،ســيام وأنّ ما جرى مناقشــته خالل املحادثات بني
تم اإلعالن عنه يف املؤمتر الصحايف املشرتك.
الرجلنيّ ،
وعــام إذا كان طــرح ماكرون وميقايت خــالل لقائهام
ّ
موضوع إمكانية إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة أي قبل نحو
 6أشهر من موعدها يف ترشين من العام املقبل ،عىل أن يبقى
الرئيس عون اىل نهاية واليته ،نفت املصادر أن يكون الرجالن
قد بحثا يف هذا األمر ،مشرية اىل أنّ أمر كهذا مل ُيطرح كونه
يخ ّ اللبنانيني ،وال عالقة لباريس به .واملهم بالنســبة اىل
فرنسا ودول اإلتحاد األورويب ،كام املجتمع الدويل هو عدم
حصول أي تجديد يف اإلستحقاقات السياسية املقبلة ،أو أي
يف لبنان.
فراغ سيا

ّ
حكومة ميقاتي تلق جرعة الدعم من ماكرون وعليها االنط ق لتنفيذ ا ص حات سريعا…
ومــــ تــــمــــر دعــــــم جــــديــــد فـــــي تـــ ـــريـــن ا ول ي ــف ــتـ ـ ا فـــــــــاق أم ــام ــه ــا

دوليل بشعالين
تنطلق «حكومة معاً لإلنقاذ» األســبوع املقبل بعد الزيارة
الرســمية التي قام بها رئيس الحكومــة نجيب ميقايت اىل
باريس حيث التقى الجمعــة الرئيس إميانويل ماكرون عىل
ثــم عقد الرجالن مؤمتراً
طاولة الغداء يف قرص اإلليزيه...
ّ
صحافياً مشــرتكاً ،بعد املحادثات التــي أجرياها ،ما أعطى
جرعة دعم جديــدة للحكومة التي يُفــرتض أنّها «الفرصة
األخــرية» إلنقاذ لبنان .وقد اســتعاد لبنــان من خالل هذه
الزيارة وما نتج منها ،بشــكل مبديئ ،ثقة اإلتحاد األورويب
عر الب ّوابة الفرنسية ،ويُنتظر منه أن يستعيدها من املجتمع
الدويل والعريب بعد تحقيق اإلصالحات رسيعاً.
مصادر سياســية مطّلعة أكّدت أنّ فرنسا أعادت الحضور
للبنان ،ســيام أنّ املؤمترات الصحافية بعــد اللقاءات غالباً
ما تحصل بني رئيســني ،وقــد ك الرئيــس ماكرون هذا
الروتوكول وعقد املؤمتر الصحايف اىل جانب رئيس حكومة
لبنــان .وهذا األمر له رمزية بالنســبة مليقايت الذي عاد اىل
رئاسة الحكومة بعد  8سنوات ونصف عىل رئاسة حكومته
الثانية ،بضامنات خارجية .وإذ ّ
حث ماكرون الحكومة عىل
تطبيق إصالحــات إقتصادية عاجلة ،عــىل أن يحصل عىل
التمويل من قبل الــدول املانحة واملجموعــة الدولية تقول
انّ التفــاوض مع صندوق النقد الدويل الذي ســيبدأه لبنان
قريباً يكتيس أهميــة كبرية ،لجهة انطالق لبنان يف تحقيق
اإلصالحات املطلوبة.
وعن قيام ميقايت بأول زيارة خارجية له كرئيس للحكومة
اىل فرنسا دون سواها ،عىل ما أوضحت ،فذلك ألنّ فرنسا هي
التي قامت باملســاعي لتشــكيل الحكومة الجديدة يف لبنان
طوال األشهر املاضية ،مشدّ دة عىل أنّ وجود حكومة حقيقية
وفاعلة هو عامل وري للبــدء باإلصالحات اإلقتصادية.
املهم أن يكون لخطوة ميقايت اإلحتضان السيا
ولهذا فمن
ّ
الداخيل لها كونها «حكومة الفرصة األخرية لإلنقاذ» ،سيام
أنّ الزيارة اىل فرنســا قد أعطت إيجابيــات كثرية خصوصاً
وأنّ ماكــرون أكّد عىل املتابعة الحثيثة للوضع الداخيل ،وأنّه
والرشكاء األوروبيني لن يرتكوا لبنان وحيداً.
وعن أسباب عدم قيام ميقايت بالزيارة األوىل اىل الخارج
اىل السعودية ،عىل ما جرت العادة ،وعىل غرار ما فعل رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون فور وصوله رئيساً اىل قرص
بعبدا ،ذكرت املصادر نفســها أنّ لبنان ميــ ّر اليوم يف حالة
غري مسبوقة من اإلنهيار عىل جميع الصعد .لهذا أراد رئيس
الحكومة البدء بزيارة باريس كونها املعنية بالوضع اللبناين

«الـــــتـــــيـــــار الـــــو ـــــنـــــي»  :والدة الــــحــــكــــومــــة أعـــطـــ
أمـــــــ بــــدخــــول مـــرحـــلـــة االســــتــــقــــرار ووقـــــــ االنـــهـــيـــار

ميقا

مستقب كل ر

لند

إســتقبل رئيس الحكومــة نجيب ميقايت وزيــر الدولة
الريطاين لشؤون الرشق االوســط وشامل افريقيا جيمس
كلفــريل صباح أمس يف مقر إقامتــه يف لندن ،يف حضور
سفري لبنان لدى اململكة املتحدة رامي مرتى.
وتم خــالل اللقاء بحــث العالقات الثنائية بــني البلدين
وحاجات لبنــان يف هذه االوقات الصعبة ودور بريطانيا يف
دعمه ومساندته ،ومواكبتها لخطة النهوض االقتصادي التي
تعمل عليها الحكومة.

ســــــليمان  :حذار من تهجيــــــر اللبنانيين

أعلن الرئيس األســبق ميشال ســليامن عىل حسابه عر
«تويرت»« :حذار من تهجــري اللبنانيني مرة جديدة تضاف اىل
ســابقاتها ،حذار من الغــاء ا اك اللبنانيني املنترشين يف
الخارج يف االنتخابات والنيابية واعادة تســميتهم مغرتبني،
حذار من االكتفاء بدعوتهم فقط الرسال الودائع واالموال من
مداخيلهم لدعم الجمعيات واملنكوبني وعائالتهم ،يكفي لبنان
عزلته عن املجتمع الدويل حتى نعزله عن اهله ،جناحه الثاين
املنترش يف انحاء العامل.

عقدت الهيئة السياسية يف «التيار الوطني الحر» اجتامعها
الدوري إلكرتونيا برئاســة النائب جران باســيل ،وناقشت
جــدول أعاملها وأصدرت بيانا رأت فيــه أن «والدة الحكومة
أعطت اللبنانيــني أمال بدخول البالد مرحلة من االســتقرار
النســبي ووقف االنهيار ،أما النهوض واستعادة الثقة فإنهام
يستوجبان تحمل الحكومة مسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة
التعايف املايل واجراء اإلصالحات بــدءا من التدقيق الجنايئ
واعادة هيكلة القطاع املرصيف وحف أموال املودعني وتوزيع
الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية للعام 2022
تأخذ يف االعتبار إقرار إصالحات مالية جذرية ،عىل أن يواكب
مجلس النواب ذلك بإقرار قوانني الكابيتال الكونرتول وكشف
حسابات القامئني بخدمة عامة واسرتداد األموال املهربة اىل
الخارج».
وأكد «متابعة هذه املواضيع مع الحكومة ومالحقة كل ما
يتصل بتوفري شــبكة األمان االجتامعي من خالل بدء العمل
بالبطاقــة التمويلية ودعم املوظفني يف مــوازاة رفع الدعم
من الطاقة من طريق مؤسسة كهرباء
وتوفري الحد االق
لبنان بعدما انكشفت األكاذيب ،وتبني أن الهدر الحقيقي هو
يف منع االمكانات عن مؤسسة كهرباء لبنان إلنتاج الكهرباء
واســتنزاف االحتياط برشاء املازوت للمولــدات ،ناهيك عن
االرتفاع املتعاظم لفواتري املولــدات التي ال ميكن للمواطنني
املانع إلصالح قطاع
تحملها ،وهذا كله نتيجة النكد السيا
الكهرباء من قبل تجمع ألكرثية نيابية».

واعتــر أن «إقــدام إرسائيل عىل أي نشــاط غازي وعمل
اســتخراجي وإنتاجي يف املنطقة املتنازع عليها شامل الخط
 ،29هو اعتداء عىل لبنان ،يســتلزم اتخــاذ إجراءات تنفيذية
لحف الحدود والحقوق كاملة».
واذ شدد عىل «أهمية اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها
ووفق القانون الحايل ،ومن ضمنه حق املنترشين بالتصويت
والتمثيل يف مكان اقامتهــم ،والحفاظ عىل حقهم بانتخاب
ســتة نواب ميثلونهم» ،رفض أي «محاولة لرضب هذا الحق
تحت أي ذريعــة» ،ورأى « ورة البحث الجــدي يف إقرار
التصويت البايومرتي ،وإنشــاء امليغاسنرت ،ما يسهل العملية
االنتخابية ويشــجع املواطنني ،مقيمــني ومنترشين ،عىل
االنتخاب بحرية».
وأكد « ورة أن يقوم القضاء والقوى األمنية بواجباتهم
يف مالحقة املطلوبني الفارين من العدالة واملتهمني بتهريب
املواد النفطية والنيرتات وتخزينها» ،كام أكد « ورة أن يتابع
القضاء العديل تحقيقه الجدي يف قضية انفجار مرفأ بريوت
وصوال اىل معرفة من أدخل النيرتات واستعمله وعىل من تقع
املسؤولية يف حدوث االنفجار ،ورأى « ورة أن يبادر جميع
املعنيني اىل وضع أنفسهم يف ترصف التحقيق».
وأعلن التيــار أنه «يقوم باالتصــاالت الالزمة مع املعنيني
لتأمني تصدير موسم التفاح ،الوفري هذه السنة ،والذي يعتا
من مردوده املايل آالف اللبنانيــني ،كام أنه يقوم بكل ما يلزم
لتأمني املحروقات الالزمة لعملية حفظه وتريده».

أمــــهــــات ــح ــاي ــا انـــفـــجـــار الــتــلــيــل :
لـــــضـــــرورة اســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــقــات

االمهات واط الهن من م ا االن جار
توجه عدد من أمهــات ضحايا انفجــار التليل اىل مكان
االنفجــار يف ذكرى مرور أربعني يوما عىل حصوله ،ومعهن
أطفالهن يحملن صور الضحايا.
وقرأت االمهــات الفاتحة عــن أرواح الضحايا ،ووجهن
رســالة اىل جميع املعنيني برضورة اســتكامل التحقيقات
بجدية ومعاقبة كل من تثبت إدانتــه متورطا او يكا يف
هذه الجرمية املروعة التــي اودت بحياة  31ضحية وإصابة
العرشات ممن مل تشف حروقهم.
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مـــيـــقـــاتـــي عـــــــاد مـــــن بـــــاريـــــس بـــــ ـــــرو االصــــــــــ مــــقــــابــــل الــــدعــــم
اســ ــلــة لــلــحــكــومــة حــــول ال ــف ــس ــاد امل ــق ــون ــن وم ــواج ــه ــت ــه بــبــنــاء االنـــســـان
كامل ذبيان
الرئيس نجيــب ميقــايت يف حكومته
الثالثــة ،لن يقــدم اضافــة جديدة ،عىل
ما فعلــه يف حكومتيه الســابقتني اللتني
ترأســهام ،ولكل واحدة منهام لها ظروفها
السياســية واالمنيــة واالقتصاديــة،
وعواملها االقليميــة والدولية ،والحكومة
الحالية التي ولدت قبل اكرث من اســبوع،
تواجه ازمة وجوديــة لجهة وقف االنهيار
الشــامل لكل القطاعات ،اذ عليها مهامت
صعبة جداً ،اذ ان انتشــال لبنان من الهوة
الســحيقة ،وليــس باالمر الســهل ،وهذا
ما يعرفــه رئيس الحكومــة ،وهو ما اكد
عليــه يف البيان الوزاري ،وما اســتعرضه
مع الرئيــس الفرنيس امانويــل ماكرون
يف زيارتــه الخاطفــة اىل باريس ،وكيف
سترتجم الحكومة املبادرة الفرنسية لجهة
االصالحات ،ومن اين ستبدأ
ومل يســمع الرئيس ميقــايت من الرئيــس ماكرون ما
قاله ســابقاً ،وما اعاد تكراره امامه ،بــان االنقاذ يبدأ من
لبنان وفيه ،وان املهمة تقع عىل الحكومة التي مل تشــكل
وفق ما طلبته املبادرة الفرنســية من غري السياســيني او
الحزبيــني ويتمتع اعضا ها باختصاصــات تفيد الوزارات
التي ســيتولونها ،اذ تشــري مصادر مطلعة اىل ان الرئيس
الفرنيس ،ســأل الرئيس ميقايت ،ملاذا مل تشــكل حكومته
وفق املواصفات الفرنســية فكان رده ،بان هذا هو النظام
الطائفي يف لبنان ،الذي يعطل االصالح ايضاً،
الســيا
فتفهم ماكــرون املوضوع ،وقفز فوقه ،وســأل عن آلية
االصالح ،الذي تع ّول عليه الكثري من الدول املعنية مبساعدة
لبنان ،بحيث اكد الرئيس الفرنــيس بانه ال ميانع يف عقد
مؤمتر للدول التي شــاركت يف مؤمتر «سيدر» ومؤمترات
اخــرى ،ووضع برنامــج اولويات لالنقــاذ ،ولكن بعد ان

تلمــس هذه الدول ،بــان الحكومة الجديدة بدأت مســرية
االصالح ،الذي يبدأ مــن محاربة الفســاد ،ووقف الهدر،
واجــراء اصالحات بنيوية يف املســائل املالية واملرصفية،
ومعالجــة حجم املديونية ،واملبــا ة الفورية يف اصالح
قطاع الكهرباء.
فام عرضه الرئيس ماكرون ،اكــد عليه الرئيس ميقايت،
بان الحكومة وضعــت يف اولوياتها ،الخــروج من ازمة
املحروقات ،ورفع الدعم عنه ،ثم حصول اســتقرار نقدي،
وفتح بــاب الكهرباء ،والدخول اىل االصــالح الفعيل يف
هذا القطاع الحيوي ،الــذي عليه تقوم الدورة االقتصادية،
مربوطاً باملحروقات ،اذ تشري املصادر اىل ان رئيس الحكومة
اللبنانية ،سأل الرئيس الفرنيس ،عن تأمني مساعدة فورية
للبنــان ،يك يقف عىل قدميه ،ومينع ســقوط الهيكل ،من
خالل تحريك عجلة مؤمتر «ســيدر» ،باالفراج عن مشاريع
استثامرية يف البنى التحتية وقطاعات اقتصادية منتجة،

ا بي  :ا سبوع املقبل يبدأ البح

ّ
املعنية
بم اكل ا ست فاء مع الجهات

لتحريك عجلة االقتصاد ،واستعادة الثقة.
والحكومــة امليقاتية ،التــي تلقت دعام
معنوياً من الرئيس الفرنيس ،امامها مهمة
االكثار من االفعــال ،والتقليل من الكالم،
اذ مل يقــدم بعض الــوزراء الجدد ،صورة
متفائلة عــن ادائهم ،اذ بهرهــم الظهور
االعالمــي ،وان ترصيحاتهم ال تختلف عن
تلك التي رددهــا وزراء ســبقوهم ،ومنذ
عقود ،اذ ان املامرســة ولو كانت قصرية،
مل تظهــر عن اداء جديــد ،بحيث مل يلمس
املواطنون ،ان ازمــة املحروقات جاء حلها
برفــع الدعم ،الذي كانــت بدأته الحكومة
السابقة برئاسة حســان دياب ،وواصلته
الحكومة الحالية قبل نيلها الثقة وبعدها،
اذ جاء الجواب بتعزيز النقل املشرتك ،دون
الســؤال ،ملاذا اوقف ،ومن اوقفه ،ولصالح
من مــن كات النقل الخاصــة ،اذ عىل
الحكومة ،وتحديداً وزير االشــغال والنقل،
ان يتعاطى بشــفافية مع املوضوع ويعلن
عن االســباب التي عطّلت النقل املشــرتك،
وملاذا تقدمت الخصخصة عىل حســاب القطاع العام ،فكام
يف النقل ،كذلك يف الريد الرســمي الذي تحول اىل كة
خاصة (ليبان بوســت) ،واملعاينة امليكانيكية ،كام تقدمت
كات مياه خاصة ،وهي بالعرشات عىل تلك الرســمية،
وايضاً مولــدات الكهرباء ،بحيث تواطأت الســلطات التي
تعاقبت عــىل الحكم ،عــىل املواطــن ،فانعدمت خدمات
مؤسسات الدولة ،ونهبت الرشكات الخاصة املواطنني.
هذه بعض االســئلة للحكومــة الجديدة ،التــي عليها
مهمة االصالح ،حيث يضاف سؤال ،حول تهميش املدرسة
الرسمية لصالح مدارس خاصة ،تدعمها الدولة ،من وزارة
الشــؤون االجتامعية ،كام من املنح املدرسية والجامعية
للموظفني يف القطاع العام.
ان االصالح يبدأ ببناء االنســان ،ومن دونه ،فان الفساد
مستمر واالنهيار مكمل.

غــرد وزير الصحة العامة فراس األبيض عر حســابه عىل
«تويــرت»« :لقاءات مكثفــة جرت هذا األســبوع مع األطراف
املتعددين ملعضلة الدواء ،إليجاد حلــول عاجلة للنق الحاد.
الجميع يظهر رغبة بالتعاون وجدية يف نقا املخارج املطلوبة
وهذا جيد .بالتوازي ،يبدأ األســبوع املقبل البحث يف مشــاكل
االستشفاء مع األطراف املعنيني .لنأمل أن نشهد تجاوبا مامثال».
وغرد يف تغريــدة ثانية« :املنظامت والجهات الدولية أبدت
كامل االســتعداد لتقديــم الدعم املطلــوب .أدوية ال طان
وزارة الصحة ،لقاحات ،أدوية
واألمراض املستعصية ملر
أمــراض مزمنة ملراكز الرعاية األولية ،فيول للمستشــفيات
الحكومية ،هذا جزء مام هو آت .هذا لن يحل املشكلة جذريا،
لكنه يخفف ،بانتظار إيجاد الحلول».

الـــخـــازن :خــطــوة مــيــقــاتــي ا ولـــى
ّ
تــــــــــثــــــــــبــــــــــ جــــــــديــــــــتــــــــه
أثنى الوزير الســابق وديــع الخازن يف بيــان ،عىل خيار
الرئيس نجيب ميقــايت ،فور نيل حكومتــه الثقة ،أن تكون
زيارته الخارجية األوىل إىل فرنسا .وقال« :هذه الخطوة تثبت
جديته ،ليس فقط يف ك حلقات التعطيل ،بل يف إعادة وصل
للعالقات الدولية بني لبنان وأصدقائه يف العامل ،ويف اسرتجاع
ثقة األرسة الدولية به بعد مرحلة جمود مدمرة» ،مضيفا «مرة
جديدة تثبت فرنســا أنها ذراع حامية للبنان تساعد يف تذليل
الصعوبات واملعوقات عىل كافة املستويات ،وأن لبنان كان وال
يزال يف عمق وجدانها ،وهو الشغل الشاغل للرئيس إميانويل
ماكرون املرص ،من دون كلل ،عىل تحصينه وحاميته وإنقاذه».
وحض املعنيني جميعا عىل «التعاطي اإليجايب واملسؤول مع
هذه الزيارة ،وعدم وضع العراقيل أمام مساعي إستعادة الثقة
الدولية» ،كــام متنى عىل املواطنني بكل أطيافهم ،أن «يعطوا
الفرصة للرئيس نجيــب ميقايت وحكومته ،وأن يطمئنوا إىل
صدقية نيتهم يف إســتعادة العافية املالية واإلقتصادية من
أجل أن تعود املؤسســات لتعمل بشكل طبيعي والتخفيف عن
الناس الضغوط التي يعيشونها عىل كافة الصعد».

الع ق ــــات اللبناني ــــة الس ــــورية ال ــــى الض ــــوء مج ــــددا ...حكوم ــــة دي ــــاب فتح ـــ الب ــــاب وميقات ــــي يكم ــــل املهم ــــة
ّ
ل تذ ب الحكومة عادة إحياء االتفاقيات املجمدة وما ا عن مل النازحين
ابتسام شديد
من بوابة األزمــة النفطية عادت العالقات اللبنانية
الســورية اىل الضوء بعد مقاطعــة طويلة بني لبنان
والنظام الســوري بفعل األحداث التي فرضت نفسها
فكارثــة فقدان املــازوت والكهرباء فتحــت الطريق
الســتجرار الغاز املرصي والكهرباء مــن األردن التي
ترجمت بزيارة الوفد الوزاري وتحرير املمرات ملرور الغاز
والكهرباء للمساعدة يف األزمة.
دوافع كثرية أدت اىل هذا املنحى بدفع أمرييك تضمن
فك الحصار عن نظام األســد وإراحة لبنان من خالل
الســامح لوفد وزاري لبناين بالتفاوض مع السوريني،
لكن بغض النظر عــن العوامل التي ســهلت العودة
الرسمية اىل سوريا وسامح واشنطن وتسهيلها املهمة
يف اطار املنافسة و»القوطبة»عىل النفط اإليراين فان
عودة العالقات بحد ذاتها ليس أمرا عابرا.
املوقف األمرييك ســبب صدمــة وأربك الحلفاء يف
الداخل مع عــدم اعرتاض أخصام النظام الســوري ،
فتيار املستقبل مل يبد انتقادا للخطوة ومل يعرتض عىل
اللقاءات الوزارية يف دمشق عىل الرغم من الخصومة
السياســية الحادة وعىل األرجــح ان األمر يعود اىل

حسابات سياســية معينة فاملستقبل أكرث الخارسين
يف التحوالت واألحداث األخرية بعد خروج الحريري من
رئاسة السلطة التنفيذية.
تأثر سعد الحريري وكذلك وليد جنبالط باالنعطافات
والتحوالت فعاد جنبالط اىل التموضع الوسطي تجاه
الســوريني عىل هامش زيارة الوفد الدرزي املوسع اىل
العاصمة الســورية قبل فرتة  ،يف الوقت الذي يتجه
الحريري العتامد خطاب يتناسب مع األحداث.
وتؤكد املعلومات ان الحكومة يف صدد دراسة خطوات
سياسية أخرى يف املرحلة املقبلة تتضمن عقد اتفاقات
واعادة تفعيــل العالقات اللبنانية الســورية وتأهيل
اتفاقات سابقة يف شأن االنفتاح عىل سوريا ومتابعة
امللفات املواضيع املتعلقة مبلــف النازحني والكهرباء
 ،باملقابل فان هذا املشــهد لن يشــمل اخصام النظام
السوري فالرئيس الحريري ليس ضمن هذه الصورة لكنه
لن يذهب اىل فتح مواجهة كبرية مع النظام الســوري
بعد ان أقام ستاتيكو تهدئة لفرتة طويلة معه ومراجعة
التهامه ســابقا باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري
خصوصا ان الحريري ســبق يف مرحلة التسوية مع
بعبدا ان وصف عالقات لبنان باالسرتاتيجية مع الدولة
السورية.

مل يعرتض املستقبل عىل استجرار الطاقة عر سوريا
ويعتر القريبون من املستقبل ان خطوة الغاز املرصي
مــن انجازاته يف محادثــات الحريري يف مرص مع
الرئيس عبد الفتاح الســييس اال ان املستقبل لن يلحق
الجديد
املوجة السياســية الحالية والجو السيا
الناىشء مع دمشق ألنه اختار طريقا سياسيا آخر.
يف العلن سوف يذهب املســتقبل اىل معارضة أي
خطوة تجاه دمشــق لكن ذلك ال يلغي فكرة ان إحياء
التواصل بني املســتقبل والنظام السوري قائم بال
وقنوات معينة من خــالل املتعهدين ورجال األعامل
وشخصيات يجمعها مصالح مشرتكة للمشاركة يف
إعادة إعامر سوريا.
مع انطالق الحكومة اىل العمل تســا الت كثرية
تطرح حول قــدرة الحكومة عــىل االنفتاح مجددا
واحياء االتفاقات النامئــة يف األدراج ومدى التناغم
الســيا بني الطرفني يف ايجاد حل مللف النازحني
الســوريني الذين باتوا يشــكلون عبئــا اقتصاديا
واجتامعيــا كبريا عىل لبنان بعــد االنهيار ،من دون
شــك فان مهمة ميقايت ليســت مقفلــة بالكامل،
فحكومة ديــاب فتحت الباب وأســقطت الفيتوات
وعىل حكومــة ميقــايت ان تكمل املهمــة فقط.

«الستعادة ّ
أي مال منهوب»
حـــــزب الــــلــــه :تــحــضــيــراتــنــا جــــا ــــزة لــ ن ــت ــخ ــاب ــات الــنــيــابـ ّـيــة
ّ
ـرد عــلــى ّ
أي اعـــتـــداء إســرائــيــلــي حــتــى ل ــو ّ
جـــر إلـــى حــرب
س ــن ـ
أعلن نائب األمــني العام لحزب الله
ورأى قاســم أنّ «الحكومة اللبنانية
نعيم قاســم ،أنّه «يف حــال مل تتح ّرك
أي إشكال يف
هي املسؤولة عن متابعة ّ
الرشكات ومرصف لبنان لتأمني حاجات
موضوع ترسيم الحدود» ،وقال« :نحن
البالد مــن املحروقات سنســتمر يف
ننتظر موقف الحكومــة اللبنانية يف
إدخال املواد النفطية» ،مؤكداً أنّ «حزب
موضوع الحدود الرية والبحرية وحني
الله عىل اســتعداد إلدخال املازوت عر
يصل دورنا نقوم بواجبنا» ،الفتا إىل أنّه
املعابر الحدودية املعروفة ولك ّن البعض
«كان لدينا قناعة منــذ اليوم األول أنّ
يف البلد يخاف من أمريكا وعقوباتها».
الحكومة يجب أن تتشكل ل تبدأ بحل
وقال قاسم يف حديث تلفزيوين ،أن
مشاكل البلد» ،قائالً« :ميكن للحكومة
«الكم ّية التــي طلبها التجار اللبنانيون
أن تعمل عىل موضوع تصحيح األجور
وصلت إىل نحو  25مليون ليرت» ،مشريا
ومعالجــة أزمــة املحروقــات ولجم
«إىل أنّ موازين القــوى هي التي أتت
الدوالر».
املقابلة التل زيونية
باملازوت اإليراين إىل لبنان ،وأي اعتداء قاسم
قــال النائب الحاج حســني ج
إرسائييل عىل لبنان ســيقابله ر ّد من
خالل افتتاح قلم نفوس جويا بعد إعادة
حزب الله حتى لو ج ّر إىل حرب».
تأهيليه وتوســعته من قبــل البلدية،
ولفت إىل أنّ «املشــاكل األساســية يف عدم وجود خطط «ينبعث يف داخلنا شعور باعتزاز والثقة بشعبنا وأهلنا ،فرغم
اقتصادية والفساد والعقوبات األمريكية هي التي أوصلت البالد الظروف الصعبة يستمر العمل يف تطوير املرافق العامة ،ولو
إىل هذا الحال» ،قائالً« :املازوت اإليراين الذي م ّر عر ســوريا بإمكانات متواضعة ،وهــذا إن دل عىل يشء ،فإ ا يدل عىل
بواســطة حزب الله ك أهم حصار عىل لبنان منذ تاريخه تجذر روح املقاومة يف نفوس أهلنا ،فهي الروح نفســها التي
حتى اآلن» ،مضيفا «املازوت اإليراين اســتجلب قراراً أمريكياً واجهت العدوان ،تواجه الضعف والحرمان والهوان» مشــريا
باملوافقة عىل استجرار الغاز املرصي إىل لبنان عر سوريا «.
اىل أن هناك يدا تحمي ويد تبني وتهيء مســتلزمات الصمود
وأوضح أنّ «املفاوضات النووية بحسب توجيهات الخامنئي والعيش الكريم لشعب لبنان املقاوم الذي يواجه أشد الظروف
أي موضوعات أخرى» ،مؤكداً أنّه «مل صعوبة وفق تقرير األمم املتحدة ،ولذا فإن شعبنا يستحق منا
هي نووية ،وليس هناك ّ
يحصل أي تفاوض ال من قريب وال من بعيد مبوضوع املازوت كل التقدير وتقديم كل ما أمكن ألجله».
أي موضوع آخر» ،وشــدّ د عىل أنّ «إيران تساعد لبنان وهي
مختلف تجاه السلطة السياسية
أضاف «موقفنا السيا
أو ّ
أي يشء من هذا األمر قط ونحن نعمل من يف بعض السياســات املتبعة ،مثال ،عىل مدى العقود الثالثة
مل تأخذ أو تطلــب ّ
أجل لبنان».
املاضية مل نوافق عىل السياسة االقتصادية التي اعتمدت عىل
ومبا يتعلق باإلنتخابات النيابية املقبلة ،قال« :نحن مع إجراء االستدانة واالقتصاد الريعي ،وأوصلت البلد إىل ما وصل إليه،
اإلنتخابات النيابية يف موعدها ،واآلن مع تشــكيل الحكومة وبدورنا ندعم املؤسســات للقيام بدورهــا ،ولذا علينا أن يز
فإن فرصة اجــراء اإلنتخابات باتت كبرية .وكشــف أنه منذ متاما بني الدولة ومؤسساتها الواجب الحفاظ عليها ودعمها،
حواىل  8أشهر يعمل فريق عملنا عىل لوائح الشطب وتوزيع وبني السلطة السياسية .وأمل من الحكومة الجديدة أن تفعل
الدوائر ووضعنا آليات إلدارة اإلنتخابات» ،مضيفاً «لدينا هيكلية دور الوزارات واملؤسســات املعنية مبصالح الناس للتخفيف
ونحن نعمل عىل أساسها وكل تحضرياتنا باتت جاهزة بالنسبة عنهم يف ظل الظروف املعيشــية الخانقة ،والتصدي مللفات
لإلنتخابات املقبلة».
الكهرباء واملياه واملحروقات ،وإبقاء الدعم املطلوب عىل ادوية
وتابع «ال مانع من النقا مع صندوق النقد الدويل للوصول األمراض املزمنة واملســتعصية ،وضبط أسعار السلع ،ومنع
إىل قناعات مشرتكة ولكن نحن ال نقبل وصفة جاهزة» ،مشدداً االحتكار ،والتدقيق يف حســابات كات االسترياد والتوزيع،
عىل أنّه «يجب عىل الحكومة التحرك ووضع خطة انقاذ يكون واستعادة أي مال منهوب دخل يف حساباتها جراء التجارة غري
أحد أهدافها تخفيف األعباء عن الناس».
املرشوعة ،وتأمني ما يلزم للحفاظ عىل العام الدرا ».

جنبالط أبرق
اىل السييس
ُمعزياً بالطنطاوي

أبرق رئيس الحزب التقدمي
اإلشــرتايك وليد جنبالط إىل
الرئيس املرصي عبــد الفتاح
السييس ،معزيا بوزير الدفاع
الســابق املشري محمد حسني
طنطــاوي .وجــاء يف ن
الرقية« :بلغنا بأسف نبأ وفاة
وزيرالدفاعالسابقاملشريمحمد
حسني طنطاوي ،الذي قى
حياته يف خدمــة بالده يف
العمل العسكري ويف امليادين
الوطنية ،وسجل يف مسريته
محطات جليلة مــن التفاين
والنضــال والخدمــة العامة
والحرص عىل ســيادة مرص
واستقرارهاوأمنشعبها».

هاشم :اتصاالت
ميقايت خطوة
إلعادة بناء الثقة

اعتر النائب قاسم هاشم،
أن «بدء رئيس الحكومة نجيب
ميقــايت اتصاالته الخارجية
العادة بناء الثقة مع الخارج
خطــوة وريــة ويبقى
االهم ثقة اللبنانيني بدولتهم
من خــالل اتخاذ القــرارات
واإلجراءات التي تعالج االزمات
الحياتية واملعيشــية والتي
تقضمضاجعاللبنانيني».
وقــال يف ترصيــح من
منزله يف شبعا« :مع اشتداد
االزماتاملعيشيةواالجتامعية
أصبح لزاما عىل الحكومة أن
تتحول اىل خلية نحل وتكثف
اجتامعاتها ،فــان الحكومة
مطالبةمبساعدةابناءاملناطق
الجبلية املرتفعة بتأمينها ملادة
املازوتبأسعارمخفضة.».

أبرق الى املل سلمان مهن ا

جــعــجــع :عــهــد ع ــون ــو عــهــد الــخــراب والــوبــاء
مواجهتنا االنــتــخــابــيــة مــع ح ــزب الــلــه مباشرة
أشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري
جعجع يف حديث تلفزيــوين ،إىل أن «عوامل
عدة داخلية وخارجية وإقليمية تداخلت وأدت
إىل والدة الحكومــة يف هــذا الوقت ،لكن ال
يهمني رصاحة الخلفيات التي أدت إىل تشكيلها
بل املهم ماهية هذه الحكومة».
ولفت إىل أنه «بغض النظر عن النوايا الجيدة
لرئيس الحكومة نجيب ميقايت وبعض وزرائها
املحرتمني ،يبقى أن القــوى الفاعلة وراء هذه
الحكومة هي ذاتها مــن كان وراء الحكومات
الســابقة منذ  5و 6و 7و 8سنوات ،وهم من
أوصلوا البلد إىل ما وصلنا إليه .ونحن لســنا
متفائلني كثرياً بهذه الحكومة انطالقاً من هذا
العامل ،لكن ذلك ال مينع من أنها إذا قامت بأي
عمل جيد سنثني عليه ونساعدها أيضاً».
وعن النفط اإليــراين ،رأى جعجع «أن من
أوصل الوضع إىل ما وصل إليه اليوم يف أزمة
املحروقات وغريها من الشــؤون اإلقتصاديّة
هو حزب الله وحلفائــه ،باعتبار أنه يجب أال
نن أنهم ميسكون بالسلطة منذ  10سنوات.

أبو فاعور :بع

وبالتايل هم من أوصلوا الوضع إىل ما وصول
إليه ،لذا عليهم أال ميننونا اليوم أنهم يقومون
بفك الحصار» ،متسائالً «أي حصار يفكون ».
ويف ملف االنتخابات النيابية ،اعتر جعجع
ً
مثــال يف بعلبك
أن «معركة القــوات تكر،
الهرمل فإن مواجهتنا االنتخابية ليســت مع
التيار الوطني الحر .مواجهتنا االنتخابية مع
حزب الله مبا ة .وحســب كل منطقة ،ويف
بعض املناطق ســتكون مواجهتنا مع بعض
من يس ّمون أنفســهم بيوتات ولكن عمليا ال
يقدمون وال يؤخّرون يف املعركة ككل وإن كانوا
أشخاصا جيدين بحد ذاتهم».
ً
وعن عهد الرئيس عون قال جعجع« :مهام
قلت سأكون مقرصاً ،هو عهد الخراب والوباء».
من جهة ثانية ،أبرق جعجع إىل امللك سلامن
بن عبد العزيز آل ســعود ونائب رئيس مجلس
وزراء اململكة العربية السعودية ووزير الدفاع
ويل العهــد األمري محمد بن ســلامن بن عبد
العزيز آل سعود ،مهنئا باليوم الوطني السعودي
الواحد والتسعني.

من مات ا مم املتحدة تعمل بانحياز

رأى عضو «اللقــاء الدميوقراطي» النائب
وائل أبو فاعــور ،أن «بعض منظامت األمم
املتحدة يف لبنان تترصف بشكل منحاز وغري
نزيه وغري شــفاف أيضــا ،فمنظمة الغذاء
العاملي مثال قامــت بتلزيم توزيع الحص
الغذائية يف منطقتني لبنانيتني عىل األقل من
دون مناقصات ،ومنظامت أخرى أيضا تقوم
بالتحقيق مع األهــايل ومنهم أهايل كوكبا،
وكأنها قامــت بواجباتها تجــاه النازحني
السوريني أو املضيفني اللبنانيني ،وهذا الكالم
برسم املسؤولني يف هذه املنظامت يف األمم
املتحدة».
وقال خالل لقاء حواري يف بلدة كوكبا -

راشيا« :هناك محاوالت خبيثة إللغاء اقرتاع
املغرتبــني ،خوفا من خياراتهــم الحرة ولن
نســمح بذلك .ننتظر اإلجراءات اإلصالحية
للحكومة وخطواتها االجتامعية لرفع املعاناة
عن اللبنانيــني ،وأي إصالح أو إجراءات يجب
أن ترتافق مع شبكة حامية اجتامعية».
وتحدث عــن املبادرة التي أطلقها باســم
الحزب التقدمي االشــرتايك إلنشاء صندوق
يف الثانويات واملدارس
دعم العام الــدرا
واملعاهد الرسمية وفروع الجامعة اللبنانية،
وشــدد عىل «أهمية التســجيل فيها لتنوع
اختصاصاتهــا وأهميتها يف ســوق العمل،
وخصوصا الجامعــة اللبنانية ،معهد كنام،
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النفط ا يراني :التوزيع شمل كل املنا واالحزاب ...واالستيراد مستمر
نجا الخطوة فاج ا ميركيين ورفع منسوب التحري واملزايدات
رضوان الذيب
النفط اإليــراين مرشوع
عابــر للطوائــف ،وخطوة
ناجحة وجريئة يف مســار
عمل حزب الله تركت ارتياحا
شــامال عند كل اللبنانيني يف
مختلــف طوائفهم واحزابهم
وانقســاماتهم ،بعد وصوله
إىلكلاملستشفياتالحكومية
والعديد مــن غري الحكومية
بدءا مــن طرابلس إىل عكار
والكورة والشــامل وك وان
وجبيــل واملتنني الشــاميل
والجنويب وعاليه والشــوف
وراشــيا والبقاع وحاصبيا
دون اســتثناء ،باالضافة إىل و يع املا وت ع ار
دور العبادة واأليتام واملشاريع
حزباللهومكانتهوشيطنةجمهوره،ويفاملعلومات،
الزراعية ومحطات الكهرباء
مجانا .وتم التوزيع مــن دون أي عراضات اعالمية ان النفط اإليراين منع انهيار البلد «لبنان اوال» ،وخرق
وبصمت احرتاما لكل املشاعر ،وقد تناقل الناس اخبار الكانتونــات وهيبة القيــادات الذين هبوا ملعارضتة
وصول النفط اإليراين إىل هذه املؤسسة وتلك  ،كون وتشويهه وتعميم استحالة تنفيذه ونجاحه ،وذهلوا
كة االمانة ومسؤويل حزب الله ابتعدوا عن اإلعالم من حجم الطلبات الشعبية التي قدمت لرشكة االمانة
والت يب كليا ،وتعاملوا بكل أخالقية وشهامة تركت وباالف ومــن كل املناطق للحصول عىل كميات من
انطباعات جيدة يف كل املناطق مغايرة لكل ما عممته املازوت تقيهم عواصف الشتاء وتخفف عنهم االعباء
القيادات السياســية املعارضة للحزب من تشوهات الكبــري ة ،خصوصا ان فرق األســعار يف الصحيفة
وبــث صور ظاملة ومعلومات غــري صحيحة فيها الواحدة وصــل إىل  200الف لرية ،وبات حتميا مع
تجن كبري ،وهذا ما سيؤسس ملرشوع عابر للطوائف ارتفاعحجم الطلباتمتديد استرياد املزيدمنالبواخر
ولتحوالت وطنية ســتعمل الطبقة السياسية بكل أاليرانية ،ويف املعلومات ان كة االمانة ستعلن عن
رموزها عىل نسف هذه االجواء عر شن الحمالت من الطريقة يف كيفية حصول املواطنني عىل حاجاتهم
أبواب عديدة وسيادية دون تقديم اي حلول ومقرتحات من املازوت أواخر الشــهر ،ويف املعلومات أيضا  ،ان
او اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من آالم الناس ،بعد القيمني عىل كة االمانة مع مســؤويل حزب الله
أن اقلقهم حجم النجاج الباهر والتجاوب الشعبي مع مل يرفضوا طلبا مســتحقا ألي مؤسسة مهام كانت
ميولها واال افعليهامن املرجعياتالسياسية،مع
هده الخطوة.
ويفاملعلومات،انالسفارةاألمريكيةراقبت الخطوة احرتام الخصوصية وال ية منعا لالحراج ،رغم ان
لحظةبلحظةوتأكدتمننجاحها،ووصلتهاالتقارير البعــض من هذه املرجعيات هاجم الخطوة وكان اول
الدقيقة عن توزيع النفط اإليراين يف كل املناطق حتى املستفيدين مررا ذلك بدواع انتخابية.
ويف املعلومــات أيضا ،ان التحريض عىل الخطوة
املحسوبة عىل  1آذار قبل 8آذار ،وسط تجاوب شعبي
وعدم تسجيل اي حوادث جراء التنظيم الدقيق ومنع سيتصاعد ،ألن السفارة األمريكية وسفارات أوروبية
االحتكار ووصول املازوت إىل مستحقيه ،وهذا النجاح وعربيــة وصلتهم تقارير قبــل تنفيذ الخطوة عن
رفعمنسوبالتحديوالبياناتواملزايدات ضداملرشوع استحالة نجاحها وإمكانية وصول النفط اإليراين
والضغط الفشاله بعد الحمالت الشعبية ،وتبخر كل إىل كل املناطق وأن القوافل ســيتم التصدي لها من
األموالاألمريكيةوالعربيةالتيرصفتلتشويهصورة قبل الناس و  1آذار ،وســتحرق يف بعض املناطق،

لكن حسابات وصول النفط
اإليراينملتتطابقمعحسابات
البيدر األمــرييك  ،وتجاهل
الناس كل التحذيرات ورحبوا
بالخطــوة وفتحوا خطوط
التواصل املبا مع مسؤويل
كةاالمانةوحزبالله،وهذا
لرفع
هو الســبب األسا
ســقف خطابات التحريض
ضد هــذه الحطوة واعتبارها
غري ســيادية دون تقديم اي
حلول ،وسها عن بال هوالء ما
تعرض له الشعب اللبناين من
ظلم واذالل عىل يد العصابات
واملافيات دون اي حلول جدية
واالكتفاء ببيانات اعالمية
وهل السيادة والحرية باذالل
النــاس و ب كراماتهــم
للحصول عىل ليرت من املازوت،
وعندما فشلت الدولة اخذحزب الله املبادرة كان الهدف
رفــع الذل عن الناس وتخفيــف املعاناة ،ومل يفرض
مرشوعه عىل احد ،والتجاوب الشعبي الواسع حمى
الخطوة وتحديدا من قبل منارصي كل االحزاب ميينا
ويســارا ،وهذا امر طبيعي جدا ،مام جعل الكثري من
القياداتالسياسيةيفقدونصوابهم،لكنماحصلقد
حصل ونجحت خطوة الحزب وفشلوا هم ،ولو اعتمد
هذا الحل من ســنوات لكانت مالية الدولة بالف خري
نتيجةتوفريعرشاتملياراتالدوالرات،والذينيدعون
الحرص عــىل الدولة ودوالراتها عليهم التوجه نحو
خيارات جديدة تراعي مصلحة البلد ،فايران موافقة
عىل فتح االعتامدات باللرية اللبنانية وهذا هو الطريق
الوحيد لحل أزمة املحروقات والحفاط عىل استقرار
الدوالر ،واال االزمة مســتمرة واملعاناة طويلة ،وهذا
األمر لن يسمح به حزب الله»باالذن من السياديني»
وسيمدداالستريادواليفرضشيئاباإلكراهواللبنانيون
أحرار يف خياراتهم.
ويف املعلومات أيضا ان عمق األزمة يتطلب خيارات
جديدة والتفتيش عن أســواق جديدة تخفف معاناة
الناس ،وكام فتحت األســواق السعودية والخليجية
واملرصيةوالرتكيةوحتىأسواقكيانالعدومعالصني
وروســيا اكر خصمني المريكا من أجل مصالحهم،
فاين املشكلة يف االنفتاح عىل إيران والحصول عىل
نفطه من اجل مصلحة البلد ومنع انهياره

املــبــادرة الفرنسية إلــى الــضــوء ودع ــم كــامــل للمرحلة ا نتقالية
هيام عيد
وفق ما كان متوقعاً ،فقد أتت نتائج الزيارة
الخارجيــة األوىل لرئيــس الحكومة نجيب
ميقــايت ،متطابقة ،ولو بشــكل جزيئ ،مع
يعر عنها أكرث من
اإلتجاهات الخارجية التي ّ
مســؤول غريب وعريب حول املقاربة للواقع
اللبناين ،وتحديداً لجهة الدعم املايل عىل وجه
الخصوص ،إذ أن مصادر سياســية واســعة
اإلطالع ،اعترت أن مــا خلصت إليه املواقف
املعلنة مــن الرئيس إميانويل ماكرون ،أكدت
بوضوح أن الرشوط الدولية التي جرى اإلعالن
عنهــا يف أكــرث من زيارة وزيــر الخارجية
الفرنــيس لبريوت جان إيــف لودريان ،من
أجل استعادة زخم املساعدات املوعودة سواء
عر مؤمتر ســيدر أو غــريه ،ما زالت قامئة،
وظروفها مل تخضع ألي تعديل ،وذلك ،برصف
النظــر عن الرتحيب واإلرتياح الدويل لخطوة
تأليف الحكومة الجديدة.
وإذا كان ما أمله رئيس الحكومة ،كام اللبنانيني،
حســبام كشفت األوساط ،هو انعقاد مؤمتر دويل
إلنقــاذ لبنان مــن أوضاعه املاليــة واإلقتصادية
املتهاوية ،فإن هذا الطموح مل يتحقّق ،ألن الرئيس
ماكــرون والرئيس ميقايت ،اتفقــا عىل أن املعر
اإللزامــي إىل أي مؤمتر من هذا النوع ،وقادر عىل
حمــل الحلول الجذرية لألزمة اللبنانية ،ما زال غري
متوافــر حتى اآلن ،وهو مرهون مبا ســتقوم به

شاركا في افتتا حديقة
ال هيد محمد أبو ياب
رعــى رئيــس الحــزب
«الدميوقراطياللبناين»النائب
طالل أرســالن ورئيس حزب
«التوحيد العريب» وئام وهاب،
احتفالافتتاح«حديقةالشهيد
محمد أبو ذياب» ،يف حضور
عضو تكتل «لبنــان القوي»
النائــب ماريو عــون ،نائب
األمني العام ل»حركة النضال
اللبناين» طارق الداود ،وأعضاء
املجالــس البلديــة والهيئات
االختياريةوالفاعلياتالثقافية
واالجتامعيــة والرتبويــة
والصحية ووفد من املشــايخ
واألهايل.
ح ل االفتتا
بداية ،ألقــى وهاب كلمة
توجه فيها اىل أرســالن« :أما
أنتم،فمنذاللحظةاألوىلوقفتكبرياكعادتكوتاريخك،
لذا نحن سنم سويا ولن يبدلنا أي موقف عن الثبات
بجانبــك يف ال اء والرضاء .إنكم تعرفون هذه البلدة
جيدا ،فهي ما زالت متمســكة بجذورها ولن ترهبها
غــزوة ،ولن تحيد عن ثوابتهــا ،فهي واملوت صنوان،
متى كان املوت سبيال وطريقا للحياة الحرة الكرمية».
مضيفا« ،عهدنا ألهلنا جميعا وملشايخنا خصوصا ،أن
يبقى عملنا مقرونا بالوقوف عند خاطرهم ،وحســن
دعائهم».

الحكومة الجديــدة يف املرحلة املقبلة .وأوضحت،
أن الهدف األســا اليوم لــدى املجتمع الدويل
املؤسســات الدستورية بعد أشهر
هو انتظام عمل
ّ
طويلة من الشــلل ،مع العلم أن املقاربة الفرنسية
بشــكل خاص ،تنطلق من رعاية املرحلة اإلنتقالية
بانتظــار حلول موعد اإلنتخابــات النيابية ،والتي
يتحرض لهــا كل األطراف اللبنانية من أجل تحقيق
ّ
التغيري املطلوب عىل أكرث من مستوى.
ومن ضمن هذا السياق ،فإن البارز يف ما تحقّق

عىل صعيد زيارة الرئيس ميقايت الباريسية،
هو اســتعادة املبادرة الفرنسية والتي أعادها
الرئيس ماكــرون إىل األضــواء ،كام أكدت
األوســاط السياســية نفســها ،وبالتايل،
فــإن باريس مل تتخل عن حزمها بالنســبة
لإلصالحات الرضورية ،والتي بات اللبنانيون
شــعباً وحكومة يطالبون بها اليوم وأكرث من
أي وقت مى.
فهل ســيتمكّن الرئيس الفرنيس اليوم من
تحقيــق مبادرته اإلنقاذية ،والتي شــهدت
تح ّوالت بارزة عــىل صعيد طبيعة الحكومة
التــي جرى تشــكيلها أو مــا تضمنه البيان
الوزاري من خطط ملعالجة األزمات عىل هذا
السؤال ،تُجيب األوساط نفسها ،بأن الرئيس
ّ
يتخىل لبنان ،وســيبقى مستمراً
الفرنيس لن
يف العمل عىل حشــد الدعم الدويل له ،لكنه
يف املقابــل ،لن يوافــق عىل أية مامطلة يف
تحقيق مبادرته اإلنقاذية والتي يسعى اليوم
إىل اســتعادة مضمونها ،بعدما كانت لفرتة طويلة
معلّقة بفعل الخالفات السياسية.
ومن الواضح ،وكام تشري هذه األوساط ،أن الدعم
اإلنســاين من فرنسا كام من قبل املجتمع الدويل،
لــن يتوقف يف املرحلة املقبلــة ،ولكن من دون أن
يعني ذلك فتح باب املساعدات املالية الدولية بعدما
بــات األطراف الخارجية أكرث حذراً يف ظل الوقائع
واملعطيــات عىل صعيد اإلنهيار املايل واإلجتامعي
واإلقتصادي.

أرســـــ ن :لــتــوحــيــد مـ ــيــخــة الــعــقــل وحــلــحــلــة املـ ــاكــل
و ـــــاب :الــعــ قــة م ــع س ــوري ــا امل ــخ ــرج الــوحــيــد للبنان

وختــم «نحــن وإياك مل نخرت يومــا إال الطريق
الســيا الصحيح الذي يحمي هــذا الجبل وهذه
الطائفة ،أنتم كنتــم يف طليعة من دعا اىل الخيار
العريب وبوابته الشــقيقة ســوريا ،واليوم تثبت
كل األحــداث أن هذه النظرة هي النظرة الصحيحة،
لــذا ندعو الحكومة الحاليــة إىل أن تكمل ما بدأته
الحكومة السابقة يف موضوع العالقات مع سوريا
وأن تطور هذه العالقة ألنها املخرج الوحيد للبنان».
ثمكانكلمةلرئيسالحزب«الدميوقراطياللبناين»،

شــدد فيها عىل ثوابت وهاب
يف كلمتــه «إن كان عــىل
املســتوى الداخيل اللبناين ،أو
عىلمستوىالعالقةاإلقليمية
وتوطيدهــا وتطويرهــا مع
سوريا».
ويف موضــوع مشــيخة
العقل ،شكر لوهاب «مبادرته
الكرمية ،فهــو تواصل معي
وقام مبسعى جدي عىل قاعدة
توحيدمشيخةالعقلوحلحلة
املشاكل األخرى التي تتعرض
لها طائفــة املوحدين الدروز،
فكنت أول املرحبني ،بل فوضت
وهاب لحل مــن أجل توحيد
مشــيخة العقــل وجمع كل
األمــور الخالفية يف الجبل»،
مضيفا «بالنســبة إلينا ،شيخ عقل طائفة املوحدين
الدروز هو الشيخ نرصالدين الغريب ،ونحن ملتزمون
هذا املوضوع بالكامــل ،اىل أن نصل اىل يوم يتم فيه
اتفاق جدي مع املرجعيات الدينية أوال ومن ثم الزمنية.
وكام نحن ملتزمون الغريب ،ملتزمون بيان الشيخ أنور
الصاي باسم الهيئة الروحية عن مقاربتهم ملوضوع
مشــيخة العقل .نحن مســتمرون واآليت من األيام
سيشهد مزيدا من التنسيق والوحدة يف املواقف ،إذ ال
يحك جلدك إال ظفرك».

املـــــــــولـــــــــوي بـــــعـــــد زيـــــــــارتـــــــــه دريــــــــــــان:
الــــــــــــو ــــــــــــع ا مــــــــــــنــــــــــــي مــــــقــــــبــــــول
إستقبل مفتي الجمهورية
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف دار الفتوى ،وزير
الداخلية والبلديات القايض
بســام املولوي الــذي قال
بعد اللقــاء« :ترشفنا بزيارة
املفتي يف هذه الدار الكرمية
واطلعنــاه عىل األعامل التي
نقوم بها يف وزارة الداخلية
وأخذنــا بتوجيهاته مبا فيه
تأمــني حقــوق املواطنني
والحفــاظ عــىل األمــن
واالســتقرار ،وأكــد املفتي دريا مستقب
دريــان إجــراء االنتخابات،
ووعدناه اننا كحكومــة ملتزمون يف البيان
الــوزاري بهذا األمر وان ســالمة املواطنني
وأمنهم من أوىل واجباتنا ورسالتنا وسيكون
لنا لقــاءات عديدة مع ســامحته للتواصل
الدائم».
وردا عىل ســؤال ،قال« :منــذ اليوم األول
لتسلمي مهامي قلت ان العسكر والضباط هم
همي وهم يقومون بخدمة وليس بعمل وهم
يخدمون املجتمع وأهلهم ،ولن أترك وســيلة
ميكن القيام بها لتحسني أوضاع العسكريني
لوجســتيا وماديا ومعنويا واجتامعيا بقدر

املولو
ما نســتطيع يف هكذا ظــروف ،وهذا حقهم
والوضع العام بأجمله غري مريح وســنقوم
بالعمل الذي نقدر عليه».
وختم املولوي «بالنسبة اىل الوضع األمني
فهــو مقبول ومرض وليس ممتــازا ،وأتابع
التقاريــر األمنيــة لحظة بلحظة وســاعة
بســاعة ويوما بيوم ونعالج كل ما يطرأ فورا
مع فريق العمل املساعد يل ،أما بالنسبة لغياب
حواجــز قوى األمن الداخيل عىل الطرق ،فان
هذا يكون بحسب الوضع اللوجستي من جهة
وتحقيــق األمن من دون إزعاج املواطنني من
جهة ثانية».

إخــــ ء مبن ــــى مه ــــدد بالس ــــقو ف ــــي رابل ــــس
وزيـــــــــــــر الداخليـــــــــــــة :التخـــــــــــــا إجـــــــــــــراءات
فوريــــــــــة حمايــــــــــة للقا نيــــــــــن وســــــــــ متهم
اتصل وزير الداخلية والبلديات القايض بسام
املولوي بكل من محاف الشامل القايض رمزي
نهرا ورئيس بلدية طرابلس رياض ميق واملديرية
العامة لقوى االمن الداخــيل ،إثر التداول عر
وسائل التواصل االجتامعي بفيديو يظهر مبنى
آيال للسقوط قرب ساحة النجمة يف طرابلس،
التخاذ إجــراءات فورية حامية للقاطنني يف
املبنى ،وتأمني سالمتهم.
وطلب مولوي إمداده بالدراســات والتقارير
الالزمة حول وضع املبنى املذكور.
وكان وجه محاف الشــامل القايض رمزي
نهــرا ،قرارا طلب فيه من رئيس بلدية طرابلس
رياض ميق إخالء مبنى مهدد بالسقوط.
وجاء يف ن القرار« :بناء عىل الفقرة  13من
املادة  7من قانون البلديات الصادر باملرســوم
رقــم  118/77وتعديالتــه .وباالشــارة اىل
املوضوع واملرجع اعاله ،وبعد انتشار معلومات

عــىل مواقع التواصــل االجتامعي عن وجود
بناء متصدع ومهدد بالســقوط (العنوان بناية
عز الدين  -شــارع عز الدين  -ساحة النجمة).
وحرصا منا عىل الســالمة العامة وســالمة
السكان القاطنني يف املبنى املذكور .وبناء عىل
توجيهات وزير الداخلية والبلديات .يطلب اليكم
اتخاذ التدابري الالزمة بال عة القصوى الخالء
املبنــى من قاطنيه ،تأمني مســتلزمات االيواء
لسكان املبنى املذكور ،تكليف الفرق الهندسية
يف البلديــة ،إجراء املســح الالزم متهيدا لهدم
البنــاء املتداعي أو إصالحه عىل نفقة أصحابه
وفقا الحكام قانون البناء».
كام ارسل نهرا كتابا آخر اىل منطقة الشامل
االقليمية لقوى االمن الداخيل طلب فيه التنسيق
مــع بلدية طرابلس واملؤازرة الالزمة بال عة
املمكنــة الخالء املبنى املهدد بالســقوط من
قاطنيه.

ّ
وكــــــيــــــل املــــــ ــــــنــــــوق :بـــــيـــــطـــــار ادعـــــــــى
ّ
عــلــى مــوكــلــي قــبــل أن يــســتــمــع إلـــى إفــادتــه

أوضح الوكيل القانوين للنائب نهاد املشنوق
املحامي نعوم فــرح ،أن طلب رد املحقق العديل
القايضطارقالبيطارعنالتحقيقبانفجاراملرفأ
استندإىلنقاطعديدة،أهمهاأن«القايضالبيطار
خالفالدستورالذيين ّ عىلأنمالحقةالوزراء
من صالحية املجلس األعىل ملحاكمة الر ســاء
والوزراء ،وهو أمر ال يحتاج إىل تبيان».
وعطفــاً عىل ذلك ،تط ّرق فــرح إىل «اعتامد
البيطار معيارين متناقضني .فهو أحال القضاة

املدعى عليهــم أمام املرجعية القضائية املعنية
بحسبالقانون،عىلعكسمافعلهمعالوزراء».
كــام أن «البيطار أعطى تصاريح يف العلن ويف
جلسات مغلقة تؤكّد أن لديه آراء مسبقة بشأن
القضيــة ،علامً بأنه كقاض ملزم بالتحف عن
هذه اآلراء».
ولفتإىلان«كلهذهاألسباب،وغريها،خلقت
عند شــكّاً من أداء القايض ،مع اإلشارة إىل أنه
ادعى عليه قبل أن يستمع إىل إفادته».

ع مه :على الحكومة التركيز على ا ص
رأى النائــب فادي عالمه أن «كلمة الرئيس
الفرنيساميانويلماكرونكانتنتيجةتجربته
يف لبنان كونه عىل دراية بالرتكيبة السياسية
الصعبة ،ومن الطبيعــي ان تكون مرشوطة
باإلصالحات» ،معتــرا أن «أولوية الحكومة
الحالية يجب ان ترتكز عىل اإلصالح يف قطاع
الطاقة وتأهيل معامل اإلنتاج بحيث سنصل اىل
صفر ساعة من التغذية الكهربائية».

بالطاقة

وقال يف حديث اذاعي« :أن «الدول متفاجئة
من هدر  2 2مليار دوالر عىل قطاع الكهرباء
ويف الوقــت عينه هناك مطالبة باملســاعدة
الدوليــة .ورجح أن تكــون املفاوضات مع
صندوق النقد الــدويل طويلة» ،الفتا اىل ان
«املشكلة االساســية هي إعادة املفاوضات
اللبنانيــة حــول اليــورو بونــدز وتحديد
املشــاريع التي ســيمولها صندوق النقد».

تــيــمــور جــنــبــ اســتــقــبــل وفـــــــودا مــنــا ــقـ ّـيــة
وت ــف ــق ــد مــــ ــــروع مـــيـــا الـــــبـــــارو الــجــديــد

يمور جنب

مستقب

وار

امل تارة

إلتقــى رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب
تيمور جنبالط ضمن اســتقباالت السبت يف
قرص املختارة ،وفــودا روحية وأهلية وبلدية
عــدة ،عرضت معه قضايــا حياتية وإ ائية
واجتامعية عامة واحتياجات املواطنني وسبل
مواجهــة معاناتهم اليومية ،بحضور النواب،
أكرم شــهيب ،الدكتور بالل عبد الله ووائل أبو
فاعور ،النائب الســابق عالء الدين ترو ،أمني
ال العام يف الحزب التقدمي االشرتايك ظافر
نارص ومستشار النائب جنبالط حسام حرب.
وظهرا ،قام جنبالط يرافقه شهيب ،ووكيل
داخلية الشوف يف الحزب التقدمي االشرتايك
عمر غنام ،بزيارة تفقدية اىل مرشوع « كة
ميــاه الباروك» الجديد ،وكان يف اســتقباله
صاحب املرشوع الشــيخ وليد عساف ،واملدير

املساعد سليم شيا وفريق العمل من املهندسني
والعاملني.
وقد اطلع عساف وشيا جنبالط عىل املراحل
التي قطعها املرشوع ،بحيث سيكون وذجيا
عىل الصعد الهندسية واالدارية ثم االنتاجية،
والذي ينتظر البدء به اوائل الربيع املقبل .وقدما
شــكرهام لجنبالط عىل دعم كل املشــاريع
التطويريــة والهادفة اىل خلق فرص عمل يف
املنطقة وبشكل خاص هذا املرشوع ،اىل جانب
كل الدعم املعنوي والتســهيالت لالنطالق يف
العمل واملراحل املتقدمة الذي بلغه حتى االن.
ثــم تفقــد جنبــالط بعد ذلــك الطريق
الرئيــيس املــؤدي اليه انطالقــا من بلدة
الباروك ،وأعامل التأهيل والتحسني والبنى
التحتية للطريق.
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

مــســيــرة صـــ ة بــيــن جــبــيــل وعــنــايــا بــعــنــوان « ــريـ ـ عــنــايــا م ــا بـــدا بــنــزيــن»

كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
 -1ليس ،يف الجهود االقناعية ،ما هو أشد صعوبة من
اقناع وثني بأنه وثني .ذلك ان العقل الذي تســطو عليه،
من بداياته االوىل ،مفاهيم شوهاء مصحوبة بطقسيات
قداســة وهمية متوارثة ،جيال بعد جيل ،يصبح من شبه
املستحيل ،مع تقدم النمو فيه ،أن يتوقف تأثري الطقوس
فيه .ليس مــا يعيق عمل العقل أو يحد من فاعليته كمثل
فعل الطقوس الدينية يف النفــوس التي الفتها  ...فكم،
بيننا ،وثنيون ولكنهــم ال يعلمون  ..وثنيون يف حياتهم،
يف ســلوكهم ويرصون عىل انهم هم املؤمنون  .وهل من
وثنيــة أوضح وافصح من ان نرفع للــه الدعاء والصالة
مقابل ان يحقق لنا الرغائــب واالمنيات ان تتبادل مع
الله الخدمات فتلك أعىل درجات الوثنية.
***
 -2رافعو الدعــاوى عىل البيطار خائبــون حتى ولو
ربحــوا دعاواهم كلهــا عىل القايض الــذي تجرأ عىل
حراس الهيــكل وحاخاميه الكبار .امــا خلفية الخيبة
يف هذه الحال فمردهــا اىل ان وجدان الناس املعبأ بكل
تداعيات ما اصابهم من ويالت فحاكم ،سلفا ،بتحقيقات
البيطار كام بدونها ،حاكم مرتاح الضمري عىل كل من هو
مسؤول أو كان مســؤوال ،يف دولة خربها فاسدوها من
هؤالء ،وجلبوا عىل الناس كل بالء .مع البيطار ظاملا كان
او مظلوما ايها الظاملون.
***
االيام
 -3ليــس ،يف االذالء ،من هــو اذل ممن مي
شاكيا لله ،متحدثا عن ذله للناس ،من دون ان يثور عىل
اسباب ذله ،عىل الذين أذلوه .بىل ،بىل ،كال ظامل ومظلوم
يف النار.
 نصف جامل املرأة واقع وحقيقة .ونصفه االخر منالخيال يف بال الرجال.

املس ة
تحت شعار «طريق عنايا ما بدا بنزين»،
انطلقت مســرية من مستشــفى املعونات
يف جبيل نحو عنايا ،سريا عىل األقدام.
واجتمــع اللبنانيون مــن املناطق كافة
ومــن طوائف مختلفة حاملــني صلواتهم
وأمانيهــم ملار بل عىل انغــام الرتاتيل
بل ،رافعني
الدينية واناشــيد القديس
االعالم اللبنانية وصور القديس .
ورفــع املؤمنــون صلواتهم عــىل نية
خــالص لبنان من األزمــات املتتالية التي
مير يها.
وملن ال يستطيع الوصول اىل مار بل

ســريا ،خصصــت باصات مجانيــة لنقل
املشاركني باملسرية.
واختتمت املســرية بقــداس يف عنايا
رفعت خالله الصلوات.
وواكب الجيش وقــوى االمن والصليب
االحمر والدفــاع املدين املســرية ملرافقة
املؤمنني ،وحرص املنظمــون عىل التدخل
فوراً لتقديم اإلسعافات الالزمة للمشاركني
يف املسرية إذا ما دعت الحاجة.
وعليــه ،نقل عنــارص الدفاع املدين يف
مركز جبيل ،اىل مستشفى سيدة املعونات
الجامعــي يف جبيل مواطنــة يف العقد

الرابع من العمر من املشاركات يف املسرية
ســقطت ارضا عــىل الطريــق وحالتها

فــرصــة لــبــنــان  ...وقــانــون قيصر
عي

بو عي

يجزم مصدر ســيا مطلع أن كل ما قيل حول الحكومة
الحالية بأنها تشــكل الفرصة االخرية أمــام االنهيار الكبري
يشــكل الكالم الحقيقي والواقعي حيال ما كان ميكن توقعه
بشــكل جازم من فلتان وإضطرابات أمنية عىل وقع الجوع
والعوز وانهيار مؤسســات الدولة  ،ليقول بالحرف الواحد ما
يأيت  :إنه زمن الفرص يف الوطــن الذي تلتف حوله مختلف
االزمات وجميعها كبرية وموجعة.
ويلفت هذا املصدر اىل أن تشكيل الحكومة وسط اضطراب
محــيل وإقليمي ودويل شــكّل فرصة للبــدء بالصعود من
الهاويــة من خالل وجــود جهة تنفيذية متلــك الصالحية
وعملها محصــور بتأمني الحاجيــات الرضورية يف حدها
األد  ،ويعطي هذا املصدر سلسلة من التحضريات االقليمية
والدولية لنزع بعض االلغام من درب الحكومة وفق االيت :
 -1وصول البواخر االيرانيــة اىل لبنان دون موانع بالرغم
من مســارها الطويل من إيران اىل الشــواطيء الســورية
وعىل خلفية عقوبات مفروضة عىل كل من ســوريا وايران،
وهذا الحدث بحد ذاته شــكّل تطورا نوعيا يف تحدي الحصار
املفروض  ،وبالتايل «زكزكة» االدارة االمريكية بشــكل جدي
التي سارعت بدورها إليجاد البدائل عن النفط االيراين.
 -2انعقاد اجتامع لبناين ســوري يف دمشــق ألول مرة
منذ عرش سنوات عىل مســتوى رفيع دون معوقات محلية
وخارجيــة  ،وهذا اللقاء ســيلحق به اجتامعــات متتالية
ستستفيد منها سوريا وبالتايل لبنان.
عامن لبحث
يف
لبناين
أردين
 -3لقاء رباعي مرصي سوري
ّ
إســتجرار الكهرباء والغاز بإيعاز أمرييك واضح من االدارة
االمريكية بواسطة سفريتها يف لبنان  ،ويبدو أن كل من مرص
واالردن ما كانت لتتحرك يف هذا االطار سوى بإشارة أمريكية
واضحة  ،مع تقديم ما يلزم من دعم أمرييك يف هذا االطار.

 زيــارة وزيــر الدفاعالســوري إىل األردن التي ال
يدخل إليها ضيف من دون أن
يضع األمرييك مفتاحه يف
الباب للتنســيق بني البلدين
 ،فيام يرى هــذا املصدر أن
هذا اللقاء بالذات هدفه لجم
التمدد االيــراين يف مناطق
درعــا ودرعا البلــد  ،لكنه
يشكل نافذة ولو صغرية لفك
الحصار عن سوريا وإعفاء
بعض الدول مــن تداعيات
قانــون قيرص الــذي يخدم
لبنان أيضا مــن خالل فتح
الحــدود «االقتصادية» بني
دمشق وبريوت.
 -5زيــارة رئيس الحكومــة نجيب ميقــايت اىل باريس
ولقــا ه الرئيس الفرنيس إميانويل ماكــرون وأركان إدارته،
ال ســيام أن باريس تطمح بوضع قدم لها عىل ساحل البحر
االبيض املتوســط ،واملتبقي من هذا الســاحل املتوســطي
الشاطىء اللبناين وما يعنيه من إطاللة دولة كرى عضو يف
مجلس االمن كام حصل يف ســوريا مع روسيا يف الالذقية
وطرطوس ،بالرغم من كون «النوســتالجيا» الفرنسية حيال
لبنان مل تتغري كثريا منذ االستقالل.
 -6ويتابع املصدر القول ان كل هذه «الحركة» تشكل فرصة
لك الحصار وتنويــع عالقات لبنان االقتصادية والتقنية ،
ليكون حيث مصلحته تكون من دون أبواب موصدة وسقوف
معقولة من قبل الدول الكرى  ،التي مل ترســم حتى الساعة
خطوطهــا العريضة حول اســرتاتيجتها حيال كل املنطقة ،
ومن هنا عىل لبنان أن يستفيد من هذا الجو التكتي املحدود
الذي يشكل فرصة أخرية يف خضم اللهيب الذي يعيش فيه.

«تــــكــــتــــل بـــعـــلـــبـــ الـــــهـــــرمـــــل» :صـــــ حـــــات
س ــي ــاس ـ ّـي ــة واقـ ــتـ ــصـ ــاديّـ ــة ومـــكـــافـــحـــة الــفــســاد

الحا حسن يلقي كلمته

االجتامع

عقد تكتل بعلبك الهرمــل النيايب إجتامعه
الدوري يف مكتبه يف بعلبك ،بحضور أعضائه،
وتناولالبحثاملستجداتالسياسيةواإلقتصادية
والحياتية،بعدنيلالحكومةثقةاملجلسالنيايب.
وصدر عن املجتمعني بيان تاله رئيس التكتل
النائب حسني الحاج حسن ،طالب فيه الحكومة
بـ «إقرار وتنفيذ خطة متكاملة لالنقاذ يف ما
يتعلق بامللفــات اإلقتصادية واملالية والنقدية
وكذلك الكهرباء واملحروقات والدواء والبطاقة
التمويليــة ،فضال عــن حاميــة اللبنانيني
وخصوصا الفئات الشعبية الفقرية من خالل
مالحقة املحتكرين واملتالعبني بأسعار الغذاء
والدواء واملحروقات عر السوق السوداء».
وأشــار إىل أن «مافيا النفط ما زالت تعيث
فســادا وتالعبا بأرزاق اللبنانيني وأعصابهم
من خالل إهانــة كراماتهم بطوابري الذل أمام
محطــات الوقود» ،الفتــا إىل أن «العمل عىل
خفض ســعر رصف الدوالر ومنــع التالعب
باألســعار يف جميع املجــاالت اإلقتصادية
والحياتية ،هو ورة كرى لتخفيف معاناة
املواطنني ،وهو أولويــة يجب خوضها تعبريا
عن اإللتصاق بقضايا الناس» ،مؤكدا «وجوب
أن تكون الحكومــة قادرة عىل القيام بدورها،
وإيجاد حلول مســتدامة عر إجراء إصالحات
سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد وكذلك

بناء إقتصاد منتج ،وتصحيح الخلل يف ميزان
املدفوعات وامليزان التجاري».
واعتر أن «املقاومــة أرادت من خالل ذلك
ك الحصار األمرييك واالحتكار والســوق
السوداء» ،وشكر إيران وسوريا والعراق «عىل
دعمهم للشعب اللبناين ،متكينا له للخروج من
أزمته الحادة املفروضــة عليه بفعل الحصار
األمرييك وتواطؤ بعض الداخــل» ،داعيا إىل
«املزيد من الخيــارات يف التوجه قا ،وعدم
حرص الخيــارات اإلقتصادية بالغرب ،واعتبار
روسيا والصني وايران وسوريا والعراق  ،كاء
إقتصاديني لهم مســاهمة يف إنقاذ لبنان من
أزماته وإيصاله إىل شاطىء األمان».
ورأى أن «املطلــوب يف هــذه املرحلة أيضا
ك الحصار باستخراج النفط والغاز ،وسط
تسا الت عن سبب توقف الحفر يف البلوك رقم
وعدم مبا ة الحفر يف البلوك رقم  ،»9مشريا
إىل «السعي األمرييك إىل هضم حق لبنان يف
اإلستفادة من نفطه وغازه يف الحدود البحرية،
وذلك بإنحيــازه للكيان الصهيــوين الغاصب
وتنفيــذا ألطامعه التاريخيــة ،خصوصا يف
ضوء املعلومات الواردة عن تلزيم كة أمريكية
التنقيب عــن النفط والغاز يف منطقة متنازع
عليها بني لبنان والعــدو ،الصهيوين املغتصب
ألرض وبحر فلسطني».

مستقرة ،كام أســعفوا  11مواطنا اصيبوا
بضيق تنفس وارتفاع يف ضغط الدم.

«الديموقرا ي اللبناني» :لقرارات
ّ
إص ّ
حية عاجلة تحد من ا نهيار

ويشــ ّبه املصدر اعالن ايران باألمس نيتها وإســتعدادها
الستخراج النفط من البحر اللبناين عملية «تكبري» الحجر يف
وجه الواليات املتحدة متهيدا لنيل تنازالت أوســع من االدارة
االمريكية تجاه هذه الخطوة  ،لكن املصدر يستبعد أن يتم هذا
االمر ألســباب عمالنية وتقنية  ،والدول الكرى مع روسيا
ســوف تعارض هذه الخطوة بفعل تضارب املصالح وإنخراط
كات روسية يف عمليات التنقيب يف البحر.
ماذا تعني كل املشهدية للبنان
املصدر نفسه يؤكد أن الفرصة موجودة بشكل واضح أمام
اللبنانيني لكنها ليســت «مرصوفة ومق ّرشة» بشكل واسع
وكل ما ميكن أن يحصل عليــه لبنان هو بعض «اإليجابيات»
التي هي نفسها بحاجة ملن يتلقفها ويستثمر بها  ،وليس اىل
إعادة مشهد االنقســامات والنكايات والحقد  ،فالبلد مفلس
والخراب يعم القطاعات كافة ،والهجــرة هي النزيف الكبري
الذي لن يســتطيع ما تبقى من أطباء وممرضات يف البلد من
وقفه إنها الفرص تواكبهــا التحديات الضخمة  ..والجهد
األكر املطلوب تأمني الخبز والكهرباء للناس فقط.

حــــــــزب الـــــلـــــه واصــــــــــل تــــــوزيــــــع املــــــــــازوت
املـــــجـــــانـــــي فــــــي أقــــضــــيــــة صـــــيـــــدا وعــــكــــار
استكام الً لحملة توزيع املازوت املجاين
ضمن املرحلــة األوىل ،واصلــت منطقة
صيدا يف حزب الله توزيع املازوت الخاص
بضخ امليــاه للمحطات يف صيدا ،الفيالت،
ســريوب ،وبلدات كفرحتى ،زيتا ،الغازية،
عــرا ،حومــني التحتــا ،عــزة ،رومني،
القنيطرة ،عرب طبايا ،عرب الجل.
وكان يف اســتقبال الصهاريج التابعة
لرشكة «األمانة» ،ر ساء بلديات وفعاليات
تلك البلدات التي توجهت بالشكر والتقدير
لقيادة حــزب الله ولألمني العام الســيد
حسن نرص الله عىل هذه املبادرة الطيبة.
ويف الشــامل ،وصــل صباحــا اىل
محافظة عــكار أحد الصهاريــج التابعة
لرشكة االمانة للمحروقات لتســليم مادة
املازوت االيراين لعدد من أفــران املنطقة
يف بلدات الحيصا ،التليل ،بيال ،وعكار
العتيقــة ،وســط ترحيب أصحــاب هذه

املؤسســات واالهايل  .ويعتــر صهريج
املازوت الــذي حمل  18500ليرت هو االول
الذي يدخــل اىل محافظة عــكار ويفرغ
حمولته يف االفــران ،عىل أن تســتكمل
عمليات شــحن املــازوت تباعــا وخالل
وااليــام املقبلة لتســليم هــذه املادة اىل
املؤسسات املختلفة ،الســيام املؤسسات
الصحية واالنسانية ،إضافة إىل آبار املياه
التابعــة للبلديــات واىل أصحاب مولدات
االشــرتاكات الكهربائية ملساعدتهم عىل
مواصلة العمل بعد الشــح الكبري الحاصل
يف االسواق مبادة املازوت.
ويف الســياق ،شكر مدير كة كهرباء
زحلة أســعد نكد ،االمني العام لحزب الله
ودولــة ايران عىل املــازوت االيراين التي
زودت به كهرباء زحلة الكامل عملها.
وكان الفتــا طريقــة الشــكر باللغة
االيرانية ،حيث قال نكد« :خو أمديد».

االجتامع
عقدت الهيئة التنفيذية يف الحــزب الدميقراطي اللبناين
اجتامعها الدوري ،برئاســة األمني العام وليد بركات وحضور
ر ساء الدوائر الحزبية ،بحث خالله املجتمعون يف التطورات
السياسية واإلقتصادية واملعيشية ،إضافة إىل وضع املناطق
والبلدات ضمن نطاق عمل كل دائرة حزبية.
ورأت أنه «مــع نيل الحكومة الجديدة ثقة املجلس النيايب،
بات مطلــوب منها العمل بشــكل متواصــل وباجتامعات
مفتوحة والبدء باصالحــات جدية تحد من اإلنهيار الحاصل
وتكســبها ثقة املجتمع الدويل والناس ،والتواصل القائم بني
الرئيس ميقايت وعدد من الــدول يوحي بإيجابية وبانفتاح،
واللقاء مــع الرئيس الفرنيس إميانويــل ماكرون دليل عىل
ذلك».
وقبل الوصول إىل
واعترت أنه «مع انطالق العام الدرا
فصل الشــتاء ،عىل الحكومة اإلرساع بحل أزمة املحروقات،
وتأمني الكميات املطلوبة وإغراق الســوق يف ماديت املازوت
والبنزين ،للتخل من ظاهرة الســوق السوداء التي تسبب
يوميا إشكاالت بني املواطنني ،وتعزز مشهد التفلت والبلطجة
التي تشــهدها محطات املحروقات يف كل املناطق» ،مثمنة
ما قام به «الحلفاء يف حزب اللــه من إدخال النفط اإليراين
إىل لبنان مام بدأ ينعكس إيجابا ويســهم يف إراحة السوق
واملستشفيات واملؤسسات كافة».
يف الختــام ،دعت الهيئة كل الجهــات والفرقاء يف البالد
إىل «مســاعدة الحكومة الجديدة والكف عن بث الســلبيات
والعراقيــل ،يك تتمكن من إنجاز ما هــو مطلب منها ،ويف
مقدمة ذلك اإلصالحات واإلســتحقاقات اإلنتخابية ،النيابية
والبلدية ،والتي نرص عىل إبقائها يف موعدها املحدد».

تــرايــســي شــمــعــون :ا نــتــخــابــات
الـــنـــيـــابـــيـــة فــــرصــــة لــلــتــغــيــيــر
رأت الســفرية الســابقة تراييس شــمعون يف بيان ،أن
«الفرصــة األكر للتغيري ،والتي ينتظرهــا اللبنانيون ،تتمثل
باالنتخابات النيابية املقبلة وتشكل فرصة للبدء بعملية إنتاج
السلطة» ،مشــرية إىل أن «املغرتبني يشكلون عنرصا أساسيا
يف التغيــري املنشــود ،وقامت مجموعات منهــم بتحركات
ونشاطات يف مرحلة ما بعد  17ترشين األول  ،2019وكانت
لهم مساهامت مستمرة يف الوقوف بجانب أهلهم يف لبنان،
عر املساعدات والتحويالت».
ولفتت إىل أن «املغرتبني ليســوا أبدا آلة ســحب نقود ،وال
مواطنــني من الدرجة الثانية ،فهم ميلكــون حقوقا مثل أي
لبناين آخــر ،ولوال املنظومة السياســية املتحكمة بالبلد ،ملا
اضطروا اىل هجرة وطنهم واالبتعاد عن عائالتهم وأقاربهم.
لذلــك ،علينا جميعا أال نســكت عن حرمانهم املشــاركة يف
االنتخابات النيابية ،تحت أي ذريعة ،وعليهم أيضا أن يضغطوا
يف هذا االتجاه وينظموا أنفســهم من أجــل تحقيق التغيري
املنشود».
وشــددت عىل أن «حرمان املغرتبني االقــرتاع ،يحتاج اىل
تعديل يف قانون االنتخــاب ،لذلك عىل املقيمني واملغرتبني أن
يعاقبوا أي نائب يقدم عىل مثل هذا التعديل».

ّ
تــــــر عــــــدد مـــــن امل ــت ــه ــم ــي ــن

بــقــضــيــة الــنــيــتــرات ف ــي بعلب

و يع املا وت

الجنوب

يف جديد قضية النيــرتات يف بعلبك ،تم ترك غالب الصلح
ابن سعدالله الصلح ،خالد الحجريي ،مهدي السحاب ،محمود
درويش وابراهيم الشاميل العاملني يف مؤسسة الصلح.
ورصحت الوكيلة القانونية املحامية أماين الصلح عن غالب
الصلح وخالد الحجريي« :ال بد للحقيقة ان تظهر ولنا ملء الثقة
بشفافية القضاء وعمل الضابطة العدلية بجميع أجهزتها».
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

وعــــد نـــــواب ــراب ــل ــس بــثــمــانــي ســـاعـــات كـ ــهـ ــربـ ــاء ...أيــــن أص ــبـ ـ ال ــوع ــد
دموع االسمر
مل ينس بعد الطرابلســيون ما رصح به
نواب طرابلس قبل اقل من شهر عندما زفوا
للمواطنني ان ساعات التغذية سترتاوح بني
ست و اين ســاعات بدءا من مطلع شهر
ايلول ،يكاد الشهر ينرصم والوعود ما زالت
عىل حالها كغريها من الوعود.
ومبا ان الوعود اصبحت مســبحة لدى
الطبقة السياســية وتبقى حرا عىل ورق،
فقد كشف النائب عيل درويش عن ماهية
قرار لجنة االقتصاد تجاه عاصمة الفيحاء
حيث اعلن للطرابلسيني خطة اعادة املدينة
عىل خط الحضور االقتصادي واعدا بزيارة
قريبة للجنــة اىل غرفة التجارة والصناعة
واالستامع اىل اراء االقتصاديني.
هذا االعالن تلقفه طرابلسيون بحذر يف
ظل مئات الوعــود التي وضعت يف االدراج
منذ ســنوات ،وكان اخرها ما وعد به نواب طرابلس ســكان
املدينة بتخفيف همومهم وزيادة ساعات التغذية لكن املدينة
ما زالت تغرق يف الظالم خصوصا بعد تخيل املئات منهم عن
املولدات الخاصة بسبب ارتفاع سعر مادة املازوت.
لكن الالفت يف تعليق بعض املواطنني عىل صفحات مواقع
التواصل االجتامعي اثار الشكوك ،حيث اعتر البعض انه يف
الوقــت الذي ترزح فيه املدينة يف ازمة معيشــية اقتصادية

واجتامعية ال مثيل لها يف التاريخ ،ولوال بعض الجمعيات التي
تجول مستهدفة بيوت الفقراء تزودهم باملساعدات الغذائية،
وبعض املغرتبني الذين يرســلون بني الحــني واالخر االموال
لعائالتهم لكان الوضع اكرث صعوبة ويالمس املجاعة.
ورأى اخــرون ان املطلوب بدال مــن زف اخبار تلو اخرى ال
طائل منها ،البحث عن حلول جدية ورسيعة النقاذ املدينة من
الغرق بالظالم اليومي ،والعمــل عىل اقناع اصحاب محطات
الوقود فتح ابوابها جميعها وعىل مدار الساعة لتجنب طوابري

الذل ،بدال من ترك الطرابلسيني يتنقلون من
منطقة شــاملية اىل اخرى خارج املدينة،
ويتعرضون للذل واالهانــات لدى محطات
وتعبئة وقود ســيارتهم واكــرث املحطات
ترفض اســتقبالهم العتبارات ان االولوية
البن املنطقــة ،وهو أمر يتكــرر حتى يف
املناطق الســياحية من البرتون اىل زغرتا
حيث تعج مناطقهم بالســواح القاصدين
للمنتجعات واملقاهي ،ينعشــون اقتصادهم
فيام ترفــض محطات تلــك املناطق تعبئة
وقود سيارات الســواح االمر الذي ادى اىل
تراجع حركة السياحة يف مناطقهم بشكل
الفت.
وعلقت اوساط طرابلسية عىل ترصيحات
نواب املدينة بالقول ان االنتخابات باتت عىل
االبواب وهناك خشــية من ابعاد املدينة عن
خوض معركة انتخابيــة تخول للصالح ان
يحمل همــوم الناس اىل الرملــان بدال من
االنشــغال بالكيدية السياســية واكدت االوساط ان الوعود
التي تهطل عىل الطرابلســيني مؤ يرتبــط باقرتاب موعد
االنتخابات النيابية.
واعترت انه يف االيام القادمة ســوف تتدفق البيانات تلو
االخرى تتضمن اظهار مدى جدية النواب الحاليني يف اخراج
املدينــة من ازمتها ولكن الكالم ال يغري الواقع طاملا ان الحلول
ليست معهم.

قــــو ا مـــــن تــن ـ ــم تــعــب ـ ــة الــبــنــزيــن فـــي ال ــج ــن ــوب وســــط ارتــــيــــا ل ـ
نظم مكتب مديرية أمــن الدولة يف صور،
دوريات عىل محطــات الوقود وواكب عملية
تعبئة البنزيــن بعد أن شــهدت بعضها عدة
إشكاالت .ومتكنت العنارص االمنية من ضبط
االمور وإعادة الهــدوء وتنظيم عملية التعبئة
بالدور ،وجالــت الدوريات يف املحطات للتأكد
من ســري عملها منعا لالحتــكار ومحاربة
السوق السوداء .وقد القت هذه الخطوة ترحيب
املواطنني.
ويف إقليم الخروب ،نظمت عنارص من قوى
األمن الداخيل ،التابعة لفصيلة شحيم ،عملية
تعبئة البنزين ،يف غالبية محطات الوقود التي
تقع يف نطاقها ،ال ســيام يف بلدات شحيم،
داريا ومزبود وغريها.
وجاءت هــذه الخطوة ،بعــد تفاقم أزمة
ور
املحروقــات وتهديدها االســتقرار واألجواء دوريات لقو االمن
املشــحونة يف البــالد ،نتيجــة االوضــاع
ابواب تلك املحطات بالدور بعد توزيع البونات عليها ،وحرصت
االقتصادية الصعبة.
وأخضعت عنــارص قوى األمــن ،املحطات لسلســة من عىل قمع مخالفات التجاوزات ،لتسهيل حركة املواطنني ،كام
اإلجراءات والتدابري ،التي من شأنها املحافظة عىل اإلستقرار منعت تعبئة الغالونات وما شابه ذلك ،ملنع االتجار بهذه املادة
ومنع الفو  ،عر حرص التعبئة بالســيارات املتوقفة عىل بالسوق السوداء ،عىل حساب املواطنني.

تـــــوقـــــيـــــ مــــطــــلــــوبــــيــــن إ ــــنــــيــــن
ال ــ ـ قــــهــــمــــا الـــــنـــــار فـــــي تــعــلــبــايــا

املضبوطات
أعلنت قيادة الجيش  -مديريــة التوجيه يف بيان لها انه:
«دهمت أمس دورية من مديريــة املخابرات يف بلدة تعلبايا
منزيل املطلوبني (م.ص) وشــقيقه (أ.ص) إلطالقهام النار
يف الهواء خالل إشــكاالت متعددة يف املنطقة ،ولالشتباه
بهام بالقيام بتجارة األســلحة .كــام ضبطت يف منزليهام
رمانتان يدويتان ،بندقية كالشنكوف عدد  ،1بندقية ج 3عدد
 ،1وقــاذف «آر يب جي» عدد  ،1إضافة إىل كمية من الذخائر
والقذائف واألعتدة العسكرية.
بو التحقيق بإ اف القضاء املخت ».

تـــــوقـــــيـــــ أم وابـــــنـــــتـــــهـــــا بــــجــــرم
الـــــــــنـــــــــصـــــــــب واالحــــــــــتــــــــــيــــــــــال
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل ـ شعبة العالقات
العامةيف بالغ لها انه« :بتاريخ  ،2021-9-16ورد إىل مكتب
مكافحة جرائم املعلوماتية وحامية امللكية الفكرية يف وحدة
الرشطة القضائية ،شكوى مقدمة من مواطن ضد مجهولني
بجرم نصب واحتيال.
باســتامع إفادة املدعي ،رصح انه منذ حوايل السنة تعرف
إليه إحدى املواطنات التي تحمل الجنسية اإليطالية ،وأوهمته
انها بإمكانها تأمني ســفر له إىل إيطاليا ،واستحصلت منه
عىل مبال مالية عدة .وبعد تحديد موعد السفر ،أبلغته بتعذر
الحضــور إىل لبنان لنقله وعائلته إىل إيطاليا بســبب وفاة
شقيقها يف لندن.
بتاريــخ  2021-9-23ويف مدينــة صــور ،ونتيجــة
لالستقصاءات والتحريات املكثفة التي قام بها املكتب املذكور،
متكنت عنارصه من توقيف كل من م .م( .مواليد العام ،1967
لبنانية) وابنتها  .ح( .مواليد العام  ،1997لبنانية).
بالتحقيق معهــام ،اعرتفت (م .م ).بأنها كانت مقيمة يف
إيطاليا ،وحرضت اىل لبنان يف العام  ،2019وبقيامها بإيهام
ضحاياها بأن زوجها ضابط ،وهي باستطاعتها مساعدتهم
يف الســفر وتأمني عمل لهم يف البلد املذكور ،وباستحصالها
منهم عىل مبال مالية نقدا أو عر حواالت مالية باسم ابنتها
الثانية املقيمة يف الخارج (تم تعميم بالغ بحث وتحر بحقها)
وبأسامء أشخاص مقيمني يف لبنان.
كام اعرتفت ابنتهــا (  .ح ).باســتغالل أحدهم لقبض
حواالت مالية عىل اســمه لصالح والدتهــا ،وبإقدامها عىل
االســتحصال عىل مبال مالية من قبل أحد األشــخاص من
خالل االرتباط به ،وبالكشف عىل هاتفهام تبني وجود صور
ل :حواالت مالية وجوازات ســفر .تم التعرف عليهام من قبل
عدد من االشــخاص الذين وقعوا ضحية أعاملهام ،واتخذوا
بحقهام صفة االدعاء الشخ .

ــالــي

وطلبت قــوى االمن من جميــع املواطنني
التجاوب مع تلــك االجــراءات ،للتخفيف من
معاناتهم يف طوابري االنتظار ،حيث كان الفتا
تواجد عنارص قوى االمــن مع طة بلديات
املنطقــة يف املحطــات ،بعدما كانــت تعمها
واإلرباكات ،بفعــل التجاوزات وعدم
الفو
التقيد بالــدور واإلنتظام ،مــام فاقم الوضع
خطورة ،وخوفا من تطوراته نحو األسوأ.
لكن وبعد تلك اإلجــراءات ،والتقيد بالنظام،
شــــهدت املحطات هــدوءا وتعبئة رسيعة
للبنزين ،عــىل عكس املراحل الســابقة ،التي
كانت ساعات االنتظار طويلة ،وغالبيتها كانت
نتيجتها خالية من البنزين بســبب التجاوزات
التي كانت تحصل من قبل القيمني عىل الوضع
انذاك .
وفيام رحب أهــايل اقليم الخروب ،بخطوات
قــوى األمن ،شــددوا عىل التمســك بالدولة
ومؤسســاتها ،الذيــن هــم خزانهــا والرافد
لها ،لكنهم اعربوا عن أسفهم لغياب وزارات الدولة
األسا
ومؤسســاتها واجهزة الرقابة عن املنطقة ،خصوصا لجهة
مراقبة األسعار وضبطها من قبل الجهات املعنية.

رعــــــى افــــتــــتــــا م ــس ــت ــوصـ ـ فـــــي إقـــلـــيـــم الــــخــــروب

ّ
الـــــعـــــمـــــار  :الـــكـــنـــيـــســـة والـــــجـــــامـــــع والــــخــــلــــوة
ّ
شـ ــهـ ــود خـــيـــر وي ــع ــل ــم ــون ــن ــا أال نـ ــخـ ــا مــــن بــعــضــنــا
رعى راعي أبرشية صيدا ودير
القمر املطران مارون العامر ،يف
بلدة عني األسد يف اقليم الخروب،
حفــل إفتتــاح مركــز جمعية
«الشــوف للتنمية اإلجتامعية»،
ومســتوصف «املطران العامر»،
وقــال يف كلمة لــه« :إنه فعل
محبة بامتيــاز ،عندمــا يفكر
اإلنســان بغريه ،ويفكر باملحتاج
لدواء واستشارة وغري قادر عىل
الذهاب اىل الخارج ،فيجد بالقرب
منه من يســاعده ،إنهــا املحبة
التي نحب أن نعيشها مع بعضنا
البعض ،هــي عمل نقوم فيه من
خالل قربنا مــن بعضنا البعض .ال امر يلقي كلمته
املستوصف يجعلنا قريبني ونشعر
مع بعض ونكون لبعضنا البعض
مركز ثقة وعطاء ومســاعدة ،لذلك فإن املستوصف هو عمل
محبة بامتياز».
أضاف «عندما توجد الكنيســة ،بالتأكيد ســيكون هناك
أشخاص يصلون فيها ،لذا اقول :اذا كان هذا املستوصف الذي
هو عمل خري بامتياز ،والكنيسة التي هي مركز صالة بامتياز،
والجامع الذي هو مركز صالة بامتياز ،وأن كانت الخلوة التي
هــي مركز صالة بامتياز او أي مكان نحاول أن نلتقي فيه مع
الله ،فهذا املــكان يعلمنا بالدرجة األوىل إال نخاف من بعضنا
البعض .فنحن ال نخاف من أشــخاص يصلــون ولديهم الله
يخافونه ويتكلون عليه يف حياتهم ،لذلك أقول أن الشــهود

الذين يعرون عــن وجود الله يف حياتنا وتاريخنا وحضارتنا
هم ورة لــ يتعلم أهلنــا واجيالنــا أن يحبوا بعضهم
ويتعاونــوا ،وأال يخافــوا من بعضهم البعض .املســتوصف
هو شــاهد خري كام الكنيســة والجامع والخلوة شهود خري
ينوروننــا ويعلموننا إال نخاف مــن بعضنا وأن نحب بعضنا.
وإنشاء املســتوصف اليوم هو من الشهود الحقيقيني إننا يف
هذه املنطقة نحب أن نعيش مع بعضنا بأمان وسالم وانفتاح
دون أي خوف من بعضنا البعض».
يط افتتاح املستوصف ومركز الجمعية،
بعدها ،تم ق
وكانت جولة للحضور يف أرجائهام .واختتم الحفل بعشــاء
تكرميي.

إرتفاع بدرجات الحرارة ...واندالع حرائ في عدد من املنا
يسيطر طقس خريفي مســتقر ودا ء عىل لبنان خالل
االيام القليلــة القادمة مع درجات حــرارة ضمن معدالتها
املوســمية حتى يوم الثالثاء ،حيث يتحول اىل بارد نســبيا
خاصة يف املناطق الداخلية والجبلية خالل الليل.

} مصلحة األرصاد الجوية }

توقعت مصلحة األرصــاد الجوية يف إدارة الطريان املدين
أن يكون الطقــس اليوم (األحد) صافيا مــع ارتفاع إضايف
وملمــوس بدرجات الحــرارة بخاصة يف املناطــق الجبلية
والداخليــة - .اإلثنني :صاف اىل قليل الغيوم دون تعديل يذكر
بدرجات الحرارة - .الثالثاء :غائم جزئيا مع انخفاض ملموس
بدرجات الحرارة حيث تصبــح درجات الحرارة دون معدالتها
املوسمية ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا عىل املرتفعات
كام تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق
اعتبارا من بعد الظهر.

} يف املناطق }

أخمدت عنارص الدفاع املدين من مركز بخعون حريقا اندلع
يف أحد أحراج بلدة كفرحبو ،وقى عىل مساحة من األشجار
الحرجية ،واقرتب من األرايض الزراعية واملناطق السكنية.
ويف صيدا ،اندلع حريق كبري يف منطقة األ ّويل عند مدخل
صيدا الشاميل ،حيث ارتفعت ألســنة النار والدخان من أحد
بساتني املنطقة ،وقد سارعت فرق اإلطفاء إىل املكان إلخامده.

الحري

احرا ك رحبو

وجــــــــــوب نــــ ــــر الـــخـــبـــر
بـــــعـــــد الــــــتــــــ كــــــد م ــن ــه

املحامي نا

1
2

كسبار

اعتــرت محكمة التمييــز العيا ،الغرفــة الثالثة
الناظرة يف قضايا املطبوعــات واملؤلفة من القضاة
الرئيس الدكتور عفيف شــمس الدين واملستشــارين
محمد مكه وجــورج حيدر ان املجلــة وان كانت قد
عرضــت وجهة الفريقــني اال ان عليها اال تنرش خراً
اال بعد التأكــد من صحته ،واال تنرش ما يتضمن قدحاً
وذماً وتحقرياً بأحد الناس.
واعترت املحكمة انه بعد القــول بتوافر العنارص
الجرمية وثبوت نسبتها اىل املدير املسؤول ،فإن عدم
الحكم عىل كاتب املقال فيــه مخالفة للامدة  26من
املرســوم االشــرتاعي رقم  77/10وقضت بفسخ
الحكم لهذه الجهة.
ومام جاء يف القرار:
يف االســاس :اوال لجهــة االســتئناف املقدم من
الســيد ع ادىل املستأنف ع بعدة اســباب تستعرضها
وتناقشها املحكمة تباعاً:
الســبب االول :بطالن الحكم املطعــون فيه لعدم
توقيع جميع صفحاته:
حيث ان القانــون مل يفرض توقيع جميع صفحات
الحكم ويكفي بالتايل توقيــع الصفحة االخرية منه
فيكون هذا السبب مردود اً.
الســبب الثاين :وجود تصحيحات موقعة من هيئة
املحكمة دون الكاتب:
حيــث ان توقيع الكاتب يف الصفحة االخرية يكفي
دون توقيــع التصحيحــات النه يوقــع عىل صدور
الحكم ال عالقة لــه بتفاصيله ومضمونه فيكون هذا
السبب مردود اً ايضاً.
اسباب استطرادية ادىل بها املستأنف:
ثالثا :أ -عــدم تطبيق مبدأ الوجاهيــة بعدم تبلي
املســتأنف صورة عن مذكــرة قدمها املدعــى عليه
ممدوح.
حيث من الرجوع اىل جلســة  2002/ /22حيث
قدمت املذكرة مع املستندات ،مل يطلب وكيل املستأنف
تبل نســخة عنها فضال عن انهــا مقدمة من مدعى
عليه آخــر وليــس يف مضمونها ما يــرض باملدعي
ويكون حقــه بالدفاع قد تكرس بعدم ترضره من هذا
املضمون.
ثالثا :ب -تشــويه الوقائع عندمــا عددت محكمة
املطبوعــات وط تحقق جرم الخر ا ب -تشــويه
الوقائع عندمــا عددت محكمــة املطبوعات وط
تحقق جرم الخر الكاذب.
حيــث مــن الرجــوع اىل التعليل الــذي اعتمدته
محكمة املطبوعات لجهة توافر وط الخر الكاذب
يتبني انها جاءت منطبقة عــىل القانون وليس فيها
اي تشــويه للوقائع او تناقض مام يؤدي اىل رد هذا
السبب.
ثالثا :ج -انتفاء جرم الذم املدعى به بحق املستأنف
حيث ان املحكمة عللت نســبة الجرم اىل املستأنف
بأن قالت ان مســؤوليته هي مسؤولية حتمية فضالً
عن اعطاء الحق لنفسها يف اعطاء الوصف القانوين
الصحيح للوقائع الثابتة فيكون هذا الســبب مردوداً.
رابعــا :ان املجلــة قامــت بعرض وجهــات نظر
الفريقني:
حيــث وان كانــت املجلــة عرضت وجهــة نظر
الفريقني اال ان عليها اال تنرش خراً اال بعد التأكد من
صحتــه كام انه عليها اال تنرش ما يتضمن قدحاً وذماً
وتحقرياً باحــد الناس .مام يجعــل اويل االمر فيها
مسؤولني عام نرش.
خامساً :عدم جواز معاقبة النا بعد ترئة كاتب
املقال.
حيث انه وان كانت املســؤولية عمــالً باملادة 26
من قانون املطبوعات تقع عىل عاتق املدير املســؤول
وكاتب املقــال كفاعلني اصليــني ،اال ان ترئة كاتب
املقــال ،وان كان فيه خطأ مرتكبــاً ومقرتفاً ،اال ان
هــذا ال ير املدير املســؤول وان ترتب او عدم ترتب
مســؤولية كاتــب املقال ســيكون موضع بحث يف
االســتئناف املقدم من عامد الذي هو املدعي اساساً
مــام يجعل ما اخذت به املحكمة لهــذه الجهة واقعاً
يف موقعه.
سادساً :عدم وضوح الحكم املستأنف يف ما يتعلق
باملدعى عليه ممدوح.
حيــث ان االدالء بهــذا االمر يعــود للمدعى عليه
ممدوح وليس للمســتأنف ان يحل محلــه او ينطق
باسمه لالدالء بهذا السبب.
سابعاً :عدم جواز تطبيق الحكم قبل انرامه.
حيــث من املباد الراســخة ان االحــكام القابلة
لالســتئناف يوقف تنفيذها خالل مهلة االســتئناف
وكذلــك اذا جرى اســتئنافها ،ويكــون تحديد مهلة
الشــهرين حكام من تاريخ انــرام الحكم ودون ان
يرتك ذلك اي ابهام او جهالة مام يجعل هذا الســبب
مردود اً.
ثامناً :عدم اعفاء املســتأنف عىل غــرار ما جرى
بالنسبة للمدعي عامد واملدعى عليه ممدوح.
حيث ان االعفاء الذي منحته املحكمة اســتناداً اىل
املــادة  585عقوبات يتعلق فقــط باملدعي وباملدعى
عليه دون اي يك آخر كــام هو الحال يف الدعوى
الحا ة وليس للمســتأنف بالتايل ان يســتفيد من
ذلك.
تاسعاً :يف التعارض بني التضامن واالشرتاك.
حيــث ان الحكم قى بالتعويض مرة باالشــرتاك
ومرة بالتضامن كام قى بدفع الرسوم باالشرتاك.
حيــث وان كان ورد يف البند  2مــن الحكم عبارة
باالشــرتاك اال ان ما ورد يف البند  3جاء يوضح هذا
االشــرتاك فقى بالزام املدعى عليهــام بالتضامن
لجهة التعويضات الشخصية.
ومــا ورد يف البند  5من تضمــني للمدعى عليهام
للرســوم والنفقات باالشــرتاك ،فيقيــد تضمينها
الرســوم واملصاريف مناصفة طاملا مل تحدد نســبة
هذا االشرتاك ،الن القانون يلزم املدعى عليه او املدعى
عليهم بالرســوم والنفقــات دون ان يكون ذلك عىل
وجه التضامن مام ال يرتك مجــا الُ لاللتباس ويؤدي
بالتايل اىل رد هذا السبب.
ب -لجهة االســتئناف املقدم من عامد :ادىل طالب
النقض بعدة اسباب تســتعرضها وتناقشها املحكمة
تباعاً:
السبب االول :وجوب فســخ الحكم لعدم تجرميه
كاتبة املقال نضال.
حيث ان الحكم املطعون فيه بعد ان تثبت من توفر
العنــارص الجرمية ومــن ثبوت نســبتها اىل املدعى
عليــه ممدوح واملدعى عليه ع قــى بكف التعقبات
عن املدعى عليها نضال.

(يتبع)
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

مــــــا ا يريــــــد القطــــــاع املصرفــــــي اللبنانــــــي مــــــن الحكومــــــة الجديــــــدة
املطلــــــوب خطــــــة وتطبي الـ كابيتــــــال كونتــــــرول واملفاو ات مع صنــــــدوق النقد
الحكومة الســــــابقة أســــــوأ حكومة ّ
مرت على لبنان وحكم على املصار با عدام
جوزف فرح
مــاذا يريد القطــاع املرصيف
اللبناين
يطالــب بتطبيــق الكابيتــال
كونرتول قبل اتخاذ اي ىشء اخر
وتطبيق االصالحات والتفاوض
مــع صندوق النقــد الدويل وان
تســتمع الحكومة الحالية التي
تضــم كفــاءات اىل مــا يريده
القطاع بعــد ان قامت الحكومة
الســابقة بأســوأ اداء وافعال
كلها غلط وانها اســوأ حكومة
مرت عــىل البلــد وان املطلوب
اليــوم تفعيــل عمــل املصارف
وتحديــد الخســائر بالضبــط
ومعالجة الديــن العام .ان عمل
القطــاع املــرصيف الطبيعي مل
يعد موجــودا كل ما يف االمر ان
بعض املصــارف تؤمن الخدمات
لبعــض زبائنهــا وبالتايل يجب
اعادة ســن القوانــني التي تعيد
االنتعا للقطــاع وان مرصف
لبنــان قام مبحاوالت لضبط االنهيــار لكن املطلوب اليوم
خطة واضحة تحدد الخســائر بوضوح ومعالجة املشكلة
برمتها.
فقد ابدت مصادر مرصفية مطلعــة تفا لها بالحكومه
اللبنانيــه الجديده خصوصــا انها تضــم وجوها عملت
مع صنــدوق النقد الدويل وترى ان الحــل امامها هو يف
وضع خطة واضحــه تقر فيها الدوله مبســؤولياتها وال
تلقي املشــكلة عىل املصارف واملودعــني كام فعلت خطة
التعايف الســابقة التي تم افشالها من قبل املجلس النيايب
واعترت اننا اليوم يف وضع أفضل من الســابق خصوصا
أن رئيس الحكومة نجيب ميقــايت هو رجل أعامل ناجح
ويفهم متامــا املواضيع اإلقتصادية كــام أن نائب رئيس
الحكومة عمل ملــدة  20عاما مع صنــدوق النقد الدويل
ولديه معرفة واســعة يف هذا املجــال .ايضا وزير املالية
كان مديــرا يف املــرصف املركــزي ويعلم جيــدا حقيقة
األوضاع كام أنه إنســان علمي وذو خره واسعة حتى أن
فريــق صندوق النقد الذي كان يــأيت اىل لبنان لالجتامع
لهم
باملســؤولني كان ينوه به وبأنه االعتامد األســا
يف املرصف املركــزي .اذن يوجد اآلن فريق عمل قوي عىل
رأســه وزير املاليه ونائب رئيــس الحكومة وهام ميلكان
خرة ممتــازة يف التعاطي مع الصندوق لــذا اعتقد بأن
التفاوض مع الصندوق سيكون اســهل وأجزم أن الفريق
املفاوض ســيكون عمليا ألن نائب رئيــس الحكومه عمل
ســابقا مع الصندوق وله عالقة طويلة بــه عىل صعيد
الرشق األوســط إذ عمل مع عدة دول فاوضت ودخلت يف
برامج صندوق النقد الدويل لذا اعتقد أنه من الســهل عىل
هذا الفريق الوصول اىل اتفــاق عميل مع الصندوق  .من
املهم أن تضع الحكومــه مرشوعا ضمن املعيار الذي يأخذ
به الصندوق الذي يهمه ايضا ان يساوي حجم الدين حجم
االقتصاد وليس أكر منه كام يهمه املخطط الذي ستضعه
الحكومــة لوقف العجز وانتــاج الفوائد .أنــا اعتقد بأن
األشــخاص الذين اصبحوا اليوم يف الحكم ميلكون الخرة
التي تخولهم االتفــاق فيام بينهم إلنتــاج خطة مقبولة
من صندوق النقد وهذا األمر ســيعطي مصداقيه ويسمح
بدخول املزيد من األموال اىل البالد عر مؤسســات دولية
عديدة .أنا لدي أمــل كبري يف أنهم سيســتطيعون العمل
ب عه عىل املخطط ألنهم فريق عمل محرتف.

} االصالحات }

وعن اإلصالحات املطلوب من القطاع املرصيف اجرا ها
تقول املصادر املرصفية:
لقد طالبنا بأشــياء كثرية تــم تنفيذ عكســها إذ كان
املطلوب إجراء كابيتال كونرتول اوال وقد تم فعل كل شــ
مخالــف له وال بــد اليوم من إجرائــه قبل كل يشء كام
يجب رفع الدعم الذي اســتنزف املوجودات الخارجية .ان
الكابيتال كونــرتول يحاف عىل املوجــودات الخارجية
ويدعمها لقد قامت الحكومة الســابقه بأســوأ ما يجب
القيام به وبدل إبرام اتفــاق مع الدائنني الخارجيني أعلنت
الدولــة التوقف عن الدفع .لقد قامت الحكومة الســابقة
بأمور كلهــا غلط ومل يســتمعوا الينا اطالقــا ومل تكن
لديهم أي مســؤولية إذ انهار البلد وهم يحملون املسؤولية
للحكومــات الســابقة بينام الحقيقة أن هــذه الحكومة
وخالل سنة ونصف عاشتها كانت أسوأ حكومة مرت يف
تاريخ البالد وقراراتها كانت األسوأ عىل اإلطالق .أما اليوم
فتوجد حكومة لديها خرة وتعــرف ما عليها فعله لكن ال
إذ يجــب أن يوافق املجلس
بد من توافر الدعم الســيا
النيــايب عىل كل قراراتهــا لذا حبذا لو يتــم االمتناع عن
املزايدات الشعبوية والخوف انه بسبب اقرتاب اإلنتخابات
النيابيــة وبدل القيام مبا يفيد البلــد ويحقق مصلحته أن
لتحقيق مصلحته وتقوية شعبيته .ان
يعمد كل ســيا
املزايدات لألســف اوصلتنا اىل الكثري من املشاكل لذا ال بد
من التفكري عىل املســتوى البعيد ملصلحة البالد ال املصالح
الشــخصية والحزبية .أنا ارجو الرتفع عن ذلك وأن يبادر
أهل السلطة إلنقاذ البالد.

} مباذا تطالبون
الحكومة الجديدة }

اذن انتــم تعتقــدون أن الحكومــه الحالية ســتنفذ
اإلصالحات املطلوبة
أكيد لديهــا النيه لذلك لكن األهــم أن يتوافر لها الدعم
يك تســتطيع تنفيذ ذلك .اننا متفائلون خريا
الســيا
ونتمنى أن تقر املشــاريع التي يجــب تنفيذها واألهم ان
ل تقــر القوانني املطلوبة
يتوافر لها الغطاء الســيا
وأن تنفذ قراراتها ل تسري عىل الدرب الصحيح.
لقد تناول البيان الوزاري يف قســم كبــري منه القطاع
املرصيف كمثل إعادة هيكلتــه والتفاوض مع الدائنني فام
رأيكم بذلك
إن عمــل املصارف اليوم ليــس بالعمل املرصيف العادي
واملتعــارف عليه  .ان السياســيني بدل اتخــاذ اإلجراءات
التي تحمــي اإلقتصاد وإعــادة تصحيح األمــور اتخذوا
قرارهم بإظهار املشــكلة وكأنها مشكلة خاصة باملصارف
ووضعوهــا يف مواجهة الناس إذ مل يبــادروا اىل إجراء
الكابيتال كونرتول فبدا األمر وكأن املصارف قد اســتولت
عىل األموال بينــام الحقيقة هي أن األمــوال مع الدولة
واملرصف املركــزي .انهم بدل تحمل املســؤولية ومعالجة
املشــكلة رموها عىل املصــارف وللحقيقــه ال يوجد يف
العامل كله مســؤولون عدميو املسؤولية كام يف لبنان.

} نقمة عىل السياسيني }

نرى أن لديكم نقمه عىل السياسيني
كال انا أصور الواقع الذي حدث  .ان املســؤول عن البلد
بحكم مســؤوليته عليــه معالجة املشــكلة ال رميها عىل
الغري  .للعلم ان املصارف توظــف أموالها يف لبنان ودين
الدولة ميثل جزءا صغريا مــن ميزانية املصارف اما الجزء
األكر فهو عمليا الســيولة املوجــوده يف البنك املركزي
ولديها دين آخر للقطاع الخاص وهذا يتم تســديده حاليا
بشــكل رسيع عن طريق املرصف املركــزي يف لبنان .إن
املطلوب اليوم تفعيل دور املصارف وذلك عر توحيد ســعر
العملة وحل مشــكلة الدوالر كام يجب تحديد الخســائر
بالضبــط وهل ســتكون الخســائر هي الديــون التي ال
تســتطيع املصارف تحصيلها من القطاع الخاص او الدين
املمنــوح للقطاع العام كام أنــه يف إعادة هيكلة الدين ال
بد من وجود خســائر معينة وبالنتيجة ستوجد مصارف
قادرة عىل البقاء يف الســوق واخرى ستضطر للخروج أو
االندماج لكن علينا اوال تحديد الخســائر ومعالجة الدين
العام واإلتفاق مع الدائنني كذلك معالجة موضوع املرصف
املركزي الذي كان يجري تحويــالت من اللريه اىل الدوالر
وقد اســتهلك يف الدعم الكثري من الــدوالرات مام أحدث
فجوة واليوم يوجــد ودائع بالدوالر ليس لديــه مقابلها
أي يشء .علينا النظر اىل الــدول التي حدث فيها ال ء
نفســه ونرى كيــف عالجت األمر كام أن صنــدوق النقد
يعرف الحــل ايضا .ان املصارف ســتكون بالطبع الخارس
األكر إذ لديها خســارة يف دينها للدولة وللقطاع الخاص
ورســاميلها باللرية ذابت إثر تدهور ســعر العملة املحلية
لذا ستتحمل الخسارة الكرى وســيتحمل املودع الخسارة
األقل اذ يجب الحفاظ عىل ودائــع املودعني الصغار بينام
ســيتحمل املودعون الكبار خســارة قســم من ودائعهم
بتحويلها اىل العملة الوطنية وضمن ســعر رصف معني.
مــا رأيكم بقول رئيس الحكومة بــأن ال عمل للمصارف
حاليا
ان املصــارف تقــوم بأخــذ الودائع وإعــادة اقراضها
وهي اليــوم ال تأخذ الودائع وتقفل الديون وذلك بســبب
اإلجراءات التــي مل تقم بها الدولة  .لقــد تم الحكم عىل
املصارف باإلعدام والدولة بدل القيام بواجباتها إثر اندالع
الثورة تركت القطــاع املرصيف يف مواجهــة الناس .ان
مل يعد موجودا ونحن
العمل املرصيف الطبيعي واألسا
اليــوم نؤمن بعــض الخدمات للزبائن بينــام الترشيعات
والقوانني التي يجــب ان تتخذها الحكومة ل يســتمر
القطاع املرصيف واال ينهار اإلقتصــاد بالتايل مل تقم بها
الحكومة الســابقة وهــي بذلك قتلــت القطاع املرصيف
عمليا وانهت اإلقتصاد.

ال يوجد مطلــب خاص للقطاع
املرصيف وعىل الدولــة ان تفكر
كيــف تعيد انتعا هــذا القطاع
واإلقتصاد وال بد من سن القوانني
الالزمة إلعــادة انتعا القطاع
فقــد تم شــله لذا يجــب القيام
بإجــراءات تعيد تنشــيطه ومن
ثم إعــادة هيكلة الديــن وتحديد
الخسائر ومعرفة املصارف القادرة
عىل تحمل الخسائر وتجاوز األمر
ومتابعة العمــل.ال بد من وضع
خطــة واضحة مــع القدرة عىل
تنفيذها...
يف خطــة التعــايف التــي
وضعتها الحكومة الســابقه تم
تحميل املصارف الجزء األكر من
الخسائر فام ردكم
ان أي خطة مهام كانت سيئة
افضل من ال يشء الذي اعتمدناه
وهو األســوأ عىل اإلطالق .ان العقليــة التي وضعت تلك
الخطة هي عقليــه حاقده عىل الرأســاملية واإلقتصاد.
انهــا خطة غري متوازنة وقد تم تحميل سياســات الدولة
الخاطئة للمودعني والقطــاع املرصيف .يف العادة يتحمل
القطاع املرصيف مســؤولية الدين الــذي يعطيه وهو غري
مســؤول عن السياســة التي تقررها الدولة مع املرصف
املركزي  .لقد اعترت الخطة ان كل الخسائر يجب تحميلها
للمودعني واملصارف وما من بلــد يف العامل يترصف بهذا
الشــكل انها خطة ســيئة جدا لكن عدم تنفيذ أي يشء
أســوأ بكثري .ان القطــاع املرصيف هو مــع قيام خطة
واضحه وقد أشــار باتباع تعديالت مل يتم األخذ بها ولقد
تم ايقاف خطة التعــايف تلك من املجلس النيايب فعليا .
مــاذا تقولون بخصوص التعميم رقم  15واين اصبح
لقد قام املرصف املركزي بعدة خطــوات هي عمليا غري
كافية إذ أنه يف الحقيقة ال يرسم سياسة البالد إال أنه يف
ظل عدم وجود خطة انقاذية بــادر للقيام بعدة خطوات
للحفاظ عىل الوضع لكن ذلك ال يحل املشــكلة إذ ال بد من
وجود خطة واضحة ووجود خســائر واضحة ايضا  .ان
املرصف املركزي يحاول ضبط األمور قدر املستطاع يف ظل
عدم وجود خطــة واضحة وغياب القوانني .اذن محاوالت
املرصف املركزي هي لضبــط االنهيار ونحن نأمل اليوم ان
تقوم الحكومة الجديدة بوضع خطــة مالية واقتصادية
جيدة لتنظيم الوضع ومعالجة املشكلة.
ماذا بشــأن املليار و 350مليون دوالر املحولة من البنك
الدويل وكيف سترصف باعتقادكم
لقــد تم رصف الكثــري عىل الدعم وهــذا املبل اليوم ال
يشكل اال جزءا بســيطا مام تم هدره .ان األساس هو يف
الخطــة وعلينا التوقف عن اســتعامل املال يف غري محله
وعىل قصــة الدعم ان تنتهي وإجــراء البطاقه التمويلية
فيتم دعم األشــخاص املحتاجني وعلينا بالتايل ان نذهب
اىل مشــاريع اســتثامرية يف قطاع النقــل او الكهرباء
وعلينا الحفاظ عىل األموال املتبقية او موجودات املرصف
املركزي وان نغذيها وندعمها وان نحسنها.
ماذا بخصــوص التعميم  158الــذي كان مرفوضا من
املصارف وهي اليوم تروج له
هــذا التعميم هو ملصلحة الزبون اذ يســتطيع الحصول
عــىل  00دوالر نقدا وما يعــادل  00دوالر باللرية عىل
سعر رصف  12000لرية وهو بذلك يتحمل خسارة بسيطة.
انا استغرب الحملة اإلعالمية التي قامت ضده وهو عمليا
يحمي املودع الصغري ويؤمن له اسرتداد ماله.
ماذا بخصــوص التعميم رقم  151هل ســيمدد العمل
بســعر الرصف املعتمد فيه أي  3900لرية أم ســريفع اىل
معدل أعىل
برصاحــة ال أعرف ماذا ســيقرر بهذا الشــأن .ان رفع
القيمه له جانبه اإلنساين لكنه سيزيد التضخم وسيحدث
اثرا ســلبيا لكن اذا تم اإلتفاق مع صندوق النقد وتحسن
وضع العمله الوطنية ســيمدد العمل بالتعميم عىل اساس
سعر رصف  3900أما اذا عاود الدوالر لالرتفاع اعتقد ان
السعر سيتم مضاعفته.
من يلعب حاليا بســعر الدوالر بهذا الشكل يف البالد
انه العامل النفيس وعامل الثقــة والطلب املرتفع عىل
الدوالر .ان األســباب اقتصاديه ماليه ونفســيه وعامل
الثقه هو الالعب األكر يف املوضوع  .لن تســتقر األمور
قبل تحســني الوضع اإلقتصــادي خصوصا اننا نعيش يف
ظل وجود عجز وعدم ضخ دوالرات كافيه يف السوق .لقد
وضعت خطة يف مرص أثناء ازمتها حيث تد سعر الجنيه
اىل الحضيض ويف ظل اإلصالحات ودخول اإلســتثامرات
وتحقيق النمــو االقتصادي عاد الجنيــه املرصي للصعود
.يجب اعتامد الكابيتــال كونرتول يف لبنان فورا واملبادره
اىل اتفاق مع صنــدوق النقد الدويل واالتفاق مع الدائنني
بحيث تلتــزم الدوله بواجباتها وإعــادة الجدوله وهيكلة
الدين وبهذا تعود األمور اىل مســارها الطبيعي حســب
األسس الصحيحة.

البراكـــــــــــس  :يجـــــــــــب زيـــــــــــادة الجعالـــــــــــة للمحطـــــــــــات مـــا ا وراء تحــ ّـر دبوســـي فـــي صيـــدا بعـــد زحلـــة
الطوابيــــــر عائــــــدة مــــــع نفــــــاد البضائــــــع مــــــن املســــــتودعات رئيســـا رفـــة صيـــدا و رابلـــس بحثـــا ســـبل التعـــاون
كشف عضو نقابة أصحاب محطات املحروقات البعض سلســلة حوادث ميكانيكية يف سياراتهم وتفعي ـــل عم ـــل اتح ـــاد الغ ـــر التجاريّ ـــة ف ـــي لبن ـــان

جورج الراكس عىل حســابه عــر تويرت أن «ال
ميكن رفــع الدعم عــن البنزين ووصول ســعر
الصفيحة الكرث من  200الف واالبقاء عىل عمولة
املحطة  6االف لرية .نتابع مع املعنيني للحل ولكننا
لن نقبل بهذا الوضع بعد االن .تفهمنا لحساســية
الوضع العام وقبولنا مرغمني بالخسائر ،ال يعني
اننا ال نستطيع رفضه والترصف عىل هذا االساس
يف املستقبل».
بعيــداً من طوابري الذل اليومــي أمام املحطات
ووســط زوبعة أزمة املحروقات مــا بني تأمني
الدوالرات وفتــح االعتامدات وتفريــ البواخر
ووقف التسليم ...اشــت عدد من املواطنني من
إمكانية تالعب بعض أصحاب املحطات بالعدادات،
إذ بدأت سياراتهم فجأة تحتاج إىل كميات إضافية
من البنزين شــهرياً رغم أن اســتهالك سياراتهم
مل يتبدل ال بل انخفض بفعــل اال رتفاع الجنوين
لســعر البنزين ،بالتــايل ال يفــرتض أن يرتفع
مرصوفها ليصل أحياناً إىل الضعف .كام ســجل

نتيجة ما اعربوا عن اعتقادهم انه رمبا يتم خلط
البنزين مبواد قد تكون خلف االشــكاالت املشار
اليها.
استوضحت الوكالة املركزية هذه املعطيات من
عضو نقابة أصحــاب محطات املحروقات جورج
الركس الذي اشــار إىل أن «مل تصل لنا شكاوى
يف اإلطــار .وميكن ملــن يشــكك يف املوضوع
تقديم شــكوى إىل وزارة االقتصاد والتجارة ومن
وظيفتها املراقبة».
ولفــت إىل أن «منذ األول مــن أمس بدأت حدة
تخــف وحكامً من اآلن حتى األســبوع
الطوابري
ّ
املقبل ســيكون الرتاجع يف عدد الســيارات أمام
املحطات ملحوظا .ونسبة املحطات التي استأنفت
عملها ســتزداد تدريجياً وما من رقم علمي دقيق
يف حوزتنــا ،بالتايل ال ميكن الحديث عن نســب
عشوائية .نتأمل أن يوضع حد للطوابري ،لكن يف
الوضع الراهن وفور نفاد البضائع من املستودعات
ستعود الطوابري إىل وضعها السابق».

اســتقبل رئيــس غرفــة التجارة
والصناعة والزراعة يف صيدا والجنوب
محمد صالح يف مقر الغرفة يف صيدا،
رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشــاميل
توفيــق دبو  ،يف حضــور اعضاء
مجلس ادارة الغرفــة ،وتم البحث يف
كيفية تعزيــز عالقــات التعاون بني
الغرفتني وسبل التنســيق بينهام ،يف
كيفية دعــم القطاعات املنتجة وتأمني
مقومــات صمودها ،خصوصا يف ظل
تفاقــم االزمات الراهنــة عىل مختلف
املســتويات الســيام ازمة املحروقات
وتردي الوضعني املايل واالقتصادي.
وبحســب بيان ،فقد متنــى صالح
ان «ميثل تشــكيل الحكومة
ودبو
الجديدة ونيلها الثقــة فرصة تتضافر
فيها جهود كل القوى السياسية من اجل

انقاذ لبنان وتجنيبه مخاطر االنهيار»،
وشددا عىل « ورة ان تويل الحكومة
عناية خاصة لدعم القطاعات املنتجة
الســيام القطاعني الصناعي والزراعي
من خالل اعــادة فتح ايني التواصل
بني لبنان واالســواق العربية وسواها،
ال سيام امام املنتجات الزراعية وسائر
الصناعات الوطنيــة ،فضال عن العمل
من اجــل ترميم ثقة املواطــن بدولته
ومؤسساتها وثقة العامل بلبنان».
كان قد
الجدير ذكــره ان دبــو
اجتمــع منذ حــوايل الشــهر باركان
غرفة التجــارة والصناعة والزراعة يف
زحلة والبقــاع للغاية ذاتها وان البحث
تناول كيفيــة تفعيل عمل اتحاد الغرف
التجاريــة والصناعيــة والزراعية يف
لبنان.

ســـــــ م  :إنـــــ ـــــاء مـــحـــكـــمـــة خـــاصـــة
لحمايـــة املســـتهل وبتفعيـــل الـــدور الرقابـــي

أكد وزير االقتصاد أمني سالم يف حديث إذاعي ان «انخفاض
سعر الدوالر سيخلق توازنا ويساهم يف تخفيض االسعار»،
الفتا إىل انه يتابع بشكل يومي «كل األمور التي تأيت من دائرة
حامية املستهلك بالتعاون مع الجميع يف الوزارة».
وشــدد عىل اننا «حريصــون جدا ان نعمــل مع الجهات
القضائيــة والقانونيــة وان يتم تفعيل هذا الــدور الرقايب
أكرث ،ونحن بحثنا مبوضوع انشــاء محكمة خاصة لحامية
املستهلك وسرنى إىل اين سنصل بهذا امللف».
من جهة أخرى ،لفت إىل انــه «هناك جو عام من التفا ل
ودعم دويل واضح للحكومة ونسعى الستكامل هذا الدعم من
خالل الدول التي نأمل ان تبدي دعام للبنان» ،مؤكدا ان «فرنسا
تقف إىل جانب لبنان ونحن سنســتغل هــذا الجو اإليجايب
للوصول إىل االهداف املطلوبة ألن تطبيق االصالحات سيكون
صعبا من دون الدعم الدويل ونحن نتطلع للعمل مع فرنســا
وكل الدول الداعمة».
وأضــاف «بدأنا نرى بوادر خري من عــدة دول عربية أيضا
ورأينا اهتامما من ملك االردن الذي يشكل عنرصا أساسيا يف
املحور العريب ورأينا ترحبيا من مــرص ودول أخرى واألمور
ستحتاج إىل بعض الوقت من أجل ان نلمس خطوات متقدمة
من أجل دعم الحكومة«.

ّ
مــــــن يعرقــــــل حــــــل أزمــــــة الر يــــــ

ح ّمل نقيب أصحاب األفران املستقيل عيل إبراهيم «مديرية
النفط مســؤولية األزمة التي تواجهها األفران لجهة دعمها،
وذلك بســبب عدم اصــدار كتاب من قبلهــا حتى االن وهي
مرتوكة ملصريها» ،مشــرياً إىلى أن «ممكن أن يصبح سعر
ربطة الخبز فوق الخيال».
ولفت ،إىل أنه «ســيتم رفع الدعم عن املحروقات ولكن لن
يتم رفع الدعم عن الطحني .كام سيتم زيادة سعر ربطة الخبز
ألف لرية لبنانية وهذه الزيادة للمطاحن وللمحروقات ،واذا تم
الرفع كليا سيزيد سعر الربطة أكرث».
وكشــف عن أن «هناك عرقلة لعمل وزيــر االقتصاد أمني
ســالم من قبل مديرية النفط .إن شاء الله نحل املشكلة مع
وزير االقتصاد قبل حصول أزمة جديدة».

ّ
نقابــــة مالكـــ ّـي العقــــارات امل جــــرة تطالــــب
ّ
ّ
القانوني ـــة
الدول ـــة التدخ ـــل لف ــ النزاع ـــات

عقدت نقابة مالــ العقارات واألبنية املؤجرة ،اجتامعها
الــدوري عن بعد للبحث يف آخر التطــورات املتعلقة بخدمة
اإليجــار ،وأصدر املجتمعــون بيانا اســتنكروا فيه «تنصل
الدولة بجميع مؤسســاتها من مســؤولياتها يف حاميتهم
وحامية عائالتهم» ،ســائلني «كيف يسمح القضاء لفئة من
املستأجرين بالتهرب من العدالة ،وبالتمنع عن إعطاء املالكني
حقوقهم وهل املطلــوب أن يدخل املواطنــون يف نزاعات
بتاتا بأن يستمر هذا
شخصية لتحصيل حقوقهم لن نر
الوضع ،وســننتزع حقوقنا املرشوعة كام انتزعناها سابقا
ألننا أصحاب حق ناصع».
ودعوا مجلــس النواب إىل «التصويت عــىل قانون جديد
لتنظيم العالقة بني املالكني واملستأجرين» ،سائلني «هل يجوز
أن تتخطى فاتورة كهرباء املولدات املليون وخمسمئة ألف لرية
فيام إيجار بناء يبل  50ألف لرية شهريا ».
ولفتــوا اىل أن «قضيــة اإليجارات هي جزء من الفســاد
املســترشي يف البالد منذ عقود ،وقد دخلت مرارا يف بزارات
املصالح الضيقة للنواب والوزراء واملســؤولني .وهي بحاجة
إىل حل رسيع أو رمبا إىل تدخل خارجي ملعالجتها .أفلم يحن
الوقت لتحرير اإليجارات القدمية بشــكل نهايئ ووقف هذه
املهزلة».
وختموا« :لســنا مرغمني عىل دعم أحد ،وما قدمناه لغاية
اآلن تعجز عنه الدولة مبؤسســاتها املنهكة والتي يسترشي
فيها الفساد».

نــــقــــابــــة أصـــــحـــــاب مــــكــــاتــــب ال ــس ــف ــر
تــــــحــــــذر املـــــســـــافـــــريـــــن والـــــســـــيـــــا
مــــــن تــــكــــا ــــر عـــمـــلـــيـــات االحــــتــــيــــال

أصدرت نقابة أصحاب مكاتب الســفر والسياحة التنبيه
التايل:
«جــرت العــادة أنّ تن ّبــه نقابة أصحاب مكاتب الســفر
سياحي من مشاكل ومتاعب
والسياحة مع مطلع كل موسم
ّ
يتع ّرض لها املســافرون واملصــــطافون والسياح بقضايا
تتعلق بتسعري معامالت ســفرهم وحجوزات مقاعدهم يف
الطائرات كــام يف اقاماتهم الفندق ّيــة وبالخدمات األخرى
املتممة.
أدّت الظروف االقتصاد ّية واملال ّية املتعرثة اىل ازدياد وتفاقم
التعدي عىل مصالح املســافرين بفعل قيام مجموعة
حاالت
ّ
ظل غياب الرقابــة واملالحقة ،اىل انتحال
من املحتالني ،يف ّ
أي ترخي أو مس ّوغ
صفة وكاالت السفر والســياحة دون ّ
ين ليجبوا املال من الناس تحت شعار الحجوزات الثابتة
قانو ّ
واألسعار الخاصة ثم يختفون عن النظر.
تكاثرت الحاالت وتعددت الشكاوى وبات لزاما عىل النقابة
أنّ تح ّذر وت ّنبه الجميع من الوقوع يف حبائل هؤالء املحتالني
وأنّ تتمنى عليهم تج ّنب كل أنواع املتاعب واملشــقات بحرص
تعاملهم مع مكاتب الســفر والســياحة النقابية التي ترفع
يب عىل واجهاتها أو داخل مكاتبها والتي تكفل
الشــعار النقا ّ
وتضمن مصالحهم بفعل ترخي وزارة الســياحة وبحكم
انضوائها إىل العقود الجامع ّية لضــامن املبيعات  .للراغبني
يب يف
يف الحصول عىل كافــة املعلومات مراجعة املق ّر النقا ّ
بريوت :هاتف فاكس 01-200176 :أو  01-32 322بريد
ينlebtravl@inco.com.lb :
الكرتو ّ
وحــذ ّرت النقابة يف بيانهــا الــرشكات العامل ّية للحجز
والتســعري  GDSبرضورة التزام األســس والقواعد الدول ّية
املتعــارف عليها وميثاق التفاهامت املحل ّية املشــرتكة وذلك
ين ملثل هؤالء ولكل منتحيل
بعدم فتح قنوات الربط االلكرتو ّ
الصفة الذين يحاولون خداع الناس من وراء الستار».

بـــــــو ـــــنـــــطـــــوس  :ل ــت ــص ــح ــيـ ـ
ّ
الـــــرواتـــــب ورفـــــــع الــــحــــد ا دنـــــى
رأى ممثل اتحــاد خراء الغــرف األوروبية يف بريوت
واالقتصادي نبيل بو غنطوس ،يف بيان
الخبري الســيا
امس ،أن عىل «حكومة الرئيس نجيــب ميقايت ،أن تعمد
اىل تصحيح الرواتب من خــالل رفع الحد األد لألجور،
وإقــرار زيادات عىل الرواتب املعمول بهــا حاليا ،ملعالجة
األزمة املعيشية ،وخصوصا تدين القدرة الرشائية لرواتب
املوظفــني يف القطاعني العام والخــاص» .ولفت إىل أن
«األنسب إقرار سلم متحرك لألجور ،بحيث تراجع الرواتب
مرة كل سنة وترفع بنســب مئوية تقارن مع نسب غالء
املعيشة ،األمر الذي يشكل الحامية األمثل ملداخيل الطبقة
العاملة».
وجدد دعوة املجلــس النيايب والحكومــة «بالتوافق مع
الهيئات االقتصاديــة والقطاعات اإلنتاجية ،اىل العمل عىل
وضع مســودات مشــاريع قوانني يف هذا اإلطار واقرارها
رسيعا».
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عــــــــــــــــربــــــــــــــــيــــــــــــــــات

من مـــــــــــــــة التحريـــــــــــــــر  :إســـــــــــــــرائيل تعـــــــــــــــزز االســـــــــــــــتيطان بـ املعابـــــــــــــــد»
قالت منظمــة التحرير
الفلســطينية امــس إن
إرسائيل تعزز اســتيطانها
يف الضفة الغربية املحتلة
ببنــاء املعابــد (الكُ ُنس)،
معتــرة ذلــك أخطــر من
االستيطان نفسه.
جــاء ذلــك يف تقريــر
أســبوعي يرصد فيه املركز
الوطنــي للدفاع عن األرض
التابــع ملنظمــة التحريرالفلســطينية  -االستيطان
واالنتهاكات اإلرسائيلية يف
األرايض املحتلة.
وأضــاف املكتــب أن
حكومة االحتالل ومجالس
املســتوطنات -يف سعيها
املتواصل لتكريس االستيطان
وتعزيز وجوده يف الضفة الغربية ،مبا فيها القدس املحتلة  -تعتزم إنشاء معابد
لليهود يف العديد من املستوطنات والبؤر االستيطانية.
وقال يف تقريره إن تلك املعابد ســتطرح ضمن خطة األولويات الوطنية
للحكومة اإلرسائيلية.
وبــني أن مــن املقرر توزيع أكرث من  6ماليني دوالر عىل  30مســتوطنة
ّ

وبؤرة استيطانية ،بدعوى
وجود نقــ يف املعابد أو
املبــاين املخصصة إلقامة
الطقوس الدينية اليهودية.
ووفق املكتب ،فإن هدف
الخطــة اإلرسائيلية إضفاء
قدســية وبعدا دينيا زائفا
عــىل األرض واملــكان عر
االســتيطان الديني ،وهو
أشد خط ًرا من أي استيطان
آخر.
وأشــار إىل أن الذي صاغ
املرشوع هو وزير الشؤون
الدينيــة يف الحكومــة
اإلرسائيليــة ماتان كاهانا،
من حــزب «ميينــا» ،الذي
يرأســه رئيــس الحكومة
نفتايل بينيت.
ويقول املكتب الفلســطيني إنها املــرة األوىل التي يكون فيها دعم املعابد
وإنشا ها أولوية للمستوطنات.
وذكــر أن مرشوع بناء املعابد يأيت يف ســياق منــح املزيد من االمتيازات
للمســتوطنات ،من أجل تعزيز وتقوية االســتيطان والتضييق عىل الوجود
الفلسطيني.

ّ
الــــــــعــــــــراق :ورقـــــــــة االقــــــــتــــــــراع مـــ ـــفـــرة
وال يمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن استنســـــــــــــــــــــــــــــــــــاخها

أكدّ ت املفوضية املستقلة
العليــا لالنتخابــات يف
العــراق أن «ورقــة االقرتاع
مشــفّرة بالكامل ،وال ميكن
استنساخها».
وأشارت املفوضية إىل أن
الرشكة التــي طبعت ورقة
االقرتاع هــي الرشكة ذاتها
التي طبعت العملة العراقية
النقديــة ،مؤكدة أن «الورقة
تضم شــيفرات ومواصفات
أمنية عالية جداً».
مــن جهة ثانيــة ،قالت
املفوضيــة إن عدد موظفي االقرتاع يبل نحو
 553ألــف موظف من جمع الفئات الخريجني
واملعلمــني .وأوضحت أنهــا تحتاج فعلياً إىل
نحو  309آالف موظف أســا  .أما الباقون،
فيكونون مستعدين ألي طار .
بدوره ،لفــت رئيس الحكومــة العراقية
مصطفــى الكاظمــي إىل ورة «وقوف
األجهــزة األمنية عىل الحياد يف االنتخابات،

وأن يقتــرص واجبها عىل حاميــة العملية
االنتخابية ووأد أي محاولة إلفشــالها» .كام
شدد عىل ورة «تفعيل الجهد االستخباري
واالســتباقي لرصد العدو قبل تنفيذ عملياته،
مع أهمية استمرار الرضبات ضد داعش».
وكان الكاظمي قد أعرب عن تفا له بنتائج
الــدورة االنتخابية املقبلة ،مشــرياً إىل أنها
«سوف تكون ســابقة يف تاريخ العراق من
جهة النزاهة ومصلحة الشعب».

شكري :مصر تدعم التسوية الليبية ال املة
أكــد وزيــر الخارجية املرصي ســامح
شكري األهمية التي توليها مرص الستتباب
األوضاع يف ليبيا.
موقف شــكري جاء خالل مشاركته يف
اجتــامع دول جوار ليبيا ،الــذي عقد عىل
هامــش أعــامل الجمعية العامــة لألمم
املتحــدة يف دورتها الـــ ،76املنعقدة حالياً
يف نيويورك.
وأشــار إىل الدور املنوط بــدول الجوار
يف دعم التوصل إىل تســوية شاملة تصون
مقدرات ليبيا وتحف ســيادتها ،مبنأى عن
أي تدخالت.
وشدد وزير الخارجية املرصي عىل ورة
عقد االنتخابات يف موعدها كخطوة مهمة
نحو تثبيت االستقرار.
كام جــدّ د موقف بــالده الداعم لجهود

االســتقرار يف ليبيا ومتاســك مؤسساتها
الوطنية ،و ورة االستجابة إلرادة الشعب
الليبــي يف تطلعاته املرشوعــة نحو ليبيا
مزدهرة وذات سيادة عىل أراضيها كافة.
وأعلن رئيس املجلس الرئا الليبي محمد
املنفي ،الجمعة ،أنه سيعقد مؤمتراً دولياً يف
ترشين األول لحشــد الدعم الستقرار البالد،
وحــ ّذر من أنها تواجــه «تحديات حقيقية
ميكــن أن تقوض االنتخابــات» املقررة يف
كانون األول.
مــن جهته ،قال وزير الخارجية الفرنيس
جــان إيف لودريان للصحافيني يف نيويورك
إن فرنســا وأملانيا وإيطاليا ستشــارك يف
اســتضافة مؤمتر دويل حول ليبيا يف 12
ترشين الثاين ،لضامن الحفاظ عىل الجدول
الزمني لالنتخابات.

تـــــــونـــــــس تـــــــجـــــــدد تـــــجـــــمـــــيـــــد مـــــــــــوارد

 3شــــخــــصــــا عــــلــــى صــــلــــة بــــــا ر ــــــاب
ق ّررت اللجنــة الوطنية ملكافحة اإلرهاب
يف تونــس ،تجديد تجميــد أصول وموارد
اقتصاديــة تعود إىل  3شــخصا بســبب
ارتباطهم باإلرهاب.
جاء ذلك يف قرار نرشته« ،الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية» (الجريدة الرسمية)
يف عددها الصادر الجمعة.
وتضمنــت القامئة التي تم نرشها قرارات
تتعلــق بـــ 2تونســيا وأجنبــي إيطايل
الجنســية ،وأكدت القارات عىل أن التجميد
يستمر  6أشهر قابلة للتجديد.
وتضطلع اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة
اإلرهاب بعدة مهام ،من بينها إصدار املباد
التوجيهيــة الكفيلــة بال ّتوقي من اإلرهاب
ومكافحته ،واملســاعدة عىل وضع الرامج
والسياسات التي تهدف إىل منع اإلرهاب.
كام تعمل عــىل متابعــة وتقييم تنفيذ

قــرارات الهيــاكل األمميــة املختصة ذات
الصلــة مبكافحــة اإلرهــاب ،يف إطــار
حرص تونس عــىل الوفــاء بالتزاماتهــا
الدوليــة ودعم املجهود الدويل يف مكافحة
اإلرهاب.
وتقــوم اللجنــة باتخاذ قــرارات تتعلق
بتجميــد أمــوال األشــخاص والتنظيامت
املدرجة باللوائح األمميــة املعدة من لجنة
العقوبات التابعة ملجلس األمن.
كام تعمل عــىل اتخاذ قرارات يف تجميد
أموال األشــخاص والتنظيــامت التي تبني
للجنــة ارتباطهــا بالجرائــم اإلرهابيــة،
باعتبار أن اللجنة مطالبة بـ»تحديد أسامء
األشــخاص والتنظيامت املوجودة بتونس
واملشــتبه يف ارتباطها بالجرائم اإلرهابية
وتعميمها عىل السلط اإلدارية واملؤسسات
املالية».

الـــكـــويـــ ت ــط ــال ــب ــــهــــران بــتــخــفــيـ
حـــــــــدة الــــــتــــــوتــــــر فـــــــي الـــخـــلـــيـــج
دعــا رئيس مجلس الوزراء الكويتي ،الشــيخ صباح الخالد
الصباح ،إيران إىل عدم التدخل يف الشــؤون الداخلية للدول،
مطالبــا طهران بتخفيف حدة التوتر يف الخليج والحفاظ عىل
سالمة املالحة البحرية من أي تهديدات.
وقــال الصباح يف كلمة أمام الدورة الـ 76للجمعية العامة
لألمــم املتحدة مبقــر املنظمة يف نيويــورك« :نجدد الدعوة
للجمهورية اإلســالمية اإليرانية إىل اتخاذ تدابري جادة لبناء
الثقــة للبدء يف حوار مبني عىل احرتام ســيادة الدول وعدم
التدخل يف شــؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر يف الخليج
والحفاظ عىل ســالمة وأمن وحرية املالحة البحرية من أية
تهديدات».
وأضاف« :من القضايا الشــائكة ذات الطابع اإلقليمي ،فلقد
شكل ت كل نظام نزع السالح النووي تحديا ذو طابع وجودي
ألمن واســتقرار املنطقــة ،ونتطلع يف هذا الصدد إىل تضافر
الجهود الدوليــة واإلقليمية إلنجاح مقاصــد املؤمتر املعني
بإنشــاء املنطقة الخالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار
الشــامل األخرى يف منطقة الرشق األوسط والذي سترتأس
دولة الكويت دورته الثانية واملقرر عقدها يف شــهر نوفمر
القادم يف مقر األمم املتحدة بنيويورك».
ويف امللف اليمني ،أكد الصباح أن اســتمرار األزمة اليمنية
ارتبط بكيفيــة التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس األمن
ذات الصلــة ،مجددا موقف الكويت الراســخ بأن الحل الوحيد
لهذه األزمة هو املبني عىل املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
ومخرجات مؤمتر الحوار الوطني وقرارات مجلس األمن.
ويف يتعلــق باألزمة يف ليبيــا ،فقد دعا الصباح يف كلمته
الليبيني إىل تغليب املصالح العليا لبالدهم والحلول الســلمية
النابــذة للعنف ،مؤكدا ورة االلتــزام مبخرجات املؤمترات
الدوليــة وقرارات مجلس األمــن ذات الصلة مبا يضمن عقد
االنتخابات العامة يف موعدها املقرر.
أما يف الشأن الســوري ،فقد أكد الصباح أن استمرار األزمة
الســورية يعد شاهدا عىل غياب اإلجامع واإلرادة الدولية وعىل
التدخالت الخارجية إلطالة أمد هذا النزاع الدامي ،مجددا قناعة
بالده بعدم وجود حل عسكري لهذه األزمة ،وكذلك أهمية العمل
للتوصل لتسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

لــــقــــاء فــــي نــــيــــويــــور بـــيـــن وزيـــــري
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي وال ــق ــط ــري
اجتمع وزيرا الخارجية السعودي ،فيصل بن فرحان ،ونظريه
القطري ،الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين ،عىل هامش
أعــامل الدورة الـــ  76للجمعية العامة لألمــم املتحدة ،يف
نيويورك .وأفادت وكالتا األنباء الســعودية «واس» والقطرية
«قنا» ،بأنه «جرى خالل اللقاء اســتعراض العالقات الثنائية
بني البلديــن ،وعدد من القضايا اإلقليمية والدولية باإلضافة
إىل عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك».
وحرض اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية الســعودي،
عبد الرحمن بن أركان الداود.

الـــجـــزائـــر تـــعـــزز أس ــط ــول ــه ــا ال ــج ــوي
أفاد موقع «مينا ديفانــس» بأن القوات الجوية الجزائرية
طلبت  2طائرة مقاتلة من طراز «وين لون  »2التابعة لرشكة
« »AVICالصينية.
وبحســب املوقع املخت يف الشأن العسكري فإن «القوات
الجوية الجزائرية تحوز حاليا ســتة أنواع من الطائرات بدون
طيار ،أربعة منها طائرات مسرية هجومية».
وأضاف املوقع أن «األسطول الجوي الجزائري سيتعزز بـ 2
طائرة مقاتلة من طراز « »Wing Loong IIمن كة «»AVIC
الصينية».
ومن املتوقع أن تبدأ عمليات التسليم يف نهاية العام الحايل
لتكتمل يف عام  ،2022حسب املصدر نفسه.
وميكــن لهذا النوع من الطائــرات أن يظل يف الجو ملدة 31
ســاعة يف وضع االســتخبارات واملراقبة واالستطالع و 26
ساعة يف الدور الهجومي.

املــــــــــــــــقــــــــــــــــداد يــــــــــــ كــــــــــــد أ ــــــمــــــيــــــة
الــــــــعــــــــ قــــــــات بــــــيــــــن مــــــصــــــر وســـــــوريـــــــا

التقى وزير الخارجية السوري فيصل املقداد
وزير الخارجية املرصي ســامح شكري بعد
ظهــر يوم الجمعة يف نيويورك ،عىل هامش
أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وأكد املقداد أهميــة العالقات بني البلدين،
وخصوصاً يف ظــل الروابط التاريخية التي
تجمعهام.
كام عرض الوزير السوري تطورات األزمة
يف سوريا وأهمية حشد الجهود لحلها واحرتام
سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسالمتها.
وكان املتحــدّ ث باســم الخارجية املرصية
أحمد حاف قــال يف تغريدة يف «تويرت» إن
وزير الخارجية املرصي سامح شكري ونظريه

احــــبــــا

ـــجـــوم جـــــوي ــــد الــســعــوديــة

أعلــن التحالف العريب بقيادة الســعودية
عن إحباط هجوم جوي جديد شــنته جامعة
«أنصار الله» (الحوثيون) عىل اململكة امس.
وذكــر التحالف أن الدفاعات الســعودية
اعرتضت ودمرت طائرتني مسريتني مفخختني

كام أغلق عددا من املوان عىل البحر األحمر ،مبا فيها ميناء
بورتسودان.
ويطالب املجلس األعىل لنظارات البجا والعموديات بشــكل
أســا بإلغاء مسار ق السودان املوقع ضمن اتفاق سالم

أطلقتهام «أنصار الله» باتجاه اململكة ،منددا
بـ «اســتمرار التصعيد الحو العدايئ بتعمد
استهداف املدنيني واألعيان املدنية».
ومل يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجامت
جديدة عىل السعودية.

روس :الــسـ م الخيار ا فــضــل ل عوب املنطقة
قال املبعــوث األمرييك الســابق لعملية
السالم يف الرشق األوسط ،دينيس روس ،إن
هناك طريقني يف الرشق األوســط ،مؤكدا أن
خيار السالم هو األفضل لشعوب املنطقة.
وأضــاف روس أن الطريق األول يقوم عىل
البنــاء فيام يعرف مبحــور «املامنعة» ،وهو
يبقي املنطقــة يف نزاع دائم ،بحكومات غري
فعالة ال تلبي طموحات شعبها.
وقال إن هناك طريق آخر هو طريق السالم
يحســن الحكومة والتعايش ويخلق مستقبل
أفضل ومينح فرصا للشباب.
وشــدد عىل أن التعامل مع مسألة السالم
يحتاج أمرين ،أحدهام من الحكم من الشعب،
أي مــن القيادة إىل املواطنــني ،والثاين من
الشعب إىل القيادة.
وقال إنه ينبغــي أن يكون هناك عمل عىل
املســتوى الشــعبي عر برامج تحسني حياة

النــاس ،كام نريد من جهــودا من الحكومة
نحو الشعب.
وتابع« :آمل أن يعظي هذا املؤمتر األمل إىل
الشعوب ،وسيجعل الحكومات ان تفكر فيام
تفعلــه وتفكر يف التعــاون فيام بينها وبني
الشعب».
وكان دينيس روس يتحدث عن مشاركته يف
أمام مؤمتر السالم واالسرتداد ،الذي عقد يف
مدينة أربيل ،عاصمة إقليم كردستان العراق.
ودعا أكرث من  300شــخصية عراقية ،مبن
فيهم شــيو عشــائر إىل بناء عالقات بني
العراق وإرسائيل ،يف أول نداء من نوعه.
ونظم املؤمتر مركز اتصاالت السالم ومقره
نيويــورك وتنــاول قضية تدشــني عالقات
دبلوماســية بني إرسائيل والــدول العربية
والتقارب بني املجتمعات املدنية ،وفق «فرانس
برس».

املــــــــغــــــــرب يــــتــــســــلــــم ــــلــــبــــيــــة أولــــــــى
ّ
ّ
تــــركــــيــــة
مــــــســــــيــــــرات مــــقــــاتــــلــــة
مـــــــن

تسلّم املغرب يف منتصف
شهر أيلول الجاري ،طلب ّية
أوىل من الطائرات الرتك ّية
املقاتلــة بــدون ط ّيار من
طــراز «بريقــدار يت يب
 ،»2وفق ما نقلت وســائل
إعــالم محلّية عــدّ ة عن
منتــدى «فار-مــاروك»،
وهو صفحة غري رســم ّية
للق ّوات املســلّحة املغرب ّية
عىل «فيسبوك».
وكانت الرباط طلبت يف
نيســان  13طائرة من هذا
الطراز «يف إطار مسلســل
تطوير وتجديد ترســانة الق ّوات املسلّحة
امللك ّيــة ،ح ّتــى تكون عــىل أعىل درجات
الحداثــة والكفــاءة والجاهز ّية ملواجهة
كا فّــة األخطار» ،حســب منتــدى «فار-
املتخص .
ماروك»
ّ
ويف أعقــاب العقد الذي وقّع مع كة
«بايــكار» الرتك ّية بقيمة  70مليون دوالر،
وهــو رقم تداولته الصحافة املحلّية ،خضع
عســكريّون من املغرب لرنامج تدريبي يف
تركيا خالل األسابيع الفائتة ،وفق املنتدى.
ويأيت تســلّم هذه الطلب ّية يف ســياق
أزمة دبلوماســ ّية بــني الجزائر واملغرب،
الق ّوتني الجارتني واملتنافستني.

ا ـــــــــــــــ ق أنـــــــــبـــــــــوب الـــــــنـــــــفـــــــط بــــــعــــــد مـــــــــوانـــــــــ ومـــــــــطـــــــــار بــــــــورتــــــــســــــــودان
أغلق أفراد ينتمون للمجلس األعىل لنظارات البجا والعموديات
خط أنابيب البرتول عند منطقتي دهنت وهيا ( قي السودان)،
يف سياق تصعيد املجلس احتجاجاته عىل مسار الرشق ضمن
اتفاقية السالم ،وللمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش.
وقــال القيادي يف املجلس األعىل لنظــارات البجا ( قي
البــالد) محمد أوشــيك -لألناضول -إنــه يف إطار خطتنا
التصعيديــة أغلقنا أنبوب النفط الذي ينقل البنزين والغازولني
إىل العاصمة الخرطــوم يف محطة هيا بوالية البحر األحمر
( ق).
وأضــاف أن لدينا خطوات تصعيدية أخرى تشــمل كوابل
اإلنرتنــت واالتصــاالت يف البحر األحمر طاملا ليســت هناك
مبادرات للحل من قبل الحكومة.
وكان املجلس األعىل لنظارات البجا والعموديات قد أعلن يف
 17أيلول الجاري إغالق عدد من الطرق التي تربط ق السودان
بباقي مناطق البالد.

الســوري فيصل املقداد بحثــا عىل هامش
مشــاركتهام يف اجتامعات الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف نيويورك ســبل إنهاء األزمة
يف سوريا.
وأشار املتحدّ ث إىل أن شكري واملقداد التقيا
يف مقر البعثة املرصية يف نيويورك ،من دون
تقديم املزيد من التفاصيل.
وقبل اللقاء الذي يعدّ األول من نوعه خالل
األزمة يف سوريا ،اســتقبل الوزير السوري
عدداً من الوزراء العرب واألجانب يف نيويورك.
كــام التقى نظريه الصومايل إســامعيل ولد
الشــيخ أحمد .وأمــس ،التقى وزير خارجية
األردن أمين الصفدي.

جوبا.
كام يطالب بحل الحكومة الحالية ،ويلوح بحق تقرير املصري
لرشق السودان.
وكان املجلــس األعىل لنظــارات البجا والعموديات قد أعلن
اإلقفــال التام للطريق املؤدي إىل مدينة بورتســودان ( قي
البالد).
وقال املجلس إنه ســيمنع عبور الســيارات والحافالت من
مدينة بورتســودان وإليها عند منطقة العقبة ،لكنه باملقابل
أعلــن عن رفع جزيئ لإلغالق عن مطار بورتســودان ملدة 72
ساعة.
وأمس الجمعة ،شــن رئيــس املجلس األعىل لنظارات البجا
والعموديات محمد األمني ترك هجوما عنيفا عىل رئيس الوزراء
عبــد الله حمدوك وطالبه باالســتقالة ،قائال إن عىل حمدوك
محاكمة من يتهمهم مبحاولة االنقالب الفاشــلة أو االعرتاف
للشعب واملجتمع الدويل بالكذب.

يذكــر أنه لطاملا ســاد التوتّر العالقات
بني الجزائر واملغرب ،خصوصاً عىل خلف ّية
ملف الصحراء الغرب ّية ،فيام تدعم الجزائر
ّ
الجبهة الشــعب ّية لتحرير الساقية الحمراء
ووادي الذهب «بوليســاريو» التي تطالب
باستقالل اإلقليم.
الخاصة التي
وكانــت كة «بايكــر»
ّ
يديرها أحد أصهــار الرئيس الرتيك رجب
طيب إردوغان قد صدّ رت خالل الســنوات
الفائتــة طــراز «بريقــدار يت يب  »2إىل
أوكرانيا وقطر وأذربيجان.
ويســتخدم املغرب طائــرات بال طيار
ألغــراض اســتخبارية وملراقبة حدوده،
وفقاً لخراء عســكريني محليني.

انفجار فــي مقدي و و ال ـ ــبــاب» تتبنى
وقع تفجري انتحاري ،أمس السبت ،قرب القرص الرئا يف
العاصمة الصومالية مقديشو ،أسفر عن مقتل  8أشخاص عىل
األقل وإصابة  9آخرين ،وفقاً للتلفزيون الرسمي الصومايل.
ورصح املتحدث باسم الرشطة ،عبد الفتاح آدم حسن ،بحسب
جر صباحاً
وكالة األنباء الصومالية الرســمية ،بأن انتحارياً ف ّ
سيارة مفخخة عند تقاطع نقطة تفتيش يف مديرية حي حمر
ججب يف العاصمة مقديشو.
وقــد أعلنت حركة «الشــباب» الصومالية املرتبطة بتنظيم
«القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم ،وقالت إنها استهدفت «موكباً
يقل مسؤولني حكوميني جنويب البالد» ،مشري ًة إىل أن الهجوم
ّ
«أســفر عن مقتل ســبعة جنود بورونديني وتدمري مدرعة»،
بحسب موقع «..»Somali Guardian
وجــاء يف البيان الذي أصدرته« :أحــد مقاتلينا نفذ عملية
استشــهادية ،واســتهدف نقطة تفتيش أمنية تابعة للقرص
الرئا الصومايل» .وأضاف البيان« :العملية أسفرت عن مقتل
مسؤولني وجنود حكوميني».
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سباق الخيل ــ دوليات ــ مبوب
أيلـ ـ ـ ــول 0

سـ ـ ـ ــباق الخيـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن ميـ ـ ـ ــدان بيـ ـ ـ ــروت الخميـ ـ ـ ــس

اعداد  :لوران ناكوزي

الشوط االول  -املسافة  1 00مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 1000مرت

جائزة الال للبواين التي مل تربح بعد وعمرها  3سنوات الوزن  5كيلو مع تخفيض لالفراس
والخيل التي مل تركض بعد

جائزة عانا للبواين التي مل تربح بعد والرابحة ســباقا واحدا
وعمرها ســنوات الوزن  52كيلــو مع زيادة كيلو للبواين
الرابحة سباقا وتخفيض لالفراس
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اقدر :صقر العرب ـ امري الشامل ـ حفار
املضامر :صقر العرب ـ شم الهوا ـ امري الشامل
صقر العرب :آن االوان ان يفوز بسهولة بعد خسارته ثالث مرات متتالية ،آخرها يف الحفلة
االخرية بعد ان تفوقت عليه اوليشــكا بفارق رقبة فقط ،ســينترص باذن الله يف هذا الشــوط
وبعدها سيحال حتام اىل راحة طويلة...

الشوط الثاين  -املسافة 1000مرت

جائزة الخيارة للبواين التي مل تربح بعد وعمرها  3سنوات الوزن  5كيلو مع تخفيض لالفراس
والتي تركض للمرة االوىل
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اقدر:رجوى ـ فيحاء ـ ميس
املضامر :فيحاء ـ رجوى ـ
رجــوى :ما زال ســباقها الثاين ماثالً يف االذهان يوم خــ ت بفارق انف من الفافوري
«محسوم» وعىل نفس مسافة اليوم .ال يوجد يف شوطها من هو احق منها باحراز النرص ،واذا
وجد من ينافســها فعىل األكيد ســتكون الفرس «فيحاء» التي ظلمها خيالها كثرياً يف سباقها
االول ،واألخري واكتفى لها باملركز الثالث ،وراء «محسوم» ورجوى.

حل القم ر بقي ادة عدن ا الواعي ة ال يقه ر وال
يناف اح د م ن رف ا اس طبله وال و كل ه مل روا
دب ور و و ا ح لل و ال همل و و ورة حل وة
رة وم روا دب ور وروجي ه ال ر
م ع الي اس
واال ح اب
الري فارو
واالم ة سارة التي
ي اليوم بجهو ية
را ة وقابلية
للهد بدو منا ع
والري فارو عند
اليوم ن ين ب قر
ال رب واالم ة
سارة ان ا الله

كـــريـــات عــــبــــرت ...مــنــذ
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حلف القمر :يعود ويلتقي مبنافسته املظلومة «النعامة» ولكن هذه املرة غري مطلوب منه
توصيل احد ،لذا ستكون املباراة عادلة ولن يتهاون الخيل عدنان مجدداً ...يف قيادته اكراماً لعني
احد وخوفاً من وجود لجنة صارمة ومتكاملة...

عــامــا

أكــد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان،
قدما يف اء منظومات
نية بالده املــ
«إس » 00-الصاروخية من روسيا ،مشددا
عــىل أن «أحدا لن يتدخــل يف اختيار أنواع
األنظمة الدفاعية التي نشرتيها».
جاء ذلك يف ترصيحات أدىل بها أردوغان
يف مقابلة أجرتها معه شبكة « .يب.إس»
األمريكية وتم بث أجزاء منها امس الســبت
قبل أن تبث كاملة اليوم األحد.
وقال الرئيس الرتيك ردا عىل طلب التعليق
عىل ترصيحات روسية بأن أنقرة تنوي اء
مزيد من الصواريخ «إس » 00-منها« :لقد
حــت كل يشء للرئيس بايدن» ،مشــريا
إىل أن رفــض الواليات املتحدة بيع منظومة
«باتريــوت» األمريكية لرتكيا دفع حكومته
إىل اء املنظومات الروسية الصنع كبديل.
وقــال« :لقد طلبنا بيع باتريوت لنا ،لكننا
مل نحصــل عليها ..أنت ال تعطيني باتريوت،
وقــد أحصل عىل أنظمــة دفاعية من دول
أخرى .ال أحد يســتطيع التدخل يف هذا».
وعندما ســألته املراســلة اإلخبارية لـ

« .يب.إس» مارغريت برينان عام إذا كان
ذلــك يعني أنه ينوي فعال اء دفعة أخرى
مــن صواريــخ «إس  ،» 00قال أردوغان
«نعم ،بالتأكيد» ،وأضــاف« :لن يتمكن أحد
يف املســتقبل أن يتدخــل يف ما يتعلق بنوع
األنظمــة الدفاعية التي نحصل عليها ،ومن
أي دولة ،وعىل أي مستوى».
وردا عــىل ســؤال عــام إذا كان يدرك أن
الواليات املتحدة لن يكون بوســعها الوثوق
برتكيا بعد كل ذلــك ،قال أردوغان« :إذن أنا
آسف ..هذه هي الكلامت التي سأجيب بها»،
متسائال« :من سيشــارك املخاطر املتعلقة
بأمننا كيف ســنتخذ اإلجــراءات الالزمة
يف ظل املخاطر األمنية هل نتوقع تســليم
أنظمــة دفاعية من تلك الدول التي ال تعطينا
إياها ».
والجمعة اتهم أردوغان إدارة بايدن بدعم
«حزب العامل الكردســتاين» يف ســوريا،
مشــريا إىل أن العالقات بني بالده والواليات
املتحدة شهدت تطورات سلبية غري مسبوقة
منذ تويل بايدن مقاليد الحكم.
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وادي الكرم وخياله فاروق مع مالكيه املركيز نبيل فريج
واالغا عبده سويدان واملضمر محمد زيدان ونجله ..وادي
الكــرم ضارباً حامي االلوان بقيادة الخيال ابو شــفيق،
وامــري الليل بقيادة الخيــال ابراهيم وقاصد خري بقيادة
الخيال سامر.

دول العامل عىل دعم الحكومة الحالية
يف أفغانســتان ومســاعدتها عىل
تحقيق االســتقرار ،ألن هذا سيعود
بالخري عىل الجميع.
ويف ترصيحــات أخــرى ملجلــة
«نيوزويك» ( )Newsweekاألمريكية
قال خــان إن حركة طالبان ميكن أن
تكــون يكا للواليــات املتحدة يف
عملية إرساء السالم بأفغانستان.
وأشــار إىل ورة تضافر جهود
املجتمع الــدويل لضامن منع حدوث
فشل يف العملية الــــسياسية يف
كابل ،الفتا إىل أن واشــنطن تعاونت
بشكل مبا مع طالبان يف عمليات
اإلجالء من أفغانســتان ،وأنها ميكن
أن تعمل مــع الحكومة الجديدة يف
أفغانســتان لتعزيز املصالح املشرتكة واالستقرار
اإلقليمي.
ويف سياق آخر ،طالب كبري الجمهوريني يف لجنة
العالقــات الخارجية مبجلس النواب مايكل ماكول
إدارة بايدن بإطالع الكونغرس عىل تقارير املخابرات
والرقيات الدبلوماسية عن أفغانستان خالل الفرتة
التي سبقت انسحاب القوات األمريكية.
ووصــف ماكول تقييامت املخابرات والرســائل
الدبلوماسية لتلك املرحلة بأنها معلومات ورية
ملعرفــة كيف انعكســت عــىل ســيناريو عملية
االنسحاب.
وأمهــل كبري الجمهوريــني إدارة بايدن  30يوما
لتقديم هذه التقارير إىل الكونغرس.

اعتقال أعضاء بالحزب ال يوعي الروسي

أعلن املكتب اإلعالمي للحزب الشــيوعي الرو  ،امس ،أن
الحزب أجرى عدة اعتقاالت يف صفوف أعضائه والناشطني ليل
الجمعة يف موســكو ،من الذين شاركوا يف اعتصام مع نائب
مجلس الدوما الشيوعي فالريي راسمني ،احتجاجاً عىل نتائج
االنتخابات الرملانية.
وكان من بني املعتقلني مرشــحون ملجلس الدوما ،فضالً عن
نائب فاعل يف مجلس الدوما ملدينة موسكو.
باإلضافة إىل ذلك ،وضعت الرشطة حراســة يف مقر لجنة
مدينة موســكو للحزب الشــيوعي ،وبالقرب من املنزل الذي
يعيش فيه ســكرتري اللجنة الحزبية ملدينة موسكو ،املرشح
ملجلس الدوما نيكوالي فولكوف.
وتأيت هذه االعتقاالت ،بعد تحذيرات السلطات األمنية للحزب
الشــيوعي بأنها «ســتمنع تنظيم أي احتجاجات يف موسكو
امس ،وستتخذ االجراءات الالزمة بحق مخالفي القوانني».
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اقدر :بيارق ـ اس  600ـ سيف النار
املضامر :سيف النار ـ الحبيب ـ بيارق ـ اس 600
بيارق :عائد من راحة اربعة اشــهر ،احيل اليها بعد خســارته غري املقبولة بقيادة الخيال
«بدر» حني اكتفى له باملركز الثاين وراء الجواد املحدود «الحبيب» عىل األرجح لن يســلم رأســه
ابو حسني لنفس الخيال وسيختار له الخيال املناسب للفوز بشارع عىل منافسيه....

1ـ صقر العرب ـ امري الشامل ـ شم الهوا
2ـ رجوى ـ فيحاء ـ ابن السعد
3ـ حلف القمر ـ النعامة ـ محبوب سارة
ـ سيسيليا ـ غضنفر ـ االمرية سارة
5ـ سيف النار ـ بيارق ـ اس 600

طالبان أو شــبكة «حقاين» املشمولتني بالعقوبات
األمريكية إذا كانت هذه املعامالت ورية لجهود
توصيل املساعدات اإلنسانية.
ويســمح الرتخيــ الثاين ببعــض املعامالت
املرتبطــة بتصدير وإعادة تصدير املــواد الغذائية
واألدوية وغري ذلك إىل أفغانستان.
من جهة أخرى ،قال املتحدث باســم وزارة الدفاع
األمريكية جون كرييب إنه ال يوجد اتفاق مع طالبان
عىل عدم اســتخدام األجواء األفغانية يف عمليات
مكافحة اإلرهاب.
وأكــد كرييب  -خالل مؤمتــر صحفي -أن بالده
تحتف بقدراتها للم قدما يف مثل هذه العمليات.
من جانبه ،حث رئيس الوزراء الباكستاين عمران
خان -يف كلمته أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة-

أردو ــــــــــــــــــان يــــــ كــــــد عــــــزمــــــه مــــواصــــلــــة
شــــراء مــن ـ ــومــة صـــواريـــ «إس » 00-الــروســيــة

االمرية ســارة :عىل األغلب ســتدافع عن حظها الكبري بحرية عند مضمرها الجديد الريس
فاروق آدم ...بخالف ســباقاتها االربعة األخرية حيث مل يكن مطلوبا من خيالها اظهار قوتها
الحقيقية بعكس سباق اليوم حيث نراها متثل مع رفيق اسطبها «ابو امري» الح الرئييس يف
شوطهام.

الدفتــــــر يقــــــدم :

بــــاكــــســــتــــان تـــــدعـــــو املــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي إلــــــــى دعــــــــم ــــالــــبــــان
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان  :تـــــفـــــجـــــيـــــرات جــــــــديــــــــدة فــــــــي جــــــــــ ل بــــــــاد
قالــت مصادر محلية إن اثنني من
أفراد األمن قتــال وأصيب إضافة
إىل مدنيني يف تفجري عبوة ناســفة
مبدينة جالل آباد ( ق أفغانستان).
من جهة أخرى ،حثت باكستان دول
العــامل عىل دعم حكومــة طالبان
لتحقيق االستقرار يف البالد.
فقــد أوضحت مصــادر محلية
أن عبوة ناســفة عــن بعد عىل أحد
الطرق استهدفت سيارة تابعة لجهاز
االســتخبارات يف شارع أمري شهيد
بالحي األول يف املدينة ،كام ســمع
إطالق نار بعد عملية التفجري.
وأفــادت املعلومات بــأن حركة
طالبان والرشطة ينترشان باملنطقة،
يف محاولة لتمشيطها والبحث عن
مرتكبي التفجري.
ومل تعلن أي جهة مســؤوليتها عن التفجري ،لكن
تنظيم الدولة اإلســالمية -الــذي تبنى تفجريات
مامثلة يف مدينة جالل آباد األســبوع املايض -قال
إنه سيواصل هجامته يف املدينة ،وال سيام أنها تعد
معقال له.
ومهدت الواليــات املتحدة الطريــق أمام تدفق
املســاعدات إىل أفغانســتان رغم متسكها بإبقاء
العقوبات عــىل حركة طالبان ،فقــد قالت وزارة
الخزانة األمريكية إنها أصدرت ترخيصني عامني.
ويتيح أحــد الرتخيصني للحكومــة األمريكية
وللمنظــامت غــري الحكومية وبعــض املنظامت
الدولية -مبا فيها األمم املتحدة -إجراء معامالت مع

اقدر :االمرية سارة ـ ابو امري ـ سيسيليا
املضامر :سيسيليا ـ االمرية سارة ـ ابو امري ـ غضنفر
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اقدر :حلف القمر ـ النعامة ـ مرعب
املضامر :حلف القمر ـ النعامة ـ محبوب سارة

سيسيليا
الحوت

جائزة القرعون للخيل التي ربحت 3ذ 7سباقات مسنة الوزن  52كيلو مع بناليتيه وتخفيض
للبواين

جائزة عميق للخيل التي ربحت 1ذ 3ســباقات وعمرها ســنوات الوزن  52كيلو مع بناليتيه
وتخفيض لالفراس
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الشوط الخامس ـ املسافة 1 00مرت
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تــــــبــــــدأ الــــحــــفــــلــــة تــــــمــــــام الـــــســـــاعـــــة الـ ــثـ ــانـ ــيـ ــة
وصــبــا اال ــنــيــن النتائج ومــوعــد تــاري ـ الحفلة القادمة
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ريــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــة

بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان فـــــي كــــــرة الـــــقـــــدم  -املــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة :
فـــــوز الــحــكــمــة وشــــبــــاب الـــســـاحـــل وتــــعــــادل ال ــع ــه ــد مــــع ال ــب ــرج
تعادل فريقا العهد والرج بنتيجة  1-1يف املباراة التي جرت
عىل ملعب صور ضمن منافســات الجولة الثالثة من دوري
الدرجة األوىل اللبناين.
وشهدت املباراة تسجيل الرج للهدف األول يف الدقيقة 22
عر حسن املهنى  ،وسجل العهد هدف التعادل يف الدقيقة 53
عر محمد قدوح  ،حيث سعى الفريقان لتسجيل هدف الفوز
يف باقي األوقات لكن التعادل كان سيد املوقف.
ورفع العهد رصيده إىل نقاط مع مباراة مؤجلة ،يف حني
رفع الرج رصيده إىل  5نقاط يف املركز الثالث.
وســتقام املباراة املؤجلــة للعهد يف  30أيلــول الجاري،
مبواجهة شــباب الرج  ،عىل أن يحدد االتحاد اللبناين لكرة
القدم مكان وتوقيت املباراة يف وقت الحق.
واقتن الحكمة فوزا مثريا من أمام التضامن صور بنتيجة
 0-1يف املباراة التي جرت عىل ملعب صور البلدي.
وشهدت املباراة تسجيل الالعب حسن ترمس لهدف املباراة
الوحيد يف الدقيقة  ، 2وذلك بعدما افتك أسعد سبليني الكرة
من بيت أقدام دفاعات التضامن ومرر لالعب حســن ترمس
الذي سدد كرة صاروخية سكنت شباك الحارس محمد سنتينا.
وحاول التضامن صور العودة إىل املباراة حيث أهدر العبوه
عدة كرات ســانحة للتسجيل ،وسط متاسك دفاعات الحكمة
وحارسه إبراهيم مو .
ورفع الحكمة رصيده إىل  6نقاط يف املركز الثالث ،يف حني
تجمد رصيد التضامن صور عند نقطتني.
وتابع شــباب الســاحل نتائجه املميزة ،بفوزه الكبري عىل

من مباراة التضامن ور والح مة
طرابلس بنتيجة  ،1-يف مباراة كان بطلها فضل عنرت.
وشهدت املباراة افتتاح شباب الساحل للتسجيل يف الدقيقة
 28عر فضل عنرت ،ومن ثم عاد نفس الالعب وســجل الهدف
الثاين يف الدقيقة .2+ 5
وأضاف عنرت الهدف الثالــث يف الدقيقة  ،57ليكمل تألقه
ويسجل الهدف الرابع يف الدقيقة .83
وســجل طرابلس هدف تقلي الفارق يف الدقيقة 5+90
عر عبدالله عيل.
ورفع شباب الساحل رصيده إىل  7نقاط يف صدارة الدوري،
يف حني تجمد رصيد طرابلس عند نقطة يتيمة.

الـــــبـــــطـــــوالت ا وروبــــــــيــــــــة املـــحـــلـــيـــة فــــــي كـــــــرة الــــــقــــــدم :
ســيــتــي يـــثـــ ر مــــن ت ـ ــيــلــســي وخـــــســـــارة ي ــون ــاي ــت ــد وأتــلــتــيــكــو
حقق مانشســرت ســيتي انتصــارا ينا عــىل مضيفه
تشيليس ( ،)0-1أمس السبت ،يف إطار الجولة السادسة من
الرميريلي  ،عىل ملعب ستامفورد بريدج .وسجل هدف املباراة
الوحيد ملانشسرت سيتي ،غابرييل جيسوس ،يف الدقيقة ،53
ليثأر الضيوف من البلــوز الذين هزموهم بنفس النتيجة ،يف
نهايئ دوري أبطال أوروبا ،املوسم املايض.
وبهذا االنتصار رفع مانشسرت سيتي رصيده إىل  13نقطة،
يف صدارة جدول الرتتيب ،وهو نفس رصيد تشيليس ،صاحب
املركز الثالث ،والذي يتأخر عن السيتي بفارق هدف واحد.
وصعق أستون فيال مضيفه مانشسرت يونايتد بالتغلب عليه
بهدف دون رد ،يف املباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد.
وســجل هدف أســتون فيال الوحيد كورتنــي هاوس يف
الدقيقة ( .)88وبتلك النتيجة رفع أستون فيال رصيده إىل 10
نقاط لريتقي إىل املركز السابع ،بينام تجمد رصيد مانشسرت
يونايتد عند  13نقطة يف املركز الرابع.
ويف باقي النتائج ،فاز ايفرتون عىل نوريتش سيتي (،)0-2
ووســت هام يونايتد عىل ليدز يونايتد ( ،)1-2وتعادل ليسرت
سيتي مع برينيل ( ،)2-2وواتفورد مع نيوكاسل (.)1-1

} اسبانيا }

ســقط أتلتيكو مدريد يف فخ الخســارة أمــام مضيفه
ديبورتيفو أالفيس صفر  ،1 -خــالل املباراة التي جمعت بني
الفريقــني أمس الســبت ،يف الجولة الســابعة من الدوري
اإلسباين .ويدين أالفيس بالفضل يف هذا الفوز لالعبه فيكتور
الكوارديا الذي سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة الرابعة.
وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند  1نقطة يف املركز الثاين،
ليفشل يف انتزاع صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت ،فيام حصد
أالفيس أول ثالث نقاط له يف الدوري هذا املوسم محتال املركز
التاسع عرش قبل األخري .وهذه هي الخسارة األوىل ألتلتيكو
مدريد يف الدوري هذا املوسم مقابل الفوز يف أربع مباريات
والتعادل يف مباراتني ،فيام أصبح هذا الفوز هو األول ألالفيس
مقابل الخسارة يف خمس مباريات.
اقتن

} أملانيا }

باير ليفركوزن وصافة الدوري األملاين ،بفوزه عىل

ضيفه ماينز -1صفر أمس السبت ،يف املرحلة السادسة من
البوندسليغا.
وتلقى فولفسبورغ هزميته األوىل هذا املوسم وسقط أمام
مضيفه هوفنهايم (.)3-1
ولقن اليبزي ضيفه هريتا برلني درسا قاسيا وفاز عليه 6
صفر.ويف باقي املباريات فــاز يونيون برلني عىل أرمينيا بيلفيلد
 - 1صفر ،وتعادل آينرتاخت فرانكفورت مع كولن .1-1
ويدين ليفركوزن بالفضل يف هــذا الفوز لفلوريان فريتز
الذي سجل هدف الحسم يف الدقيقة .62
وعىل ملعب راين نيكار أرينا ،تقدم فولفسبورغ بهدف عن
طريق ريدل باكو يف الدقيقة  25لكــن هوفنهايم رد بثالثة
أهداف بواقع هدف يف الشــوط األول وهدفني يف الشــوط
الثاين.
وأدرك أنــدري كراماريتش التعــادل لهوفنهايم يف الثواين
األخرية من الشــوط األول ثم أضاف كريســتوف باومغارترن
وبافل كيدرابك الــــهدفني الثــاين والثالث يف الدقيقتني 73
و.81
الفوز رفع رصيد هوفنهايم إىل  8نقاط يف املركز التاســع
وتوقف رصيد فولفســبورغ عند  13نقطــة يف املركز الثالث
بفارق األهداف خلف ليفركوزن الوصيف وبفارق  3نقاط خلف
بايرن املتصدر.
وعىل ملعب ريد بول أرينا ،تقدم اليبــزي عىل هريتا برلني
بثالثية يف الــــشوط االول ثم أحرز مثــــلها يف الشوط
الثاين.
وافتتح كريستوفر نكونكو التسجيل لاليبزي يف الدقيقة
 15ثم أضاف يوسف بولسن الهدف الثاين يف الدقيقة  23ثم
سجل نوردي موكييل الهدف الثالث يف الدقيقة . 5
ويف الشــوط الثاين أحرز إمييل فورســرغ الهدف الرابع
يف الدقيقة  60ثم ســجل نكونكو الهدف الثاين له والخامس
لاليبزي يف الدقيقة  ،70قبل أن يختتم أمادو هايدار التسجيل
يف الدقيقة .77
الفوز رفــع رصيد اليبزي إىل  7نقــاط يف املركز العا
بفارق نقطة واحدة عن هريتا صاحب املركز الحادي عرش.

ليفانتــــــي بوابة برشــــــلونة للعودة إلى املنافســــــة على لقــــــب «الليغا»
يعود برشــلونة لجامهريه يف ملعب كامب نو اليوم األحد،
وذلــك عندما يســتضيف ليفانتي ضمن منافســات الجولة
السابعة من الدوري اإلسباين.
ويســعى الفريق الكاتالوين للخروج مــن كبوته وإيقاف
نزيف النقاط بعدما غاب عن االنتصارات خالل آخر  3مباريات
له بكافة البطوالت.
وعىل مســتوى الليغا ،سقط البارسا يف فخ التعادل خالل
آخر جولتني أمام غرناطــة ( )1-1وقاد بدون أهداف ،مام
جعله يف املرتبة السابعة بجدول الرتتيب برصيد  9نقاط بعد
خوضه  5مباريات.
من جانبها ،أفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية
بأن برشلونة يسعى لتحســني نتائجه يف «كامب نو» بعدما
اكتفى بانتصارين فقط يف آخر  7مباريات عىل ملعبه.
وســتكون مواجهة ليفانتي هي آخر مباريات البارسا يف
كامب نو قبل فرتة التوقف الــدويل يف ترشين األول املقبل،
حيث سيخوض مواجهتيه التاليتني خارج أرضه ،ضد بنفيكا
الرتغــايل يف دوري أبطــال أوروبا ،ثم يخــرج لالصطدام
بأتلتيكو مدريد يف العاصمة اإلسبانية.
ويطمح رجال املدرب الهولندي رونالد كومان الســتغالل
سجل ليفانتي اليسء يف زياراته الـ 19لكامب نو ،حيث تذوق
طعم الهزميــة يف كافة تلك املواجهات ،مام يفتح الباب أمام
البارسا الستعادة نعمة االنتصارات من جديد.
رغم ذلك ،يأمل ليفانتي يف السري عىل خطى غرناطة ،الذي
كان يف طريقه للفوز عىل برشلونة يف «كامب نو» األسبوع
املايض ،لكن البلوغرانا خطف تعادال قاتال يف الدقائق األخرية.
يختلف ظهور فريق برشلونة اإلسباين يف النسخة الحالية
للدوري اإلســباين عن املواســم الســابقة من حيث النتائج
واألداء .إذ تعادل بشــق األنفس مع غرناطة ،جاء بعد خسارة
مذلة يف معقل كامب نو بثالثية مع الرأفة من بايرن ميونيخ
األملاين يف افتتاح مجموعات دوري أبطال أوروبا.
الفريق املتوج بالدوري اإلســباين  10مرات يف عهد نجمه
الســابق ليونيل مييس املنتقل مؤخرا لصفوف باريس سان

رونالد كوما
جريمان ،يحتل حاليا املركز السابع يف جدول ترتيب البطولة
بنقطتني ،فيام يتذيل قاع مجموعته يف دوري أبطال أوروبا.
وبتحليل املستوى الذي وصل إليه الفريق يف املوسم الحايل،
تحت قيادة املــدرب الهولندي رونالد كومان ،بات مســتبعدا
املنافسة عىل لقب الدوري ،لعدة أســباب أوضحتها «ماركا»
اإلسبانية.

} اإلصابات }

يعاين البارسا من غياب أكرث من نجم بسبب اإلصابة أولهم
املهاجم الواعد أنسو فايت الذي حمل قمي ليو مييس.
ويرفض رونالد كومان املخاطــرة بفايت العائد من إصابة
طويلة.
وتضم قامئة املصابــني الفرنيس عثامن دميبيل ،وكالهام
من األســلحة القوية التي يفتقدها برشــلونة لفرتات غري
معلومة.
كام يفتقد برشــلونة النجم األرجنتيني الهداف ســريجيو
أجويرو ،الذي مل يلعب أي دقيقة بقمي الفريق منذ انضاممه
لصفوفه من مانشســرت سيتي يف صفقة انتقال حر ،بسبب
اإلصابة.

ــاولــة  :الــحــكــمــان العقيقي
واملـــــــــــل الـــــــــى الــــــدوحــــــة

غادر الحكامن الدوليان يف كرة الطاولة جوزيف
العقيقي (رئيس لجنة الحكام يف االتحاد اللبناين
للعبة ) وربيــع املل (حامل الشــارة الزرقاء) اىل
العاصمة القطرية الدوحة للمشــاركة يف قيادة
مباريات بطولة آســيا يف نســختها الخامســة
والعرشين.
وجاء اختيار الدوحة الستضافة البطولة القارية
خالل اجتامع املكتب التنفيذي لالتحاد اآلســيوي
ال قيقي واملل قبيل امل ادرة ا
العام الفائت.

قطر

الــقــاصــو  :مــوســم  0 - 0ســيــكــون حــاف ـ
ّ
اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة الــــطــــائــــرة وزع الــــــكــــــ وس واملــــيــــدالــــيــــات
عـــــلـــــى الـــــفـــــائـــــزيـــــن بــــــبــــــطــــــوالت الــــــفــــــ ــــــات الــــعــــمــــريــــة

وزّع االتحــاد اللبناين للكرة
الطائرة الكؤوس والجوائز عىل
الفائزين والفائــزات ببطوالت
لبنان للعــام الجــاري للفئات
العمرية داخــل الصاالت والكرة
الطائرة الشــاطئية خالل يوم
ريايض بامتياز أقيم يف القاعة
املقفلة لنادي الشباب البرتون.
تقــدّ م الحضور رئيــس اتحاد
اللعبة وليد القاصــوف ونائبه
غســان قزيحه واألمــني العام
عصام ابو جودة وامني الصندوق
جوزيف سعادة واملحاسب ناجي كبار الحضور مع ال ا زين ببطوالت الطا رة ال اط ية
باسيل ومدير املنتخبات الوطنية
وعضوي
الدكتور ايــيل مو
االتحاد عساف مهنا (نائب رئيس
نادي الشــباب البرتون) وخليل
كفوري واملدير التنفيذي لالتحاد
اميل جبورورئيس نادي الشباب
البرتون يوسف باسيل واعضاء
الهيئة االدارية للنادي وحشــد
كبري من هواة لعبة الكرة الطائرة
احتشــدوا عىل مدرجات امللعب
ملشاهدة املباراة النهائية ملواليد
 2001-2000للذكــور بقيــادة
الحكمني الدوليني جوزيف خرما
ومع ال ا زين ببطوالت دا ل ال االت
وشــبل غام والتي حسمها
نــادي سبيدبول(شــكا) عىل
حســاب نادي القلمون يف لقاء
شاميل-شاميل بامتياز.
وبذلك أســدلت الستارة عىل
نشــاطات اتحاد الكرة الطائرة
ملوســم  2021-2020وجميع
األعــني مص ّوبة نحو املوســم
املقبل مع عودة «عجلة الدوران»
اىل بطوالت كافة الدرجات وعىل
رأســها بطولة الدرجة األوىل
للرجال والسيدات.

} كلمة القاصوف }

ك س املركز ا و من القا و ا قا د فري سبيدبو

وقبــل عمليــة توزيــع الكــؤوس
وامليداليــات القى القاصــوف الكلمة
التاليــة :نختتــم اليوم موســم الكرة
الطائرة لعام  2021والذي كان موســامً
جيداً عىل الرغم من الظروف السياسية
واالقتصادية والصحية السيئة متطلعني
اىل موسم حافل  2022-2021مع اقرار
روزنامة كافة بطــوالت لبنان من قبل
اللجنة االدارية لالتحاد.
ولقد شــهد العــام الحــايل دورات
تدريبيــة وتحكيمية عــدة اىل جانب
بطوالت الكرة الطائرة الشاطئية للرجال
والسيدات وكافة الفئات العمرية للذكور
واالنــاث وبطــوالت الفئــات العمرية
داخل الصاالت وكانت البطوالت ناجحة
بجميــع املقاييس وشــهدت الحضور
الجامهريي الالفت واملشــاركة الكثيفة
.ولقد بادرنا اىل اطالق مســابقة كأس
الصيف والتي شهدت حضوراً جامهريياً
كبرياً خاصة يف ادوارها النهائية ذكّرتنا
باملهرجانات الصيفيــة التي كانت تقام
يف مختلف األرايض اللبنانية مع األمل
الكبري بأن نشــهد الصيف املقبل عودة
هذه املهرجانات.
ومنذ انتخاب اللجنة االدارية الحالية
يف كانــون األول الفائت وضعنا نصب
اعيننــا رعاية الجيل الناشــ وهذا ما
حصل يف بطوالت الفئات العمرية حيث
هنالك خامات واعدة.
الشكر الكبري لكل من ساهم يف انجاح
نشــاط العام الجاري من كافة اللجان
العاملــة اىل الحكام والجهــاز االداري
لالتحاد واىل الق ّيمني عىل املالعب التي
اســتضافت كافة البطوالت والجامهري
ورجال الصحافة واالعالم.
من هنا أدعو األندية يف كافة الدرجات
اىل البدء بتحضرياتها النطالق املوســم
 2022-2021وباكورته مع بداية شهر
ترشين الثاين املقبل عر بطولة الدرجة
األوىل للرجال.

تحيــة اىل املدربــني والالعبني الذين
شاركوا يف البطوالت املحلية والخارجية.
فالكرة الطائرة لديها خ ّزان ال ينضب من
الالعبني الواعدين أمل املستقبل.
تحية لكم جميعــاً ومروك للفائزين
والفائزات وهارد الك للخارسين.

} النتائج }

ثم وزّع كبــار الحضور الجوائز عىل
الفائزين والفائزات كاآليت:
الكرة الطائرة الشاطئية
 اناث مواليد 2005-200 -1مرينا شيخو الرا الناهي
 -2أنجي اللقيس لني نادر
-3ياسمني تامر سيلني حمزه
مواليد 2007-2006 -1ياسمني تامر  -الرا الناهي
 -2انجي اللقيس لني نادر
 -3نور شاهني لونا خربطيل
 مواليد 2009-2008-1لني نادر الرا الناهي
 -2أنجلينا فرح -لونا خربطيل
 -3صبا كبارة ياسمني مولوي
 ذكور: مواليد 2001-2000بل خويري
 -1عمر ايب كرم
 -2هادي شبيب عامر حفّار
 -3جورج سعد جورج نعمة
 مواليد 2003-2002-1عمر ايب كرم جورج سعد
جايسن النجار
 -2مو مو
 -3جوزيف شاهني هادي شبيب
 مواليد 2005-200 -1جورج سعد الياس بركات
جوم  -هادي شبيب
 -2جاد ن ّ
 -3مجد حمزه عمر حدّ اد
 مواليد 2007-2006-1عيل لبابيدي هادي شبيب
 -2مجد حمزه عمر حدّ اد

 -3جاد ايب كرم الكس نادر
مواليد 2009-2008جار -اليو ق ّزي
-1مارفن الن ّ
 -2مايكل حايك عدنان تامر
 -3طارق شاهني -نقوال مو
الكرة الطائرة داخل الصاالت
 اناث مواليد 2001-2000-1القلمون
 -2بريوت 1875
-3عمشيت
 مواليد 2003-2002 -1القلمون
-2الفيدار
-3بريوت 1875
 مواليد 2005-200 -1القلمون
 -2الفيدار
 -3املنصف
 مواليد 2007-2006 -1القلمون
 -2املنصف
 -3بريوت 1875
 ذكور مواليد 2001-2000 -1سبيدبول شكا
 -2القلمون
-3دير عامر
 مواليد 2003-2002 -1البرتون
 -2قنات
 -3القلمون
 مواليد 2005-200 -1البرتون
 -2القلمون
 -3قنات
 مواليد 2007-2006 -1قنات
 -2القلمون
 -3البرتون

الرا الـــــنـــــا ـــــي نــــجــــمــــة امل ــس ــت ــق ــب ــل
خطفــت الالعبــة
الناشــئة الرا الناهــي
األضــواء خــالل حفل
توزيع الكؤوس والجوائز
عىل الفائزين والفائزات
ببطوالت الفئات العمرية
للكرة الطائرة الشاطئية
اذ صعــدت عىل منصة
التتويج يف ثالث فئات
عمريــة وباملركز األول.
فالرا مــن مواليد 2009
نجحت يف احراز القاب
فئــة مواليــد -200
 2005مــع ابنة خالتها
مرينــا شــيخو بطلة
لبنــان للســيدات للعام
الجــاري مــع والدتها
مريفــت حمــزة وفئة
مواليد  2007-2006مع
زميلتها ياســمني تامر نجمة املستقبل ال عبة الرا النا ي
ومواليــد 2009-2008
التدريبات واملباريات.
مع زميلتها لني نادر.
وســتنرش «الديار» قريباً حديثاً مع النجمة الواعدة الرا
ويبدو ان مرينا شيخو ستشــارك يف مباريات بطوالت
لبنان مع زميلتهــا الجديدة الرا الناهي بعد نحو ســنتني الناهي التي ســتتألق وتلمع حتامً يف سامء الكرة الطائرة
بدالً من والدتها مريفت وفق ما قالت شــيخو لـ «الديار» والكرة الطائرة الشاطئية يف حال مواظبتها عىل التامرين
واعترت أن الرا ينتظرها املستقبل الالمع يف اللعبة بدعم وســيكون ملدينة طرابلس وللبنان «نجمة» جديدة واعدة
مــن والدها محمــد ووالدتها رانيا اللذيــن يواكبانها يف محلياً ودولياً بشهادة املراقبني.

االحد  26أيلول 2021

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
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اعداد  :فيليب شامس
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شــاعر وخطيب جاهيل .كان سيد قبيلته .عا فرتة
حة رأيه .وله
طويلــة من الزمن وإشــتهر بحكمته وص ّ
وقائع تناهز املئتني.
إسمه مؤلف من عرشة حروف .إذا جمعت:
 -10+9+7+8+5منطقة بني الهند وباكستان.
 -8+ +3+5عاصمة أوروبية.
 - +3+ +7شاعر أموي.
 -6+3+8+10دولة افريقية.
 -1+ +9+5نازل وقاتل.
 -8+3+2سهل.
 -5+9+6قام مقام.
 - +10قمح.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:
الســالطني

1ـ عــا
العثامنيني.
2ـ أفعال ،االسم الثاين
لفيلسوف وكاتب فرنيس
راحل ،بيت.
3ـ مــن الرخويــات
البحريــة ،كــة أدوات
رياضية عاملية ،طرد وأبعد.
ـ ذهبــت يف البــالد،
ذهب ،ناقة غزيرة الل .
5ـ أمرض ،رسام فرنيس
راحل ،وكالة أنباء عربية،
مدينة مرصية.
6ـ إلتقطــوا وجمعوا،
قائــد أملاين لقّــب بثعلب
الصحراء ،االســم الثاين
لرئيــس أمــرييك راحل،
عبودية.

7ـ أســد عظيــم ،التي
تقطن قــرب املنزل ،عرب
حل.
ر ّ
8ـ حــرف عطــف ،من
األسامء الحسنى ،سيف.
9ـ ه ّيأ وأعد ،أرصف عىل
التقاعد ،من األقمشة ،أحد
املترصفني.
10ـ النســيان ،مدينة
إيرانية ،شجاع ،للنهي.
11ـ ساحة القتال ،ممثل
مرصي راحل.
12ـ أداة ط ،السجن،
أغراه بال ء ،منخفض.
13ـ اســم ســابق
لجمهوريــة الكونغــو
الدميقراطيــة ،قضــاء
لبناين ،شارع يف بريوت.

الحل السابق
حسون ،سأمهم ،عاد
1ـ ّ
2ـ سمعان الدويهي
3ـ نيد ،أحمر ،زاهرة
ـ أرنون ،راسني
5ـ لعا ،ك ّباس ،إيطاليا
6ـ أو ،م ّيــاس ،خدشــهُ ،
وابور
7ـ منح ،ندين ،تأحون ،ناي

1ـ دولــة افريقية ،حصل
ونال.
2ـ لهو ومرح ،ش ّيدوها ،إسم
موصول.
3ـ يراوغون ،أنثى الصقور.
ي،
ـ زاول العمــل ،أول برش ّ
نوتة موسيقية.
5ـ عائلــة ،إنتــرش الخر،
املنزل.
6ـ ســيف قاطع ،شــؤون
وأمور.
7ـ كــة برتولية ،نتابع
ونواصل ،نقطع بالسكني.
8ـ عتبــت عليهــم ،عطب
وفساد ،هاج الدم.
9ـ غمــد ،زوجــة ،إفتقر
وضاق حاله.

افقيا:

عموديا:

8ـ بد ،ملبك ،كساهم ،له

9ـ معاوية ،األريج ،ردّها
10ـ ل أمهّ  ،مل ،نهامي

11ـ عمة ،لهوها ،ولولت

12ـ ال ،كونا ،نيتشه ،رمرم

13ـ أنتوين كوين ،حامة،

دس

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

1ـ حسن االمام ،عال
2ـ سمري عون ،علامن
3ـ وعدنا ،ح ّبابة
ـ نا ،د ّون ،ك ّو
5ـ نانكني ،يارون
ين
6ـ ساح ،بادل ُتمّ ،
7ـ املراسيم ،هالك
8ـ مدراس ،نبأ
9ـ هو ،كلّموين

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

ال طان
) 22حزيران  23 -متوز)

قد تتخذ قرارا بوضع قامئة مناسبة لبعض
نجاح ورسور .عليك البدء بالتحضريات لعمل
يراود فكرك منذ فــرتة طويلة .تتمتع بالقوة األعامل االضافية .واصل جهودك فأنت اليوم
واالرصار الكايف ملواجهة مشاكلك بوعي كامل تســري عىل درب النجاح .مفاجأة سارة عىل
الصعيد العاطفي.
وحكمة.

االسد
)  2متوز  23 -آب)

العذراء
)  2آب  23 -أيلول)

ال ترتاجــع عن مواقفك التي إتخذتها مؤخرا
أنت رومنيس وابتســامتك تضفي السعادة
عــىل من حولــك .اعتمد اليــوم عىل األمور ألنــك عىل صــواب .فرتة التعــب صارت يف
الجوهرية .تستطيع أن تظهر مواهبك ،ورغبتك نهايتهــا ،فاجمع كل قواك وانطلق بثقة تامة
اىل األمام.
يف استعراض نفسك.

امليزان
)  2أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

قد يدفعك حامســك اىل موقف محرج وقد
حاف عــىل ودّك ل خريــن حتى وإن مل
يبادلوك الشعور نفســه .أفكارك جيدة ولكن تســاعدك قــوة احتاملك عــىل التخل من
ليس هذا هو الوقت املناســب لتطبيقها ،نظرا مضايقات بعض األشخاص الحساد والخبثاء.
أما النتيجة فستكون ملصلحتك.
للظروف الصعبة الحالية.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

تحــاول التغلب عىل مســألة تعرتضك منذ
املســائل الصغرية ستحل بســهولة نظرا
لذكائك الحــا ّد وفطنتك .ال تنقطع عن الرفاق فرتة .افعل ما يجب أن تفعله بطريقتك الذكية
واألصدقاء ،فاتصل بهم ألن االنسان ال يستطيع الخاصة ،وســتجد التقديــر الكبري لصفاتك
وأعاملك الفنية الرائعة.
أن يعيش وحده.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

الهني
10ـ مي زيادة،
ّ
11ـ هاين شاكر ،آت
12ـ ع ّيه ،طه حسني ،شح
13ـ رسا ،واجهوهم
1ـ د ّرة ،لونه ،آل
15ـ يا ،مرمورة
16ـ ابن ،ديلم
17ـ واله ،تر ّد
18ـ يهان ،مس

اختر معلوماتك
1ـ ما إسم امللك الريطاين الذي تنازل عن العر يف 11
كانون األول  1936ليتز ّوج األمريكية واليس سمبسون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ يف أية سنة تم توزيع جوائز نوبل للمرة األوىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أيــة دولــة أوروبية أقيمــت األلعاب األوملبية
الشتوية سنة 1956
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ما إسم الغواصة الريطانية التي غرقت سنة ،1932
وكان عىل متنها  50شخصا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية سنة أعلنت الصني الحرب عىل اليابان وأملانيا
وإيطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ من هو مخرج فيلم أمرييك يف باريس الذي ُعرض
للمرة األوىل سنة 1928
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم الرنوجي الذي وصل اىل القطب الجنويب
سنة 1911
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم انتخاب رينيــه ماهو مديرا عاما
8ـ يف أية ســنة ّ
لليونيسكو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم الجادة التي تقع يف هون كون  ،وتُعتر
الثانية األغىل يف العامل ،علام بأن الجادة الخامســة يف
مدينة نيويورك تعتر أغىل شارع تجاري يف العامل

5
عموديا:

افقيا:
1ـ دولة آسيوية.
2ـ طلب وربح املال.
3ـ نداعب و ازح.
ـ برية ،متشابهان.
5ـ مينحنا ويعطينا.

1ـ مدينــة يف وســط
رسي لنكا.
2ـ ف ّوضوه بـ.
3ـ أشار برأسه.
ـ يعملون إىل.
5ـ صاحــوا ورفعــوا
أصواتهم.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ مانغا.

1ـ مارغو.

2ـ الصنف.

2ـ املجر.

3ـ رم ،جت.

3ـ ن

 ،ر ّو.

ـ غجر.

ـ غ ّنج.

5ـ وروار.

5ـ افتخر.

الحل السابق الختر معلوماتك
1ـ ستيفي غراف.
2ـ تونس.
3ـ محمد عيل رشوان.
ـ جون فليرش.
5ـ الدورة الخامسة يف ستوكهومل.
6ـ سان دييغو.
7ـ عبري.
8ـ مهرجان الكازار.
9ـ شون ماكرايد.

من سبعة حروف:

النجاح املايل يتطلب الثبات وهناك من يعينك
تطور جديد عــىل صعيد العالقة مع األهل
واألقرباء يريح أعصابك .ســتنترص عىل أزمة عىل ذلك .التعب الذي تشعر به هو شعور عابر
مررت بها مؤخرا وســتحصد ار لذيذة من وســريحل قريبا .وفاق واتفــاق مع الحبيب
اللطيف.
عملك واجتهادك.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

10ـ قادم ،خصب ،الجود.
11ـ إسم للعبة طاولة الزهر،
غادرت املكان ،داوى.
12ـ االســم الثــاين لوزير
لبناين سابق ،أركض.
13ـ نردّد القول ،م ّتخذا صفة
الغري.
1ـ عملة آســيوية ،يرفعه
عــن األرض ،أعطــى فــرتة
إضافية.
15ـ طعن بالرمح ،نذكر النبأ.
16ـ ظهر ،نهار وليل.
17ـ أجاوب ،من الزحافات،
أريض.
مقياس
ّ
18ـ فنــان لبناين صاحب
الصورة.

إبن عتيق

3

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

حيوية جيدة وانســجام عائيل مريح .عليك
للبت يف قرارات مستقبلية.
فرتة مناسبة لك ّ
مــا تقوم به من أعامل هو ما تريده ،وما كان اكامل الطريــق كام بدأت بــه ،والصعوبات
فعر الكبــرية التي مررت بهــا يف اآلونة األخرية
محظورا من قبل رفع عنه الحصار اليومّ ،
ستزول قريبا جدا.
عن نفسك بكل ثقة.

والية أمريكية
اقتصاد
اصالح
املالية
الرتبية
الصحة
البيئة
األشغال
الخارجية
االعالم
الديار
األمل
بناء
برلني
بنفيكا
بنك
تشييل
متريض
تايوان
تونس
ثوابت
جنوى
جز
جدة
جورجيا
حانوت
دانوب
دولة
رينوار
رمز
رائد
رونق
رياضة

SU DO K U

سينام
سهم
سائق
سوربون
سعيد

يف
شمندر
شمس
شبل
صحف

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
ط عــدم تكرار الرقم
اكــرث من مــرة يف كل
مربع صغــري (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

طواحني
فخر
كهرباء.

الحل السابق

الحل السابق
كولومبيا

االحد  26أيلول 2021

تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
ّ
مــيــقــاتــي يـــحـــط فــــي لـــنـــدن ق ــب ــل عــــودتــــه الـــــى بــــيــــروت  :زخـــــم ح ــك ــوم ــي مــرتــقــب
ّ
ّ
حـــزب الــلــه يــتــوعــد «اســـرائـــيـــل»  :اي اعـــتـــداء ســيــقــابــلــه رد حــتــى ل ــو جـــر إلـــى حــرب
ّ
جــعــجــع الـــســـبـــاق بــالــتــجــيــيــش االنـــتـــخـــابـــي ...وال ــس ــح ــب عـــالــــ  3900بــــاق ويــتــمــدد
(تتمة المانشيت)
} ميقاتي في لندن }

وبالعودة اىل حراك ميقايت الخارجي الذي اســتبق اطالق
عجلــة مجلس الــوزراء ،افيد يــوم امس عــن انتقاله من
باريس اىل لندن حيث إســتقبل يف مقر اقامته وزير الدولة
الريطاين لشــؤون الرشق االوسط وشامل افريقيا جيمس
كلفريل ،يف حضور ســفري لبنان لدى اململكة املتحدة رامي
مرتى .وجرى خــالل اللقاء بحث العالقــات الثنائية بني
البلديــن وحاجات لبنــان يف هذه االوقــات الصعبة ودور
بريطانيا يف دعمه ومســاندته ،ومواكبتها لخطة النهوض
االقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.

} الحزب يتوعد }

ويف مقابلــة وصفت بعاليــة النرة ،أعلــن نائب األمني
العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم ،أنّه «يف حال مل تتح ّرك
الرشكات ومرصف لبنان لتأمني حاجات البالد من املحروقات
سنســتمر بإدخال املواد النفطية» ،مؤكداً أنّ «حزب الله عىل
إستعداد إلدخال املازوت عر املعابر الحدودية املعروفة ولك ّن
البعض يف البلد يخاف من أمــريكا وعقوباتها» .ويف حديث
عر قناة «املنار» ،قال قاســم أن «الكم ّية التي طلبها التجار
اللبنانيــون وصلت إىل نحو  25مليون ليرت» .وأشــار إىل أنّ
«موازين القوى هي التي أتت باملــازوت اإليراين إىل لبنان»،
مشــددا عىل ان «اي اعتداء إرسائييل عىل لبنان سيقابله ر ّد
من حزب اللــه حتى لو ج ّر إىل حرب» .ولفت قاســم إىل أنّ
«املشاكل األساسية يف عدم وجود خطط اقتصادية والفساد
والعقوبات األمريكية هي التي أوصلت البالد إىل هذا الحال»،
قائالً« :املازوت اإليراين الذي م ّر عر ســوريا بواسطة حزب
الله ك أهم حصــار عىل لبنان منذ تاريخــه حتى اآلن».
وأضاف« :املازوت اإليراين إســتجلب قراراً أمريكياً باملوافقة
عىل اســتجرار الغاز املرصي إىل لبنان عر سوريا» ،وأكد أن
«اإلرباك الذي حصل لدى األمريكيني وهرولتهم إليجاد حلول
سببه املازوت اإليراين».
وتابع« ،ال مانع مــن النقا مع صنــدوق النقد الدويل
للوصول إىل قناعات مشــرتكة ولكن نحــن ال نقبل وصفة

جاهزة» ،مشــدداً عىل أنّــه «يجب عىل الحكومــة التحرك
ووضــع خطة انقاذ يكون أحد أهدافهــا تخفيف األعباء عن
الناس» .ورأى قاسم أنّ «الحكومة اللبنانية هي املسؤولة عن
أي إشكال يف موضوع ترسيم الحدود» ،وقال« :نحن
متابعة ّ
ننتظر موقــف الحكومة اللبنانية يف موضوع الحدود الرية
والبحرية وحني يصل دورنا نقوم بواجبنا».

} جعجع يص ّعد }

وكالعــادة انطلق حزب «القــوات» باكــرا يف التجييش
االنتخــايب مصوبا نحو حزب الله و»التيــار الوطني الحر».
واعتر رئيس حزب القوات اللبنانية سمري جعجع ان مسألة
املازوت اإليراين تح ّولت إىل عمل ّية تدخّل مبا ة وسافرة يف
السياســة اللبنان ّية الداخل ّية من قبل إيران مطالبا الحكومة
الجديــدة بإيجاد الحلول لهذا األمــر .واعتر ان املطلوب من
الحكومة الجديدة ســهل جــداً ،فهي تريد املســاعدات من
الســعوديّة ودول الخليج ويف الوقت ذاته املك ّون األسا
وراء هذه الحكومة هو حزب الله وحلفائه .وتابع :مهام قلت
سأكون مقرصاً ،انه عهد الخراب والوباء.
وقالت مصادر «التيار» يف حديــث لـ»الديار» ان جعجع
لطاملا كان سباقا باالســتعداد لالنتخابات بتقليب اللبنانيني
عىل بعضهم البعض .واضافت« :الخري لقدام».
الوطني الح ّر
التيار
من جهتها ،رأت الهيئة السياســية يف
ّ
يف اجتامعها الدوري إلكرتونياً برئاسة النائب جران باسيل،
أن «والدة الحكومة اعطت اللبنانيني أمالً بدخول البالد مرحلة
من االستقرار النسبي ووقف االنهيار ،ا ّما النهوض واستعادة
الثقة فإنهام يستوجبان تح ّمل الحكومة ملسؤولياتها بوضع
وتنفيذ خطة التعــايف املايل واجراء اإلصالحــات بدءاً من
التدقيق الجنايئ واعادة هيكلة القطاع املرصيف وحف اموال
املودعني وتوزيع الخســائر بعدالة ووضع موازنة شــفافة
وواقعية للعام  2022تأخذ يف االعتبار اقرار اصالحات مالية
جذرية ،عــىل ان يواكب مجلس النواب ذلــك بإقرار قوانني
الكابيتال الكونرتول وكشف حسابات القامئني بخدمة عامة
واســرتداد األموال امله ّربة اىل الخارج» .وأكد التيار الوطني
الحر «عــىل متابعة هذه املواضيع مــع الحكومة ومالحقة
كل ما يتصل بتوفري شــبكة األمان االجتامعي من خالل بدء
العمل بالبطاقة التمويلية ودعم املوظفني مبوازاة رفع الدعم

من الطاقة عن طريق مؤسسة كهرباء
وتوفري الحد االق
لبنان بعدما انكشــفت األكاذيب وتبني أن الهدر الحقيقي هو
يف منع االمكانات عن مؤسسة كهرباء لبنان إلنتاج الكهرباء
واســتنزاف االحتياطي برشاء املــازوت للمولدات ،ناهيك عن
االرتفاع املتعاظم لفواتري املولــدات التي ال ميكن للمواطنني
تح ّملها ،وهذا كلّه نتيجة النكد السيا املانع إلصالح قطاع
الكهرباء من قبل تج ّمع ألكرثية نيابية».

} متديد الـ{ 3900

يف املقلب املايل ،تعقد لجنة املال واملوازنة جلسة ،برئاسة
النائب ابراهيم كنعان ،غدا االثنني املقبل ،ملتابعة اإلستامع إىل

وزارة املالية ومرصف لبنان وجمعيــة املصارف حول تحديد
سعر الرصف للســحوبات الشــهرية من املصارف ،مبوجب
التعميم الرقم  151الصادر عن مرصف لبنان يف ظل االرتفاع
املتواصل للدوالر .وقالت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان التوجه
هو لتمديد السحوبات عىل اساس سعر رصف الـ  3900بعدما
كان قد ر ّوج يف املرحلة املاضية عن نية لرفعه.
هذا وافيد عن خلوة يعقدها تكتل «لبنان القوي» متتد اليام
بهدف االطالع عىل الخطة االقتصاديــة واملالية التي تعدها
لجنة املال وبحثها يف شــكل مع ّمــق والوقوف عىل مجمل
تفاصيلها للبقاء عــىل ب ّينة من تطورات املرحلة املقبلة ماليا
واقتصاديا.

الــــــــعــــــــراق يـ ــسـ ــتـ ــنـ ــكـ ــر اجــــــتــــــمــــــاع اربـــــــيـــــــل  :ال لـــلـــتـــطـــبـــيـــع مـــــــع «اســــــرائــــــيــــــل»
(تتمة ص(1
} «دولة القانون» }

من جهتها ،أعربت كتلة دولة القانون عن رفضها وشجبها
لعقد مؤمتر يف أربيل «لشخصيات مغمورة أعلنت فيه دعوتها
إىل التطبيع وإقامة عالقات مع الكيان الصهيوين الغاصب».
واعترت أن «ترحيب ودعم الكيــان الصهيوين ومن ميثله
من دول املنطقة ملثل هكذا تجمعــات يكفي إلثبات أن هؤالء
الحا ين ما هم إال أدوات بائســة لتنفيذ م رب ومخططات
أكر منهم» ،مشــددة عىل أن «هذا التجمع ال ميثل العراق وال
يعر عن إرادة العراقيني».
«دولة القانون» دعت الحكومة إىل «اتخاذ إجراءات رادعة
بحق هــؤالء الذين عقدوا هذا التجمع داخــل العراق ،وهو ما
ميثل تحدياً واستفزازاً كبرياً للشعب العراقي الذي كان وما زال
منارصاً للشعب الفلسطيني وحقه يف استعادة حقه املسلوب
وأرضه املغصوبة».
«تحالف الفتح» بزعامة هــادي العامري ،علّق بدوره عىل
دعــوات أطلقها شــخصيات عراقية مــن  6محافظات إىل

التطبيع مع «إرسائيل».
وأكد «رفضه القاطع و إدانته الشديدة ملحاوالت نفر ضال،
املساس بثوابت الشعب العراقي يف دعم القضية الفلسطينية
ومواجهة الكيان الصهيوين».
واعتــر «أن عقد اجتــامع يف أربيل للتطبيــع مع الكيان
الصهيوين يعد عمالً إجرامياً وفقــاً للقانون العراقي النافذ،
ويعد كل الذين أعدوا وشاركوا يف هذا االجتامع خونة ،يجب
العقوبات بحقهم».
محاكمتهم وإنزال أق
تحالف الفتــح دعا القضاء العراقــي الوطني ملالحقة كل
هؤالء وتطبيق القانون النافذ ،كام دعا الشعب العراقي وجميع
املؤسسات الرسمية والدينية والشعبية والعشائر العراقية إىل
«نبذ هذه الفئة املجرمة والتر منهم».
من جهته ،اســتنكر رئيس التيار الصدري الســيد مقتدى
الصدر يف بيان عىل صفحة «تويرت» ،وشــدد فيه« :أن عىل
أربيل رفض مثل هذه االجتامعيات اإلرهابة الصهيونية ،وإال
عىل الحكومة تجريم واعتقال كل املجتمعني ،وإال فسيقع عىل
عاتقنا ما يجب فعله عياً ووطنياً « .وشدد السيد الصدر أن
«العراق ع ّ عىل التطبيع».
كذلك ،اســتنكر عامر الحكيم ،رئيــس تحالف قوى الدولة

ّ
تــــــونــــــس ...اســــتــــقــــاالت تــــهــــز حــــركــــة الــنــهــضــة
وتــــحــــذيــــرات مــــن احـــتـــكـــار الـــرئـــيـــس لــلــســلــطــات

(تتمة ص(1
املقرتحة من رئيس الحركة راشد الغنويش.
وقد وقع عىل بيان االستقالة نواب وأعضاء سابقون يف
املجلس التأسييس وأعضاء يف مجلس الشورى ومسؤولون
يف الجهات ،بسبب ما اعتروه إخفاقا يف معركة اإلصالح
الداخيل للحزب.
وح ّمل البيــان قيادة الحركة املســؤولية عام وصفوها
بالخيارات السياسية الخاطئة للحركة التي أدت إىل عزلتها
وعدم نجاحها يف االنخراط الفاعل يف أي جبهة مشــرتكة
ملقاومة الخطر االســتبدادي الداهم الذي متثله قرارات 22
أيلول  ،2021وفق تعبري البيان.
وقال املوقعــون عىل البيان إنهم أعلنوا اســتقالتهم من
حركة النهضة ،مع تخيــري تغليب التزامهم الوطني بالدفاع
عن الدميقراطية التي ضحى من أجلها أجيال من املناضلني
واملناضالت ..متحررين من اإلكراهــات املكبلة التي أصبح
ميثلها حزب حركة النهضة.

} احتكار ورفض }

من جانبه ،قال االتحاد التونيس للشــغل يوم الجمعة إن
احتكار الرئيس ســعيد تعديل الدستور والقانون االنتخايب
خطر عىل الدميقراطية .وحذر بيــان لالتحاد من مخاطر
حرص السلطات يف يد الرئيس يف غياب الهياكل الدستورية.
وأعرب االتحاد عن رفضه اســتمرار التدابري االستثنائية
التي اتخذها الرئيس وتحويلها إىل حالة دامئة.
وأضاف أنه ال يوجد حل لألزمة يف البالد سوى بالحوار.
من جانبه ،قال فريق الرئيس التونيس إن البالد متر اآلن
مبرحلة استثنائية ،وليست يف نظام رئا  ،مشريا إىل أن
الدستور سينقح إلصالح الخلل يف توزيع السلطات.
هذا ،ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (
) الحقوقية قرار ســعيد الحكم عر املراسيم
بأنه يشكل أخطر تهديد مؤسيس للدميقراطية بالبالد.
وقالت إن دميقراطية تونس البالغة من العمر  10سنوات
تعيش أكرث لحظاتها خطورة.

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

} قلق ومطالبات }

مــن جانبها ،أعربت الخارجيــة األمريكية عن قلقها من
اســتمرار اإلجراءات التي يتخذها الرئيــس التونيس قيس
ســعيد .ويف مكاملة هاتفية ،قال املتحدث باسم الخارجية
األمريكية إن واشــنطن تردد دعوة الشعب التونيس للرئيس
إىل صياغة خطة ذات جــدول زمني واضح لعملية إصالح
شــاملة ،مبشــاركة املجتمع املدين واألطراف السياسية
املتنوعة.
يف الســياق ،طالب عدد مــن النــواب األمريكيني -يف
رسالة إىل وزير الخارجية أنتوين بلينكن -باتخاذ خطوات
دبلوماسية لجعل سعيد يرتاجع عن تلك التدابري ويعيد البالد
إىل مسار ديم قراطي يحرتم سيادة القانون وفقا للدستور.
وقال أعضاء مجلس النــواب إن الرئيس التونيس مارس
ضغطا هائال عىل الدميقراطية الهشة يف تونس من خالل
اصطناعه أزمة دستورية.
كام طالب النواب إدارة الرئيس بايدن بتحديد ما إذا كانت
قرارات الرئيس التونيس متثل انقالبا عىل السلطة وتنتهك
وط املســاعدات األمريكية ،ودعوا اإلدارة إىل حث سعيد
عىل التوقف عن مالحقة أعضاء الرملان والنشطاء ،وتحديد
ما إذا كان ســعيد قد لجأ إىل املحكمة العسكرية للتضييق
عليهم.

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص -مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

الوطنية مؤمترات وتجمعات ودعوات التطبيع مع «إرسائيل».
وقال يف تغريدة له عىل «تويرت»« :نستنكر ونرفض املؤمترات
والتجمعات ودعــوات التطبيع مع الكيان الصهيوين الغاصب
التي تعقد داخل العراق».
وأكد أن «القضية الفلسطينية متثل قضية العرب واملسلمني
األوىل» ،مجدداً «دعمه الكامل للشــعب الفلسطيني وقضيته
العادلة ،ونضاله إلسرتداد حقه املغتصب».
واعتر الحكيم أن «القضية الفلســطينية حق ال يســقط
بالتقــادم ،بل تــزداد رســوخاً يف ضمري األجيــال العربية
واإلسالمية».
هذا ،وندد بيان صادر عن «حزب للعراق متحدون» ،بالتطبيع
مع «إرسائيل» ،وقال يف بيان« :بعد تاريخ من اآلالم واالعتداء
والظلم ،وبعد مســرية ســادتها الــروح العدوانية إلرسائيل
يف ب العرب املســلمني واالســتيالء عىل أرضهم ورسقة
منجزاتهم وتاريخهــم ،نفاجأ بعقد مؤمتــر عقد يوم أمس
تحت اسم (السالم واالسرتداد) غايته الدعوة إىل التطبيع مع
إرسائيل ،وإعالن براءتها من كل الجرائم املرتكبة».
من جانبــه ،دان «الحزب اإلســالمي العراقــي» يف بيان
بخصوص دعوات التطبيع مع «إرسائيل».

وقال الحزب يف البيان« :املعــروف أن العراق نارص قضايا
األمة العربية واإلسالمية ،وأرض فلسطني .لذلك كانت غريبة
ونشاز تلك األصوات التي تعالت يف مؤمتر مشبوه يدعو إىل
التطبيع مع «إرسائيل».
ودعا بيان الحزب أبناء الشعب العراقي إىل «رفض واستنكار
هذه الترصيحات ،ألن القانون العراقي واضح يف هذه القضية،
ولن يقبل بأن تكون محل مفاوضة أو تنازل».
تحالف «عزم» يف العراق ،اســتنكر يف بيان «بعض أصوات
النشــاز املطالبة بالتطبيع مع الكيان الصهيوين» ،مشدداً أن
«العراق كان وال زال رأس حربة أمام تطلعات الكيان الصهيوين
الغاصب ألرض فلسطني».
ودان «ديوان الوقف السني يف العراق» بأشد العبارات جميع
الخطوات الداعية إىل التطبيع مع «إرسائيل».
كام أعلنت وزارة الداخلية يف حكومة إقليم كردستان العراق
أن اجتامع «السالم واالســرتداد» الذي شهد دعوات للتطبيع،
ُعقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة اإلقليم ،مؤكد
يعر بأي شكل من األشكال عن موقف الحكومة».
أنه «ال ّ
وأضافت يف بيان أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملتابعة
كيفية انعقاد هذا االجتامع.

«حـــمـــاس» تــنــتــقــد خ ــط ــاب عـــبـــاس أمـــــام االمـــــم املــتــحــدة
(تتمة ص(1
والدور األمرييك وســيلة لحل الرصاع مــع العدو الصهيوين،
والذي أثبت فشله عىل مدار أكرث من ربع قرن من الزمن».
وتابع «ما جاء يف الخطاب بخصــوص االنتخابات مجاف
للحقيقة ،فقد عمد رئيس السلطة والقيادة املتنفذة إىل إفشال
االنتخابــات العامة ،وليس تأجيلها كام زعــم ،كونها ال تلبي
طموحاته الحزبيــة الفئوية الضيقة ووجد نفســه وفريقه
يف مواجهة كل الشــعب الفلسطيني ،والذي متثل يف عرشات
القوائم االنتخابية املعارضة لسياســاته الفاشلة التي ضيعت
القضية الفلســطينية ومزقت الشــعب الفلســطيني ،واآلن
يقــوم بفرض انتخابات قروية مجتزأة مفصلة عىل مقاســه
ومقاس حزبه ،ضاربا بكل التوافقات الوطنية الفلســطينية
املؤكدة ورة إجراء انتخابات عامة شاملة ومتزامنة عرض
الحائط».
وأشار برهوم إىل أن« :حديث رئيس السلطة عن أن مؤسسات
الدولة قامئة عــىل التعددية والدميقراطيــة واحرتام حقوق
اإلنســان ،تزوير وقلب للحقائق ،فام تشــهده ساحة الضفة

الغربية من اعتقاالت سياســية وتعذيــب وتصفية للخصوم
السياسيني أكر دليل عىل النظام الشمويل الدكتاتوري املتسلط
عىل شعبنا يف الضفة الغربية».
وأضاف« :أن مواجهة التحديات والتصدي للحرب الشــاملة
التي يشــنها االحتالل الصهيــوين عىل شــعبنا واملرتكز إىل
الدعم األمرييك الالمحدود ،تتطلب تفعيل كل أشــكال وأدوات
املقاومة والكفاح والنضال ،ويف مقدمتها املقاومة املســلحة،
والتي كفلتها و عتها لنا كل املواثيق واألعراف الدولية للدفاع
عن شعبنا واســرتداد حقوقه املســلوبة ،وإن الطريق الوحيد
لتحقيق الوحدة ومل الشــمل الفلســطيني وإصالح املؤسسات
السياسية يتمثل يف ترسيخ الدميوقراطية عر إجراء انتخابات
عامة شــاملة ومتزامنة ،ويف أجواء ومناخات تضمن النزاهة
والشفافية واحرتام النتائج ،يشــارك فيها كل أبناء شعبنا يف
الضفة وغزة والقدس».
وختم الناطق باسم «حامس»« :أن هذا املسار الشامل يتطلب
إرادة وقرارات فورية بدال من التهرب منها بإعطاء وعود ومهل
زمنية جربناها سابقا وما هي إال استمرار يف سياسة االنتظار
الفاشــلة التي ال تجلب إال املزيد من الكوارث الوطنية ،ومتكن
االحتالل من فرض املزيد من الوقائع عىل األرض».

فــــــــــــي ظــــــــــــل احـــــــــــــــــــــــداث افـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان
تــــــطــــــمــــــيــــــنــــــات امـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة لـــــــــــ «قـــــــســـــــد»
(تتمة ص(1
أمس يف البيت األبيض مع مسؤولني رفيعي املستوى يف اإلدارة
األمريكية ،وأعربوا عن دعم الواليات املتحدة لـ»مســد» و»قوات
سوريا الدميقراطية» («قسد») ذات األغلبية الكردية يف مناطق
«اإلدارة الذاتية لشــامل و ق ســوريا» .وين البيان عىل أن
املســؤولني األم كيني أعربوا عن التزام إدارة بايدن برشاكتهم
مع «قســد» و «بقاء قوات بالدهم يف املنطقة إىل حني القضاء
النهايئ عىل تنظيم «داعش» وفلوله ودعم استقرار املنطقة».
ولفت البيــان إىل أن االجتامع تطرق إىل العديد من املســائل

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو مسؤول قسم االخراج سمري فغايل -رئيس القسم الفني وجيه عيل

الهامة املتعلقة بالشأن السوري وسبل التوصل إىل حل سيا
لألزمة املستمرة من أكرث من عقد من الزمن يف البالد.
كام التقى وفد «مسد» يف واشنطن مع أعضاء يف الكونغرس،
منهم النائب الدميقراطي براد شنايدر ،العضو يف لجنة الشؤون
الخارجية يف مجلس النواب.
ويأيت ذلك عىل خلفية انســحاب الواليات املتحدة املتســارع
من أفغانســتان وانهيار الحكومة املدعومة منها وعودة حركة
«طالبان» إىل سدة الحكم يف هذا البلد خالل أيام معدودة.
وطالب وزير الخارجية السوري فيصل املقداد مؤخرا واشنطن
بسحب قواتها من بالده ،محذرا من أن تواجدها العسكري هناك
قد ينتهي بالنتيجة نفسها التي حصلت يف أفغانستان.

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف 03/811785 - 05/923830 -1-2 :
فاكس 05/923773 :
االعالنات 05/923776-923768-923767-923770 :
فاكس 05/923771 :
.

