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الكبــــــــا السياســــــــي ــــــــــ القضائــــــــي يجمــــــــد تحقيقــــــــات جريمــــــــة املرفــــــــ : الحقيقــــــــة تنضــــــــم الــــــــى الضحايــــــــا!
اقــــــــرار حكومــــــــي بصعوبــــــــة التفــــــــاو مــــــــع »الصنــــــــدوق«... عامــــــــات اســــــــتفهام حــــــــول »نيتــــــــرات« ايعــــــــات
»اســــــــرائيل« قلقــــــــة مــــــــن »الحــــــــرب الثالثــــــــة« : لــــــــن نســــــــتطيع حمايــــــــة الجبهــــــــة الداخليــــــــة مــــــــن الصواريــــــــ

ائفهــــــــم على جدول االعمال ولجنــــــــة التفاو من خارجه! ــــــــداً: انفجــــــــار التليــــــــل وابقــــــــاء وزراء فــــــــي و االمتحــــــــان االول لحكومــــــــة ميقاتــــــــي 
ــــــــان! ــــــــى لبن ــــــــن الخطــــــــر عل ــــــــس م ــــــــا متوّج ــــــــزوم وجنب ــــــــد الل ــــــــرون بالتدخــــــــل عن ــــــــا وعــــــــد ما ــــــــا بعدم ــــــــي مرت ميقات

جويل بو يونس

فور عودته من زيارتــه االوىل التي كانت وجهتها اوروبية 
بامتياز حيث حط عىل االرايض الباريسية محصنا بدعم الرئيس 
اميانويل ماكرون، ومعرجا من باريس عىل لندن، استهل رئيس 
الحكومة نجيب ميقايت نشــاطه يف الرساي االثنني حيث عقد 
سلسلة اجتامعات تناولت ملفات معيشية يف مقدمها البطاقة 
التمويلية بعدما كان تصدر املشهد موضوع التحضري للتفاوض 
مع صندوق النقد الدويل والذي حرض باجتامع ترأســه رئيس 
الجمهورية ميشــال عون صباح امــس يف بعبدا يف حضور 
ميقايت وكل من نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير املال 
يوسف الخليل ووزير االقتصاد أمني سالم وُخّصص للبحث يف 

تحضري امللفات الالزمة للتفاوض مع صندوق النقد الدويل.
هذا امللف ســيحرض بحسب معلومات الديار من خارج جدول 
اعــامل مجلس الوزراء الذي ينعقــد االربعاء يف بعبدا من باب 
اللجنة التي ستشــكل متهيدا لبدء التفاوض مع صندوق النقد 

الــدويل. معلومات الديار تفيد يف هذا االطار بان اجتامع بعبدا 
امس بحث يف اولويات التفاوض الذي سيســتعاد رسيعا كام 
اكدت اوساط بارزة متابعة اذ اشارت اىل ان هذا التفاوض سيبدأ 
مبــارشة بعد اجتامع الحكومة االربعاء بعيد تشــكيل اللجنة 

الوزارية املكلفة التفاوض.
االوساط تكشــف انه اضافة اىل الوزراء الذين اجتمعوا يف 
بعبدا امس ســيضم الوفد املفــاوض ايضا حاكم مرصف لبنان 
ووزير الطاقة وليد فياض وقد يلحق به يف مرحلة مقبلة وزير 
الشؤون كام ان خرباء اقتصاديني سينضمون ايضا ويف مقدمهم 

رشبل قرداحي.
اجتامع بعبدا امس تصفه اوساط مطلعة عىل جوه عرب الديار 
بالتحضريي لجلسة الحكومة االربعاء، وقد ساده نقاش حول 
اولويات التفاوض مــع النقد الدويل فكان اجامع عىل وجوب 
تأمني الحاجات االساسية للمواطنني وال سيام عىل صعيد وقف 
زحف الفقر اىل الطبقات اللبنانية املواد الحيوية والسلع بعد رفع 
الدعم، وكذلك البطاقة التمويلية من باب تأمني التمويل قبل ان 

يتم االنتقال للمشاريع البنيوية الحيوية التنموية واساسها ملف 
الكهرباء ومرفأ بريوت.

واشارت االوساط اىل ان ما ستعمل عليه اللجنة فور تشكيلها 
هو وضع الخطوط العريضة للتفاوض مع صندوق النقد الدويل، 
عىل ان يتم االنتقال بعدها لوضع خطة التعايف كاملة. ويف هذا 
االطار كشفت مصادر مطلعة ان املجتمعني مل يضعوا اي وقت او 
جدول زمني العداد الخطة، لكن ما استشف من لقاء عون ميقايت 
ان االخري يعول عىل ان تظهر نتيجة ما مع نهاية العام الحايل.
ويف هــذا االطار لفتت املصادر اىل ان ما نقله ميقايت لعون 

هو ارتياح بعد زيارته الفرنسية 
التــي عاد منها مرتاحا مع وعد من الرئيس ماكرون بالتدخل 
واملساعدة عند الحاجة اذا تعرقل اي امر حتى يف التفاوض مع 
صندوق النقد الدويل. كام تشــري املصادر اىل ان ميقايت تلقى 
اشــارات ايجابية من صندوق النقد الدويل ملساعدة لبنان، وهذا 

ما حفزه عىل االرساع ببدء العمل.
ولكن هل ســيذهب الوفد اللبنــاين اىل املفاوضات بوجهتي 

نظر متضارية متاما كام حصل يف الســابق عىل عهد الرئيس 
دياب ، وبخالف عىل موضوع الخســائر؟ عن هذا السؤال تؤكد 
مصادر مطلعة عىل جو بعبدا للديار ان الفريق املفاوض سيكون 
متضامنا متجانسا يتكلم لغة واحدة مع صندوق النقد الدويل، 
كاشــفة ان خطــة التعايف التي كانت خرجــت بها الحكومة 
السابقة سينظر بها من جديد من باب محاولة االبقاء عىل ما هو 
جيد وتحديث ما يجب تحديثه لكن االكيد انها لن تكون نفسها.

وبانتظار اللجنة التي سيشــكلها مجلس الوزراء، فقد تسلم 
الوزراء جدول اعامل الجلســة االوىل للحكومة االربعاء وفيه 
11 بندا تتقدمهم املوافقات االستثنائية التي صدرت خالل فرتة 

ترصيف االعامل.
الالفت يف جدول اعامل مجلس الوزراء بحسب النسخة التي 
حصلت الديار عليها ، هو البند الثالث الذي يشــري اىل موضوع 

احالة جرمية انفجار التليل العكارية عىل املجلس العديل.
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ــــــــا :  حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة ورونـــ
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة   2 و 

أعلنت وزارة الصحة العاّمة يف تقريرها اليومي حول 

مســتجدات فريوس كورونا امس اإلثنني، عن »تسجيل 

205  إصابة جديــدة بكورونا )205 محلية و0 وافدة( 

.« 22440 صابات  اإلجاميل ل العدد  ليصبح 

ولفتت الوزارة يف تقريرها، إىل تســجيل »10حاالت 

وفاة جديــدة، وبذلك يصبح العــدد اإلجاميل للوفيات 
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دوري أبطـــــــــــــــال أوروبـــــــــــــــا 
ــدم :  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ
صـــــــــــــــــــــــــدام بيـــــــــــــــــــــــــن 
ــــــــــوال ــ ــ ــ ــ ــ ــ وارديـــ ــــــــــــي و ــ ــ ــ ــ ــ ميســـ
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ابراهيم ناصرالدين

فيــام ال يزال القلق االرسائييل مــن نتائج اي حرب »ثالثة« 
مع لبنان يتعاظم، تبحث الحكومة عن اقرص الطرق لالنطالق 
بتفاوض ناجح مع صندوق النقد الدويل، لكن هذا املسار يبدو 
محفوفا باملخاطر وفيه الكثري من »االلغام« ليس اقلها خطورة 
تحديد الخســائر وكيفية توزيعها بني الدولة، ومرصف لبنان، 
واملصارف، واملودعني، وفيام ال تزال البطاقة التمويلية متعرثة 
والنــاس مرتوكة ملصريها يف ظل ارتفاع اســعار املحروقات 
وعدم اســتقرار سعر الدوالر، ال تزال عالمات االستفهام كبرية 
حيال »نيرتات« ايعات التي اختتمت استخبارات الجيش التحقيق 
فيها وتبني بحسب معلومات »الديار« انها دخلت بطريقة غري 
رشعية اىل البالد، فيام انتقل »الكباش« القضايئ السيايس اىل 
مرحلة جديدة يف جرمية مرفأ بريوت، بعد تجميد عمل املحقق 
العديل القايض طارق البيطار، ويبدو ان الحقيقة ستضاف اىل 
ضحايــا االنفجار بعدما جرى ادخال هذه القضية الوطنية يف 
»بازار« تصفية الحسابات الداخلية والخارجية، وبات التحقيق 
يف مهــب »رياح« االتهامات املتبادلــة بحرف التحقيقات عن 
مسارها الهداف سياسية وسط شكوك تطرحها قوى سياسية 
حيال االستنسابية يف االدعاءات، واهامل اصل القضية اي من 
ادخل النيرتات؟ والي هدف؟ ومن فجرها؟ يف مقابل معســكر 
اهــايل الضحايا ومن خلفهم املحقــق العديل الذين يتحدثون 
عن محاوالت سياســية لطمس الحقيقة عــرب التلطي وراء 

الحصانات! ويف االنتظار تم  كف يد البيطار موقتا لنحو شهر 
ريثام تتخذ محكمة استئناف بريوت قرارها، وسط ترجيحات 
، ولكن  قضائيــة بتوجه لديها اىل رد الدعوى لعدم االختصا
وللمفارقة عندما يستانف البيطار تحقيقاته سيصطدم مجددا 
بحصانة النــواب بعدما يعود املجلــس الترشيعي اىل دورته 

العادية!

 تجميد التحقيق 
فقــد تبلّــغ املحقق العديل يف ملف  انفجــار مرفأ بريوت ، 
القــايض  طارق البيطار، رســمياً طلب الرد املقدم من الوزير 
السابق نهاد املشنوق يف قضية مرفأ بريوت، وهذا يعني كف 
يده عن القضية بانتظار قرار محكمة االســتئناف املدنية يف 
بريوت برئاسة القايض نسيب ايليا بقبول الدعوى او رفضها، 
مع ترجيح مصادر قضائيــة االتجاه اىل رفضها بحجة عدم 
، واملهلة املمنوحة للمحكمة متتد شهرا. وهكذا تم  االختصا
إلغاء الجلســات التي كانت مقررة الستجواب العميَدين كميل 
ضاهر وغســان غرز الدين ، قبل ذلــك، احالت النيابة العامة 
التمييزيــة طلبــني جديدين موجهني مــن البيطار اىل وزير 
الداخليــة واالمانة العامة ملجلس الوزراء لطلب اذن مبالحقة 
كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوين صليبا. وقبل تلقيه 
دعوى الرد اســتجوب البيطار العميد الســابق يف املخابرات 

جودت عويدات. 

نحن متفائلون بأن الوضع اىل تحســن 
يف لبنان، فحركــة رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت تنبــ بالخري وجولته عىل باريس 
ولندن تشكل اشــارات ايجابية عن نشاط 
هذه الحكومة، وهي ســوف تبدأ برســم 
معامل التفاوض مــع صندوق النقد الدويل 
هــذا األســبوع كام ان الرئيــس الفرنيس 
ماكرون وعد ميقــايت بتقديم الدعم حيث 
يلزم خاصة باملفاوضات مع الصندوق. كذلك 

وعد ماكرون ميقايت بإرسال وزير خارجية 
فرنســا مع مدير املخابرات الفرنســية اىل 
الســعودية لفتح الباب امام عودة الرياض 
اىل الساحة اللبنانية وتهيئة زيارة مليقايت 
اىل الســعودية. التفاؤل يجب ان يســود 
واملطلوب من هذه الحكومة ان تنجح، اذ ان 

الفشل سوف يكون كارثيا عىل لبنان.

عىل طريق الديار

»الديار«

رية حول مجمع »تساي« وتصفه بالغير دقيق  الة ال يران تنتقد تقرير الو

مســـــــــــــــتوطنون يقتحمـــــــــــــــون األقصـــــــــــــــى 
ســـــــــــــــرائيلي بســـــــــــــــاحاته ويرفعـــــــــــــــون العلـــــــــــــــم ا

ــــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــكيل الحكوم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه بتش ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد أحقيت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي يؤ ـــ ـــ ـــ ـــ ي الديمقراط ـــترا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ االش
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى املعارضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل ــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل لانضم ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء مي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو حلف ــ ــ ــ ــ ــ ــ 12ويدعــ

أقدم مســتوطن أمس االثنــني عىل رفع 
علــم »إرسائيل« خــالل اقتحــام العرشات 
من املســتوطنني ســاحات املسجد األق 
بحراسة رشطة االحتالل، حيث شهدت وترية 
االقتحامــات ارتفاعا ملحوظا منذ بداية عيد 

العرش اليهودي األسبوع املايض.
التواصل  وتداول فلسطينيون عرب شبكات 
االجتامعي صورة للمستوطن وهو يرفع العلم 

ليـــــــــــــــة يـــــــــــــــة تدخـــــــــــــــل   ســـــــــــــــانا: القـــــــــــــــوات األمير
ــكة ــ ــ ــ ــ الحس ــ ــ ــ ــا بري ــ ــ ــ ــز قواعده ــ ــ ــ ــكري لتعزي ــ ــ ــ ــاد عس ــ ــ ــ ــة بعت ــ ــ ــ محمل

وسط إشــارات عن إمكانية اســتئناف مفاوضات إحياء 
االتفــاق النووي لعام 2015 التي توقفت منذ حزيران املايض، 
ا تقرير الوكالة للطاقة الذرية سلبيا اليران حيث نص عىل 
عدم سامح الجمهورية االســالمية بنصب كامريات مراقبة 
يف مجمع تشاي غرب طهران، االمر الذي اثار حفيظة ايران. 
وعليه انتقد ســفري ومندوب إيران لدى املنظامت الدولية يف 
فيينا كاظم غريب أبادي التقرير واصفا اياه انه مل يكن »دقيقاً 

ويتجاوز التفاهامت الحاصلة الواردة يف البيان املشرتك«.
واعرب ابادي عن اســفه العميق قائال :«انه وبعد 3 أعامل 
تخريب إرهابية يف املنشــآت النوويــة اإليرانية خالل العام 
األخــري، مازالت الوكالة مل تســتنكر هــذه األعامل الرشيرة 
مضيفا  ان التقرير يأيت »خالفاً للقرارات العديدة للمؤمتر العام 
للوكالة والجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة وحتی من أجل 
معداتها وممتلكاتها وســالمة وأمن مفتشيها هي نفسها«. 

أفادت وكالة »ســانا« بأن القــوات األمريكية أدخلت رتال 
محمال مبواد ومعدات عســكرية ولوجستية قادما من العراق 
عــرب معرب الوليد غري الرشعي لدعم قواعدها العســكرية يف 

منطقة الجزيرة السورية.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن رتال مؤلفا من 50 آلية 
من شــاحنات وبرادات وناقالت تحمل عربات مدرعة أمريكية 
وعتادا عســكريا متنوعا دخل األرايض السورية مساء األحد 

قادما من األرايض العراقية.
وأشــارت املصادر إىل أن الرتــل توجه أوال إىل مطار خراب 
الجري ثم تابع ســريه باتجاه الحسكة. ومن املتوقع أن يتوجه 
إىل الريــف الجنويب ملدينة الحســكة حيث تقع مقر القاعدة 

األمريكية يف الشدادي.
وأدخلــت القــوات األمريكية خالل األشــهر املاضية آالف 
الشاحنات املحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إىل 
الحسكة عرب املعابر غري الرشعية لتعزيز قواعدها العسكرية 

يف الجزيرة السورية.

ـــــي التقـــــى مستشـــــار األمـــــن القومـــــي األمير
ولـــــي العهـــــد الســـــعودي للبحـــــث فـــــي ملـــــ اليمـــــن

بدأ مستشــار األمــن القومي األمرييك 
جيك ســوليفان  جولته يف الرشق األوسط 
متوجها اىل الســعودية اوال برفقة املبعوث 
األمرييك الخــا لليمن تيمويث ليندركينغ 
حيث التقى ويل العهد الســعودي محمد بن 
ســلامن لبحث الوضع يف اليمن كام اجتمع 

مع نائب وزير الدفاع السعودي االمري خالد 
بن سلامن .ويكون سوليفان ارفع مسؤول 
يف ادرة الرئيــس االمرييك جو بايدن يزور 

السعودية. العربية  اململكة 
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الثلثاء 28 أيلول 2021

 ايران... لغز األلغاز!
نبيه الربجي

بالرغم من دوره البهلواين، 
املفاوضات  أثناء  والزبائني، 
التــي أفضــت اىل االتفاق 
وهو   ،2015 عــام  النووي 
اىل  تحول  الــذي  اليهودي 
الكاثوليكية، ظناً منه أنه بذلك 
يدخل عىل عربة ملكية اىل 
االليزيه، قال لوران فابيوس 
»ال يكفي أن يجول فرويد يف 
رؤوسهم، قد نكون بحاجة 

اىل أدمغة األنبياء لندرك ما يف أدمغة آيات الله«...
وكان العالمة السيد محمد حسني فضل الله يقول »تجلس 
اىل العريب ربع ساعة فيبوح لك بكل تفاصيل حياته منذ آدم 
وحتى اللحظة. تجلس مع االيراين ربع قرن دون أن تعلم ما 

اسم أبيه«.
األوروبيون، وبطبيعة الحــال األمريكيون، ورمبا الروس 
أيضاً، حائرون حيال تريث االيرانيني، وألشــهر طويلة، يف 
التعاطي مع دعوة جو بايدن، الدعوة املستميتة، الستئناف 
مفاوضات فيينا، وهم الذين يعانون، بسبب العقوبات، من 

ضائقة اقتصادية بالغة التعقيد.
يف املقالة هذه، محاولة الستعادة عالمات االستفهام التي 
يطرحها كبار املحللني، وبعض كبار املسؤولني، يف نصف الكرة 
الغريب حول هذه املسألة . هل يخىش الصقور يف ايران ابرام 
ـ  »الشيطان  صفقة مع الواليات املتحدة التي طاملا وصفوها ب
األكرب«، ألن من شــأن ذلك زعزعة صدقيتهم السياســية، 
وصدقيتهم االيديولوجية، ما يعني أن األولوية عندهم للنظام 

ال للدولة؟
رمبا كانت تجربتهم مع دونالد ترامب جعلتهم يفقدون الثقة 
بأي التزام أمرييك مســتقبيل، خصوصاً وأن الرئيس السابق 

يحاول، بأسنانه، أن يشق الطريق ثانية اىل البيت األبيض...
من األســئلة اياها: هل ما يعني آيــات الله مصلحة ايران 
دون أي مصلحة أخرى، لهذا ال يكرتثون باملعاناة األبوكاليبتية 
ألصدقائهم يف لبنان وسوريا، وحيث األزمات االقتصادية تهدد 
بنتائج بنيوية ان عىل الوجود اللبناين، أو عىل الوجود السوري؟

كثريون يتحدثون عن الثمن الجيوسيايس، ومن جبال مران 
يف اليمن اىل ضفاف املتوســط يف لبنان، الذي يسعى اليه 
االيرانيون، لشعورهم بأنهم الطرف األقوى يف املعادلة بسبب 

التعرث الدراماتييك لالسرتاتيجيات األمريكية يف املنطقة.
ال ريــب أن االيرانيني يتابعون، بدقة، مناقشــات مجلس 
األمن القومي . وحيث الغلبة للرأي القائل بأن الرشق األوسط 
يتحول، أكرث فأكرث، اىل عبء اسرتاتيجي، باألحرى اىل عالة 
اسرتاتيجية بالنسبة اىل االلتزامات الكونية للواليات املتحدة، 
حتى اذا ما تقلص الوجــود األمرييك هناك، وهو ما ينبغي 
أن يحدث، سيفاجأ الصينيون الذي يـتأهبون مللء الفراغ بأن 
حقول النفط عىل وشــك النضوب، وهو ما أكده تقرير أخري 

للبنك الدويل. ماذا عن الغاز؟
هذا الواقع قد يحمل االيرانيني عىل تفعيل عالقاتهم مع الصني 
ـ 400 مليار دوالر( بدل اضاعة الوقت مع دولة ال بد  )صفقة ال
أن تغادر الرشق األوسط تحت جنح الظالم، متاماً مثلام فعلت 

يف أفغانستان أو يف فيتنام وحتى يف لبنان )1983( .
السؤال األكرث حساسية هو ما يرتدد أمريكياً و »ارسائيلياً«: 
هل سياسات التمهل )وأحياناً املامنعة( التي ينتهجها آيات الله 
هي للعب عىل الوقت، واتاحة املجال أمام رفع نسبة تخصيب 
اليورانيوم، وتطوير أجهزة الطرد املركزي، لتغدو ايران عند البوابة 

النووية )القنبلة خالل ساعات ال خالل أشهر وال خالل أيام( ؟
هكذا يدخل عيل باقري اىل ردهة املفاوضات »واثق الخطوة 
مييش ملكاً«، ال ليصغي اىل الرشوط األمريكية، ولكن ليصغي 

روبرت مايل اىل رشوطه...
املثــري هنــا أن يدعو آرون ميلــر، وهــو الديبلومايس 
األمرييك املخرضم، اىل محــاكاة االيرانيني، وذلك بالتخيل 
عن »ديبلوماســية الهوت دوغ«)أي ديبلوماســية األطباق 
الرسيعة(، و«وضع أعصابنا يف الثالجة ألن الرؤوس الحامية 

غالباً ما تقود اىل الخراب« !
مــا رأي االصدقاء اللبنانيني يف ذلــك، باليوميات التي مل 
يشهدوا مثيالً لها منذ أيام سفربرلك ؟ دخول مريع يف ثقافة 
العوز، ويف ثقافة اللهاث، وحتى يف ثقافة التسول، وحيث ال 
سبيل اال تكريس وصاية صندوق النقد الدويل، وهي بشكل أو 

بآخر، الوصاية األمريكية.
االيرانيون ال يقولون ما يف رؤوسهم. هنا لغز األلغاز!!

حــاداً داخــلــيــاً  انــقــســامــاً  يُثير  املغتربين  ــراع  ــت اق
التغيير مــن  خائفة  السلطة  ــديــن :  املــؤيّ نظرية  
وتنظيمية لوجستية  املــعــوقــات  واملـــعـــارضـــون: 

ابتسام شديد

الجدل الســيايس واملواقف الصــادرة يف موضوع إقرتاع 
املغرتبني القائم يؤكد ان االشتباك  قريب بنب الفريق السيايس 
املؤيد إلرشاك املغرتبني يف العملية االنتخابية والرافضني لها.

باملبدأ من املفرتض ان تصبح املنصة اإللكرتونية املخصصة 
لتسجيل املغرتبني جاهزة للعمل خالل أيام قليلة، وفق اآلليات 
اإلنتخابية ومن ضمن املهــل، إال ان الواقع ال يتطابق مع ما 
يتــرسّب من معطيات حول احتامل ان يتــم تطيري انتخابات 
املغرتبني ألســباب تتعلق بعامل الوقت، وعدم توافر القدرات 
املالية الجرائها يف الخارج، وأخرى لوجســتية ترتبط بوضع 
البعثــات الديبلوماســية يف الخارج وتراجــع جهوزيتها ، 
فالقانون صدر يف حزيران 201٧ واجراء تعديالت ال يحصل 

يف أسابيع، كام ان املهل مل تعد تسمح بذلك.
من دون شــك، فان املؤرشات اللوجســتية ليست الدافع 
للتوجــه نحو إلغاء البنــد املتعلق باملغرتبني، اما األســباب 
الحقيقيــة املوجبــة اللغــاء انتخابات املغرتبــني فتتعلق 
مبخاوف القوى السياســية من حــدوث متغريات وتعديل 
موازين القوى يف مجلــس النواب الجديد، اذ يعتقد كثريون 
ان انتخابات املغرتبني ستشــكل تحــوال هذه املرة من خالل 
تصويت املغرتبني ضد الطبقة السياسية نتيجة األحداث بعد 

»ثورة 1٧ ترشين«.
وتؤكد مصادر سياسية قريبة من فريق 8 آذار ان التعويل 

عىل إنتخابات إلجراء التغيري ليس يف محله، 
فاألرقام يف إنتخابات 2018 مل تظهر حامسا 
اغرتابيا للتصويت، حيث سّجل 82 الف ناخب 
انتخب منهــم حواىل ال4٧ ألفــا، من جهة 
ثانية، فان االيحاء ان الثنايئ الشيعي ال يؤيد 
انتخابات املغرتبني العتبارات تتعلق بالخوف 
من فقدان التأثري يف الصوت  الشــيعي، كام 
تقــول املصادر ، ليس ايضــا يف محله، ألن 
الثنايئ الشــيعي  لديه فائض أصوات وقادر 
ان يعّوض يف الداخل يف حال مال التصويت 
لغــري مصلحته، وهذا األمــر ليس مطروحا 

باألساس.
مسيحيا دخل اقرتاع املغرتبني  يف التجاذب 
بني التيار الوطني الحــر والقوات اللبنانية،  
اذ يســعى الطرفان اىل املزايدة يف املوضوع 
االغرتايب، فيعترب التيار نفســه »أم الصبي« 
يف إطالق آلية انتخاب املغرتبني، فيام تعول 
القوات عىل تنظيمها يف دول االنتشــار، مع 
اإلشــارة اىل ان نسب  تصويت املغرتبني يف 
إنتخابات 2018 متقاربة اىل حد ما مع تقدم 

بسيط للقوات عىل التيار.
من املتوقع  ان يتزايد تصعيــد املعرتضني عىل إلغاء اقرتاع 
املغرتبني، فمن حق املغرتبني ليس فقط انتخاب ســتة نواب، 
بل املشــاركة بانتخاب 128 نائبا، فاملغرتب اللبناين شــارك 

يف األزمــة اللبنانية ويقف اىل جانب أهلــه، وقد ظهر دور 

املغرتبني واضحا يف التحويالت املالية اىل لبنان واملســاهمة 

يف األزمــة الراهنة، فهل يجوز حرمانه من التصويت  بحجة 

عدم الجهوزية وتوافر املال؟

العدلي واملــحــقــق  ــاب  ــ ودي الــثــاثــة  ــواب  ــن ال بــيــن  ُمــســتــمــّرة  القضائية  املــواجــهــة 
املتدّرج! التصعيد  الــى  بيطار:  »تطيير«  محاوالت  من  ُمستاؤون  الشهداء  اهالي 

عيل ضاحي

وبعد  متوقعــاً  كان  كام 
غيابــه عن مكتبــه ليومي 
تعذر  ما  والجمعة،  الخميس 
الوزير  بدعويي  ابالغه  معه 
فنيانوس  يوســف  السابق 
لنقل امللف من يده اىل قاض 
آخر، والنائب نهاد املشــنوق 
تبلّغ  برده وتعيني بديل عنه، 
املحقق العــديل يف جرمية 
إنفجار مرفأ بريوت القايض 
طارق بيطــار، امس، دعوى 
املشنوق،  بها  تقدم  التي  الرد 
بيطار تحقيقاته وكل  لُيعلق 
مبلف  املتعلقة  اإلجــراءات 
اىل  بــريوت،  مرفأ  انفجار 
االستئناف  محكمة  تبت  ان 
القايض  برئاسة  بريوت  يف 
نسيب إيليا بقبول الدعوى أو 

رفضها.
وتؤكد اوســاط مطلعة عىل امللــف يف 8 آذار، ان االتجاه 
الغالب ألن ينقل القضاء ملف مالحقة النائبني عيل حســن 
خليل وغازي زعيرت ونهاد املشنوق وفنيانوس من يد املحقق  
بيطار، اىل املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء، ليعود 
الكباش بني بيطار ومجلس النواب. وتنفي االوســاط علمها 
بــأن يكون هناك توجهــاً لكف يد بيطار قضائيــاً، وان هذا 
االحتامل ضعيف وذلك الســباب عــدة: ان امللف صار بعهدة 
حكومة جديدة سترشف عليه سياسياً وقضائياً، وهي تعهدت 
بعد نيلها الثقة منذ ايام بإكــامل التحقيقات يف ملف املرفأ 
حتــى النهاية، لذلك لن تذهب الحكومة او اي طرف فيها، اىل 
مواجهة سياسية مع القضاء واالتجاه اىل تنحية بيطار، كام 
جرى مع سلفه القايض واملحقق العديل السابق يف القضية 
فادي صوان، وذلك بعد دعويي عىل حسن خليل وغازي زعيرت 

بسبب االرتياب املرشوع.
وتشري االوســاط نفســها، اىل ان دخول فرنسا وامريكا 
واالتحاد االورويب وبعض الدول العربية عىل خط التحقيقات 
عرب الدعوى النهاء امللف كبداية العادة إعامر املرفأ، ايضاً من 
االسباب التي تستدعي مواصلة بيطار يف عمله والترسيع يف 
التحقيقات، وصوالً اىل اعالن القرار الظني خالل اسابيع، وان 

يكشــف كل ما لديه من معطيات دفعته اىل اتهام مسؤولني 
ووزراء ونواب وامنيني مــن دون غريهم، رغم انهم كانوا يف 
الفرتة نفسها وتولوا مسؤوليات مشابهة تقريباً يف املرفأ او 

من خالل وزارات مسؤولة سياسياً عنه.
وتقول االوســاط ان كف القضاء يد بيطار عن مالحقات 
النواب الثالثــة وفنيانوس والرئيس حســان دياب واحالة 
ملفهم اىل الهيئة النيابية املختصــة، لن مير من دون كلفة 

سياسية وشعبية. 
رغم ان فريق 8 آذار و«الثنايئ الشيعي« يرفض االنجرار اىل 
معركة سياسية مع بيطار او اىل مواجهة مع اهايل الشهداء، 
واتهامه منهم او من بعض االبواق انه ضد العدالة وتحقيقها، 
او انه يسعى اىل حامية املرتكبني او تغطيتهم، بل عىل العكس 
متاماً، هو يرفض تسييس استدعاءات بيطار، واالستنسابية 
يف املالحقة، بينام يرص عىل اعالن الحقائق كاملة وكام هي 

من دون إجتزاء او توظيف سيايس.
وتقول االوســاط ان بعد 15 شهراً من التوظيف السيايس 
ضد حزب الله والنظام الســوري واتهامهــام، تبني من هي 
الجهة التي تقف وراء االتجــار بنيرتات االمونيوم، رغم عدم 
مطابقة نوعية نيــرتات املضبوطة يف بعلبك والتي انفجرت 

يف مرفأ بريوت.       
وتفيد معطيات امنية ان مديرية املخابرات، تحقق يف كيفية 

االمونيوم  نيــرتات  تهريب 
النهائية  والوجهة  لبنان  اىل 
املســتخدمني  لــه، وهوية 
وســط  املتفجرة  املواد  لتلك 
بــني  االفــادات  تضــارب 
اىل  وتشــري  املوقوفــني، 
ان ســعدالله الصلــح مالك 
ان  اعرتف  النيرتات،  شاحنة 
تلك الشــحنة ليست االوىل، 
وســبقها تاريخ طويل امتد 
اىل ما يقارب الـ 10 سنوات 
االمونيوم  نيرتات  تجارة  من 
كانت وجهة معظمها سوريا 

والتكفرييني يف الجرود!
املتحدث  يؤكد  املقابل،  يف 
بإسم شــهداء املرفأ ابراهيم 
ان  لـ«الديــار«،  حطيــط 
مام  مســتاؤون  االهــايل 
يجــري ومــن محــاوالت 
املامطلة مــن املطلوبني اىل 
التحقيق، والســعي اىل »تطيري« القايض بيطار، ويكشــف 
ان االهايل وبعد لقائهم امــس رئيس مجلس القضاء األعىل 
القايض ســهيل عبود يف قرص العدل، سيلتقون اليوم وزير 
العدل القايض هرني الخوري، وذلك ملتابعة القضية واإلطالع 
عىل االجراءات التي ستتخذ بعد تقديم دعويني لكف يد بيطار.

ويؤكد ان ما تقوم به الســلطة، وال ســيام املطلوبني اىل 
التحقيق يعرقل العدالة ويؤخر التحقيقات، وبالتايل لن يصدر 
القــرار الظني قبل انهاء القايض بيطار كل تحقيقاته وهو ال 
يزال يعمل بجد، ويستغرب اتهام بيطار باالنحياز او تسييس 
التحقيقات او اتهام فريق من دون آخر، وهو يتابع اجراءاته 
وهو اوقف مطلوبني جدداً، وأطلق رساح آخرين وهذا يؤكد انه 

ال يستهدف احداً.
ويكشــف حطيط ان االهايل يف ســياق مسار تصعيدي 
وتدريجي، ولن يتوقف حتى الوصول اىل العدالة، فنحن لسنا 
هــواة قطع طرق، ولكن كل االســاليب لالحتجاج مرشوعة 
عندمــا يكون الهــدف التآمر عىل دماء ابنائنــا، واخىش ان 
تكون املؤامرة كبرية وواسعة، ويؤكد ان التوجه سيكون اىل 
االعتصام يف املرفأ وقطع املَدخلني 9 و15، باالضافة اىل قطع 
اتوســرتادات وطرق حيوية، وليس انتهــاء باالعتصام امام 

منازل املتهربني من املثول امام العدالة.    

ـــ اقــتــصــاديــاًاطلع من ميقاتي على نتائج زيارته الى باريس رئــيــس الــجــمــهــوريــة تـــرأس اجــتــمــاعــاً مــالــيــاً ـ
لــلــبــحــث فـــي اســتــكــمــال املـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق النقد

عون يرتأس االجتامع املايل – االقتصادي                      )دااليت ونهرا(

العامد ميشال عون  الجمهورية  اســتقبل رئيس 

صباح امس يف قــرص بعبدا، رئيس مجلس الوزراء 

نجيــب ميقايت الــذي اطلعه عىل نتائــج زيارته 

اىل باريــس، واملحادثات التــي اجراها مع الرئيس 

االوضاع  تناولت  والتي  ماكرون  اميانويل  الفرنيس 

اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنســا لتمكني لبنان 

التي مير بها شعبه. من تجاوز الظروف الصعبة 

ثم تــرأس الرئيــس عون اجتامعــا يف حضور 

ميقــايت، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء ســعادة 

ووزير  الخليــل،  يوســف  املال  ووزير  الشــامي، 

االقتصاد والتجارة امني سالم، واملدير العام لرئاسة 

والخبري  شــقري،  انطوان  الدكتــور  الجمهوريــة 

املايل رفيق حــداد، خصص للبحث يف اســتكامل 

والتحضريات  الدويل،  النقد  املفاوضات مع صندوق 

لذلك. الالزمة 

وزير  مع  الجمهوريــة  رئيس  عــرض  ذلك،  اىل 

الدفــاع الوطني العميد موريس ســليم، شــؤون 

العسكرية. املؤسسة  الوزارة واوضاع 

ويف قرص بعبدا، الوزير الســابق القايض طارق 

املجذوب الذي شكر الرئيس عون عىل التعاون الذي 

لقيه منه خــالل وجوده يف وزارة الرتبية والتعليم 

العايل، متمنيا ان تســتكمل املشــاريع االصالحية 

ملا فيه مصلحة  الوزارية  التي وضعت خالل واليته 

اقسامه. لبنان بكل  التعليم يف 

الـــعـــدو ــام  ــ ــح ــ ــت ــ اق دان  لـــلـــه  حــــــزب 
ــن ومـــنـــاطـــق فـــي الــضــفــة ــي ــم جــن مــخــي
ــرام ــ ــ ــح لـــســـيـــاســـة االجـ ــ ــ ــد واضـ ــي ــس ــج ت

بيان،  يف  اللــه   حــزب   دان 
اإلرسائييل  االحتالل  قوات  »قيام 
جنــني  ومناطق  مخيم  باقتحام 
الغربية،  الضفــة  مختلفــة يف 
األمــر الــذي أدى إىل ســقوط 
عدد  واعتقال  خمســة  شــهداء 
الفلســطينيني«.   املقاومني   من 

»هــذه  يف  الحــزب  رأى  وإذ 
اإلرسائيليــة  االعتــداءات 
لسياسة  الغدر  تجســيدا واضحا 
العدو«،  ميتهنها  التــي  واإلجرام 

املقاومــني  ب«يقظــة  اشــاد 
الفلســطينيني  وتصديهــم 
البطويل لهــذا التوغل وإيقاعهم 
صفوفه«. يف  عــدة   إصابــات 

الفلسطيني  »شــعبنا  من  وتقدم 
بأحر  الشــهداء  وعوائل  الصابر 
 التعازيــة واملواســاة ، ســائال 
الدرجات«،  لهــم علو  تعاىل  الله 
التضحيات  تكتب  هــذه  ان  آمال 
بإذن  قريبــا  نرصا  والبطــوالت 

الله«.

ــل ــي ارب ــي  فـ الــتــطــبــيــع  ــر  ــم ــؤت م ...ودان 
ــراءات الــقــضــائــيــة الــعــراقــيــة ــ ــاالج ــ واشــــاد ب

اللــه يف بيان آخر،  دان حزب 
العدو  مــع  التطبيــع  مؤمتــر 
يف  عقــد  الــذي  اإلرسائيــيل 
ورأى  العراقيــة،  أربيل  مدينــة 
للرتويج  فاشــلة  »محاولة  فيه 
العدو وئدت  الحــوار مع  لثقافة 

مهدها«. يف 
الرســمية  وحيــا »املواقــف 
والدينية  والشــعبية  والسياسية 
أشــكال  لكل  بقــوة  الرافضــة 
بـ  مشــيدا  العدو«،  مع  التطبيع 

العراقية  القضائية  »اإلجــراءات 
املطّبعني  هــؤالء  جّرمــت  التي 
مميزاً  وعيــاً  يعكس  الذي  األمر 
ومكوناته  العراقي  الشــعب  عند 
الوطنية  ومناعتــه  السياســية 
الرشق  يف  التطبيع  مرشوع  ضد 

األوسط.«
الشــعب  بثبات  »عالياً  ونــوه 
القوي  موقفــه  عــىل  العراقي 
الفلســطيني  الشــعب  دعم  يف 

العادلة«. وقضيته 

اللبناني الــجــيــش   : الــجــيــش  ــد  ــائ ق
ــوطــن ــل ــو الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري ل ــ ه

زار قائد الجيش العامد جوزاف عون، قبل ظهر امس، السفينة 
األمريكية USNS CHOCTAW COUNTY  الراســية يف قاعدة 
بريوت البحرية، وجال فيها برفقة كل من قائد القوات البحرية 
يف القيادة الوســطى األمريكية األدمريال براد كوبر، والسفرية 
األمريكية دورويث شــيا، وقائد قوات األمم املتحدة املوقتة يف 

لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، إىل جانب عدد من الضباط.
وشكر العامد عون »السلطات األمريكية عىل دعمها الجيش 
اللبناين، وتحديدا القوات البحرية التي تضطلع بدور أســايس 
يف ضبط التهريب غري الرشعي وتأمني حرية املالحة يف املياه 

اإلقليمية اللبنانية، بالتعاون والتنسيق مع اليونيفيل«.
ولفــت إىل »أهمية اســتمرار هذا الدعم مــن جانب الدول 
الصديقة، ويف مقدمها الواليات املتحدة األمريكية، مشريا إىل 
أن »انضامم القوات البحرية اللبنانية إىل منظمة الهيدروغرافيا 
العاملية يربز االعرتاف الدويل بدقة الخرائط البحرية التي تعدها 
مصلحة الهيدروغرافيا يف هذه القوات، وفقا للمعايري العاملية 
العالية«، مؤكًدا أن »الجيش اللبناين هو العمود الفقري للوطن 

والحامي الوحيد لألمن واالستقرار يف البالد«.
وألقت شيا كلمة أكدت فيها »اســتمرار دعم بالدها للقوات 
البحرية التي تنفذ العديد من املهامت الحساســة يف مواجهة 
التهريب والعمليات اإلرهابية لحامية املياه اإلقليمية والشــعب 
اللبناين، واملســاهمة يف إعادة إعامر قاعدة بريوت البحرية، 

بالتوازي مع تحسني القدرات العمالنية للقوات البحرية«.
وألقى كوبر كلمة أشاد فيها بـ »عالقات التعاون والصداقة 
التي تجمع البحريتــني اللبنانية واألمريكية«، معربا عن »ثقته 
العميقة بإمكان تطوير التعاون املشرتك بني الطرفني للوصول 

إىل مستقبل أفضل«.
ويف الختام، تسلم الجيش اللبناين 1٧0 حاملة PALLET من 

املواد الطبية مقدمة هبة من السلطات األمريكية.

قائد الجيش يزور السفينة االمريكية واىل جانبه شيا
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عر التطورات مع سفيرة فرنسا
الشامي: االتصاالت مع صندوق النقد بدأت

اجتمـــــــــــاع بيـــــــــــن املولـــــــــــوي وبوحبيـــــــــــ
للبحـــــــــــث فـــــــــــي اقتـــــــــــراع املغتربيـــــــــــن

ــــــــاً ــــــــر بدي ــــــــس ويط ــــــــر ُمتحّم ي ــــــــال  ــــــــر امل ــــــــم وزي ــــــــع الدع ــــــــة او رف ــــــــن .. البطاق ــــــــبق م ــــــــن يس م
مصــــــــادر ميقاتــــــــي: البطاقــــــــة ســــــــتبصر النــــــــور... والتمويــــــــل مــــــــن املوازنــــــــة بمرحلــــــــة اولــــــــى!

ــــــــدوق النقــــــــد والتحضيــــــــر ملؤتمــــــــر الدعــــــــم ــــــــان لتقديــــــــم املشــــــــورة فــــــــي التفــــــــاو مــــــــع صن ان فــــــــي لبن دوريــــــــل ودو
ــان ــ ــ ــ ــا لبن ــ ــ ــ نه ــة  ــ ــ ــ ــة بالحكوم ــ ــ ــ ــدول الخليجي ــ ــ ــ ــــي وال ــ ــ ــع الدول ــ ــ ــ ــة املجتم ــ ــ ــ ــد ثق ــ ــ ــ ــــة تعي ــ ــ ــات العاجل ــ ــ صاحــ ا

ــــم  ــ ــ ــد التعمي ــ ــ ــ ــــة لتمدي ــ ــ ــــة اضافي ــ ــ ــــان مهل ــ ــ ــر لبن ــ ــ ــاء مصــ ــ ــ ــــ اعطــ ــ ــال« رفضــ ــ ــ ــ ــــة امل ــ ــ »لجن
حقوقهــــــــم املودعيــــــــن  تعطــــــــي  بخطــــــــة  باملصــــــــار  الثقــــــــة  اســــــــتعادة  نعــــــــان: 

جويل بويونس

اين البطاقة التمويلية ايل ُوعد بها اللبنانيون 
قبل رفع الدعم يف نهاية ايلول؟

انه الســؤال الذي يطرحــه كل مواطن ال يزال 
ينتظر 30 ايلول. علام ان اليوم يصادف الـ 28 منه، 
والحكومة ال تزال تــدرس وتتمحص مبوضوع 
البطاقة التمويلية. فام الذي يدور يف الكواليس؟ 
وهل باتت البطاقة يف مهّب الريح، وكل ما يح 

ال يعدو كونه كالم بكالم؟
يرّص كل من وزيري الشــؤون واالقتصاد عىل 
انهــام ينكبــان عىل اســتكامل درس البطاقة 
ويؤكــدان ان املوضوع موضوع وقت ال اكرث وال 

اقل.
جديد القضية متثل باالجتامع الذي عقده امس 
رئيس الحكومــة نجيب ميقايت يف الرساي مع 
املعنيني الســتكامل البحث يف موضوع البطاقة 

التمويلية، ضّم نائب رئيس الحكومة ســعادة الشــامي، وزير 
الشؤون االجتامعية هكتور الحجار، وزير االقتصاد والتجارة أمني 
سالم، وزير املال يوسف خليل، النائب نقوال نحاس، االمني العام 
ملجلس الوزراء محمود مكية، ومدير مكتب ميقايت جامل كّريم.

يف العلن، وبعد االجتامع، اوضح وزير الشــؤون انه تم خالل 
االجتامع التداول يف تفاصيل اآللية التطبيقية للبطاقة التمويلية، 
وقال: »ذللنا بعض العقبات، ونأمل خالل الســاعات املقبلة أن 

تكون اآلراء قد توّحدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه«.
بدوره، اشــار ســالم اىل »ان العمل جــار عىل تذليل بعض 
العقبات«، مؤكدا »الســعي للوصــول اىل نتائج إيجابية بدعم 
كامــل من ميقايت، باعتبار أن البطاقــة التمويلية هي أولوية 
ويجب الوصول بها اىل نتيجة، مؤكدا »ان العمل جار يف االتجاه 
اإليجايب، ونتوقع أن نصل اىل نتيجة إيجابية خالل األيام املقبلة 

إلراحة الرأي العام«.
وعــن إعادة النظر يف ما تم االتفــاق عليه من قَبل اللجنة 
السابقة أم أن البحث يقترص عىل آلية تسجيل املستفدين منها، 

أجاب الحجــار: »هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم بأن الحكومة 
الســابقة عّينت لجنة أجرت قراءتها وعندما تسلّمنا مهامنا مل 
يكن أعضاء اللجنة الســابقة قد وّقعــوا عليها، بالتايل، نحن 
خالل هــذه املرحلة نعيد هذه القراءة للتأكد من كل التفاصيل 
واملعايري وآليــات العمل، عىل أن نوّقع بعد االتفاق النهايئ ثم 

ننتقل اىل املرحلة التطبيقية«.
هذا ما قيل، لكن ما مل يقل تكشفه اوساط بارزة متابعة للملف، 
مشــرية اىل ان هناك اجواء حكومية باتت يشــتم منها رائحة 

لتطيري البطاقة التمويلية عىل الرغم من انها صدرت بقانون.
ولكن هل املقصــود بهذه االجواء الحكومية الرئيس ميقايت 

تحديدا؟ تجيب االوساط »انها اجواء بعض الوزراء«.
وتقول املعلومات ، ان املقصود بالكالم هو وزير املال يوســف 
الخليل، اذ كشفت بان الخليل طرح عىل املعنيني، ويف مقدمهم 
ميقايت ان يســتعاض عن البطاقة التمويلية يك تتم االستفادة 
من االموال التي ستخصص لها بالعمل عىل رفع محدود للرواتب 
يف القطاع العام، اال ان وجهات النظر مل تكن متطابقة كلها مع 
رأي الخليل، وسط تساؤالت طرحها اكرث من وزير معني مفادها 

: مــاذا عمن هم خارج القطاع العام؟ وهل نكرر 
مسألة سلسلة الرتب والرواتب التي كانت نتائجها 
االقتصادية كارثية عىل البالد؟ هذه االسئلة بقيت 

دون اجوبة حتى اللحظة.
وتؤكد مصادر مقربة من ميقايت ان البطاقة 
التمويلية ســتبرص النور، وستكون جاهزة فور 
االنتهاء من بعض االمور التقنية. وعن التوقيت، 
رجحــت املصادر ان تكون كل النصو املطلوب 
االتفاق بشــأنها قد اكتملت، بعدما تكون اللجنة 
الحالية قد درســت كل ما كانت اللجنة الوزارية 

السابقة قد اتففت عليه.
اما عن التمويل الذي يبقى حتى اللحظة نقطة 
عالقة، فشددت املصادر عىل ان البطاقة صدرت 
بقانون، وهذا القانون نص يف طياته عىل متويل 
مبرحلتني: االوىل من املوازنة، والثانية اســتبدال 
هذا التمويل مبا ميكن تأمينه من املفاوضات مع 

النقد الدويل.
من سيســبق من؟ رفع الدعم النهايئ عن املحروقات، علام ان 
اوســاطا مطلعة ترجح ان يصدر االربعاء جدول جديد السعار 
1 لرية للدوالر، اي سعر  املحروقات، لكن هذه املرة عىل سعر 200
الســوق املوازي، ما يعني عمليا رفع الدعم كليا مع بلوغ ســعر 
البنزين الـ 225 الف لرية. فهل يرتفع البنزين ويبقى تنفيذ البطاقة 

التمويلية مجرد وعود؟
بانتظار ما قد ترسو عليه اجتامعات البطاقة التمويلية، وما 
يعرتيها من معوقات، تؤكد مصادر مطلعة عىل جو بعبدا بانها 
حتى اللحظة مل تصلها اية معلومات عن اتجاه لعدم بدء اتنفيذ 
البطاقــة التمويلية، او طرح بديل وعدم حامســة لوزير املال، 
وتقول : مل تصلنا هكذا معطيات، والعمل جار يك تبرص البطاقة 

النور يف ارسع وقت ممكن
هــل تبرص البطاقة النور او تطــري، وتطري معها كل الوعود 
مبســاعدات اجتامعية تتزامن مع رفع الدعم نهاية ايلول؟ لعل 
االجابة عىل هذا السؤال تتبلور مع االيام القليلة املقبلة الفاصلة 

عن نهاية ايلول.

دوليل بشعالين 

بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقايت من زيارته املزدوجة 
اىل فرنسا وبريطانيا، ينطلق األسبوع الجاري لعقد اإلجتامعات 
األساسية، أكان يف قرص بعبدا، أو يف الرساي الحكومي، إلعادة 
إطالق املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، ولعقد الجلســات 
األوىل ملجلــس الوزراء وعمل اللجان الوزارية املكلّفة دراســة 
امللفات، واملشاكل اآلنية التي تنوي الحكومة معالجتها، وإيجاد 
الحلول املناســبة لها مثل البطاقة التمويلية وتأمني املحروقات 
والكهرباء الدواء والسلع الغذائية، اىل جانب بدء التحضري من قبل 
وزيري الداخلية والبلديات بّسام املولوي والخارجية واملغرتبني 
عبداللــه بو حبيب لالنتخابات النيابيــة املقبلة وكأنها تجري 
يف مواعيدها الدســتورية. وبعد الرشوط التي وضعها الرئيس 
ورة  الفرنيس إميانويل ماكرون عىل حكومة ميقايت حول 
تحقيق اإلصالحات املطلوبة للحصول عىل املساعدات املالية من 
املجتمع الدويل عن طريق مؤمتر الدعم الدويل الجديد الذي ينوي 
ماكــرون الدعوة اليه يف ترشين األول املقبل، يوفد اىل بريوت 
هذا األسبوع املستشار الرئايس باتريك دوريل، واملفّوض متابعة 
تنفيذ قرارات مؤمتر »ســيدر« السفري بيار دوكان، بالتزامن مع 
وصول ممثيل صندوق النقد الدويل اىل بريوت، ملواكبة انطالق 
التفاوض معه واملســاعدة يف تقديم املشورة عن كيفية وضع 

الخطط اإلصالحية، ومن أجل التحضري ملؤمتر الدعم الجديد.
ويقوم املوفدان الفرنسيان، عىل ما تقول أوساط ديبلوماسية 
عليمة، مبهمة التنسيق واإلرشاف عىل املفاوضات مع الصندوق 
بهدف تأمني التمويل والدعم للبنان لتحقيق اإلصالحات املطلوبة 
وعىل رأسها تأمني الكهرباء. ويضع لبنان يف خططه إمكانية 
تأمني 14 ساعة تغذية يومياً من كهرباء الدولة، عىل أن يتّم ذلك 
يف غضون أسابيع، فيام يتطلّب االنتهاء من وضع املشاريع مع 

الصندوق منذ انطالق العمل نحو ثالثة أشهر أي حتى نهاية العام 
الجاري. وتتضّمن هذه األخرية إعادة رسملة القطاعات وإعادة 

هيكلة بعضها مثل القطاع املرصيف، والحوكمة وما اىل ذلك.
فاإلصالحات، عىل ما أضافت االوســاط ، هي العنوان األبرز 
الذي تشّدد عليه فرنسا ورشكاؤها األوروبيون، كمدخل أسايس 
لحصول الحكومة اللبنانية عىل املساعدات الدولية وخصوصاً 
أّن دوالً عديدة تعيد دراسة موقفها من تقديم الدعم للبنان ومن 
حجم املساعدات التي تنوي تقدميها له، ال سيام مع بقاء البالد 
13 شــهراً من دون حكومة فعلية رغم كّل املطالبات والنداءات 
الدولية، األمر الذي جعل هذه األخرية تفقد الثقة بالسياســيني 

اللبنانيني. 
نقاذ« برئاســة ميقايت  أّما اليوم ومع والدة »حكومة معاً ل
الذي قام بزيارة مزدوجة اىل كّل من باريس ولندن، بهدف إعادة 
فتح بّوابــة لبنان عىل دول الخارج، واســتعادة ثقتها، والتي 
ينــوي متابعتها بالتوازي مع الحركة الداخلية التي انطلقت من 
قبل حكومته، واللجان الوزارية إليجاد الحلول لبعض املشــاكل 
اليومية التي يعاين منها املواطنني، فإّن دول الخارج ستعيد النظر 
مبوقفهــا من دعم لبنان الذي تبــّدل عاّم كان عليه يف مؤمتر 
»ســيدر« الذي أف اىل تقديم قروض وهبات ميرّسة بقيمة 

أكرث من 11 مليار دوالر.
وتجد االوســاط أّن الرئيس ماكرون الذي ســيدعو املجتمع 
الــدويل، وكذلك املجتمع العريب ، ال ســيام الــدول الخليجية، 
ويُشّجعه عىل مّد يّد املساعدة للبنان خالل املؤمتر املنتظر، يوّد 
أن يستعيد هذا املجتمع الثقة بحكومة لبنان بنفسه، من خالل 
تقدميها ما مُيكن أن تنجزه خالل شــهر من عودة املفاوضات 
والتوافــق مع صندوق النقد الدويل والدول املانحة واملجموعات 
الدولية التي جرى تشــكيلها لدعم لبنان والتي ســتبدأ يف ظّل 
وجود املوفدين الفرنسيني دوريل ودوكان هذا األسبوع، لوضع 

اإلصالحات عىل السكّة الصحيحة. فام سيتّم التوقيع عليه من 
إصالحات موعودة وفق خطط وتواريخ محّددة، عىل ما تتوّقع، 

من شأنه أن يُبّدل موقف دول العامل إيجاباً تجاه دعم لبنان. 
وتقول األوســاط نفسها اّن املفاوضات مع الصندوق سُيعاد 
إطالقهــا من حيث توّقفت مع حكومة الرئيس حّســان دياب 
السابقة، وما تضّمنه البيان الوزاري يف ما يتعلّق بخطّة التعايف 
اإلقتصادي وإعادة نهوضه رسيعاً، وال بّد بالتأكيد من البدء بحّل 
مشكلة الكهرباء والوقود والبنى التحتية وما اىل ذلك. أّما املسار 
الذي ستسلكه الحكومة الجديدة فيبدأ باالتفاق أوالً مع صندوق 
النقد، ومن ثّم إعادة تنظيم القطاع املرصيف، فضالً عن دراسة 
كيفية تغطية الخسائر بالتوافق مع الصندوق. وهذه األساسيات 
مطلوبة منذ سنوات، وتُشكّل نقطة اإلنطالق للخروج من األزمة 
اإلقتصادية واملالية وليك تصبح الطريق سالكة أمام الحكومة. 
ومن خالل مواكبة فرنســا النطالق املفاوضات، سيكون هناك 
تأكيد فرنيس عىل أنّه اذا سلك لبنان هذا الطريق، فسيتّم تأمني 
تنفيذ االصالحات من خالل التمويل واملســاعدات الدولية التي 
ســيحصل عليها من املؤمتر. علامً بأنّه ال يُعّول كثرياً عىل هذا 
ا مبا يكفيه لتنفيذ املشــاريع  األخري ملّد لبنان مببالغ طائلة، إ

اإلصالحية العاجلة.
ة دوال أوروبية وغربية  وأشــارت االوســاط عينها اىل أّن 
وعربية توّد مســاعدة لبنان فعالً، وسيظهر ذلك من خالل ما 
ستقّدمه له من مساعدات مالية أو عينية يف مؤمتر الدعم، غري 
أّن الطريق مع بعض الدول الخليجية، وعىل رأســها السعودية 
غري مفتوحة، وال تُشكل بالتايل القسم األكرب من أموال مؤمتر 
»ســيدر«، وما يهّم لبنان يف هذا الســياق، هــو إعادة انتظام 
العالقات االقتصاديــة والتجارية معها. فالعالقات املبنية بني 
لبنان ودول الخليج مهّمة جّداً، وســوف تســاعد فرنسا عىل 

تعزيزها عن طريق استعادة الثقة فيام بينها وبني لبنان.

وأكّــدت االوســاط أّن حكومة ميقــايت املدعومة من قبل 
فرنســا والدول األوروبية ســتضع أمامها التسهيالت للقيام 
باإلصالحات، وإن كانت املهّمة ليســت سهلة أمامها وتتطلّب 
وقتــاً ليس قصرياً، نســبة اىل عمرها الذي ينتهي، بحســب 
القانون، بعد إجراء اإلنتخابات يف ربيع العام املقبل بحســب 
مواعيدها الدســتورية، وانتخاب مجلــس نيايب جديد، وهذا 
يعني أّن األشــهر القليلة املقبلة التي تفصل الحكومة عن هذه 
اإلنتخابات، ستضع خاللها اإلصالحات عىل السكّة الصحيحة، 
وتبــدأ بإنجاز ما ميكنهــا تنفيذه، تزامناً مــع بدء التحضري 
نتخابات النيابية التي تتفق القوى واألحزاب السياسية عىل  ل

ورة إجرائها يف موعدها. 
وبرأي االوســاط ، أنّه أمام حكومة ميقايت نحو  أشــهر 
للقيام باإلصالحــات العاجلة، قبل دخول البالد يف الحمالت 
اإلنتخابيــة، وإن كانت تتطلّب وقتاً ليك تُنجز، فاألهّم أن تتخذ 
الحكومة القرارات األساســية لها، وهــذه األخرية ال تحتاج 
اىل الكثــري من الوقت. فانطالق املفاوضات مع الصندوق هي 
الطريق الصحيح لدخول لبنان مجّدداً عىل خط استعادة الثقة 
مــن قبل الداخل والخارج، لتأيت بعدها االنتخابات النيابية يف 
موعدهــا، ومن ثّم يتّم التوافق مجّدداً عىل تشــكيل حكومة 
جديدة، وبعدها عىل إجراء االنتخابات الرئاســية يف ترشين 

االول من العام املقبل. 
ومن دون تحقيق اإلصالحات الالزمة واالســتحقاقات يف 
مواعيدها الدستورية، فإّن االتفاقات وتوقيع العقود واملشاريع 
ائية تبقى حرباً عىل ورق، تؤكد االوساط، وال تسلك خطة  اال
التعايف االقتصادي الطريق املناســب النتشال لبنان من الغرق. 
لهذا عىل املســؤولني تحّمل املسؤولية ووضع الخطط والعمل 
رسيعاً إليصال لبنان اىل شــاطىء األمان رسيعاً قبل أن يفقد 

الجزء الباقي من شبابه وأدمغته.

عقدت لجنة املال واملوازنة جلسة قبل ظهر 
امس يف مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم 
كنعان الذي عقد مؤمترا صحافيا بعد الجلسة، 
فقال: »انها الجلسة الثالثة التي تعقدها لجنة 
املــال واملوازنة للبحــث يف التعاميم الصادرة 
عن مرصف لبنان، خصوصا التعميم رقم 151 
للسحوبات الشهرية عىل 3900 لرية لبنانية«، 
ولفــت اىل أن »هذا التعميم صدر منذ ســنة 
ف الدوالر ٧000  ونصف السنة وكان سعر 
لرية وبلغ الــدوالر حدود الـ 24 ألف لرية، عاد 
وانخفــض إىل 13 ألف لرية، ليعود صعودا إىل 
1 ألفــا، والثابتة الوحيدة كانت الســحوبات 
الشــهرية بـ 3900 لرية. كام أنه تم رفع الدعم 
أو لنقل أننا عىل وشك رفع الدعم. لقد بلغ طن 
ف  املازوت بـ 00 أو 20 دوالرا عىل سعر 
1 ألف لرية. البنزين واألدوية واملواد  السوق، أي 
الغذائية حدث وال حرج، وعىل الرغم من كل ذلك 

ما زال التعميم 151 هو نفسه«.
أضاف: »كنا عــىل موعد اليوم مع مرصف 
لبنــان، طبعا يف حضور معــايل وزير املالية 
الجديد يوسف خليل وجمعية املصارف وممثلني 
عن املودعني ألخذ دراســة ملعرفة املربرات التي 
يرتكــز عليها مرصف لبنان لتعميمه رقم 151 
وما هي الخطة املســتقبلية وعىل أي أساس 
ســتكون إعادة الودائع، خصوصا أن االسباب 
التي يــديل بها مرصف لبنــان تتمحور حول 
احتامل تضخم الكتلــة النقدية، التي قد تؤثر 
ســلبا كام يزعم عىل ســعر الرصف«، واشار 
اىل أن »جــواب مرصف لبنان للجنة اليوم كان 
مبطالبتنا مبهلة حتى نهاية العام الجاري لدرس 
املوضــوع مع الحكومة الجديدة، معتربا أن أي 
رفع لقيمة السحوبات يؤثر يف سعر الرصف، 
من دون إعطائنا أي دراسة وال معطيات علمية 
وال تصور مستقبيل كام يجب أن يكون التعاون 

مع املجلس النيايب«.

وتابــع: »طبعا، لدى مــرصف لبنان فقط 
متنيات للتعاون وإقرار قوانني وما شــابه ذلك 
حــول ال«كابيتال كونرتول« الجاهز والذي ٧5 
يف املئــة من رشوط مرصف لبنان يناقض ما 
تضمنه اقرتاحنا للكابيتال كونرتول، خصوصا 
اعتامدنا عىل ســعر الســوق للدوالر بالنسبة 
للسحوبات. لذلك قررت اللجنة وباالجامع، رفض 
إقرتاح مرصف لبنــان بإعطائه مهلة اضافية 
حتى نهايــة العام الجاري، وطالبت الحكومة 
ومرصف لبنان بأن يتحمال مسؤوليتهام تجاه 
املودعني واملجلس النيايب، من خالل مامرسة 
سلطة الوصاية لوزير املالية بحسب املادة 43 
من قانون النقد والتسليف التي تعطي صالحية 
لوزير املالية بإيقاف تعاميم يف حال رأى فيها 
مخالفات، خصوصــا أن حقوق املودعني هي 
حقوق دستورية أكرث مام هي حقوق قانونية«.

واردف: »الحكومة مطالبة خالل األيام التي 
تفصلنــا عن انتهاء املهلة التي حددها مرصف 
لبنان للتعميم 151، باألخذ من املرصف الرؤية 
او الخطة املطلوبة خطيا، وكل النواب وممثيل 
املودعني أجمعوا عىل معرفة تفاصيل الخطة 
املســتقبلة ملرصف لبنان ومصري الودائع يف 
خالل فرتة زمنية محــددة. وهناك من اقرتح 
صــدور تعميم واحد يطلــب إعطاء املودعني 
حقوقهم بالدوالر إذا كانت هناك خشــية من 
تضخم الكتلة النقدية حتى لو كانت النســبة 
التي سيسمح بها أقل. وعلينا أال نن من هم 
الذين حســاباتهم باللرية اللبنانية قبل انهيار 
العملة الوطنية وليس هناك من يســأل عنهم. 
انهارت،  أموالهم تبخرت وقدرتهــم الرشائية 
فمــن يعــوض عليهم؟«. وقــال: »نحن عىل 
أبــواب دورة ترشيعية عاديــة ملجلس النواب 
وأدعــو الجميع ليكونوا أمام مســؤولياتهم. 
نحن كمجلس نيايب ال نســتطيع قبول هكذا 
أوضــاع للمودعني بالدوالر أو باللرية اللبنانية 

وهم يتعاطون معهم أنهم يخفضون نســبة 
خســائر املصــارف ومرصف لبنان بحســب 
السياســة النقدية املتبعة اليوم والناس آخر 
همهم. هذا ما يجــب عىل الحكومة التعاطي 
معه بجدية وفورا. ويجب أن تكون هناك خطة 
ورؤية أو إقرتاح عمــيل وليس عملية تخدير 
ومهــل وتأجيل والنــاس موجوعة وجائعة. 
هذا ملخص ملا حصل يف جلسة اليوم، وهناك 
متابعــة مــع الحكومة الحاليــة، مع رئيس 
الحكومة ووزير املالية من أجل أن تكون هناك 
مامرسة فعلية للســلطة املعطاة للحكومة، 
عىل صعيد السياســة النقدية أو عىل صعيد 
سلطة الوصاية التي يتمتع بها وزير املالية«.
وأكد كنعان »موقفنا واضح وباإلجامع وكان 
الكالم داخل الجلســة بسقوف عالية جدا من 
الزمــالء النواب أو ممثــيل املودعني، والكالم 
يعرب عن وجع وظلم من دون أن يلتفت أحد من 
املعنيني بإيجاد الحلول لهذا املوضوع. لجنة املال 
واملوازنة التفتت إىل هذا امللف من دون الدخول 
يف بازار أسعار الرصف. وأقول: أوقفوا مسلسل 

تبخر الودائع. »مفرمة« الودائع »ماشية« من 
دون أي تفكري مبا ميكن أن يحصل يف املرحلة 
املقبلة وسنتعاون مع رئيس الحكومة ووزير 

املالية بهذا الشأن«.
أضاف: »جمعيــة املصارف تقول للمودعني 
أن أموالكــم موجودة لــدى الدولة وهي التي 
أنفقتها، وإذهبوا إليها ملطالبتها بأموالكم. أكيد 
الدولة لها الدور يف ذلك وهدرت األموال ولجنتنا 
رشحت موازنــات الدولة املالية وتحدثنا عنها 
كثريا. لكن هنــاك مركزية مخاطر ايضا متنع 
اي مرصف أن يقرض دولة مفلســة أو متعرثة 
ولو بفوائد عالية، لذلك ال يجوز التنصل من هذه 

املسؤولية«.
وختم كنعــان: »القطاع املرصيف ومرصف 
لبنان مطالبان بأن تكون قضية املودعني أولية، 
قبل النظر إىل خســائرهم وكيفية تسديدها. 
دفع أمــوال وحقوق املودعني ليس خســارة 
لهــم بل ربح. هذه هي الثقة وهكذا يســتمر 
القطاع واإلقتصاد، فهل نستعيد الثقة بإنهيار 

املجتمع؟«.

بي و  االجتامع  املولوي و

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي 

سفرية فرنسا يف لبنان آن غريو، مستهال اللقاء بشكر فرنسا 

»لوقوفها إىل جانب لبنان يف جميع األوقات ال سيام العصيبة 

منها«، الفتا إىل »زياريت الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون 

للبنــان بعد انفجار الرابع مــن آب، واللتني كانتا محط تقدير 

كبري من قبل كل لبناين«.

ورشح الشــامي الوضع االقتصــادي الصعب، باإلضافة 

إىل بعض قضايا القطــاع االجتامعي امللحة التي تحتاج إىل 

معالجة رسيعة.

وأكد أن »الحكومة تعمل عىل إعداد برنامج إصالحي«، ومل 

يســتبعد »االســتفادة من برنامج التعايف املايل الذي أعدته 

الحكومة الســابقة، رغم أنه يحتــاج إىل تحديث وتعديالت 

كبرية«.

ولفــت إىل أن »االتصاالت مع صندوق النقد الدويل بدأت«، 

متمنيا »املساعدة من أصدقاء لبنان ويف مقدمهم فرنسا، التي 

تجمعنــا معها روابط تاريخية وثقافية منذ عقود«.

ار واإلرادة  وقال: »بالرغم من صعوبة الوضع ميكننا باإل

السياســية أن نتخطى الوضع املأساوي الذي نعيشه يف هذه 

املرحلة«.

ة بدعم لبنان«،  بدورها، أكدت غريو رغبــة بالدها »الدا

متمنيــة »اإلرساع يف بــدء املفاوضات مع صنــدوق النقد 

الدويل«.

عقــد يف وزارة الداخلية والبلديــات، بعد ظهر 

امــس، اجتــامع بني وزيــر الداخليــة والبلديات 

القايض بسام مولوي ووزير الخارجية واملغرتبني 

عبــد الله بو حبيب للبحــث يف موضوع انتخابات 

املغرتبني.

وبعد االجتامع، قال مولوي: »لقد بارشنا بإعداد 

اللجنة املشرتكة بني وزاريت الخارجية والداخلية يف 

ننا معايل الوزير  ما خص اقرتاع املغرتبني. لقد ط

إىل أن تســجيل املغرتبني ســيبدأ آخر هذا الشهر، 

أي بعد يومني. وغدا، ســتجهز اللجنة املشــرتكة 

ملناقشــة دقائق تطبيق القانــون وتحديد املقاعد 

واقرتاع املغرتبني. وسنكون عىل تعاون مستمر مع 

معــايل الوزير الذي يبدي حرصا كامال عىل اقرتاع 

تامة«. وبحرية  القانونيــة  بالظــروف   املغرتبني 

بــدوره، قال بو حبيب: »لــن أضيف عىل ما تفضل 

به معــايل الوزير. ترسي شــائعات يف البلد عن 

واملنترشين،  املغرتبــني  انتخابات  إلغــاء  إمكانية 

ــا مهامنا تقترص عىل  فهــذا ليس اختصاصنا، إ

تطبيــق القانون الحايل. وإذا تغري القانون فنقوم 

الجديد«. القانون  بتطبيق 

: يـــــــــــــــا اهـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يُســـــــــــــــمى جنبـــــــــــــــا
فانـــــــــــــــا مزايـــــــــــــــدة باملمانعـــــــــــــــة 

غــرد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط عرب 

حسابه عىل »تويرت«: »ال ينطقون اال بالتهديد والوعيد. يا أهل 

ما يسمى باملامنعة، أذكركم بأن قبل أن تحرض جحافلكم، كان 

الحزب االشــرتايك، والحقا الحركة الوطنية يواجه ارسائيل. 

فكفانــا مزايدة. لكن نؤمن بلبنان املتنوع الذي تريدون إلغاءه، 

لبنان العريب، لبنان الرســالة الذي تريدون الغاءه لبنان الحر 

غري املصادر«.

سة ان يرتأس الج كن



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الثلثاء 28 أيلول 2021

ــن! ــ ــن واملودعيـ ــ ــار واملغتربيـ ــ ــة ... البيطـ ــ ــة بالجملـ ــ ــواد ُمفجعـ ــ  حـ

العاقات مع الدول العربية تُقلق ميقاتي... أبواب مفتوحة وأخر مغلقة

نتخـاب... رسـالة سـلبية الـى سـند لبنـان الخارجـي لغـاء حـق املغتـرب با

عي بو عي

يف بداية االســبوع ومع 
الجديدة  الحكومة  إنطالقة 
يف معالجة ملفات االصالح 
املجتمــع  املطلوبــة مــن 
الدويل، إســتفاق البلد عىل 
إنفجرت  فاجعــة  من  أكرث 
الطرية  الحكومة  وجه  يف 
االفق  يف  وظهــرت  العود، 
غيوم ســوداء يف ســامء 
واملال  والقضاء  السياســة 
دفعــة واحــدة، وذهبــت 
االنظــار نحــو معالجــة 
التداعيــات الخطرية للعديد 
املســتعصية  االمــور  من 
واملســتجدة يف آن واحــد 

حسب مصادر سياسية وفق التايل:
1  تبلغ املُحقــق العديل يف قضية إنفجار مرفأ 
بريوت القايض طارق البيطار دعوى طلب كّف يده 
عن التحقيق يف اإلنفجار، بعد سلسلة من املواقف 
التصاعدية والســلبية يف وجه مســار تحقيقاته 
من مختلــف الطوائف واالحــزاب، إبتداء من حزب 
الله وبعض نوابه الذين إعرتضوا عىل عمل املحقق 
العديل، ودار الفتوى التي إستنكرت طلب االستامع 
للرئيس حســان دياب كمتهم يف هــذه القضية، 
ووصفت املسألة بأنها تشكل  تخطيا للخط األحمر، 
وصوال اىل النائب نهاد املشنوق والدعوى التي تبلغها 
املحقق العديل مقّدمة منه، والتي عىل أساسها متت 
عملية كف يد القايض بيطار، كذلك قدم »تيار املردة« 
دعوى إرتيــاب عىل خلفية االســتامع اىل كل من 

الوزير السابق يوسف فنيانوس.
أما االحزاب املســيحية الكربى كالتيار الوطني 

الحر والقــوات اللبنانية، فهي مــن مؤيدي عمل 
القايض بيطار وإستكامل تحقيقاته حتى النهاية، 
السياســية عن مصري  املصادر  ومن هنا تســأل 
التحقيق يف هذه الفاجعة الكربى وإمكانية قبول 
محقق جديد السري يف هذا امللف الشائك، خصوصا 
أن االنقســام بات واضحا يف البالد وعىل خلفية 
بأكرثيتهم  املســلمون  يعرتض  بحيــث  طائفية، 
املرفأ، فيام  الساحقة إســتكامل معرفة من فّجر 
اآلخر،  حتى  التحقيق  إستمرار  يؤيدون  املسيحيون 
وتلفت املصــادر عينها اىل كيفيــة تعامل أهايل 
الضحايا مع تســارع التطورات، وإمكانية معرفة 

حقيقة من قتل أوالدهم وأقاربهم؟؟
2  يف مســألة إنتخاب املغرتبني للنواب الستة، 
يبدو أنها بدورها ســتلحق مبلف إنفجــار املرفأ، 
بعد إعرتاضات حســب املصادر، وأبرز ما جاء يف 
هذا االطار االعرتايض ما قالــه نائب االمني العام 
لحزب الله الشــيخ نعيم قاســم حــني قال »مش 

راكبة القصة« !؟ يف مقابل 
تكتل  لرئيس  واضــح  كالم 
لبنان القــوي النائب جربان 
باســيل الذي إعترب تصويت 
نضــال  ــرة  املغرتبــني 
يجوز  وال  ومستمر  متواصل 
التهاون فيــه، وكذلك فعلت 
القــوات اللبنانية التي تؤيد 
خصوصا  املنترشين،  إقرتاع 
أنها نالــت الجزء االكرب من 
الكتائب  وحــزب  االصوات، 
مكتوف  يقــف  لن  بــدوره 
االيــدي إزاء عملية تهميش 

االغرتاب. 
3  وقعــت عمليــة رفع 
من  املودعــني  ســحوبات 
نفســه  الفخ  يف  املصارف 
ء قبل العام الجديد بحســب  بحيث لــن يتغري 
الفرصة التي طلبها مرصف لبنان، حتى وصل االمر 
اىل قول رئيس لجنة املال واملوازنة حرفياً : »هناك 
مفرمة ماشــية للودائع« ! وهذا يعني أن كل ما تم 
انية  التداول به عن رفع ســقف السحوبات اىل 
ااّلف لرية أو عرشة ااّلف للدوالر الواحد إلتحق أيضا 

بنتائج التحقيقات يف إنفجار املرفأ.
 4  الفاجعــة الرابعة حصلــت باألمس، وهي 
تأكيد وزير الرتبية عباس الحلبي أن حال الخزينة 

قد ال تسمح بتعديل الرواتب!
خالصة االمر، وقياسا عىل ما تقدم من معوقات 
وإرباكات، تجــزم هذه املصادر أن هذه الســلطة 
ســرتكز عىل عمل وحيد يخــدم مصالحها مفاده 
النيابية عىل  باألكرثيات  اإلحتفا  : كيفية  التايل 
أبواب االنتخابات القادمة، وكل ما عداه أو تم ذكره 

ميكن إلغاؤه أو تأجيله أو الخال منه.

محمد علوش

قريبة  مصــادر  تصــف 
من رئيــس الحكومة نجيب 
ميقايت زيارتــه اىل باريس 
متحدثني  جــداً،  بالناجحة 
عن أن هذا النجاح سينعكس 
قريبــاً من خــالل إجراءات 
ســتتخذ من قبل الفرنسيني 
لبنان،  باتّجاه  واألوروبيــني 
سيكون لها الصدى اإليجايب، 
ولكن بعد أن تقوم الحكومة 
والتــي  األوىل،  بالخطــوة 
ســتكون تأليــف اللجنــة 
النقد  صندوق  مع  املفاوضة 

الدويل.
رغم هــذه اإليجابيات والزخم الكبري الذي عاد به 
ميقايت اىل بريوت، يحتل العامل العريب مكاناً واسعاً 
يف فكره، فهو كان وال يزال يعترب أن عودة العالقات 
الجيدة مع العامل العريب هي من الرشوط الرضورية 

لقيامة لبنان، لذلك يسعى لعودة هذه العالقات.
قبل زيارة ميقايت اىل فرنسا، تلقى دعوة رسمية 
لزيارة الكويت، قد تحصل بحســب املصادر نهاية 
األســبوع الجاري أو االسبوع املقبل، مشرية اىل أن 
الكويت كانت ضمــن اولوياته نظراً لدورها املنتظر 
يف ملف الكهربــاء، وكرمها الكبري مع لبنان طيلة 
السنوات املاضية، مشددة يف الوقت نفسه عىل أن 
كل ما قيل عن أن الكويت قررت الرتيث يف تعاطيها 
مع الحكومة الجديدة غري دقيق، فالكويت ال تنظر 

اىل لبنان بعني سياسية.
أما بالنسبة اىل زيارة ميقايت اىل قطر، فتكشف 

املصــادر أن ال موعد بعد لهذه الزيارة، مشــرية اىل 
أن الرســالة القطرية اإليجابية التي نقلتها سفرية 
لبنان يف قطر اىل وزير العمل مصطفى بريم تؤكد 
أن الدوحة جاهزة للمساعدة. إن الرسالة القطرية 
املتعلقة بتفعيل اتفاقية قدمية مع لبنان قد تؤخر 
زيارة ميقايت اىل الدوحة لبعض الوقت، إذ قد يتطلب 
األمر تنسيقاً وعمالً مشرتكاً بني فريق قطري وآخر 
لبناين لرتتيب امللفات والتحضري للزيارة ليك تكون 
مثمرة، علامً أن هناك إمكانية لسفر فريق لبناين من 
وزارة العمل اىل الدوحة قريباً، من غري املعروف ما 

إذا كان هذا الفريق سيكون برئاسة ميقايت أم ال.
يقول البعض أنه لو زار ميقايت كل الدول العربية 
ومل يزر السعودية فهو كأنه مل يزر أحداً، وبالنسبة 
اىل مصادر وزارية، فــإن ميقايت يعلم جيداً قيمة 
الســعودية ضمن العامل العريب، وهو سيســعى 

ولو  معها  العالقات  لتحسني 
مل يتم تحديــد موعد لزيارة 
مشددة  قريباً،  الســعودية 
يف الوقــت نفســه عىل أن 
تتخذ موقفاً  الســعودية مل 
الحكومة،  من  سلبياً  رسميا 
وبالتايل فإن االمور مفتوحة 
يف  التفاوض  مسار  بحسب 
املنطقة، نظراً للرتابط الكبري 
بــني امللفــات، فاململكة لن 
تعالج امللف اللبناين بشــكل 
أخرى  ملفــات  عن  منفصل 

مهمة بالنسبة إليها.
املقربة  املصادر  وتُشــري 
سيسعى  أنه  ىل  ميقايت  من 
للبنان،  العريب  الدعم  لتأمني 
كل  لزيــارة  مســتعد  وهو 
العواصــم العربية القادرة عىل املســاعدة، ومنها 
القاهرة، مشددة عىل أن أكرث من رسالة دعم عربية 

وصلته منذ نيل الحكومة الثقة.
هذا بالنســبة اىل زيارات ميقايت الخارجية، اما 
بالنســبة اىل زيارات الخارج اىل لبنان، فهي ال تقل 
أهمية أيضاً، فرئيس الحكومة األردنية سيزور لبنان 
خالل أيام، وســيتطرق البحث بحسب املصادر اىل 
ملفات مهمة تهّم لبنان كملف اســتجرار الكهرباء 
االردنية، كام تصدير البضائع، مشرية اىل أن زيارات 
غربية كثرية سيشهدها لبنان بالفرتة املقبلة، وهي 
غري محددة بشكل دقيق بعد ولكنها قيد التحضري، 
مع اإلشــارة اىل أن هذا األســبوع سيشهد عودة 
الحرارة اىل ملف ترســيم الحدود البحرية بني لبنان 

وفلسطني املحتلة. 

هيام عيد

وسط الضجة املثارة حول اقرتاع املغرتبني 
تتخّوف  املقبلــة،  النيابية  اإلنتخابــات  يف 
مصــادر نيابية مواكبة للبحــث يف قانون 
اإلنتخاب، من أن تــربز عراقيل عدة متصلة 
باملواقف العامة عىل الساحة الداخلية، تؤدي 
اىل حرمــان املغرتب اللبناين من مامرســة 
حقه الذي منحه إياه الدســتور يف انتخاب 
الربملانية. وتكشــف  الندوة  ممثلني عنه اىل 
هذه املصادر، عن أن أسباب حصول هذا األمر 
تتزايد يوماً بعد يوم، بحيث أن اإلســتحقاق 
اإلنتخايب النيايب، يشــكل العنوان األول أمام 
حكومــة الرئيس نجيب ميقــايت، وذلك يف 
ضوء املواجهة الناشئة بني القوى السياسية 
املكّونة لها، عىل خلفيــة الرتّدد لدى البعض 
منهــا من النتائج التي قد تفرزها مشــاركة 
اللبنانيــني يف اإلغــرتاب، الذيــن لديهم، أو 
عىل األقل لــدى الغالبية منهم والتي خرست 
ودائعها يف املصارف يف لبنان، نقمة شديدة 
وســوف تســعى إىل ترجمتها يف صناديق 

اإلقرتاع يف أيار املقبل.
وماّم ال شــك فيه، وكــام تُضيف املصادر 
النيابية، أّن ملف إجــراء اإلنتخابات النيابية 
هو مبثابة البند األسايس يف البيان الوزاري، 
لكنه يف الوقت نفسه، يشكل عنواناً للخالف 
يف  الحكومة،  داخل  املبكرة  نقســامات  ول
حال جرى تعديل قانــون اإلنتخاب من أجل 
تقريــب موعــد اإلنتخابات، وبالتــايل، تّم 

إسقاط حق املغرتب يف اإلقرتاع.
لكن املصادر نفســها، تســتدرك باإلشارة 
اىل أن ما من أمر محســوم حتى اليوم عىل 
هذا الصعيد، وأن املداوالت مســتمرة، بني كل 
األطراف السياسية، خصوصاً وأنه مقابل من 
املغرتبني، هناك قوى  أصوات  بإرشاك  يطالب 
سياسية ال تؤيد ذلك، ولكن ليس انطالقاً من 
موقف اللبنانيني يف دول اإلغرتاب، بل نتيجة 

مجموعة عوامل متعلقة 
بالحمالت اإلنتخابية يف 
الخــارج والعقبات التي 
قــد تواجههــا. وعليه، 
اللبنانيني  مشاركة  فإن 
املغرتبــني يف الخــارج 
باإلنتخابــات، هو طرح 
الكتل  وافقت عليــه كل 
النيابيــة، وقد أكد عليه 
الجمهورية  رئيس  أخرياً 
ميشال عون، كام أن كل 
الــدول الغربية الداعمة 
لعملية اإلنقاذ يف لبنان، 
تضــع اإلنتخابات هدفاً 

أساسياً، وتشــّدد يف أكرث من مناسبة عىل 
كمرشوع  اإلنتخــايب،  اإلســتحقاق  أهمية 
للتغيري من خالل املؤّسســات الدســتورية 
وبالوســائل الدميقراطية، وبالتايل، سيفتح 
الباب أمام مرحلة سياســية جديدة نادى بها 
اللبنانيون الذين تظاهروا يف الشارع يف 1٧ 

ترشين األول 2019.
ويف هذا اإلطار، فإن اقرتاع املغرتبني، يرتدي 
طابعــاً مهامً انطالقاً من مبدأ املســاواة بني 
املواطنني، كام تشري األوساط النيابية نفسها، 
والتي تتمّسك باقرتاع اإلغرتاب اىل أبعد الحدود، 
وتدعو اىل عدم ربطه بأية حسابات سياسية. 
وكذلك تعترب هذه املصادر، أن أي إلغاء لحقوق 
املغرتب عىل هذا الصعيد، سيكون رسالًة بالغة 
السلبية لكل اللبنانيني املنترشين يف الخارج، 
والذين مل يبخلوا يومــاً ومل يتأخروا عن دعم 
لبنان خالل األزمات، حتى أن حجم التحويالت 
مــن املغرتبني إىل عائالتهــم يف بريوت بلغ 
نحو  مليارات دوالر خالل العام املايض، وقد 
الف  اإلنقاذ ل التحويالت خشبة  شكّلت هذه 
من العائالت التي تواجه أزمات مالية وصحية 
واجتامعية بعدما بات أكرث من 80 باملئة من 
معيشية صعبة  يعيشــون ظروفاً  اللبنانيني 

وفق التقرير األخري لصندوق النقد الدويل.

هــــــيــــــل ورشــــــــــــــــــــة اعــــــــــــــــــــــــادة الــــــتــــــ
ــــــــــثــــــــــر مــــــــــــن ضــــــــــــــــرورة بــــــــــاتــــــــــ ا

كلنا يــدرك مدى الرتهــل االداري الذي 
الدولة  الوزارات كافــة يف  اليــه  وصلت 
اللبنانيــة اذ ان االنحــالل بــات عىل كل 
والرؤية  االداري  العمــل  املســتويات يف 
االســرتاتيجية لــكل وزارة وايضــا عىل 
املســتوى التنفيذي للقــرارات والقوانني. 
الدولة  هــذه  عظــام  ينخــر  االهــرتاء 
واالنتاجيــة معدومة ناهيــك  بالتوظيف 
العشــوايئ الحاصل وغري املجدي املسبب 

املقنعة. للبطالة 
اذا نحن امام كارثة ان مل نتدارك ونرّمم 
ورة  باتت  التأهيل  اعــادة  ُهّدم.  قد  ما 
بالقطاع  الثقة  اعادة  عىل  والعمل  قصوى 
العــام هو اكرث من اولويــة. لكن من اين 

نبدأ؟
ما هي القطاعات االكرث ترضرا؟

هل هناك خطط جاهزة لبدء الرتميم؟
هل القوى السياســية قادرة عىل تحمل 

تبعات االصالح العام؟
هل املوظفــون جاهزون لتلقي التدريب 

يف ظل االزمة النقدية؟
املناســبة  التدريبية  الكادرات  لدينا  هل 
لتلبية الحاجــات الناتجة من هذا التدهور 

الوظيفي؟
النار  ال بد من اخذ املبــادرة فحمل كرة 
يف هذه الفرتة اصبح واجبــا والعمل ليل 
نهار لرأب الصدع بات من احقية الشــعب 

املقهور. اللبناين 
هذا الشــعب ينتظر اخذ املبادرة رسيعا 

والبدء يف االصالح.
مفعولها  لكن  بســيطة  كلمة  االصالح 
الصحيح ينقذ اوطانــا ومن هنا تبدأ هذه 

الورشة.
ورشــة اعادة التأهيل يجب ان تشــمل 
القطاعــات كافة والتنســيق بني القطاع 
العام والقطاع الخا الذي ما زال صامدا 
رغم كل هــذه املصائب هو اولوية فالعمل 
يجب ان يطال االدارة عامة لكرس روتينها 
البغيض مــرورا بتأهيل كادراتها البرشية 
وصوال اىل تحديث العمل االداري وتحويله 

اىل رقمي منتج.
وهذه  البداية  هــو  العمل  تحديــث  اذا 
البدايــة تتطلــب تدريبا مكثفــا وهادفا  
للموظفني كافة يف االدارة العامة والهدف 
التكنولوجيا بل  هو ليس فقط اســتخدام 
هو تســخري هذه التكنولوجيــا للتحديث 

ولالبتكار.
القطاع  اىل  الشباب  ادخال عنرص  ايضا 
العــام يعطي هــذا االخري نبضــا جديدا 
اغلب  وعمال برؤية مختلفــة وفعاال يف 
االنتاجية  رفــع  اىل  يؤدي  وهذا  االحيان 

الوظيفية.
االستعانة  ايضا  تتطلب  الورشــة  هذه 
بالخربات الخارجية او الداخلية من القطاع 
الخــا الناجح والهدف هــو ضخ عمل 
الوقت  الســابق فالتوفري يف  مختلف عن 
ينتج منه توفري يف املصاريف وزيادة يف 

االنتاج وبالتايل يف املردود املايل.
ال نن ايضــا ان اعادة هيكلة القطاع 
العام تصــب يف مصلحة الخزينة العامة. 
ة ميكــن حرصها عرب  فالوظائــف القا
مكننــة العمل مــام ينتج منــه تقليص 
وزيادة يف  والوقت  العامــة  النفقات  يف 
االنتاجية والشفافية. هناك وظائف ميكن 
االستغناء عنها يف عرصنا هذا اذ ان ادارة 
املوارد البرشية وهندســتها هام ايضا من 
االولويات فلــالدارة يف هذا الزمن الجديد 
اتجاهات حديثة يجب اكتشافها وسلوكها.

ناهيــك  بقيــاس اداء العاملني وتحديد 
الكتشــاف  الزاوية  كحجر  هــو  معايريه 
العاملني  لــدى  والقوة  الضعــف  مكامن 
والعمل عىل تأهيلهــم وتدريبهم اذا دعت 

الحاجة.
للتحفيز املعنوي واملادي اثر كبري لدى اي 
موظف او عامل ا وحتى اي مســؤول كبري 
فهــذه النواحي النفســية واملادية تعطي 
استقرارا لدى العامل مام يعكس زيادة يف 

االنتاج واالخال يف العمل.
من وجهة نظــري ارى ان االولوية تبدأ 
مرورا  االقتصــادي  القطــاع  اصالح  يف 
والقطاعات  واملــرصيف  املايل  بالقطــاع 
الخدماتيــة كالقطاع الصحــي والرتبوي 
واالتصاالت والطاقــة وصوال اىل القطاع 

القضايئ والقطاع والعسكري.
الكثري  هناك  االقتصــادي  الصعيد  عىل 
للعمل فعىل املعنيني بهذا القطاع ان يعملوا 

عىل:
للعرض  التنافســية  القــدرة  تعزيــز 
املحلية  الســلع  انتاجية  من خالل رفــع 

كلفتها وتخفيض 
تقديم  عرب  املحلية  االســتثامرات  دعم 

يبية. قروض ميرّسة وحوافز 
تحســني  خالل  من  الصــادرات  تعزيز 
االنتاج وخلق اســواق خارجية مام يؤدي 

اىل تخفيض العجز يف امليزان التجاري.
محاربــة املحتكرين من خــالل تحديد 
هامش  ووضع  االساســية  السلع  اسعار 

لربح التاجر.
املايل واملرصيف هناك عدة  الصعيد  عىل 
نقاط ميكن ان تســاهم يف اعادة القطاع 

النقدي اىل مجده:
 العمل عــىل دمج املصارف للمحافظة 
عىل اموال املودعني وتقليل املخاطر عليها.

 اعــادة الثقة بالقطــاع املرصيف من 
خالل زيادة االحتياطي بالعمالت الصعبة.

االيرادات  بنيــة  النظــر يف  اعــادة   
الرضيبية والنفقات وجدولة الدين العام.

العاملية  املاليــة  الجهات  مفاوضــة   
املانحة للنظر بالديــون الخارجية واعادة 

جدولتها.
عىل الصعيد الصحي وقد اثبتت الظروف 
الصحيــة يف اخر ثالث ســنوات ان هذا 
القطاع هو حيــوي وله االولوية املطلقة. 

وهنا ميكن العمل عىل:
 رفع نسبة املضمونني صحيا من خالل 
البطاقــة الصحية لــكل مواطن والهدف 
اىل  الضامنة مام يؤدي  الجهة  هو توحيد 

تقليص االنفاق الطبي.
 االســتثامر يف القطــاع الصحي من 
خــالل انتــاج االدوية واملعــدات الطبية 
وحتــى اللقاحــات واملــواد التجميليــة 
وتعزيــز االبحاث الطبيــة يف الجامعات 

الكبرية. واملستشفيات 
 عــىل الصعيد الرتبوي هنــاك بحر من 
تكون  ان  التــي ميكن  والخطوات  االفكار 

نقطة فاصلة يف اعادة الثقة.
 وضــع خطة فوريــة وعاجلة ترصد 
التعاون مع  السالفة من خالل  الخسارات 

جميع الرشائح العاملة يف هذا القطاع.
 تعزيز التعليم الذايت من خالل التوجيه 
التفاعلية  واالرشــاد ومن خالل املنصات 
الرتبوية االلكرتونية الحديثة يف الشــكل 

واملضمون.
 العمــل عىل ســلة تربوية شــاملة 

للمتعلم واملعلم تضم اللوازم املادية كافة.
 تأمني الدعم النفيس واملادي للكادرات 
التعليميــة وحثهم عــىل متابعة التدريب 

املستمر.
 توفري البحث العلمي عىل كل االصعدة 

يف املؤسسات الرتبوية كافة.
اللبنانية  املناهــج   تطويــر وتحديث 

ملواكبة تغريات العرص.
 العمل عــىل تعزيز املواطنة من خالل 

احياء كتاب التنشئة الوطنية.
 Bloom العمل عىل املستويات العليا لـ 

لتكوين مجتمع ناقد ومبتكر.
عىل الصعيــد الخدمايت، عــىل الدولة 

اصالح قطاع الطاقة وتطويره من خالل:
ايجــاد طاقة  يريد   تســليف كل من 

بديلة، كالطاقة الشمسية والهوائية.
 انشاء معامل النتاج الكهرباء صديقة 
للبيئة مع اصالح كل الشبكات الكهربائية 
ــة مام يــؤدي اىل زيــادة االنتاج  القا
وتخفيف النفقات وازالة الهدر يف الطاقة 

املولدة.
 انشاء ســدود مائية لتوليد الكهرباء، 

هناك عدة تجارب ناجحة يف لبنان.
التمويل  يف  الخــا  القطاع  ارشاك   

واالستثامر يف هذا املجال.
انشــاء هيئة مســتقلة لتنظيم هذا   

القطاع.
عىل صعيــد االتصــاالت  وتكنولوجية 
املعلومات املجال واســع للعمــل والتقدم 
هذا  يف  الحاصل  التطــور  مواكبة  فعلينا 

املجال من خالل:
 االستثامر يف الوصول امليسور التكلفة 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيــات  اىل 
لدفع عجلة التقدم نحو االولويات العاملية 

وال سيام التنمية املستدامة.
 تأهيــل كل العاملــني يف هذا القطاع 
من خالل املشــاركة يف املؤمترات الدولية 

والدورات املهنية العالية الجودة.
 اطالق امكانات تقنية جديدة وحديثة 
مســتوى  عىل  الحاصل  التقــدم  ملواكبة 
لهذا  ملا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجية 
القطاع من دور مهــم وحيوي يف تفعيل 

املستدامة. التنمية 
 العمــل الحثيث عــىل الدخول الكامل 
اىل االقتصــاد الرقمي مــن خالل تطوير 
الفايرب  وشــبكات  االتصاالت  منظومــة 

اوبتك.
القضــايئ ولتحييد هذا  الصعيــد  عىل 
القضاة، هم  السياســة، عىل  القطاع عن 

بانفسهم العمل عىل:
والعمل  القضائية  السلطة  استقاللية   
دون تأثــري اي ســلطة  بعكس ما يحصل 

اآلن يف جرمية تفجري املرفأ.
الجميع  فــوق  العــدل  شــعار  رفع   

وللجميع.
 رفــع منســوب االنســانية داخلهم 

وتطبيقه يف احكامهم.
 االلتــزام اكرث واكــرث بقضايا الناس 
القانــون واصالح  والســهر عىل تطبيق 

املجتمع.
عــىل الصعيد العســكري واالمني عىل 
ا عــىل امن املجتمع  املعنيني الســهر دا

وتطبيق القانون دون متييز.
الثقة  تعيد  ان  نقاط ميكــن  هناك عدة 
للنــاس بالقــوى االمنية وتعمــق الثقة 
املوجــودة للجيــش اللبنــاين يف قلوب 

املواطنني.
 تثقيف وتدريب كل عنرص امني او اي 

جندي يف الجيش اللبناين.
 تطوير العمــل االداري يف القطاعات 

كافة ومكننتها.
 رفع املســتوى العلمــي واملهني لكل 
دورات خارجية  العنــا مــن خــالل 

وداخلية.
 تجهيز الجيش اللبناين بالعتاد الحديث 

وتدريبه عىل صيانته.
يف الختــام ان ورشــة اعــادة تأهيل 
بخطوة  تبدأ  املســتويات  كل  عىل  الوطن 
وهــذه الخطوة يجــب ان تكــون ثابتة 

وواثقة:
 يجب  أال نن اننا مســؤولون تجاه 

التاريخ وتجاه اجيالنا وتجاه الوطن.
اخريا اقول بالثقة يف النفس يُبنى البيت 

وبالعمل الدؤوب يَثُبت.

عاقل يفهم

اييل يوسف العاقوري
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الشمال مــن  يرالشرعية  الــهــجــرة  مــوجــات  ومــــولــــويتــصــاعــد  مـــيـــقـــاتـــي  دارة  امــــــــام  ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ تـ
خارجية رسائل  ام  زومــيــن...  املــ املواطنين  رسالة 

ــر اعــامــي ــداد مــيــثــاق شـ ــ عــمــل عــلــى درس واعـ ــرداحـــي: ســ قـ
ــم ــ ــه ــ ــات ــ ــري ــ ــــــرامــــــة االخـــــــريـــــــن وح يـــــهـــــد الحـــــــتـــــــرام 

دموع االسمر

قبل يومني، تم اكتشــاف 
رشعية  غري  هجرة  محاولة 
بقارب قبالة شاطىء تلحياة 
يف عــكار، وقبلها محاولة 
شــواطيء  قبالة  اخــرى 
اشــهر  مضت   ... طرابلس 
الذي  القــارب  عىل قصــة 
اختفى يف امليــاه االقليمية 
اللبنانيــة وحينها كان دور 
اليونيفيل يف  كبري لقــوات 
انقاذ بقية الركاب من املوت، 
الركاب  باقي  مع  حصل  كام 
الذين فقدوا حياتهم موتا من 

العطش وآخرون غرقا. 
اليوم عــادت الهجرة غري 

الرشعية  عرب املراكب من سواحل الشامل، بشكل الفت، حيث 
تزدهر الســوق السوداء عرب التنسيق مع تجار التهريب ودفع 
االمــوال بالعملة الخرضاء للوصول اىل اوروبا. ورغم مخاطر 
ار  هذه الرحلة وما تحمل معها من مصري مجهول، اال ان ا
ارا بالتزامن  البعض عىل ترك البالد بات اشــد الحاحــا وا
مع فتح ابواب املدارس، والتي عــىل ما يبدو باتت حكرا عىل 

االغنياء فقط. 
وتكشــف احدى العائالت التي توضب حقائب الرحيل، انها 
وصلت اىل مرحلة اما أن تر باملوت يف الشارع بعد تعرثها 
يف  دفع ايجــار منزلها ويف تأمني طعام افــراد عائلتها، او 
املغامــرة بالهجرة عرب البحر. وتعتــرب ان خطورة الرحلة يف 
عبور املياه االقليمية وكل الدول لن تقف عائقا امام مسريتهم، 

الن الجميع يعرف ان الشعب اللبناين اصبح مبعظمه جائعا. 
واكدت ان الرحلة لن تكون ســهلة، لكن هم عىل يقني انه 
يف اي دولة حطوا رحالهم سيكون الطفالهم مستقبل افضل، 

خصوصا ان التعليم يف لبنان بات محصورا بطبقة واحدة. 
واكــدت والدة اطفال يف طرابلس ان »اكرث من اســبوعني 
اما  الخاصة بدأت باســتقبالها طالبها وطالباتها،  واملدارس 
املدارس الرســمية فام زالت ترفض افتتاح العام الدرايس، مل 
يكف هؤالء اكرث من عامني من التعطيل، وكان حريا بهم فتح 
ابواب املدارس امام الطالب بدال من رمي مسؤولية التأخري هنا 

وهناك وترك الحرية لالهايل يف ارسال اوالدهم، اما بالنسبة 
للرواتب فان جميع اللبنانيــني بقطاعيه يرزحون تحت ازمة 
معيشــية ال مثيل لها، لكن يف الوقت نفسه يجب ان تستمر 

مسرية التعليم لبناء الوطن من جديد«.
واكدت السيدة نفســها ان هناك مؤامرة عىل فقراء لبنان، 
فهم يريدون اطفالنا بال تعليم وال وظيفة يف املستقبل، لذلك 

بات الرحيل الحل الوحيد. 
اما بالنسبة لباقي العائالت التي تستعد للهجرة، فقد بارشت 
بتصفية اعاملها  لتوفر املبلغ املطلوب لكلفة طريق الهجرة غري 
الرشعية، واعتربت انه حتى الهجرة تحتاج اىل الوف الدوالرات، 
لكن هذه املرة الوحيدة التي يدفع فيها اللبنانيون امواال يعرفون  
انها ستحقق احالم االوالد بالعيش بكرامة، ويف حال مل يكتب 
لها الوصول فان وجهتها اىل اي مكان افضل من البقاء يف بلد 

ال يجد فيه املواطن كرامته اسوة بباقي الدول
وحســب املعلومات، ان نسبة الهجرة ســرتتفع يف االيام 
املقبلة مهام بلغت خطورتها، ورغم فشل العرشات من االبحار 
الســباب متعددة، اال ان االمل لديهم بالخــروج مل ينته بعد، 
واكدت املعلومات ان الحل البقاء املواطنني يف بيوتهم وقراهم 
يحتاج اىل عرشات الســنني من العمــل الحكومي، لذلك فان 
الهجرة عرب قوارب املوت ستبلغ ذروتها يف االيام املقبلة،طاملا 
انه ليس يف االفق ما يشري اىل حلول جدية لالزمات املعيشية 

الخانقة التي المست حدود املجاعة.

جهاد نافع

يف توقيــت اثار عالمات 
انطلقت  عديدة،  اســتفهام 
تظاهرة مل تتجاوز العرشات 
الحميد  عبــد  ســاحة  من 
كرامي ) النور(، وجهتها دارة 
الرئيس نجيــب ميقايت يف 
امليناء، وكانت وّجهت دعوات 
التواصل  مواقع  عرب  مكثفة 
يف  للمشــاركة  االجتامعي 
دائرة ميقايت،  امام  التظاهر 
وامام منــزل وزير الداخلية 

القايض بسام مولوي ...
مل  الشــعبية  التلبيــة 
الطموح،  تكن عــىل قــدر 
املعاناة  بحجــم  تكــن  ومل 

الطرابلســية والجحيم الذي يعيشه الطرابلسيون جراء ازمات 
البنزين واملازوت والكهرباء والــدواء والغاز، لعل الذين دعوا 
اىل التظاهر ظنوا ان اللعب بالســاحة الطرابلسية من بوابة 
ارا سياسية تسعى اليها جهات  االزمات الخانقة قد تحقق 
غري خفية عىل احد ساءها تشكيل حكومة برئاسة ميقايت، 
فيام كانت توقعات قوى سياسية محلية ان يفشل وان يكون 

مصريه كغريه الذين سبقوه االعتذار.
الالفت، ان بعض املتظاهرين اســتعملوا شــعارات تيارات 
دأبت عىل اســتعاملها يف كل مناسبة شامعة مل تعد مقبولة 
لدى رشائح واسعة من املواطنني ، مثل »حكومة حزب الله«، 
»ميقايت رئيس حكومة ويل الفقيه«، كل هذه الشــعارات مل 
تعد تنطيل عــىل احد، خاصة يف هــذه الحكومة التي تبدو 

البصامت الفرنسية واضحة ملن يعرف يدقق فيها .
خــوا وكالوا  الذين تجمهروا مســاء امــس، هتفوا و
االتهامات، ورفعوا مطالب طرابلســية هي لســان حال كل 
طرابليس، لكن ما يشــري اليه فاعليات طرابلسية ان الوجع 
الطرابلــيس مزمن، وقد م عىل ازمات االــدواء والبنزين 
واملازوت والكهرباء القاســية جدا اكرث من ثالثة أشهر، ومل 

يتلمس املواطن الطرابليس بادرة حل واحدة. 
اعتقد اهل طرابلس ان تشكيل حكومة ابن طرابلس الرئيس 
ميقايت، ستكون بادرة خري لحل ازمات طرابلس والشامل، غري 
ان هذه االزمات بدأت مالمح االنفراج يف كل املناطق اللبنانية 
ما عــدا مدينة رئيس الحكومة ومحافظة الشــامل وتحديدا 

طرابلس وعكار واملنية والضنية.
فمحطات الوقود اســتمرت مقفلة، وتزداد السوق السوداء 
انتعاشــا، وطوابري الذل تواصلت امام قلة من املحطات خارج 
طرابلس التي وحدها فتحت ابوابها لتستقبل باعة »الغالونات« 

وتجار السوق السوداء. ويرّص اصحاب املحطات عىل االقفال ، 
وينشط باعة »الغالونات« يف التحكم بسعر »الغالون« الواحد 
ئة ألف لرية( سعة  الذي وصل سعره اىل 300 ألف لرية، ) ثال

9 ليرت ...
ويرد بعض اصحاب املحطات اســتمرار االزمة اىل ســوء 
توزيع الوقود من بنزين ومازوت، لكن رأي املطلعني جيدا عىل 
االزمة يف الشــامل يؤكد ان االزمة متواصلة نتيجة سقوط 
هيبة الدولة ومؤسســاتها، وبسبب جشــع التجار اصحاب 
املحطات وباعة السوق الســوداء الذين يجنون يوميا ما يقل 

عن مليون لرية للبائع الواحد.
وتشــري املصادر املســؤولة اىل ان حل االزمة يبدأ باجبار 
اصحاب املحطات عىل فتح ابوابهم عىل مدار الســاعة وحتى 

نفاذ الكميات التي يخزنونها احتكارا وبانتظار رفع الدعم .
هذه االزمة وغريهــا من االزمات االساســية كالكهرباء 
واملولدات واســتمرار فقدان االدوية وازمة غالء االستشفاء، 
كانت املواضيع االساسية التي أثريت امام دارة ميقايت ودارة 
وزير الداخلية املولوي ، وهي قضايا محقة حيوية، وتعني كل 
مواطن يشعر بالغنب يف طرابلس وعكار واملنية والضنية، ال 
سيام ان ابناء املناطق املذكورة باتوا عىل قناعة ان تهميشهم 
متعمد، وليســوا يف اولويات الســلطة والطبقة السياسية، 
وقد بلغت االزمات حدتها غري املســبوقة اىل درجة االختناق 
الحقيقي مع عالمات اســتفهام كبرية حول الخفايا الكامنة 
خلف اســتمرار هذه االزمات، بينام املناطق االخرى تشــهد 

انفراجات ملحوظة...
يعتقــد املتظاهرون انهــم بتحركهم قد اوصلوا رســالة 
املواطنني املوجوعني، وهو كالم حــق، لكن برأي املتابعني ان 

يف االفق ما يشري اىل رسائل خفية تتجاوز املعلن.
أشــار وزير اإلعالم  جورج 
قرداحي ، إىل أّن »من أّول يوم 
العمل  أت  بد الوزارة،  استلمت 
للبحث  ل  وتواص ثابرة  وم بكدّ 
عن نقــاط الضعف يف  وزارة 
اإلعالم  واملؤّسســات التابعة 
لها«، الفًتا إىل »أنّني أقوم بعقد 
اجتامعات متتالية مع رؤساء 
واقع  عىل  لالطّالع  ام،  األقس
هذه الــوزارة، لدرس الخطط 

املستقبلّية الّتي سنتبعها«.
وأكّــد، خالل لقائــه وفًدا 
الصحافة   محرري  نقابة  من  
النقيب  برئاســة  بنانيــة  ل ل ا 
جوزيف القصيفي، يف مكتبه 
يف الــوزارة، »أنّنــي بحاجة 
ومســاعدتكم،  رباتكــم  خ ل
فأنا منكــم والوزيــر وحده 

ال يستطيع أن يفعل شــيًئا وأنا أنتمي إىل هذه العائلة، إىل هذه 
األرسة اإلعالمّية الّتي ستساعدين عىل تطوير اإلعالم يف لبنان، 
وإىل إرساء قواعد حديثة سواء كانت قانونّية أو حّتى أخالقّية«.

وركّز قرداحي عىل أّن »هناك شكوى كبرية من السواد األعظم 
من اللبنانّيني من تفلّت بعض اإلعالم«، مبّيًنا »أنّني سأعمل عىل 
درس وإعداد ميثاق رشف إعالمي مع زمالئنا اإلعالمّيني، يهدف 
إىل احرتام كرامة اآلخرين وحريّاتهــم وحيثّياتهم، باإلضافة 
إىل دراسة قوانني أخرى موجودة يف  اللجان النيابية ». وشّدد 
عىل »أنّنا مقبلون عىل مستقبل جديد، فلرنس أنظمًة وقواعد 

عالم اللبناين عىل املدى البعيد«. ل
ونّو إىل »التطّور الرقمي الحاصل غري امللحو يف القوانني، 
الّتي سيعمل عىل درسها«، معلًنا »أنّني أريد إعالًما عىل صورة 
لبنان الذي نعرفــه، لبنان الرحابنة وفــريوز. فهذا هو لبنان 
الجميل، وليس لبنان الّذي يشهد نوًعا من التفلّت بسبب الظروف 

الّتي ميّر بها بلدنا، من » كورونا » والتحرّكات الشعبّية«.
كام أعرب عن أسفه لـ«تضعضع ومصادرة القيم الّتي تربّينا 
عالم هو الحريّة  عليها«، مشــّدًدا عىل أّن »املبدأ األســايس ل
الّتي نقّدســها، لكن حرية املرء تقف عند حدود حريّة اآلخرين. 
وهذا مبدأ عاملي، فال يجوز انتهــاك حريّات الناس وحرماتهم 
واالعتداء عليهم بالشائعات املغرضة و بالشتائم أحيانًا«. وذكر 
أنّه »ال يوجد إعالم يف العامل يســمح بهذا األمر، فهناك قوانني 
تضع ضوابط، كفرنسا  مثاًل الّتي هي أّم الحريّات، حيث ال ميكن 

االعتداء عىل كرامة السياسّيني«.
أّما القصيفي، فلفت إىل »أنّنــي ال أهّنئك مبنصبك الوزاري، 
بل أقول لك إنّك ابن العائلة الصحافّية واإلعالمّية الكبرية الّتي 
دخلــت ناديها واثق الخطوة، متمكًّنا مــن أصولها وقواعدها، 

وبــدأت متدّرًجا حّتــى بلغت الصفوف املتقّدمــة، عدتك ثقة 
بالّنفس، وجرأة يف املقاربة، وتضلع من اللغة وســالمة يف 

النطق، وسالسة يف التعاطي مع اآلخرين«.
وأكّــد أّن »لبنان كان نقطــة االنطالق، ومنــه طواًفا بني 
باريس و الدول العربية ، فكانت لك محطّات وإطالالت، حصدت 
متابعات وإعجاب الكثريين. واذا قلت ال أهّنئك مبنصبك الوزاري 
عىل رأس اإلعالم، فألنّك من أهل البيت وأدرى بشعابه، ويعّول 
عليك الكثري«. وفرّس أّن »زيارة مجلس نقابة محرري الصحافة 
اللبنانية لك اليوم، وأنت عىل معرفة بأعضائه وطول باعهم يف 
عامل املهنة وإخالصهم يف االنتصار لزمالئهم، لن تكون يتيمة، 
ونلّح عىل أن تســتتبع بجلســات عمل لبحث أوضاع القطاع 

اإلعالمي يف لبنان، وما يشكو من تعرّث يف غري مجال«.
وجزم القصيفــي أّن »لبنان بات يف حاجة ماّســة للّحاق 
بالتطــّور اإلعالمي املتســارع، واملتحّول يوًمــا بعد يوم، وأن 
يدفن إىل غــري رجعة قوانني تقادم عليهــا الزمن، وال تصلح 
لعرصنا الحايل«. وتوّجه إىل قرداحي، قائاًل: »تصّور أّن  قانون 
19، وكيف لنا أن ننهض بقطاع  املطبوعات  يرقــى إىل العام 2
قانونه الناظم له يرقى إىل هذا التاريخ، فيام العامل اليوم يعيش 

مرحلة ما بعد الحضارة الرقمّية؟«.
كام بنّي أّن »هناك مرشوع قانون أنجز بعد مناقشة طويلة، 
وهو يف عهــدة  لجنة اإلدارة والعدل ، ويجــب عدم التأّخر يف 
إحالته عىل الهيئة العامة. ونريده قانونًا شاماًل يكون مرجعّية 
اإلعالم بــكّل تفرعاته. نريد اليوم قبل الغــد، مرشوًعا واحًدا 
يتســاوى فيه اإلعالمّيون تحت مظلّة القانون، الّذي يجب أن 

تكون لحمته وسداه: الحريّة أّواًل«.
وركّز عىل أّن »هناك العديد مــن املوضوعات املتفّرعة الّتي 
سنعرض لها يف اجتامعات أخرى، من أجل تحصني الصحافّيني 

ــطينيين ــ ــع الفلسـ ــ ــل مـ ــ ــكل أفضـ ــ ــي بشـ ــ ــا للتعاطـ ــ ــه دعـ ــ ــل اللـ ــ فضـ
ــي ــ ــم االجتماعـ ــ ــي وضعهـ ــ ــي تراعـ ــ ــن التـ ــ ــتو القوانيـ ــ ــى مسـ ــ علـ

» جال على مرجعيات روحية »لوحدة الص
ـــفـــرمـــتـــى لــــــقــــــاء بـــــيـــــن الــــــغــــــريــــــ ووهــــــــــــــاب فـــــــي 
ــة بـــمـــشـــيـــخـــة الـــعـــقـــل ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــث فـــــي الـــــتـــــطـــــورات املـ ــحــ ــ ب

حّيا العالمة السيد  عيل فضل الله ، »الروح املنتفضة للشعب 
الفلســطيني داخل ســجون العدو وخارجها«، مشريًا إىل أّن 
»هذا الشعب استطاع أن يجّدد يف أشكال املواجهة مع العدو، 
وأن يجعل االحتالل يف حالة توتّر وإرباك، من خالل الضغط 

املستمر عليه شعبيا وجهاديا«.
ورأى، خــالل لقائه وفًدا من »حركة الجهاد اإلســالمي«  
برئاسة مسؤول الســاحة يف  لبنان  الشيخ عيل أبو شاهني، 
حيث جرى عرض لألوضاع العاّمة داخل الّســاحتني اللبنانّية 
والفلســطينّية، أّن »عىل الشــعوب العربّية واإلسالمّية أن 
تبقى إىل جانب هذا الشعب، وأن تشّد أزره بكّل أساليب الدعم 
واملســاعدة، حّتى وإن ســارت األنظمة يف طريق التطبيع، 
فالكلمة يف النهاية هي للشعوب القادرة عىل إبقاء  القضية 
الفلسطينية  متوّقدة وحّية، رغم كّل محاوالت وأد هذه القضّية 

وطمسها«.
ودعا فضل اللــه،  الحكومة اللبنانية  الجديدة إىل »التعاطي 
بشــكل أفضل مع الفلسطينّيني عىل مســتوى القوانني الّتي 

تراعي وضعهم االجتامعــي، وتجعلهم أكرث قدرة عىل رفض 

مغريات  التوطني ، الّتي قد تكرث تحت وطأة الحصار الخارجي 

واألوضاع الداخلّية املعّقدة«.

استقبل الشــيخ نرص الدين الغريب يف دارته بكفرمتى، 
رئيس حــزب التوحيد العريب الوزير الســابق وئام وهاب، 

بحضور عدد من املشايخ.
وخالل اللقاء، تم التداول والتشــاور يف آخر املستجدات 
عىل الســاحة اللبنانية عموما، واألمور املتعلقة بشــؤون 
طائفة املوحدين الدروز خصوصا، ال سيام منها التطورات 

االخرية املتعلقة مبلف مشيخة العقل.
بعد اللقاء، قال وهاب: »لقد التقيت اليوم الشــيخ نرص 
الدين الغريــب لوضعه يف أجواء الجولــة التي نقوم بها، 
وهي جولة تربعت شــخصيا القيام بهــا، ومل يكلفنا أحد 
أو نتشــاور مع أحد، لكني أرى أن األجواء التي سادت بعد 
لقاء خلدة يجب أن تســتمر ويســتمر األمان والهدوء يف 
الجبل. كام يجب أن نستمر يف النقاش بالكثري من القضايا 
املطروحة. وبالنســبة إىل مشيخة العقل، هناك واقع قائم، 

وما زال مستمرا«.
أضاف: »نحاول جوجلــة كل اآلراء وطرح بعض األفكار، 
وليس لدينــا أي فكرة محددة أو مســبقة. إين أحاول من 
خــالل هذه الجولة أن تكون وجهــات النظر قريبة، ونحن 
نسرتشد برأي مشــايخنا، ويف طليعتهم صاحب السامحة. 
لســنا نحن من نطرح األفــكار أو اآلراء عليهــم، بل نحن 
نستمع إليهم باستمرار ورأي سامحة الشيخ أن الجبل يجب 
أن يبقى مســتقرا وآمنا، ويجب أن يتــم التوافق من خالل 

حف كل حقوق األطراف«.
من جهته، قال الغريب: »يف ما يتعلق مبلف مشيخة عقل 
طائفة املوحدين الدروز، انهــم يتكلمون عن الكفاءة كأنها 
يف هذه الطائفة محصورة بشخص، بينام الهيئة الروحية 
تقدمت بأســامء عدة كفوءة ولهــا التقدير واالحرتام، لكن 

هدف البعض كان غري ذلك«.
أضاف: »لقد سبق التشاور مع أهل الدين، وكان لهم رأي 
سديد يف ذلك ومل يقفلوا الباب، بل فتحوا باب الحوار، لكن 
يف اليــوم التايل نجد من يهن الشــيخ املعني ومعه رفقة 
من املشــايخ من دون االلتفات إىل رجال السياسة ورجال 
الدين. وبعد ســنة، مل نجد ال مــاال وال ذهبا يف هذا الوقف 
الذي نحتاج إليه اليوم لسد حاجة املعوزين واملحتاجني من 

ر فيها«. هذه الطائفة يف أصعب املراحل التي 
وتابع: »كان حريا بنا أن نعــود إىل ما قبل هذا القانون 

الذي ينظم شــؤون مشــيخة العقل، إذ أن هذا القانون مل 
ء. وبالنســبة إىل املشــايخ التقاة الذين  يوصلنــا إىل 
يتعبــدون ويصلــون يف محرابهم يجب أن نقــدر لهم هذا 
الزهد والبعد عن السياســة، ومل يدخلــوا بها إال من الباب 
الضيق يف ما يختص مبشــيخة العقل فقط. هذا اإلهامل ال 

يجوز وليس مقبوال«.
كام جال وهاب عىل مرجعيات روحية، فزار خلوة الشيخ 
مروان فيــاض يف بدغان، والتقاه، يف حضور حشــد من 

املشايخ.
ثــم زار خلوة مجدلبعنــا حيث القى الشــيخ عزات عبد 

الخالق كلمة.
كام زار املرجع الشــيخ ابو مصطفى حسني الصايغ يف 

شارون.
وتحدث وهــاب خالل جولته مركزا عــىل »وحدة الصف 
ورة أن تكون الوحدة  يف الطائفــة، ونبذ االنقســام، و
مســتندة اىل حف بعضنا، واحرتام حقوق بعضنا البعض، 
والتزام توجيهات مشــايخنا الكرام«، وأكد وفق بيان صادر 
عن مكتبه االعالمي، »أن كل مســعانا هدفه إقامة شبكة 
أمان روحية سياســية اجتامعية تحصن الطائفة يف وجه 

كل العواصف املقبلة«.
وشــدد وهاب عىل أن »ما بدأ يف لقاء خلدة سيســتمر، 
وهنــاك كثــري مــن القضايا التــي يجب أن نســتمر يف 

معالجتها«.

م الجهاد اال د  ه م و  ال

ا ري وو ا ال ل

ــريــس ــك ت ــا  ــن ــي ــل ع ــي:  ــلـ عـ ر  زا يـــن  ـد ـ لـ ا تـــقـــي 
ــا ــ ــوريـ ــ مـــــــع سـ ملــــــمــــــّيــــــزة  ا لــــــعــــــاقــــــات  ا

ا م  الدي ع مجت

زار رئيــس حــزب »الوفاق 
الوطني« بالل تقي الدين السفري 
الســوري يف لبنــان عيل عبد 
الكريم عيل، يف مقر الســفارة 
يف الريزة، وجــرى البحث يف 
التطورات اإلقليميــة والدولية 
بشــكل عام ولبنان وســوريا 

. بشكل خا
وشــدد تقــي الديــن عىل 
»العالقة التي تربط الشــعبيني 
اللبناين والســوري وهي عالقة 
إخوة«، داعيا »الحكومة الجديدة 

اىل ترجمة هذه العالقات التي ظهرت يف اتفاق 
الطائف، وتطويــر كل االتفاقات املعقودة بني 

البلدين«.
ورأى ان »العالقات املميزة مع سوريا ال ميكن 

االســتغناء عنها وعلينا تكريس هذه العالقات 
بني البلدين«.

وشكر لســوريا »التسهيالت الستقدام مادة 
املازوت والبنزين عرب الحدود السورية اللبنانية 

وفتح الحدود بني البلدين«.

لــــــــــقــــــــــاءات
وزيـــر الــداخــلــيــة

عرض وزير الداخلية 
والبلديات القايض بسام 
مولــوي يف مكتبه قبل 
ظهر أمس، مع ســفري 
اسبانيا يف لبنان خوسيه 
ماريا فرييــه للعالقات 
اللبنانية االســبانية من 

جوانبها كافة.
واســتقبل محافــ 
الجنــوب منصور ضو، 
وتم البحث يف الشؤون 

ائية. االدارية واال
والتقــى مولوي ايضا 
رئيــس بلديــة بريوت 
املهندس جامل عيتاين، 
وتم التطــرق اىل الواقع 

ايئ ملدينة بريوت. اإل

را ايت  ل ري م اما منز مي ا د املت ب و االمنية  ال

صيف ة ال رئا ة  ا رري الص ة م ا د م ن قردا م و
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« ــــن »  ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة جديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــج تعليمّيـ ــ ــ ــ ــ مناهـ
ـــــــــى ـــ ـــ ــــــى وأ ـــ ـــ ـــ ـــاً أوع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــي طاب ـــ ـــ ــــــداع.. وتبن ـــ ـــ ـــ ــــــى االب ـــ ـــ ـــ ــــــّجع عل ـــ ـــ ـــ  تش

كاترينا حاكمة

إذا كان للتعليــم أدواته إلحــداث تغيريات جذرية يف الفكر 
الثقايف للتالميذ وهوية املجتمعات وصوالً لتكوين شــخصية 
الفرد، وبالتــايل تنمية املجتمع برّمته، فإن املناهج التعليمية 
تعترب أحدى أهم أدوات التطور االجتامعي والفكري واملعنوي، 
لذلك يجب أن تواكب متطلبات البيئة املحلية والعاملية عىل حد 
سواء، وعليها أّن تتصف بسامت تتوافق والتغريات التكنولوجية 
واألكادميية لتقــوم بالدور املنوط بها يف الربط بني التالميذ 

والحياة بكل مستجداتها وتعقيداتها.
ويف هــذا اإلطار، تحــدث رئيس مجلــس إدارة مجموعة 
»غلوبال إديوكايشن« )التي تقدم برنامجا عرصياً تطوير وإدارة 
املدارس( الدكتور ميالد السبعيل ل »الديار«عن موضوع املناهج 
التعليمية وســبل تطويرها ، فأشــار اىل » أّن »الدولة تضع 
املنهــاج، وقد وضع آخر منهج يف العام 199٧، وكان نوعاً ما 
يرتكز اىل املناهج الفرنسية التي تغريت أربع مرات من وقتها، 
بينــام نحن مل نغريها، ومل تخضع أقله للتعديل أوالتحســني، 
وبالتــايل فهي تحتاج للتطور ومحــاكاة العرص والتطبيقات 

التكنولوجية واملعلوماتية«.
أضاف: » تضــع الدولة واملركز الرتبــوي املناهج، ويُقرّها 
مجلــس الوزراء فيام بعد، ويقوم املركز بتأليف الكتب الوطنية 
املســتخدمة يف املدارس الرســمية، أما دور النرش الخاصة 
فتؤلــف كتبها بناء عىل أهداف املنهج، ولكن بطريقة مختلفة 
ومع مؤلفني آخرين ليتم نرشها وتسويقها الحقاً يف املدارس 

الخاصة«.
وعن الفرق بني املناهج والكتب والربامج، أوضح السبعيل أّن 
»املناهج هي اإلتجاهات العامة للمحتوى التعليمي من الروضة 
إىل الصــّف الثانوي الثالث، وتســاعد الربامج عىل تطبيق تلك 
املناهج، أما الكتب فهي ترتجم هذا املحتوى اىل ومنشــورات 
ومواد مصممة بشكل يحقق األهداف، عرب دور النرش املحلية، 
وتســتعني املدارس الخاصة أحياناً كثرية بكتب من دور النرش 

العاملية«.
وعــاّم إذا كانت املدارس اللبنانية تعتمد الطريقة املثالية يف 
التعليم التــي تواكب متطلبات العرص، قال إّن »هناك أكرث من 
طريقة للتعليم، ومعظم مدارسنا تعتمد الطرق التقليدية التي 
تقاوم التكنولوجيا وترتكز عىل نقل املعرفة من األســتاذ إىل 
الطالب«، مضيفا »املناهج مل تتغري منذ ســنوات وتقوم عىل 
الحفــ بدل اإلبداع، وبرامجنا ترتكز عىل الحف ونقل بعض 
الخربات التي كانت معتمدة قبل ظهور اإلنرتنت وتطور املعرفة 
وانتشــارها، حيث كان العامل واملوظفون واملدراء واملهندسني 
والخريجــني بحاجــة لحف كل خطوة يقومــون بها لكيال 
يخطئــوا. أما اليوم فأصبح بإمكانهم أّن يصلوا اىل املعلومات 
بســهولة، وصارت املسألة تكمن اليوم يف كيفية الوصول إىل 
املعلومــات برسعة والتفاعل معها واختيار املناســب يف ظل 

تدفق املعلومات املتناقضة يف بعض األحيان«.
وتابع »أضيف إىل أهمية املعرفة، اكتساب الخربات واملهارات 
التطبيقية، وتطوير الســلوكيات، واســتخدام التقنيات وحل 
املشــاكل والتي مل توجــد بعد يف مناهجنــا. العامل يتطور 
برسعة فائقة، وكذلــك االختصاصات تتطور وتظهر وظائف 
جديدة وأخرى تختفي، باإلضافة اىل أن هذه املناهج تُطّبق بال 
حامسة أو إبداع، فيام التوجه العاملي هو نحو التعلّم الذيك الذي 
يستخدم أحدث طرائق التعليم وتقنياته إلنتاج جيل يستطيع أن 
يواكب تطورات العرص والتمّيز يف مسار مستقبيل تصاعدي«.

 التعليم يحتاج اىل »نفضة« 

ورأى أّن »املعرفة أصبحت موجودة عىل اإلنرتنت ويف الكتب 
واملوارد الرقمية ويف كّل مكان، فيام تحديات التعليم الحقيقية 
اليوم تكمن يف معرفة كيف نفكر وكيف نحل املشــاكل، ويف 
اكتساب التالميذ مهارات إدارة األزمات والتفاوض. فمتطلبات 
املجتمع وسوق العمل غداً ستختلف عاّم كانت عليه يف السابق، 
لذلك الحشو باملعلومات والتلقني مل يعد ينفع، وباتت املنظومة 
الرتبوية تســّجل تراجعا كبريا بســبب التلقني والحشو وعدم 
اإلعتامد عىل التفكــري. ويف االختبارات الدولية، مثل اختبار 
PISA 2018، تبــني أّن لبنان احتل املرتبة ٧3 من بني ٧٧ دولة، 
وأد املراتــب عربيــاً، وهذا قصور عــن التعامل مع األفكار 
واملقاربات الحديثة. ويف هذا املجال قام البنك الدويل بدراسة 
مفصلــة وعرضها عــىل وزارة الرتبية، لكنها مل تأخذها بعني 

االعتبار«.
ولفت اىل أّن »الطالب اللبنانيينن متيزوا باإلجابة عن أسئلة 
املعرفة، لكّنهم واجهوا صعوبة بالغة يف اإلجابة عن األسئلة 
التي تتطلب التفكري والتحليــل. فاملناهج التعليمية اللبنانية 
تخــرج طالب غري قادرين عىل مواكبة التطور الذي طرأ عىل 
املناهج التعليمية العاملية، واحتياجات سوق العمل اليوم وغداً. 
مناهجنا قدمية ال تزال تعتمد عىل الحف والحشــو والتكرار، 

ويغيب عن مناهجنا التحليل واإلســتنتاج واإلبتكار ومهارات 
التفكري العليــا Higher order thinking skills، وخاصًة يف 

اإلمتحانات الرسمية«.
واعتــرب أّن » التعليم يف لبنان يحتاج اىل نفضة، فهو معلّب 
ومتوّقع Predictable، فمناهج املدارس الخاصة والرســمية 
هي نفســها، إال أّن املدارس الخاصة قد تستخدم بعض الكتب 
املتطورة أكرث«، مشريا اىل أنّ «الكتب األجنبية التي تعتمد عىل 
تعزيز الكفايات competency based curriculum ترتكز عىل 
knowledge, skills and attitude أي اتقــان املعرفة واملهارت 
والســلوكيات املوجــودة التي تحاول بعــض الكتب األجنبية 
تطويرهــا، كونها تأخذ بعــني االعتبار التصميــم التعليمي 
instructional design، الذي يجعل من الطالب مفكراً ومبدعاً 
حيث يفكّر ويســتخدم طرق منطقية يف الحّل بدال من الرشح 

املربمج املكرر واململ«.
ولفت اىل أنّ  »األساتذة يجب أن يتطوروا ليستطيعوا مواكبة 
، الذي تعكسه مناهج وطنية مطورة،  متطلبات التعليم املعا
أو بعض املناهج والكتب األجنبية، لذلك الربامج هي نفسها بني 
الخا والعام ألّن املقاربة نفسها بني الجميع بسبب الربنامج 
التعليمي الرسمي الذي تحرصه وتجسده االمتحانات الرسمية 
بشــكلها التقليدي. الوزارات قد تخلق أو تخنق اإلبداع فتتخلف 
مناهج التعليم عن مواكبة التحوالت االجتامعية واالقتصادية 
والثقافيــة التي تعصف بعاملنا، وبإيقاع متســارع، وهذا من 
املشــاكل الكربى التي تواجهها املؤسسات التعليمية الرسمية 
والخاصة عىل حد ســواء، حيث الجميع مقيد مبناهج الدولة 
واالمتحانات الرســمية، بإستثناء بعض املدارس الخاصة التي 
تعلّم املناهج األجنبية، والتي تقوم بتدريب األســاتذة بشــكل 

مختلف«.

 املطلوب بناء مواطن مفكر ومبدع 

وعاّم إذا كان الهدف مجرد تحقيق النجاح أو اكتساب املهارات، 
اعترب الســبعيل أن »تخريج طالب ينجح يف االمتحان ال يجب 
أن يكون الهدف األســايس، بل املطلوب أن نبني مواطناً مفكراً 
ومبدعــاً وباحثاً لديه تفكري نقدي وابداعــي. وللتكنولوجيا 
دور رئيــيس يف تطوير طرائق التعليم والتحول نحو املقاربات 
العرصية التــي تنتج هكذا خريجني. وإدخال التكنولوجيا يف 
العملية التعليمية، والتحّول نحو التعلّم الذيك واملدمج والرقمي 
هو علم قائم بحد ذاته عمره فوق الخمسة وعرشين سنة ومل 
يبدأ مع الكورونا. لكن الوزارة عندنا كانت تعترب هذا التوجه من 
املمنوعات. لذلك يف لبنان نقص كبري يف خربة تطبيق التعليم 
اإللكــرتوين، ويف االدوات التعليمية التــي تحول التعليم من 
تعليــم مرتكز عىل املعلم ورسعته وطريقته اىل تعلم متمحور 

حول الطالب وأساليب تعلّمه واحتياجاته«. 
اضــاف »كام نفتقــد اىل التعليــم التكّيفي الشــخ 
Personalized Learning القادر عىل التعامل مع مســتويات 
متعددة من الطالب يف نفس الصف، خاصة بعد ســنتني من 
تطبيــق ضعيف للتعلم االلكرتوين، مــام زاد الفجوة والفاقد 
التعليمــي حتى فيام بني طالب الصف الواحد. وهذا النوع من 
التعلّــم املعا ال ميكن تطبيقه يف صــف تقليدي من دون 
تكنولوجيــا، فهو تحتــاج إىل محتوى رقمي تفاعيل ومكتبة 
رقمية، يتيح الرشح الذايت والتصليح الفوري والتقييم التكويني، 
ة tracking system الذي يرصد  ونظام للمتابعة املبارشة الدا
نتائــج الطالب وكيفية تفاعلهم مع املحتوى ومع املعلّم ومع 
بعضهــم البعض، والتعلّم من األخطاء، مام يوفر تصور كامل 
عن كل طالب وادائه. األستاذ يتعب يف النظام التقليدي ليرشح 
املحتوى نفســه أكرث من مرة ويصّحــح الفروض. ولكن لكل 
طالب مســتواه، ودور األستاذ أّن يواكب الطالب ويدّربهم عىل 
 ،self and collaborative learning التعلّم الذايت والتعــاوين
 critical and creative ويدربهم عىل التفكري النقدي واالبداعي
thinking وحل املشكالت واملسائل. كام نفتقد تطبيق هذا النوع 
من التعليم عىل املســتوى املركزي والوطني فاإلدارات العامة 
الحالية غري قادرة عىل مواكبة العرص. لذلك كان ال بد من تقديم 
وذج جديد عرب مبادرات خاصة تقوم بها كل مدرســة. إن 
إدماج التكنولوجيا يعــزز تفاعل الطالب مع البيئة التعليمية 

داخل وخارج الصف«.
وعن برنامــج تطوير وإدارة املدارس الذي تقدمه مجموعة 
غلوبال اديوكايشن قال »نحن نقدم برامج تعليمية يف مناطق 
لبنانية متعددة: صور، راشــيا، كرسوان، ونطمح للوصول اىل 
كل املناطق. ونعتمد التعليم املدمج بني الحضوري واألونالين، 
حيــث يقدم املعلمون تعليامً حضوريــاً يف الصف ملدة ثالثة 
أيام، ويتابعون يومني أونالين. وهذا يخفف من وطأة مشكلة 
املازوت والكهرباء من جهة، ويساعد املعلّمني عىل التعامل مع 
املستويات املتعددة للطالب يف نفس الصف، حيث يكون التعلم 
الرقمي مســاحة للتعامل مع كل طالب بحسب مستواه، لرفع 
مســتوى الطالب الضعفاء وتفعيل أداء الطالب األقوياء وسد 

الفاقد التعليمي الذي تضخم خالل السنتني املنرصمتني«. 

باعتامد  »ونقــوم  وتابع 
عاملي،  إلكــرتوين  محتوى 
قمنــا بتشــبيكه مع املنهج 
بطريقة  مصمــم  اللبناين، 
رقمية  وبيداغوجيا  عرصية 
الكفايات  الطالب عىل  تدرب 
املذكــورة أعــاله، وبالتايل 
ينّمي مهارات التفكري العايل 
والنقــدي واإلبداعي. ونقوم 
بتدريب األســاتذة بشــكل 
مكثف عــىل اعتامد طرائق 
ة للتعليم، من خالل  معــا

اســتخدام التكنولوجيا واملحتوى الرقمي بشــكل فعال، يعزز 
متابعــة أداء الطالب ويتعامل مع مســتوياتهم املتعددة. كام 
نقوم بتطوير إدارة املدرســة وامتتتهــا من خالل نظام إدارة 
املدرســة، ونقوم بإدارة التغيري بشكل تدريجي سلس، ونعزز 
الحضور الرقمي للمدرســة والتفاعل االجتامعي بني الطالب 

واملعلمني واالهل واالدارة«.

 لوضع اسرتاتيجيات تربوية جديدة 

وعن رأيه بالتعليم عن بعد يف لبنان أجاب »بسبب عدم وجود 
خــربة يف التعليم االلكــرتوين طيلة مرحلة ما قبل الجائحة، 
نتيجة عدم إيــالء الوزارة أي اهتامم لهذ التوجه، ال بل منعه، 
عانت املدارس اللبنانية عىل مدى سنتني من تعليم رقمي سيىء، 
إذ ترك املعلم وحيداً يف امليدان، مع وسائل أولية، وخربة ضعيفة، 
ومعرفة رقمية متواضعــة يف معظم األحيان، وبنية تحتية 
ضعيفة ومكلفة للطالب واملعلم. فام كان منهم سوى نقل ما 
كانوا ميارسونه يف الصف العادي اىل الصف االفرتايض. وهذا 
ما عزز التفاوت وانعدام العدالة بني مستويات الطالب وقدرتهم 
عىل املشــاركة والتفاعل املجدي، وزاد الفاقد التعليمي وفاقم 
التفاوت والفروقات داخل الصف الواحد ويف املدرسة الواحدة 

وفيام بني املدارس سواء الخاصة أو الرسمية«. 
واكــد انه »من الرضوري اليــوم، التعامل مع هذا التفاوت 
وذجاً جديداً من خالل  والفاقد والواقع الضعيف، لذلك ابتدعنا 
اســتخدام التكنولوجيا واملحتوى الرقمي والتعليم املدمج. وقد 
حاولنا العمل يف البداية عىل مســتوى وطني من خالل املركز 
الرتبــوي والوزارة، التي تلقــت متويالً كافياً من البنك الدويل 
لتطوير املناهج واملحتوى الرقمي، لكن ضحالة الخطط وانعدام 
الخربات والشــعبوية أدت اىل النتيجة التي وصلنا اليها حالياً، 
ومل يحصل شــيئاً يذكر لحل املشكلة، سوى التغني بإنجازات 
وهمية وتحكّم مستويات ابتدائية من املوظفني بناصية القرار 

الرتبوي الوطني«.
وشــدّد عىل أّن »تخطي هذا الواقع املأساوي يف لبنان يبدأ 
بوضع اســرتاتيجية تربوية جديدة غري الخطط الجاهزة التي 
تزودهــا الجهات املانحة اىل الوزارة، دون وجود خربات كافية 
لنقدها وتحســينها، فتتحول اىل مجرد خطط لوجســتية أو 
ة  صحية. واالســرتاتيجية الجديدة تبدأ بإنتاج مناهج معا
وإعادة تصميم االمتحانات الرســمية عىل أساســها، وإعادة 
تأهيل كامل للمعلمني ملواكبة املفاهيم الجديدة، وتوفري حلول 
مناســبة لتقديم االنرتنت بشــكل مجــاين أو رمزي للطالب 
واملعلمني«، ودعا املســؤولني »اىل تشــكيل لجان متخصصة 
بتطوير املناهــج واملحتوى الرقمي عىل مســتويات عاملية، 
واالستفادة من خربات الدول املتقدمة يف هذا املضامر. وال بد من 
ة، سواء عىل مستوى التخصصات  إدخال مواد جديدة ومعا
يف املرحلة الثانوية، أو تعزيز الكفايات األساســية وتنميتها 
من خالل املواد املوجودة، وإدخال مفاهيم جديدة عرصية لها 
عالقة باملواطنية وحقوق اإلنسان ومالمح التعليم والعلم يف 
املســتقبل املنظور، وإعداد املعلمني وتدريبهم وتأهيلهم، وسن 
ــاط املتنوعة من التعليم،  الترشيعــات املختلفة لتدعيم األ
واالهتامم باللغة العربية واللغات األجنبية ترسيخ لغة العرص 
وهي املعرفــة الرقمية، وتغيري صورة الطالب النمطية من أن 
وجــوده يقترص عىل التلقي فقط، فال بد من أن يكون متلقياً 

ومشاركاً ومنتجاً يف الوقت نفسه«.
أضــاف: »لبنان كان ميكنه أن يكون رائداً يف هذا املجال عىل 
املســتوى العريب عىل األقل. وهذا ما زال متاحاً فيام لو وجدت 
اإلرادة واملعرفة والخطط العملية، وعىل أي وزير جديد أن يضع 
أهدافاً اسرتاتيجية، منها رفع مستوى أداء الطالب اللبنانيني يف 
االختبارات واملعايري الدولية. ونحن حاولنا تشجيع وزارة الرتبية 
عىل مدى أكرث من عقدين من الزمن للدخول اىل هذا املسار، دون 
نتيجة حتى اآلن، منذ أسسنا أول جامعة إلكرتونية معتمدة يف 
العامل العريب يف الشام عام 2002، وهي اآلن تدرس أكرث من 45 

الف طالب من حول العامل بشكل الكرتوين عن بعد بالكامل«.
وقــال : »منذ أطلقنا أول أكادميية للتعليم املدمج يف األردن 
يف 200٧ وأول منصــة للتعلم االلكرتوين االجتامعي يف ديب 
عام 2012 وأول مدرسة الكرتونية لتعليم للنازحني يف العامل 

العريب عام 2014، وأول أداة لتقييم مســتوى التفكري النقدي 
عند الطــالب يف لندن بالتعاون مع جامعة Cambridge عام 
201٧، أضافــة اىل عرشات مشــاريع التعليم االلكرتوين يف 
العامل العريب، خاصة عىل املستوى الجامعي والتعلّم املستمر 
مدى الحياة. وتأخر الوزارة عن الولوج اىل هذا النوع من التعليم 
انعكــس عىل معظم املدارس الرســمية والخاصة يف لبنان، 
فبقيــت تعيش عىل أمجاد املــايض وأن التعليم يف لبنان كان 
رائداً عىل مستوى العامل العريب منذ أيام االرساليات واالنتداب 
وســنوات ما قبل الحرب. لكن هذا التمّيز بدأ يفقد بريقه مع 
كل التطورات املتســارعة الحاصلة يف سوق العمل والحياة، 
ومــا يرافقه من ثورة رقمية طالب منظومات الرتبية والتعليم 
العايل يف العامل. ومن ظواهر املكابرة والوهم، هو إهامل نتائج 
االختبارات الدولية، التي مبعظمها تظهر أن نســبة كبرية من 
طالبنا هم من بني الفئات األضعف عىل مســتوى العامل، برغم 
أن الطاقة الكامنة لدى هؤالء الطالب هي طاقة متمّيزة وهائلة 
فيام لو تم فتح اآلفاق أمامها لنيل تعلّم معا وذيك وحديث«.

 مدارسنا تحتاج اىل تطوير 
وشــدد السبعيل عىل أنه »بعد دراسات معمقة حول الواقع 
الرتبوي يف لبنان، وجدنا أن مدارســنا بحاجة لتطوير عملها 
عىل ستة محاور ملواكبة التطور: استخدام منصة تكنولوجية 
متكاملة موحدة، اعتــامد محتوى إلكرتوين تفاعيل، تدريب 
األســاتذة عىل الطرائــق التعلّمية الحديثة وعىل اســتخدام 
تطبيقات تكنولوجيا التعليم بشــكل فعــال وإنتاج محتوى 
رقمي تفاعيل بحسب املعايري الدولية، إثراء املناهج وتطويرها، 
تطوير وترشــيد اإلدارة واعتامد اســرتاتيجيات إدارة التغيري 
لضامن حصوله بشكل سلس وفعال، وتعزيز الحضور الرقمي 

للمدارس ».
وأشار إىل أن »املدارس الصغرية ال تستطيع تحمل تلك األعباء 
والكلــف، خاصة بعد األزمة املاليــة وفقدان القدرة الرشائية 
بســبب انهيار ســعر الرصف، لذلك قمنا بتأسيس مجموعة 
متخصصة تقوم باســتثامرات مركزية يف هذا املجال وتوزع 
الكلفــة عىل عدد من املــدارس ليصبح النمــوذج قادر عىل 
االســتمرار والتقدم والنجاح. يف السنة السابقة بدأنا العمل 
بشكل أويل يف مدرسة واحدة يف كرسوان )مدرسة القديس 
بولس  فيطرون(، وهذه السنة توسعنا اىل تطوير وإدارة عدد 
من املدارس يف الجنوب )ثانوية أجيال املســتقبل  البازورية، 
صور( وراشيا )املدرسة العاملية اللبنانية( وعدد آخر يف بريوت 

ومحيطها«.
وعن آلية العمل كشــف أنه »نتعامل مع املدارس عىل أساس 
وذجني: إدارة املدرسة بشــكل كامل عىل عاتقنا ملدة تفوق 
العرش ســنوات، أو تطوير املدارس التــي يريد القّيمون عليها 
االســتمرار يف إدارتها، مع قيادة عمليــة إدارة التغيري للتأكد 
من أن الجميع يواكب التحّول الذي يحصل يف املدرســة عىل 
مدى ثالث اىل خمس ســنوات. علــامً أننا ال نتدخل يف هوية 
املدرســة، ســواء كانت دينية أو علامنية، بل نركز فقط عىل 
تطوير طرائق التعليم واستخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة 
بشــكل فعال يؤدي اىل التطوير الفعيل للمدرسة ومخرجات 
العملية التعلّمية، لننتج جيال جديداً جاهزاً للتفاعل بيرس ومتّيز 

مع تطورات الحياة واملجتمع وسوق العمل«.
وعــن التاميز يف الثقافات املحليــة واملناطقية، أوضح أن 
»الثقافات املحلية قد تكون مختلفة أو متاميزة بعض اليشء، 
لكــن ذلك ليس حاجزاً بــل فرصة لتحويــل التنوع اىل غنى 
خر. وما نطرحه اليوم هو  ومساحة للفهم املتبادل واملوحد ل
برنامــج مضمون ومطبق وجاهز، يوفر عىل املدرســة عبء 
القيام باألبحاث والتطويرات الالزمة. ومن ناحية أخرى نشجع 
النشــاطات الرياضية والثقافية والعلمية بني مدارس املناطق 
يف ظل التنوع املناطقي والطائفي، مام يعزز املواطنية الحقة 
والتعــرف اىل جميع مناطق ومكونات الوطن، من أجل تهيئة 
جيــل جديد متنور ومنفتح ومرن، ال يأخذ بالتجييش الغرائزي 
واملســلامت واألفكار املسبقة بدون تفكري وتشكيك ومناقشة 

ومتّحص، ويبتكر أفكاراً وحلوالً من خارج املألوف«.
وختم السبعيل حديثه مستشهداً مبقولة مفادها أّن »العلم 

الذي ال يفيد كالجهالة التي ال ترض«.

وزير الدفاع استقبل 
سفير التشي

عرض وزير الدفاع الوطني 
موريس ســليم مع ســفري 
جمهورية التشيك لدى لبنان 
يرافقه  دوليزيــل،  جــريي 
امللحق العســكري املقيم يف 
سوريا العقيد ميلوس أوليها، 
للعالقات الثنائية بني البلدين 
وتعزيز سبل التعاون، يف اطار 

مساعدة الجيش اللبناين.

وزير العدل التقى موريرو
استقبل وزير العدل القايض 
هرني الخوري املمثلة املقيمة 
ايئ  لربنامج األمم املتحدة اإل
يف لبنان ســيلني مويرو قبل 
ظهــر امــس يف مكتبه يف 
الوزارة، وتم عرض للمستجدات 

واالوضاع العامة.

فرعون: تضربون
ل يوم روحية امليثاق 

غرد الوزير السابق ميشال 
فرعــون عرب حســابه عىل 
»تويرت«: » اعرتافكم عن مدى 
مسؤوليتكم يف انفجار املرفأ 
ووقــوع الضحايا والجرحى 
وتدمــري جزء مــن بريوت، 
أرشف  ويبقى  الوقــت  يوفر 
إقصاء  ومحاولة  تطويق  من 
قــاض يحــرتم ميثاقه، يف 
وقت تقومون برضب روحية 

ميثاقنا كل يوم«.

ــــــــــــ ــــــــــــارج التق ــــــــــــي الخ ــــــــــــاب ف ــــــــــــي الط ــــــــــــة اهال جمعي
روســــــــــــيا تعــــــــــــاون  وشــــــــــــكرت  ــــــــــــو  رودا

أعلنت جمعية »أهــايل الطالب اللبنانيني 

يف الخــارج« يف بيان، أنها »التقت الســفري 

الرويس ألكســندر روداكــوف مبقر إقامته 

يف بريوت، وتم التداول يف شــؤون الطالب 

بالخارج وانعــكاس األزمة االقتصادية التي 

يعيشها لبنان عليهم«. وشكرت لـ »الحكومة 

الروســية تعاونها وتقديم منح إىل الطالب 

اللبنانيــني«، متمنية عليه »لو تشــمل املنح، 

إضافة إىل قســط الجامعة، نفقات املعيشة 

هناك«.

وأشارت إىل أن »رئيس الجمعية سامي حمية 

ســلم السفري الرويس رسالة خطية موجهة 

إىل الحكومة الروسية ترشح معاناة الطالب 

الخارج وتطالب مبســاعدتهم«. ولفتت  يف 

إىل أن »السفري الرويس تفهم الوضع ورحب 

بوفدها وسينقل إىل حكومته الرسالة«.

ر مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم »الرابطـــــــــــــــة املارونيـــــــــــــــة« : نحـــــــــــــــ
شـــــــــــــــرا املغتربيـــــــــــــــن فـــــــــــــــي االنتخابـــــــــــــــات

أكــدت الرابطة املارونيــة يف بيان، أنها 
ســبق وشــددت مرارا عىل »وجوب إرشاك 
اللبنانيــني غــري املقيمــني يف االنتخابات 
النيابيــة املقبلة التــي يجب أن تحصل يف 
موعدهــا«. ورآت ان »عــدم إرشاكهم يف 
مامرســة هذا الحق الدســتوري هو سبب 
عيب  بســبب  برمتها  االنتخابات  إلبطــال 

جوهــري يف تأليف الهيئة الناخبة«.
وأوضحت أن »املادة 3 من القانون الرقم 
201٧/44 أرســت مبدأ عــام هو أن حق 
االقرتاع هــو حق لكل لبناين ســواء كان 
مقيام او غري مقيم عىل األرايض اللبنانية، 
وبالتــايل تتألــف الهيئــة الناخبــة من 
اللبنانيني املقيمــني عىل األرايض اللبنانية 
وغــري املقيمني عىل حد ســواء. وال ميكن 
التأليــف ألنه يتصل بالنظام  التالعب بهذا 

العام«. االنتخايب 
3 أوجبت املادة  أضاف: »إنفاذا للــامدة 
113 من قانــون االنتخابات النيابية عىل 
الحكومــة ان تضع قواعد تســجيل غري 
املقيمني يف الســفارات ضمن مهلة تنتهي 
يف العرشيــن من شــهر ترشيــن الثاين 
من الســنة التي تســبق االنتخابات. لذلك 
نشــدد عىل وجوب أن تتخذ الحكومة كل 
االجــراءات االدارية التي تؤمن مشــاركة 
غــري املقيمــني يف االنتخابات ونحذر من 
إجــراء هذه االنتخابات من دون الســامح 
لهــم باالقرتاع يف مــكان وجودهم، الن 
بطال،  ذلك قد يعرض االنتخابات برمتها ل
الذريعــة للمجتمــع الدويل  وســيعطي 
للنهوض  لبنان  لعدم مســاعدة  وملغرتبينا 

أزماته«. من 

وزيـــــــــــر التربيـــــــــــة: حـــــــــــال الخزينـــــــــــة قـــــــــــد ال تســـــــــــمح بتعديـــــــــــل الرواتـــــــــــ
أيـــــــــــام لــــــــــــ   ســـــــــــيكون  املـــــــــــدارس  فـــــــــــي  الحضـــــــــــوري  والتعليـــــــــــم 

»أمـــــــــــــــل« : الفرصـــــــــــــــة املعطـــــــــــــــاة للحكومـــــــــــــــة ليســـــــــــــــ مفتوحـــــــــــــــة 
ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ ــــق ل ــ ــ ــ ــ ــ ــة طريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم خارطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتوج رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

أشــار وزير الرتبية  عبــاس الحلبي ، إىل »أنّني اجتمعت مع 

، واطّلعت عىل مطالبهم،  النقابات يف  التعليم الرسمي  والخا

وأرى أّن مــن املفيد إعادة التواصل مــع الجميع، ولدّي جملة 

مقرتحات ميكن أن تؤّدي إىل انفراج الوضع واســتئناف  العام 

الدرايس  يف الوقت املحّدد«.

وأوضح، يف ترصيح تلفزيوين، أّن »حال الخزينة قد ال تسمح 

بتعديالت بالرواتب، لكن هناك إمكانّية للوصول إىل حلول حول 

هذا املوضوع، وسألتقي اليوم رئيس الحكومة  نجيب ميقايت ، 

وبناًء عىل ذلك ســأعرف إمكانات الدولة«، مؤكًّدا أنّه »ال يجوز 

تحميل مسؤولّية األزمة لتالميذ التعليم الرسمي، ونحن نحاول 

كوزارة تأمني العنا الالزمة إلنجاح العام الدرايس«.

ولفت الحلبي إىل أّن »التعليم الحضوري يف  املدارس  سيكون 

ألربعة أيّام واليوم الخامس »أونالين«، وإذا اضطررنا إىل تعديل 

القرار فندرسه يف حينه«.

لفت املكتب الســيايس لحركة أمــل ، إىل أن »الفرصة املعطاة 
للحكومة ليســت مفتوحة، بل تســتوجب رسم خارطة طريق 
صالح الجــدي، مبنية عىل عناوين  البيان الوزاري  الذي نالت  ل
الحكومــة ثقة  املجلس النيايب  عىل أساســه، وهو االمر الذي 
يتطلّب إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها ملالقاة 
االحتياجــات الرضورية التي تنعكس مبارشة عىل حياة الناس 

ومعيشتهم وأوضاعهم اإلقتصادية واإلجتامعية والصحية«.
وأشار، يف بيان، بعد اجتامع املكتب الدوري برئاسة جميل حايك، 
إىل »معالجــة االزمة الخانقة التي تتآكل هيكل الدولة، والعمل 
ورية عىل املستويات  رسيعاً للتصدي لها من خالل إصالحات 
كافة، بدءاً من  الكهرباء  إىل  املالية العامة  ومكافحة الهدر و الفساد  
وبناء أصول وطريقة التفاوض مع املؤسســات املانحة ملصلحة 
لبنا«. واعترب أن »عىل الحكومة إدراك أنها محكومة بعامل الوقت، 
مام يفرتض اإلرساع مبعالجة امللفات االساسية والحيوية التي 

من املمكن أن تُرسل إشارات ايجابية تطم اللبنانيني«.
ورأى املكتب الســيايس أن »تحقيق اإلســتقرار اإلقتصادي 
ورية  واإلجتامعي والســيايس معاً، يفرتض جملة خيارات 
لتعزيز الثقــة واإليجابية يف لحظة مفصلية من تاريخ لبنان، 

وعــرّب املجلس النيايب عن إســتعداده ملواكبتها وإقرار القوانني 
الرضورية لها«، موضحا أن »املطلوب من الحكومة اليوم تعزيز 
التكامل والتضامن الوزاري وتوســيع مساحة العمل التنفيذي 
بحيث يخفف من حدة األزمات التي يعيشها لبنان، واإلنطالق نحو 

.» مرحلة التعايف االقتصادي ولو بحده األد
وأكد »حرصه والتزامه إجراء  االنتخابات النيابية  يف مواعيدها 
الدستورية، ومامرسة اللبنانيني لحقهم الدميقراطي، والتعبري عن 
خياراتهم السياســية، يف هذه املرحلة من تاريخ لبنان الحديث، 
ورة إنجاز كل اإلجراءات القانونية والتنفيذية إلنجاحها بأعىل  و
املعايري، والحركة التي كانت دوماً إىل جانب الناس وقضاياهم عىل 

ثقة بأنهم االوفياء لخطها ومرشوعها«.
ولفت املكتب السيايس لحركة أمل، إىل أن »الجرمية الصهيونية 
املوصوفة التي أدت إىل استشهاد خمسة فلسطينيني يف جنني، 
وقيام قطعان املســتوطنني الصهاينة برفع العلم اإلرسائييل يف 
باحات  املسجد االق ، يستوجب أعىل درجات التأهب والتضامن 
مع  الشعب الفلسطيني ، والتأكيد عىل خيار املقاومة ورفض كل 
أشكال التطبيع مع هذا العدو الذي يحاول كرس صمود الفلسطينيني 

الذين أثبتوا قدرتهم عىل املواجهة وردع قوة النار الصهيونية«.



قـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد
الثلثاء 28 أيلول 2021

تجّمع رجال األعمال في العالم من الحكومة ما هي مطال 
BOT ـــ ــ ــو ال ــل الــوحــيــد الزمـــاتـــنـــا املــعــيــشــيــة هـ ــحـ ــحــل :الـ ــك زم
الكهرباء مــســالــة  وُمــعــالــجــة  ــصــر  ال ســعــر  لتوحيد  لــيــة  عــلــى  و

ــات االقـــتـــصـــاديـــة بــرئــاســة شــقــيــر: ــ ــي ــه ال ــن  مــيــقــاتــي لـــوفـــد مـ
ــار ــي ــه الـــخـــطـــوة االولــــــى الـــتـــي نـــعـــّول عــلــيــهــا هـــي وقــــ االن

رتا االجتامع اال

اجتمع تجمــع رجال وســيدات 
األعامل اللبنانيني يف العامل برئاسة 
الدكتــور فؤاد زمكحــل يف حضور 
أعضــاء مجلــس اإلدارة واملجلــس 
يف  بحــث  وكان   ، ي ر ا ـ ـ ش ت س إل ا
املســتجدات الراهنة يف الســاحة 
االقتصاديــة وخصوصــا بعد والدة 
الحكومة الجديدة بعد 13 شــهرا من 

التعطيل والتجميد.
وصدر بعــد االجتامع البيان اآليت: 
»شــدد املجتمعون عىل وال  شك يف 
ان وجود حكومة وســلطة تنفيذية 
كام ينص عليه الدستور افضل بكثري 
من الفراغ والجمود واالســتقالة من 
االســتقالة من الحكومة السابقة 
التي لن تتخذ اي قرار ملواجهة االزمة 
الكارثيــة وقد اســتقالت حتى عن 

ترصيف االعامل ومساندة الشعب الذي كان وال يزال ينزف.
وتحدث زمكحل باســم املجتمعني ولخــص النقاط التي تم 
التوافق عليها كخطة واقرتاحات من قبل رجال وسيدات االعامل 

اللبنانيني يف العامل للحكومة الجديدة.
1 عىل الحكومة ان تصارح الشــعب اللبناين وتتخذ قرارا 
حاســام يف موضوع الدعم.  فاذا اســتطاعت تكملة متويله 
عليها ان توضح كيف ستموله واىل اي مدى ويف حال قررت ان 

توقفه عليها ان تقرتح خطة اجتامعية ملنع االنفجار الكاريث.
2 ان الوجود يف هذه الحكومة لنائب رئيســها وهو رئيس 
االقليمي السابق لصندوق النقد الدويل ووزير املالية وهو املدير 
التنفيذي الســابق يف مرصف لبنان املركزي هام اصول وبداية 
طريق جيد لبــدء املفاوضات الفورية مع صندوق النقد الدويل 

بالتآزر مع القطاع الخا  اللبناين.
 ال شك يف ان الحل يبدأ مبرشوع اصالحي متوافق عليه مع 

الصندوق والتنفيذ واملالحقة الدقيقة عىل الساحة الداخلية.
3 عىل الحكومة ان تقبل وتصارح الشــعب بان ليس لديها 
االمكانية الدارة ومتويل مؤسســاتها وال حتى عليها ســلطة 
ملنع التدحالت السياســية والحزبية لوقف انهيارها وال حتى 
لديها السيولة لدفع التزاماتها ومعاشاتها واموالها التشغيلية. 
الحل الذي نقرتحه كرجال وســيدات اعامل لبنانيني يف العامل 
 BUILD( ـ BOT ومســتثمرين ان تبادر الحكومة اىل ورشة
OPERATE TRANSFER( والتــي تعني التحويل والتشــغيل 
والبناء، عىل نحو فوري للكهرباء وال سيام الكهرباء املعدومة 

وبخطة نقل مشرتك مع رشكات خاصة.
ان الـ BOT هو الحل الوحيد لحل بضع املشــاكل املعيشــية 
للبنانيــني عىل نحو رسيع ويف الوقت عينــه ان تبقى الدولة 

متتلك مرافقها الرسمية وتســرتجعها بعد سنوات وذلك بعد 
. اعادة  الهيكلية والتمويل الخا

اننا نتخوف وال سيام اليوم بان من اهدر وافسد اموال  الدولة 
ودمــر القطاعني العام والخا هم الذيــن لديهم القدرة عىل 

اعادة رشاء ما دمروه باسعار بخسة.
ان مــرشوع الخصخصة الوحيد الــذي نعرضه هو عرض 

مراقبة سلطات دولية مع تدقيق دويل ايضا.
من جهة اخرى هنــاك حل آخر لكهرباء لبنــان مع مردود 
 EDF رسيع للمواطنني وهو االتفاق املبارش مع كهرباء فرنسا

ستثامر والتمويل واالدارة. ل
ان الرشكة الفرنسية تعلم وتدرك متاما مشاكل هذا القطاع 

حيث تعاملت مع لبنان سنوات عدة.
4 عىل الحكومة ان تتفق عىل آلية لتوحيد ســعر الرصف 
مبنصات رســمية وليست مشبوهة او سوداوية النه ال ميكن 
العمل العادة الدورة االقتصادية فيام هناك اكرث من 5 منصات 

لرصف وتسعري العمالت.
اخريا نذكر ان هذه الحكومــة هي انتخابية بامتياز وعليها 
ان تلتزم بتنظيم االنتخابات يف مواعيدها الدســتورية املحددة 

ومبراقبة دولية بعد طلب هذا الدعم الدويل رسميا.
يف النهاية شدد املجتمعون عىل اننا كمستثمرين لن نتفاءل 
وال نتشاءم لكن نحن واقعيون وجاهزون بالتآزر للعمل سويا 
كقطاع عام وقطاع خا ومجتمــع مدين إلتنقاذ بلدنا الننا 
نحن يف سفينة واحدة اذا غرقت سنغرق جميعا يف قعر محيط 
العامل. لدينا فرصة امامنا لتخفيف بعض االوجاع والذل وارهاق 
الشعب اللبناين وعلينا ان نستفيد من بعض االجامع االقليمي 
والدويل العادة احياء لبنان ونتمنى اال تضيع هذه الفرصة مرة 

اخرى«.

الوزراء  مجلس  رئيس  أكد 
»تعاون  أن  ميقــايت  نجيب 
جميــع االطــراف مهم جداً 
لبنان عىل ســكة  لوضــع 
ان  اىل«  مشــرياً  التعايف«، 
الخطــوة االوىل التي نعمل 
عليهــا هي وقــف االنهيار 
الحاصــل يف البلــد وانهاء 
املتعلقة  اآلنية  املشــكالت 
بتأمني التيار الكهربايئ وحل 
ازمة  الدواء واملحروقات، يف 
معالجة  اىل  االنتقال  موازاة 
بالتعاون  االخرى  املشكالت 
مع الهيئات الدولية املعنية«.

اســتقبل  ميقايت  وكان 
وفداً من الهيئات االقتصادية 
الســابق  الوزير  برئاســة 
ظهرامس  قبل  شقري  محمد 
حيث  الكبــري،  الرساي  يف 

هنأه شقري عىل تشكيل الحكومة، متمنياً له التوفيق والنجاح 
والتمكن خــالل هذه الفــرتة القصرية من وقــف االنحدار 

واالنهيار وإنقاذ البالد.
وإذ شدد  شــقري عىل ان »خطورة الوضع وصعوبته عىل 
مختلف املســتويات يتطلب تضافر كل الجهــود واإلمكانات 
إلخراج لبنان واللبنانيني من عنق الزجاجة«، أكد أن »الهيئات 
الوطنية تضع  مــن مســؤولياتها  االقتصاديــة، وانطالقاً 
إمكاناتها يف ترصف الرئيس ميقايت وستتعاون معه إلنجاح 

هذه املهمة الوطنية«.
وأشار اىل ان »الهيئات االقتصادية وضعت ورقة مخترصة 
من تســع نقاط للتعاطي مع املتطلبات األساســية إلنعاش 
االقتصاد وتحفيز القطاع الخا وتأمني الحامية االجتامعية 
وتحســني الخدمات والبنى التحتية«، متمنياً ان »تكون هذه 
النقاط مدار متابعة مــع الرئيس ميقايت وفريق عمله«. كام 
أشــار اىل ان »الهيئات ستعقد اجتامعات متتالية مع الوزراء 
املعنيني بالشق االقتصادي وستضع دولته يف كل املستجدات 

يف شأن امللفات التي ستتم مناقشتها«.

 البطاقة التمويلية 

من جهة أخرى، رأس ميقايت اجتامعاً الستكامل البحث يف 
موضوع البطاقة التمويلية، ضّم نائب رئيس الحكومة سعادة 
الشــامي، وزير الشــؤون االجتامعية هكتور الحجار، وزير 
االقتصاد والتجارة أمني سالم، وزير املال يوسف خليل، النائب 
نقوال نحاس، االمــني العام ملجلس الــوزراء محمود مكية، 

ومدير مكتب الرئيس ميقايت جامل كّريم .
وتحدث الحجار بعد االجتامع، فقال: تم التداول يف تفاصيل 
اآللية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، 
ونأمل خالل الســاعات املقبلة أن تكون اآلراء قد توّحدت وأن 

ننهي ما يجب إنهاؤه.
بدوره تحدث ســالم فقال: تعقيباً عىل مــا أورده الوزير 
الحجــار كوننا نتعاون معاً كوزارتــني يف موضوع البطاقة 
التمويلية، فإن العمل جار عىل تذليل بعض العقبات، ونسعى 
جاهدين يك نتمكن من الوصول اىل نتائج إيجابية بدعم كامل 
من الرئيس ميقايت باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية 
ويجب الوصول بها اىل نتيجة، وما ميكن قوله إن العمل جار 
يف االتجاه اإليجايب ونتوقع أن نصل اىل نتيجة إيجابية خالل 

األيام املقبلة إلراحة الرأي العام.
ورداً عىل سؤال عن إعادة النظر يف ما تم االتفاق عليه من 
قَبل اللجنة الســابقة أم أن البحث يقترص عىل آلية تســجيل 
املستفدين منها، أجاب الحجار: هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم 
بأن الحكومة الســابقة عّينت لجنة أجــرت قراءتها وعندما 
تسلّمنا مهامنا مل يكن أعضاء اللجنة السابقة قد وّقعوا عليها، 
بالتايل نحن خالل هذه املرحلة نعيد هذه القراءة للتأكد من كل 
التفاصيل واملعايري وآليات العمــل، عىل أن نوّقع بعد االتفاق 

النهايئ ثم ننتقل اىل املرحلة التطبيقية.
واستقبل الرئيس ميقايت رئيس مجلس ادارة رشكة طريان 
الرشق االوســط محمد الحوت وعرض معــه وضع الرشكة 
والخطط التطويرية، اضافة اىل تحســني الخدمات يف مطار 

الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدويل .

ا د الهي و ا  ايت مجت مي

ــور وفــهــمــي  ــصـ ــنـ ــر ومـ ــي ــم صــف ــي ــري اســتــقــبــل ســل ــ بـ
: تـــــــــّم االتــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة الـــعـــمـــل  فـــــــيـــــــا
ــاء ــ ــرب ــ ــه ــ ــك ــ يــــة لـــشـــبـــكـــة ال مــــيــــن الــــتــــغــــ مــــــن اجــــــــل تــــ

) ي را س ا يا         ) ب  ري مست

إســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانيــة يف عني التينة، وزير الطاقة واملياه وليد فياض حيث 

تم عرض لالوضاع العامة وأوضاع قطاع الكهرباء والطاقة.
بعد اللقاء، قال الوزير فياض :«اليوم أحببت أن أقوم بزيارة 
دولة الرئيس نبيه بري بعد نيل الحكومة ثقة املجلس النيايب 
االســبوع املايض ، فوجدت من الرضوري جدا أن أشكر دولة 
الرئيس عىل الثقة التي منحها مجلس النواب للحكومة وطبعا 
الزيارة أيضا لوضع دولته يف أجواء املشاكل التي يعاين منها 
قطاع الطاقة بشــكل عام والرضورات التي نواجهها اليوم. 
ورة العمل الدؤوب من أجل تأمني زيادة  وتم اإلتفــاق عىل 
التغذية لشــبكة كهرباء لبنان وسنحاول أن نضع كل جهدنا 
يف هذا اإلتجاه وســيكون لنا لقاءات أخرى مع دولة الرئيس 
ومع اللجان النيابية ملتابعة امللفات املهمة يف قطاع الطاقة«.
واســتقبل بري عىل التوايل: رئيس جمعية املصارف سليم 
صفري، وزير الداخلية الســابق العميد محمد فهمي، فالنائب 
البري منصور وعرض معه االوضاع العامة وشؤونا ترشيعية.

عىل صعيد آخر، أجرى  الرئيس بــري اتصاال هاتفيا باالب 

ميالد الجاويش هنأه بانتخابه مطرانا عىل كندا للروم امللكيني 

الكاثوليك.

ــة  ــفـ ــلـ ــي يُـــــعـــــلـــــن عــــــــن سـ ــ ــ ـ ــر ــ ــ ـ
ــاء ــ ــبـ ــ ــات واالطـ ــي ــشــف ــت ــس ــم ــل جــــديــــدة ل

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضامن االجتامعي الدكتور 
58 بتاريخ 2021/9/24 ق  محمد كريك قراراً حمل الرقــم 
مبوجبه إعطاء املستشــفيات املتعاقدة معه ســلفات مالية عن 
4 مليار ل.ل. توّزع بني  شــهر أيلول 2021 بلغت قيمتها حوايل 
املستشــفيات واألطباء وســوف تحّول هذه املبالغ اىل حسابات 
املستشــفيات واللجان الطبّية فيها خالل األيّام القليلة املقبلة، 
اً الداعم االساس للقطاع  وذلك »التزاماً بتعّهده أنّه ســيكون دا
االستشــفايئ والطبي يف لبنان، السّيام يف ظّل األزمة املستجّدة 
التي أصابت هذا القطاع بعــد أن هاجر خرية أطبائه وممرضيه« 
كام جاء يف بيان صادر عن مكتب العالقات العامة يف الصندوق.

ويف ســياق متصل، متنى مدير عام الصندوق أن »تكون هذه 
الحكومة مفتاح الخــال لحّل االزمات التــي تعصف بالبالد، 
وبخاصــة لناحية لح تســديد حقوق وأمــوال الصندوق لدى 
الدولــة اللبنانية والتي تجاوزت الـــ 4٧00 مليار ل.ل. مع نهاية 
العام 2020 كام متنى عىل وزير املالية الحايل استكامل ما سبق 
ووعد به نظريه السابق برفد الصندوق بدفعات دورية من مجموع 

االموال املرصودة له يف موازنات عامي 2020 و2021».

ــرون  ــ ــ ــت ــ ــ ــب ــ ــ ــة تــــنــــظــــيــــ الـــــــشـــــــاطـــــــىء فــــــــي ال ــ ــلـ ــ ــمـ ــ حـ
نظمت جمعية  SWIM LEBANON، تحت عنوان »بحرك إلك 
خيل نضيف«، حملة تنظيف الشاط البرتوين بالتعاون مع 
 ،Marsati بلدية البرتون ومعهد العلوم البحرية والتكنولوجيا
وذلك يف إطار املرحلة الثانية عرشة من نشــاطات الجمعية 
التي تقام بالتنســيق مع االتحاد اللبناين للســباحة، والتي 
كانت قد انطلقت من شــاطىء الناقورة ثــم صور، الغازية، 
صيدا، الجية، الدامور، بريوت، جونية، العقيبة، جبيل وشكا، 
وكانت نقطة االنطالق من شاطىء كفرعبيدا وصوال اىل مرفأ 

الصيادين يف مدينة البرتون.
رافق السباحني املشاركني من األندية اللبنانية والذين قطعوا 
مســافة 5 كلم، كل من وحدات الدفاع املدين والجيش اللبناين 
والصليب األحمر اللبناين ورئيس االتحاد اللبناين للغطس من 
دون أوكســيجن مارك هادو، وعىل الكاياك كل من بطل لبنان 
السابق يف windsurf جاد غصن واملدرب رشبل حداد عىل رأس 

.ROUTES مجموعة جمعية
وتخلل الحملــة أعامل تنظيف لعدد من شــواطىء املدينة 
وهي الحلوة، البحصة والغليغيلة مبشاركة متطوعي الجمعية 

والجمعيات الشبابية البرتونية ورشطة بلدية البرتون.
واختتمت الحملة يف مرفأ الصيادين يف البرتون يف حضور 
أعضاء البلدية: مديــر املعهد ورئيس لجنة البيئة فيها املحامي 
، باالضافة  اسطفان عسال، اســطفان الجامل وطوين عي
اىل رئيســة الجمعية ليزا صوفيان وعضو الجمعية نبيل عواد 
وممثل عن جمعية صيادي األســامك والسياحة والرتاث يف 
البرتون وجمعيات األهلية، وكانت كلمة لرئيسة اللجنة الفنية 
يف املعهد تشاريل أيب نادر التي رحبت بالحضور، وتالها مدير 
املعهد املحامي عسال الذي شكر كل املشاركني واملنظمني ونوه 

بالنشاط الذي يجسد الثقافة والروحية العالية.

وشدد عىل »االهتامم بالثقافة البحرية والبيئية للحفا عىل 
ا مع الجمعيات  الرثوة السمكية«، وأكد أن املعهد »سيقف دا
األهلية البرتونية ويدعم كل النشــاطات وخصوصا الرياضة 
البحرية«، وشكر رئيس اتحاد بلديات قضاء البرتون مرسيلينو 

الحرك عىل دعمه الدائم وجهده لتعزيز كافة النشاطات.
كام كانت كلمة لصوفيان التي ركزت عىل دور الجمعية يف 
سبيل املحافظة عىل البيئة، ونرش التوعية مع تشجيع الناس 
للحفا عىل تنظيف الشاطىء وعىل الرثوة املائية والسمكية 
وكذلك الســياحة الداخلية. وخصت بالشــكر كل السباحني 
واملتطوعني الذين رافقونا يف معظم املراحل، ودعت للمشاركة 
الحقا يف املراحل الثالثة األخرية التي ستشمل شواطىء أنفة 
وطرابلس وعكار. ومن ثم أقيمت سلســلة نشــاطات منها 
صف من PILATES عىل كاياك وصف لليوغا بارشاف املدربة 

باسكال حبيب.
ويف الختام لبى الجميع الدعوة لتذوق منقوشــة الصعرت 

والليموناضة البرتونية.

ة اركون  ال امل تـــســـعـــيـــر املــــــــــــــازوت بــــــــالــــــــدوالر ُمـــــخـــــالـــــ لـــلـــقـــانـــون 
ـــارثـــيـــة ــى الــــقــــطــــاعــــات املـــنـــتـــجـــة  ــ ــل ــ ــه ع ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ وتـ

يشكو املنتجون اللبنانيون يف مختلف القطاعات من كلفة 
املازوت التي حددتها وزارة الطاقة واملياه بالدوالر االمرييك ، 

االمر الذي جعل هؤالء يواجهون صعوبات عديدة ابرزها :  
 رشاء الدوالر االمرييك من السوق السوداء باسعار عالية 
إن وجد، مام سيســاهم يف ارتفاع سعر هذه العمالت لزيادة 

الطلب عليها . 
 تســديد كلفة النقل ايضا بالدوالر مام ينعكس سلبا عىل 

كلفة االنتاج وعىل اسعار السلع املنتجة . 
وأوضحت مصادر مطلعة عىل امللف لـ«املركزية« انه اليجوز 
مطلقا ان تقدم ادارة رسمية يف بلد ما عىل تحديد سعر مبيع 
سلعة بغري العملة االساســية لهذا البلد ، الن من شأن ذلك ان 
يؤثر عىل كلفة مبيع السلع وخصوصا السلع الغذائية كالخبز 
والحليب وغريها من املنتجات الغذائية التي مل ترتاجع اسعارها 
مع تراجع ســعر الدوالر االمرييك بحجة الكلفة العالية علام 

انها تباع باللرية اللبنانية يف االسواق الداخلية . 
كام اشــتكت االفران مــن ارتفاع اكالفهــا بعد حرص بيع 
املازوت بالــدوالر االمرييك، وعدم توفر املدعوم منه ، اضافة 
اىل رشاء الخمرية والسكر بالدوالر االمرييك نقدا وعىل سعر 

السوق السوداء الذي رفع كلفة االنتاج لديها . 
وينتظر اصحــاب االفران صــدور جدول تركيب اســعار 
املشتقات النفطية الذي يصدر عن وزارة الطاقة واملياه كل يوم 
اربعاء ليصار يف ضوئــه اىل  اعالن موقف من اتحاد املخابز 

واالفران يف لبنان حول تسعري ربطة الخبز . 
وافــادت املعلومات ان كلفة نقل املــازوت اىل االفران بات 
مرتفعة بدورها، االمر الذي يســتدعي تلبيــة مطالب نقابة 
اصحاب الصهاريــج و متعهدي نقل املحروقــات يف لبنان 
بتعديل اجرة النقــل بالرسعة الالزمة لضبــط عمليات نقل 

املحروقات اىل مختلف املناطق اللبنانية . 

ــس واملـــــيـــــنـــــاء«: الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة ــ ــل ــ ــراب ــ ــاء ط ــ ــ ــم ــ ــ ن «
ــة ــ ــادي ــ ــص ــ ــت ــ وتـــصـــحـــيـــح األجــــــــــور يُـــــــعـــــــززان الــــــــــــدورة االق

ــاء طرابلــس واملينــاء« يف بيان،   دعــت جمعية »إ
»الحكومــة إىل اإلرساع يف معالجة أمــور الناس وإعطاء 
املسائل املعيشــية والحياتية األولوية لتخفيف األعباء عىل 

املواطن«.
البطاقة  تأمــني  اإلرساع يف  ورة  « وشــددت عــىل 
التمويليــة مــن دون متييــز أو محاصصة بــني املناطق 
واللبنانيني وان تكون عىل مســافة واحدة من الجميع ليك 
يستفيد منها من هو بحاجة إىل املساعدة وإعطاء طرابلس 
والشــامل حقهام يف هذا األمر، وعدم حرمانهام، ال سيام 
أنهام عانتا وتعانيان من حدة األزمة االقتصادية واملالية«.

كذلك، دعت الحكومة إىل »تصحيح األجور يف القطاعني 
، مبا فيــه العاملــون يف القطاع الرتبوي  العــام والخا
واملؤسسات العسكرية، ال ســيام أن الوضع مل يعد يحتمل 

عىل كل املستويات، يف ظل ارتفاع األسعار«.
وطالبت بـ«تحســني الوضع االجتامعي للناس«، معتربة 
أن »البطاقة التمويلية وتصحيح األجور ســيعززان الدورة 
االقتصادية ويساعدان اللبنانيني عىل القدرة عىل االستمرار 
وتأمني قوتهم اليومي وحاجاتهم األساســية، ال سيام أننا 
عىل أبواب الشتاء، واألقساط املدرسية وأسعار القرطاسية 

املواطنني«. كاهل  أثقلتا 

صاحات« بين سام والبن الدولي »ا

 م البن الدويل
اجتمع وزير االقتصاد والتجارة أمني ســالم يف مكتبه 
يف الوزارة مع وفد من البنك الدويل، وتم البحث يف سبل 
التعاون والتشــديد عىل أهمية اإلصالحات وتسهيل عمل 
البنك الــدويل يف لبنان. كام جــرى الرتكيز عىل متكني 
املؤسسات الصغرية واملتوســطة الحجم ودعم الصناعة 

الوطنية.

ــاز  ــغ ــع ال ــوزيـ ــة تـ ــال ــة بـــزيـــادة جــع ــب املــطــال
االضــــراب  او  لــيــرة  ــ  ــ ال  2 ــى  ــ ال مـــن  

اعترب رئيس نقابة العاملني واملوزعني يف قطاع الغاز ومستلزماته 
يف لبنان فريد زينون، يف ترصيح، »ان استمرار وزارة الطاقة واملياه 
بتحديد الجعالة عىل توزيع قواريــر الغاز بقيمة 8000 لرية يف ظل 
ارتفاع صفيحة املازوت وفقدانها من االسواق ما يحتم عىل املوزعني 
اب العام  رشاؤها بســعر 300 الف لرية، ســيجربنا اىل اعالن اال
يف قطاع توزيع الغاز، حفاظا عــىل مصالح املوزعني خصوصا بعد 
تسجيلهم للخســائر اليومية من جراء االجحاف وتضخم الفجوة بني 

الجعالة الرسمية والكلفة الفعلية لتوزيع الغاز«.
وطالب زينون وزير الطاقة واملياه وليد فياض »مبعالجة هذه املشكلة 

وباقي العقبات التي تواجه موزعي قوارير الغاز بالتايل:
أ  رفع الجعالة من 8000 اىل 20000 وفق الدراســة املقدمة من 

النقابة اىل وزرايت الطاقة واملياه والنقل واالشغال.
ب الزام املحطات ببيع مادة املازوت ملوزعي قوارير الغاز بالسعر الرسمي 

علام ان اغلبية املحطات متتنع عن بيع املازوت للموزعني.
ت زيادة جعالة اصحاب محالت السامنة واملحطات التي تبيع قوارير 
الغاز مــن 500 لرية اىل 5000 لرية ال ســيام وان عددا كبريا من اصحاب 
محالت السامنة يرفض استالم قوارير الغاز وبيعها بسبب الجعالة املحددة 

ب 500 لرية وهذا االمر يشجع عىل قيام سوق سوداء يف هذا القطاع.
ج االســتمرار بعملية اســتبدال القوارير القدمية بالجديدة وفقا 
201 علام بأن  للقرار الصادر عــن وزارة الطاقة واملياه رقــم 1٧5/
االموال املرصودة لعملية االستبدال موجودة يف حساب الوزارة وهي 

تقدر ب 50 مليار لرية.

حميه: اعداد دراسة للمرفاء العتماد
ة بين القطاعين العام والخا  الشرا

عقد وزير االشــغال العامة والنقــل الدكتور عيل 
حميــه امس  اجتامعــا يف مكتبه يف الــوزارة مع 
وفد من رؤســاء وممثيل نقابات من العائلة املرفئية 
ملرفــأ بريوت، ضم نقابة الــوكالء البحريني، الغرفة 
البضائع ونقابة  للمالحة، نقابة مخلــ  الدولية 
مخل وســطاء النقل، واطلع منهم عىل مشاكل 
املرفأ والتحديات التي تواجه قطاع النقل البحري بعد 

انفجار الرابع من آبز.
وأكد الوزير حميه، امام الوفــد، »أن هناك قاعدة 
ثنائية ينبغي العمل عليها بشكل متكامل وهي زيادة 
اإليرادات لخزينة الدولة، وتحسني الخدمات يف قطاع 

النقل لتبقى عجلة الدولة عىل دورانها«.
وردا عىل ســؤال، أوضح حميه أن »ال بيع ألصول 
الدولة مطلقا وانه بصدد إعداد دراســة لنظام جديد 
للمرفأ يأخــذ يف عني اإلعتبار الرشاكة بني القطاعني 
العــام والخــا او اي شــكل اخر، بهــدف جذب 
العامة وتقديم  الخزينة  ايرادات  االستثامرات وزيادة 
وذجية إلســتعادة مرفأ بــريوت لدوره  خدمــات 

الريادي يف رشق املتوسط«.
وختم: »حســن النوايا يجب ان يكــون مع الدولة 

والناس معا«.
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ــة ــي ــر ــي ســــقــــا طــــائــــرة تــجــســس أم ــون  ــنـ ــلـ ــعـ ــون يُـ ــيـ ــوثـ ــحـ الـ
أعلنت جامعــة »أنصار الله« 
الحوثية، أمس، عن »إســقاطها 
طائرة تجسس أمريكية من نوع 
 ،)»Scan Eagle( ســكان إيغل

بسالح مناسب«.
يف  حسابه  عىل  تغريدة  ويف 
العسكري  املتحدث  »تويرت«، قال 
يحيى  العميد  الحوثيني،  باســم 
رسيــع: »متكنــت الدفاعــات 
الجوية أمس، من إسقاط طائرة 
)سكان  نوع  أمريكية  تجسسية 
بســالح   )Scan Eagle إيغــل 
قيامها  أثنــاء  وذلك  مناســب، 
بأعامل عدائية يف أجواء مديرية 

مدغل مبحافظة مأرب«.

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 2 عمليـ ــي« :  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الروسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »املصالحـ
ــة ــ ــ ــوري ــ ــ ــس ــ ــ دلـــــــــــــ ال ــ لــــــــ»الـــــــنـــــــصـــــــرة« فــــــــي  ــ ــ ــص ــ ــ ق

الــــــــســــــــيــــــــســــــــي: مــــــــــيــــــــــا مــــــــصــــــــر لــــــــــــن تــــــقــــــّل

ة مع املجلس العسكري أثبت فشلها  »املهنيين السودانيين« : الشرا

ــــــــــز »جــــــــــابــــــــــر« عــــــــبــــــــر مــــــــــر
ــوريا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدود م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــح الح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد فت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األردن يُعي

مركز  رئيس  نائــب  أعلن 
يف  الــرويس  املصالحــة 
البحري  اللــواء  ســوريا، 
فاديم كوليت، أن مســلّحي 
 23 نفذوا  النرصة«  »جبهة 
منطقة  يف  قصــف  عملية 
لخفض  إدلــب  محافظــة 
غــرب  شــامل  التصعيــد 

سوريا.
وقــال اللــواء كوليــت 
يف بيــان إّن »الخروقــات 
إطالق  حالة   15 تضمنــت 
عملية   14 بينهــا  من  نار، 
يف  و3  إلدلــب،  قصــف 
يف  و4  الالذقية،  محافظة 
محافظــة حــامة، و2 يف 

حلب«. محافظة 
املســؤول  وأضــاف 

العســكري أيضاً أّن »اإلجراءات مستمرة لتهدئة الوضع يف 
درعا«. محافظة 

ومتّثــل منطقة خفض التصعيد يف إدلب، والتي تشــمل 
إدلــب املحافظــة وأجزاء مــن محافظات حلــب وحامه 

والالذقية، آخر معقل ملســلحي »هيئة تحرير الشام«، التي 
يشــكل عنا »جبهة النــرصة« عمودهــا الفقري. كام 

تتمركز يف هذه األرايض جامعات مسلحة موالية لرتكيا.
يُذكر أن روسيا وتركيا اتفقتا يف آذار 2020 عىل إجراءات 

السورية. إدلب  التصعيد يف محافظة  لوقف 

قــال الرئيس املــرصي عبــد الفتاح 
السييس إن مياة الدولة املرصية لن تقل، 
مشــريا إىل أن الدولة تســعى لتحسني 

استخدام املياه.
وقال الســييس إن الدولــة املرصية 
تسعى لتقليل فائض املياه، متابعا: »املياه 
عزيزة علينا.. حجم املياه الىل بيجلنا مش 
كتري ومش هيتغري إال من خالل تحسني 

استخدام هذه املياه«.
وأضــاف الرئيس املرصي خالل كلمته 
يف افتتاح محطــة معالجة بحر البقر: 
»ليه رد فعلنا قوى وجريء... وبرصاحة 
يعنــى تبطني الرتع أكرث مــن 50 مليار 
جنيــه واملرشوع كله الخــا بتبطني 
الــرتع يتكلف حــواىل 80 مليار جنيه.. 
 140 بيقوىل  مدبوىل  مصطفى  الدكتور 
مليار جنيه لتحسني استخدام املياه.. طب 

بنعملهم ليه؟.. والدولة كانت ماشــية 20 و30 سنة بنفس 
النظام .. والرتع بقالها 200 ســنة... طــب ليه... وندفع 80 
مليار جنيه لتبطني الرتع... الىل شــغالني يف القطاع عددهم 
كبري جدا... وده أمن قومــى... املحاصيل الىل تنتج يف مرص 

ياما تكفينا... ياما نستورد من بره... وده عب عىل مواردنا«.
: »ملا يحصل تعدى عىل أرض زراعية  وتابع الرئيس السي
.. أو تبور عىل أرض زراعية نتيجة نقص املياه.. ونقص املياه 
هنا مش أن املياه الىل مقرر ليا هتقل.. ال.. مياتنا مفيش كالم 

فيها.. نحن نسعى لتحسني جودة وكفاءة نظم الري«.

أكّد »تجمع املهنيني الســودانيني« أن »تجربة الرشاكة مع 
املجلس العسكري أثبتت فشــلها كصيغة للحكم يف البالد«، 
الدميقراطية  إىل أن »حامية عملية االنتقــال إىل  مشــرياً 

تستلزم عدم العودة إىل الرشاكة مع املجلس العسكري«.
ورة وقف  وشــّدد »تجمع املهنيني الســودانيني« عىل 

الحديث عن إصالح »تجربة الرشاكة« أو إعادة إنتاجها.
ّ الصفوف واســتكامل الثورة  ودعــا التجمــع إىل »ر
وتصفية ســيطرة لجنة البشــري األمنية، وليس حامية أو 

استمرار السلطة االنتقالية املعطوبة«.
كذلــك، دعا إىل »إنهــاء الرشاكة مع املجلس العســكري 
وإلغاء الوثيقة الدستورية، لتشكيل حكم مدين خالص وفق 
أهداف ثورة ديســمرب، عرب سلطة مدنية جديدة من كفاءات 
ملتزمة بخط ثورة ديسمرب وأهدافها، وليست امتداداً لسلطة 

الرشاكة املقبورة«.
الثالثاء  القوات املســلحة الســودانية، يــوم  وأعلنــت 

املايض، إحباط محاولة انقالب لالستيالء عىل السلطة.
وقال مصدر عســكري ســوداين إّن »مجموعة انقالبية 
يف الســودان حاولت الســيطرة عىل األوضاع يف البالد«، 
مضيفاً أّن »املجموعة االنقالبية حاولت السيطرة عىل سالح 

املدرعات بالخرطوم، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى«.
من جانبــه، قال املتحدث باســم الحكومة الســودانية 
إّن »فلول النظــام القديم شــاركت يف محاولة االنقالب«، 
معلناً »القبــض عىل قادة املحاولــة االنقالبية من املدنيني 

والعسكريني«.
وذكرت وســائل إعالم ســودانية أّن االنقالبيني خططوا 

العتقال أعضاء مجلس السيادة واملجلس العسكري.
رئيس الوزراء الســوداين عبد الله حمدوك قال إن محاولة 
مشرياً  الدميقراطي،  االنتقال  تقويض  اســتهدفت  االنقالب 
إىل أن محاولة االنقالب رتبتها عنا من داخل املؤسســة 

العسكرية وخارجها.

أعلنــت وزارة الداخليــة 
األردنية إعــادة فتح الحدود 
مع سوريا عرب مركز »حدود 
جابــر« اعتبــاراً مــن يوم 

األربعاء.
وقالت الــوزارة إن »إعادة 
إىل  تهــدف  الحــدود  فتح 
الحركة  التجارية  تنشــيط 
البلدين  بــني  والســياحية 
مراعاة  الشــقيقني،  مــع 
والصحية  األمنية  اإلجراءات 

املطلوبة«.
تنظيم  هيئة  رئيس  وقال 
النقل الربي يف األردن طارق 
الحباشــنة، أمس األحد، إّن 
أغلب املعابر الحدودية الربية 
العمل،  إىل  األردن عادت  مع 

باستثناء الحدود األردنية السورية »حدود جابر  نصيب«.
وأشــار إىل أن »هنــاك لقاءات هذا األســبوع مع الجانب 
السوري، وستجري مناقشة املعضالت واملشكالت التي تحول 

دون عودة حركة نقل البضائع بني البلدين«.
وأضــاف الحباشــنة: »نتفاءل يف مدة قريبــة جداً بأن 
نتجاوز العوائق مع الجانب السوري لفتح الحدود، ونطم 
املواطنــني إىل أّن هناك بشــائر بعودة حركة الشــاحنات 

والبضائع مع سوريا«.
هذه ليست هذه املرة األوىل التي يتم إغالق هذا املعرب وفتحه، 
فقــد كان آخرها يف 1 آب املايض، حني اتُخذ قرار إغالق مركز 
نتيجة التطورات  جابر نصيب الحدودي مع ســوريا »مؤقتاً 

األمنية يف جنوب سوريا«.
وتعد الحدود مع ســوريا رشياناً مهامً القتصاد األردن، إذ 
تصّدر عربها بضائع أردنية إىل تركيا ولبنان وأوروبا، وتستورد 

عربها بضائع سورية ومن تلك الدول.

» »الشابا رئيس  عن  حصرية  معلومات  تكش  الفلسطينية  املقاومة 
الفلســطينية  املقاومــة  يف  مطّلــع  مصــدر  كشــف 
رئيس  معلومات حرصية حول  اآلن« عن  لوكالة »فلســطني 

جهاز »الشاباك« الجديد الذي أخفى االحتالل ُهويته.
وقالت »فلســطني اآلن« إن رئيس »الشــاباك« الجديد الذي 
ســيخلف ناداف ارغــامن، وُرمز له بحــرف »ر«، هو رونني 

برييزوفسيك.
وأكد املصدر لـ«فلســطني اآلن« أن »برييزوفســيك الذي 
حاف العدو عىل رسية شــخصيته وأحاطها بجدار الخفاء 
والغموض، واعتربه قائد املهام الخطــرة والخاصة، مرصود 
ة املطلوبني، وســتالحقه  لدينا يف املقاومة، وهو عىل قا

أذرع املقاومة«.
 ،19 ورونني برييزوفســيك من مواليد 24 كانون األول 5
ويسكن يف شــارع »عغنون« يف منطقة »هود هشارون«، 

«، وفقاً ملا ذكرته الوكالة. ورقم منزله »
وكان رئيس حكومة االحتالل نفتايل بينيت أعلن تعيني »ر« 
يف منصب رئيس جهاز األمن العام التابع لالحتالل »الشاباك«، 
خلفاً لناداف أرغامن، ومل تذكر وســائل إعالم االحتالل وقتها 
اسم رئيس »الشــاباك« الجديد، واقترص نقل الخرب عىل حرف 

واحد من اسمه.
التابعة  الرســمية »كان«  البــث  وبحســب تقرير هيئة 
لالحتالل، فإن برييزوفســيك كان يشغل منصب نائب رئيس 
جهاز »الشاباك«، وقام بتأدية خدمته العسكرية كعسكري يف 
وحدة العمليات الخاصة. وبعدها، انضم إىل جهاز »الشاباك« 

يف وحدة العمليات.
ووفق اإلعالم اإلرسائييل، فإن برييزوفســيك شــارك يف 
عمليات كثرية يف قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وأرشف 
عليها. ويف العام 2011، تم تعيينه رئيســاً لقســم العمليات 
201، ُعني رئيساً للقسم املسؤول  يف »الشاباك«. ويف العام 
عن تشــكيل القوات يف املنظمة. ويف العام 2018، ُعني نائباً 

لرئيس جهاز األمن العام.
وتم متديد فرتة رئيس الجهــاز الحايل ناداف أرغامن حتى 
شــهر ترشين األول القادم، وهي املرة الثانية التي يتم خاللها 
متديد واليتــه، إذ كان من املقرر أن ينهــي مهام منصبه يف 
نهاية أيار األخري، ومددت فرتة واليته للمرة األوىل يف نيسان 
ألربعة أشهر بقرار صادر عن رئيس حكومة االحتالل السابق 

بنيامني نتنياهو.

ــران ــ ي ــرب  ــ رهـــابـــيـــة جــنــوب  ــ خــلــيــة  ــّك ــف ــي يُ ــ ــران ــ ي األمــــن ا
األمــن  وزارة  أعلنــت 
اإليرانية رصد خلية إرهابية 
وتفكيكهــا، يــوم الجمعة 
املــايض، كانــت تخطــط 
لزعزعــة األمن جنوب غرب 
جنوب  خوزستان  محافظة 

غرب إيران.
وقالت الــوزارة يف بيان: 
»خالل هذه األيــام القريبة 
الحســني  اإلمام  أربعني  من 
)ع(، تســعى الزمر املناوئة 
دول  لبعض  والتابعة  للثورة 
املنطقــة لزعزعة األمن يف 

البالد«.
أن  إىل  البيــان  وأشــار 
»كوادر الدائرة العامة لألمن 
يف خوزســتان متكنوا من 
ميدانية  بــة  توجيــه 

استخباراتية إىل خلية إرهابية يف املنطقة الحدودية جنوب 
غرب خوزستان، وضبطوا لديها عرشات القطع من األسلحة 

الحربية«.
يُذكر أن محافظة خوزســتان تشكل أكرث من 500 كم من 

الحدود املائية والربية مع العراق.
وكان رئيــس هيئــة األركان العامــة للقوات املســلحة 
اإليرانية، اللــواء محمد حســني باقري، أكــد أّن »الهيئة لن 
تتساهل مع أي تحركات معادية عند حدودها واستمرارها يف 

استهداف املعسكرات اإلرهابية«.
وقبل أســبوع، أعلن حرس الثورة اإليراين استهداف َمقار 
تابعة لـ«خاليــا إرهابية« عند الحــدود العراقية، وقال إنها 

تابعة لجهات أجنبية وعربية معادية إليران.
وأكد العميد مجيد أرجمند فر، نائب قائد مقر »حمزة ســيد 
الشــهداء« يف »حرس الثورة«، تدمري 4 مراكز تابعة لخاليا 

إرهابية بقذائف ذكية يف شاميل العراق.
وأشار إىل أن »الخاليا اإلرهابية« كانت تتمركز عىل مقربة 

من الحدود اإليرانية.

الغربية اشتباكات مع جامعات  اإليرانية  وشهدت الحدود 

مســلحة، األمر الذي أســفر عن مقتل مســلّحني واعتقال 

آخرين.

ــان ــون ــي ــي ال ـــ امـــاراتـــّيـــة فـ ــة ــ ــوديّـ ــعـ ـــ سـ ُمــــنــــاورات مـــصـــريّـــة ــ
نفذت عنــا من القوات الخاصة لكل من مرص واليونان 
والســعودية واإلمارات تدريبا مشــرتكا )هرقل 21(، والذي 
اســتمر تنفيذه عىل مــدار عدة أيام للمــرة األوىل مبنطقة 

برياموس يف  اليونان
وشهد التدريب تنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات والتي 
ات  النظرية والعملية يف مجال  تضمنت عقد عدد من املحا
مكافحة العنا اإلرهابية، والتدريب عىل إدارة أعامل قتال 
مشــرتك  بني العنا املشــاركة، والتدريب عىل القتال يف 
األماكن املبنية واملفتوحة، وإنقــاذ الرهائن  واإلخالء الطبي 
فضال عن تنفيذ أعامل اإلنزال الجوي واإلبرار البحري لعنا 
القوات الخاصة  من الصاعقة واملظالت وتنفيذ أعامل اإلغارة.

ــــــــة الــــنــــهــــضــــة حــــــــر اســـــــتـــــــقـــــــاالت جــــــــديــــــــدة مــــــــن 
املــــــــــــرزوقــــــــــــي يُــــــثــــــنــــــي عــــــلــــــى املـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن

التونيس األسبق املنصف  الرئيس  أثنى 
خرجت  التي  االحتجاجات  عىل  املرزوقي 
رفضا إلجراءات الرئيس قيس سعيد، فيام 
ارتفع عدد املستقيلني من حركة النهضة 

إىل 131 عضوا.
ويف تدوينــة عــرب صفحتــه عىل 
موقع فيســبوك، قــال املرزوقي »هنيئا 
لشعب املواطنني يوم النرص هذا، وصلت 

رسائلكم لكل املعنيني باألمر«.
وأشــار املرزوقــي إىل أن الرســالة 
األوىل للمحتجــني وصلــت ملن وصفه 
إشــارة  )يف  املرتبص«  بـ«الدكتاتــور 
إىل ســعيد(، قائال »التونســيون يا هذا 
بالقوانني  ا  وإ باملراســيم  يُحكمون  ال 
وصلت  الذي  والدســتور  واملؤسســات 
بالدفاع  أقســمت  والذي  للحكم  بفضله 

عنه وكذبت عىل الله وعىل الشعب«.

 رسالة ورفض 

وأضاف أن هناك »رســالة أخرى للعامل الخارجي مفادها 
أن هــذا الدكتاتــور املرتبص واملتخلف نصف قــرن عن زمن 
التونسيني أكرث من أي وقت م  التونسيني ال ميثلنا، نحن 

شعب مواطنني ال شعب رعايا«، بحسب تعبريه.
وتظاهر بضعة آالف من التونسيني أمام املرسح البلدي يف 
شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رافعني شعارات مناوئة ملا 
اعتربوه انقالبا من الرئيس ســعيد، وتدعو للتمسك بدستور 

الثورة، عىل حد وصفهم.
إىل  واألمنية  العســكرية  املؤسســتني  املتظاهرون  ودعا 
حامية الدستور، وشددوا عىل رفضهم اإلجراءات االستثنائية 

التي اتخذها الرئيس سعيد.
ويف تعليقه عىل ذلك، قال املرزوقي »الرســالة للمؤسسة 
األمنية والعسكرية والدولة العميقة أال تراهنوا عىل متطفل 
عىل الوطنية وآت من خارج الزمان واملكان وسريحل رسيعا، 
رأيتم شــعبه )يف إشارة إىل أنصار سعيد( الذي يسب ويحرق 
الكتب، ورأيتم اليوم من هو الشــعب الحقيقي الذي يجب أن 

تكونوا منه وإليه«.

 إجراءات ودعوات 

واستطرد املرزوقي »رسالة إىل القيادات الشابة يف امليدان، 

يجب املــرور إىل املرحلــة الثانية من التجميــع والتخطيط 
والتنفيذ لتكرب كرة الثلج )االحتجاجات( من أســبوع ألسبوع 
كل سبت وأحد يف كل مدينة إىل أن يتحقق الهدف، وهو عزل 
ومحاكمة ســعيد، واستئناف بناء دولة القانون واملؤسسات، 

وتدارك السنوات السبع العجاف«.

 استقاالت من النهضة 

ويف ســياق متصل بتداعيات 25 متوز املايض، ارتفع عدد 
االستقاالت من حركة النهضة التونسية إىل 131، بعد إعالن 

مساء أمس األحد استقالتهم. 18 عضوا جديدا 
جاء ذلك يف بيان مشــرتك وقع عليه األعضاء املستقيلون، 
بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون يف الحركة )53 مقعدا 
من أصــل 21٧ بالربملان املجمد(، ونرش عرب فيســبوك، منها 
صفحة عبــد اللطيف امليك وزير الصحة الســابق والقيادي 

املستقيل من »النهضة«.
يف ترصيح لوكالــة األنباء  وقال عبــد اللطيف املــيك 
التونسية الرســمية إن »االستقاالت الجديدة )18 استقالة( 
تعود لألسباب نفســها التي دفعته وأعضاء من الحركة إىل 

إعالن استقالتهم السبت«.
وحــول التوجه إىل تأســيس حزب جديد ومــا يروج يف 
هذا الشــأن، أوضح امليك أنــه »من املؤكــد أن يكون بينهم 
)املستقيلون( عمل مشرتك«، مضيفا أن »العمل يف إطار حزب 

أو شكل آخر يتحدد الحقا«.



دوليات ــ اعانات مبوبة
الثلثاء 28  أيلول 2021

ــات ــ ــ ــ ــ وفيـ
املجازين  املحاسبة  خرباء  نقابة 

يف لبنان 
تنعى مبزيد مــن اال الخبري 

الزميل

االستاذ
جوزف سليم سامحة

ســائلة الله عز وجل ان يتغمده 
بواسع

رحمتــه وتتقدم من اهل الفقيد 
بأحر التعازي

زوجته: رينه جورج معلوف
بناتــه: نجوى نخلــه وزوجها 

هادي داغر وعائلتهام
ندى نخله

وزوجته  نخله  انطوان  شقيقه: 
مي الخوري وعائلتهام

ارملة  نخله  منصورة  شقيقاته: 
املرحوم كريم ابو 
شبل وعائلتها

صونيا نخله ارملة املرحوم سمري 
االشقر وعائلتها

حــال نخله وزوجهــا موريس 
االشقر وعائلتهام

املرحوم جورج  عائلة شــقيقه 
نخله

عائلة شقيقه املرحوم جان نخله
ماتيل  املرحومة  شقيقته  عائلة 

نخله ارملة املرحوم رشيد الحداد
عائلــة شــقيقته املرحومــة 
جورجيت نخله ارملة املرحوم نعيم 

زينون
عائلة شقيقته املرحومة جانيت 
نخله ارملة املرحوم شفيق قهوجي

عائلة شقيقته املرحومة اوديت 
نخله ارملة املرحوم الياس عازار

ر عون زوج شقيقته املرحومة 
انطوانيت نخله وعائلته

 ) وعموم عائــالت روميه )امل
والبــاروك ينعون اليكــم فقيدهم 

الغايل املأسوف عليه

ادوار يوسف نخله
نفســه  لراحة  بالصالة  يحتفل 
الســاعة الرابعة من بعد ظهر يوم 
الثالثاء 28 الجاري يف كنيسة مار 

.) عبدا  روميه )امل
تقبل التعازي يــوم الثالثاء 28 
الجــاري قبل الدفــن وبعده ويوم 
االربعــاء 29 الجــاري ابتــداء من 
الساعة الحادية عرشة صباحا لغاية 
الساعة السادسة مساء يف صالون 

.) كنيسة مار عبدا  روميه )امل
اميانا بتعاليم الكنيسة، ومتاشيا 
مع االجراءات املتخذة وحفاظا عىل 
الســالمة العامة، عائلــة الفقيد 
تشــكر كل من يشاركها الصالة من 

منزله.
عىل  االتصال  الرجــاء  للتعازي 
االرقــام التاليــة او عــىل مواقع 

التواصل االجتامعي:
نجوى نخله: 03135135
هادي داغر:  03301301

ندى نخله:    03548854 

نتائج اللوتو اللبناين
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

1939 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
3  الرقم االضايف:  13 19 23 25 االرقام الرابحة: 30
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 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

قيمة الجوائز االجاملية: 2841830334 ل.ل
عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
130ل.ل. ـ الجائزة االجاملية: 3٧183
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الشـــــــــــيوعي  الحـــــــــــزب  فـــــــــــوز 
بـــــــــــر مـــــــــــدن النمســـــــــــا فـــــــــــي ثانـــــــــــي أ

تصّدر الحزب الشيوعي النمساوي نتائج االنتخابات البلدية 
يف مدينة غراتس، وفق النتائج األولية.

وحازت مرشــحة الحزب الشــيوعي إلك كاهر )59 عاماً( 
25 لرئيس البلدية املحاف  29 مــن األصوات، مقابــل ٧ 1
املنتهية واليته سيغفريد ناغل، الذي شغل املنصب ملدة 18 عاماً.

، بحســب كاهر   ويعتــرب هذا الفوز إنجازاً أكرث من مفاج
التي ال ميلك حزبها حضوراً كبرياً يف أماكن أخرى من البالد.

ووفق اســتطالعات الرأي، مل تكــن النتيجة متوقعة، وفق 
ترصيحها للصحافيني.

وعــن نجاحها يف االنتخابــات، قالت كاهر: »البعض يقدم 
وعوداً قبل أســابيع قليلة من االنتخابات، ولكننا هنا كّل يوم، 

ولسنوات، لخدمة الناس، وخصوصاً الفقراء«.
تعــد مدينة غراتــس ثاين أكرب مدن النمســا مع أكرث من 
220 ألف ناخب يصوت كثري منهم تقليدياً للحزب الشــيوعي 

النمساوي، وهو تشكيل غائب تقريباً يف بقية النمسا.
ومل يكشــف الحزب بعد عن التشكيالت التي ينوي تشكيل 

ائتالف بلدي معها.

فتح املعبر مع ايران
ـــــادل ـــــرام املتب ـــــر االحت ـــــة ش ـــــات دولي ـــــي عاق ـــــ ف ـــــان تر طالب

للقــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــى موســــــــــــــــــكو  ــــــــــــــــــان  ردو
نظيــــــــــــــــــر الروســــــــــــــــــي األســــــــــــــــــبوع املقبــــــــــــــــــل

قال املتحدث الرســمي باســم الرئاســة 
الروســية دميــرتي بيســكوف، أمس، إن 
»الرئيســني الرويس فالدميري بوتني ونظريه 
الــرتيك رجب طيــب إردوغان سيناقشــان 
الوضع يف ســوريا، مبا يف ذلك إدلب، حيث 
ال يزال النشــاط اإلرهــايب يتدخل يف عملية 
التسوية«.وخالل مقابلة له يف برنامج تبثه 
قناة »روســيا 1« التلفزيوينة، قال بيسكوف 
إّن »اجتامع الرئيسني سيتم األسبوع املقبل«، 
مضيفاً أّن »امللف الســوري حا عىل جدول 

األعامل«.
ولفت املتحدث الرســمي باســم الرئاسة 
الروســية إىل أّن »الرئيســني أظهرا اإلرادة 
السياسية. وقد ُوجدت اإلمكانيات التفاوضية 

من أجل الجلوس لساعات طويلة والتفاوض، 
وتّم التوصل إىل اتفاقيات«، مضيفاً: »لألسف، 
يستمر النشاط اإلرهايب يف تلك املناطق، وهو 
أمر غري مقبول. إنه خطر، ويتدخل يف عملية 
ح  ّ التسوية يف سوريا«. ويف وقت سابق، 
إردوغان بأنه ســيناقش قرارات مهمة أثناء 
املفاوضــات مع الرئيــس الرويس فالدميري 
بوتني يف ســوتيش. وقــال الرئيس الرتيك: 
»نــويل أهمية كبرية للمحادثات مع الســيد 
بوتني يف سوتيش يف 29 أيلول«، مضيفاً: »لن 

تكون هناك وفود، وسنلتقي بشكل منفرد«.
وتابع: »لن نناقش الوضع يف إدلب فحسب، 
ولكننا سنناقش أيضاً الوضع يف سوريا ككل، 

وقرارات مهمة تتعلّق بعالقاتنا الثنائية«.

ــــة ــ ــــات األملانيـــ ــ ــ ــــج االنتخابـ ــ ــا نتائـــ ــ ــ ــ « تجـ ــــ ــ ــ ــــدن »مرتبـ ــ ــ بايـ

ـــــــــرون بالبيـــــــــ فـــــــــي ليـــــــــون محتـــــــــج يرشـــــــــق ما
قبــض األمن الفرنــيس عىل أحد 
األشــخا بعد أن قام برمي قطعة 
الفرنيس،  الرئيس  البيضة عىل  تشبه 
إميانويل ماكرون، أثناء زيارته ملعرض 

يف ليون.
وهذه ليست املرة األوىل التي يكون 
فيها إميانويل ماكــرون هدفا لرمي 
البيــض، ففي عام 201٧، اســتهدف 
ماكرون بالفعل ببيضة أصابت رأسه، 

عندما كان يف زيارة ملعرض زراعي.

الرئيس األمرييك جو  قال 
مرتبكاً«،  »ســأكون  بايدن، 
بعد أن أخربه أحد املراســلني 
االشــرتايك  الحــزب  أن 
يف  يتقــدم  الدميقراطــي 
الفيدراليــة  »االنتخابــات 

التاريخية« يف أملانيا.
وأم بايدن عطلة نهاية 
األســبوع يف كامب ديفيد، 
حســبام نرشت شبكة »يس 
إن يب إس«، حيــث مل يتوقع 
من ســتكون لــه الغلبة يف 

االنتخابات الربملانية إىل أن عاد إىل واشنطن 
العاصمــة، وقال بايــدن إن النتائج »متينة« 
حينــام أبلغ أن األفضلية للحزب االشــرتايك 
الدميقراطي للتفوق عىل تحالف أنجيال مريكل 

. املحاف
ويذكر أن الحزب الدميقراطي االشرتايك فاز 
25 حسب نتائج  بأغلبية األصوات بنسبة ٧
الفــرز، وجــاءت كتلة املحافظــني املكونة 
من حزب املستشــارة األملانية أنجيال مريكل 

»االتحاد الدميقراطي املسيحي«.
وتــأيت االنتخابــات يف وقت تشــهد به 
العالقات بني أملانيــا والواليات املتحدة توتراً 

غري مسبوق يف عدة قضايا.
وتشــمل القضايا املشرتكة توقيع الواليات 
املتحــدة عــىل معاهدة دفاع مع أســرتاليا، 
واالنســحاب الصعــب لــكال البلديــن من 
أفغانســتان، كام مل متنــح الواليات املتحدة 
لدخول  األوروبيني  للمســافرين  تأشــريات 
أراضيهــا هذا الصيف، عــىل الرغم من فتح 
االتحاد األورويب األبواب أمام الزوار األمريكيني 

يف حزيران املنرصم.
هذا وعارضت الواليات املتحدة أيضاً صفقة 
أملانيا مع رشكة الطاقة الروسية »غازبروم« 
بخصو مد خط أنابيب متكامل، حيث ينتظر 

موافقة الجهات الرسمية األملانية.

أعادت الحكومة األفغانية الجديدة تشغيل 
معرب إســالم قلعة الذي يربط منطقة هرات 
بإيــران ويعــد البوابة الرئيســية للواردات 
التجاريــة، يف وقت أكدت فيه حركة طالبان 
رغبتها يف إقامة عالقات مع واشنطن وباقي 

دول العامل رشط االحرتام املتبادل.
وقالت املعلومــات إن مئات األفغان عربوا 
أمــس باتجاه بالدهم، بعدما اســتتب األمن 
وفتح املعرب، كام أن هناك حركة عبور باتجاه 

إيران ملن يحملون الوثائق املطلوبة.
وأضاف أن هناك حركة شــاحنات تجارية 
كثيفة بني البلدين، ويشــكل هذا املعرب دخال 
أساســيا للحكومة األفغانية حيث كان يقدر 
بـ0 مليون دوالر وانخفض مع أزمة كورونا 

إىل ما بني 30 و40 مليون دوالر.
وأشارت إىل اإلجراءات األمنية املشددة عند 

الحدود من الجانبني.
ويقــدر حجــم الصــادرات اإليرانية إىل 

3 مليارات دوالر سنويا. أفغانستان بنحو 5

 ال خطاب لطالبان 
دوليا، قررت األمم املتحدة أن ال يلقي ممثل 
حركــة طالبان خطابا باســم الحركة، وذلك 
يف اليــوم األخري من كلــامت قادة الدول يف 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.
واختارت حركة طالبان ســفريا لها ليحل 

مكان املمثل األفغاين غالم إســحق زاي الذي 
عّينــه الرئيس األفغاين الســابق أرشف غني 
وطلبــت منه أن يلقي خطابا، لكن الســفري 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه  نفســه 
قال إنهم أرسلوا طلبهم متأخرا جدا، كام نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
مــن جهة أخرى، قال عبد الســالم حنفي 
نائب رئيــس الوزراء األفغــاين بالوكالة إن 
عىل العامل االعرتاف بالحكومة التي شكلتها 
حركة طالبــان إذا أراد القضاء عىل املخدرات 
واإلرهاب، مشــريا إىل رغبــة الحكومة يف 

إقامة عالقات مع الواليات املتحدة.
وأكد حنفــي أن حكومة ترصيف األعامل 
األفغانية تريد إقامة عالقات مع واشــنطن 

وباقي دول العامل رشط االحرتام املتبادل.
وبشــأن العالقات مع الصني، أعرب حنفي 
عــن أمله يف أن تلعب بكــني دورا مهام يف 
ة يف  الدا أفغانســتان بحكم عضويتهــا 

مجلس األمن الدويل.
ّن حنفي دور قطر يف  وخالل املقابلــة 
املصالحــة األفغانيــة، معربا عن أمله يف أن 
تواصل الدوحة مساعداتها اإلنسانية للشعب 

األفغاين.
ميدانيا، أفاد مصدر أمني حكومي بانفجار 
عبوة ناسفة جنويب مدينة جالل آباد رشقي 

أفغانستان.

عـــــــــــادة الصحـــــــــــة العامليـــــــــــة تخطـــــــــــ 
ــا ــ ــ ــ ــ ورونـ ــل  ــ ــ ــ ــ ــي أصـ ــ ــ ــ ــ ــق فـ ــ ــ ــ ــ التحقيـ

ــــــة ـــ ــ ــــــة ثاني ـــ ــــــراء دفعــ ـــ ــــــوي شــ ـــ ــ ـــا تن ـــ ـــ ــ ي تر
الروســـــــــــية  » ـــــــــــــ  س  ـــــــــــة » ـــــــــــن منظوم م

قالت صحيفة »وول ســرتيت جورنال«، إن منظمة الصحة 
العاملية، تخطط إلعادة فتح التحقيق لتحديد أصل الفريوس الذي 

.»19 تسبب يف وباء كوفيد
ونقلت الصحيفة، عن ممثيل املنظمة، أنه مل يعد هناك الكثري 
من الوقت لحل هذه املشكلة. وستشكل منظمة الصحة العاملية 
مجموعة من 20 شخصا، ستضم خرباء يف الحامية البيولوجية 
والســالمة يف املختــربات، باإلضافة إىل خــرباء يف أمراض 
الحيوان.ويشــار إىل أن مجموعة العلامء الدولية الســابقة، 
عملت يف الصني من كانون الثاين إىل شباط. وخالل ذلك، زارت 
املجموعة معهد ووهان لعلم الفريوســات، مبا يف ذلك مخترب 
4 الذي ارتبط بشــائعات ترسب الفريوس، ومستشفى،  BSL
كوالت البحرية، ومركز السيطرة عىل  وكذلك ســوق هونان لل
األمراض والوقاية منها. ووفقا لتقرير املجموعة النهايئ، عىل 
2، إىل البرش من الخفافيش  األرجح انتقل فريوس 
من خالل حيوان آخر: تم العثور عىل مسببات األمراض املامثلة 
لــدى حيوان البنغول، مام يشــري إىل انتقال العدوى بني أنواع 

مختلفة من األحياء.
يف وقت ســابق دعا رئيس منظمة الصحة العاملية تيدروس 
أدهانوم غيربيسوس، إىل مزيد من التحقيق يف احتامل ترسب 
الفريوس من املخترب، ألن الخرباء مل يعرثوا عىل مصدر الفريوس.

قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان إن بالده ال تزال تنوي 
رشاء دفعة ثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس

400، وهو إجراء ميكن أن يعمق خالفا مع واشــنطن رشيكتها 
يف حلف شــامل األطليس ويدفعها إىل فرض عقوبات جديدة 
400 متثل تهديدا  عىل أنقرة.وتقول واشنطن إن صواريخ إس
35 ولنظم الدفاع األشــمل لحلف  لطائراتهــا املقاتلة طراز إف
شامل األطليس. وتقول تركيا إنها غري قادرة عىل رشاء نظم دفاع 
جوي من أي دولة حليفة يف حلف األطليس برشوط ترضاها.

ويف مقابلة مع شبكة )يس.يب.إس نيوز( األمريكية أذيعت 
قال أردوغان »يف املســتقبل لن يكون بإمكان أحد التدخل فيام 
يتعلق بنوع األنظمة الدفاعية التي نحصل عليها، ومن أي دولة 
)نحصل عليها( وعىل أي مستوى«.وم قائال »ال أحد ميكنه 

التدخل يف ذلك. نحن وحدنا الذين نتخذ مثل هذه القرارات«.
وفرضــت الواليات املتحدة عقوبات عــىل هيئة الصناعات 
الدفاعية الرتكية ورئيســها إسامعيل دمري وثالثة آخرين من 
العاملني بها يف كانون األول يف أعقاب حصول تركيا عىل الدفعة 

.400 األوىل من الصواريخ إس
واستمرت املحادثات بني روســيا وتركيا بشأن تقديم دفعة 
ثانية، وقالت واشنطن مرارا إن ذلك سيؤدي عىل نحو شبه مؤكد 

إىل فرض عقوبات أمريكية جديدة.
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تشــهد الجولة الثانية من دور املجموعات 
بــدوري أبطال أوروبا، مبــاراة مثرية بنكهة 
النهايئ بني باريس سان جريمان ومانشسرت 
ســيتي، بينام يحل أتلتيكو ضيفا عىل ميالن 

مبلعب »سان سريو«.
ويصطدم الفريقان املتعطشان للقب واللذان 
باتــا من أقوى األندية األوروبية اقتصاديا يف 
الوقــت الحايل، الثالثــاء يف ملعب »حديقة 
األمراء« يف مباراة، سيلتقي فيها مجددا النجم 
األرجنتيني ليونيل مييس، إذا تجاوز آالم الركبة 
التي يعاين منها، مدربه السابق يف برشلونة 

بيب غوارديوال.
وســيحاول الفريــق الباريــيس الثأر من 

السيتي الذي أطاح به من النسخة املاضية من الدور 
نصف النهايئ، قبل أن يخرس املباراة النهائية عىل يد 

مواطنه تشيليس.

 مييس وغوارديوال 
وقد تشــهد املباراة بني وصيفي بطيل النسختني 
األخريتني من البطولة، لقاء بني مييس وغوارديوال، 
حال تجــاوز العب باريس ســان جريمان الجديد 

إصابته.
وإذا تحقق هذا األمر ســيجتمع كالهام ألول مرة 
منذ أن اصطدم برشلونة ببايرن ميونيخ يف 2015، 
وفاز الربسا بقيادة نجمه األرجنتيني السابق وتوج 

الحقا بلقبه األخري يف البطولة.
وتجمع غوارديوال ومييس رغبة مشــرتكة وهي 
الفوز بالكأس ذات األذنني خارج برشــلونة، بعدما 

توجا بالبطولة معا مرتني.
وتعد هذه املحاولــة األوىل ملييس للفوز باللقب 
بقميص غري قميص الربسا، أما غوارديوال فكان عىل 
وشــك الفوز النسخة املاضية، إال أنه خرس النهايئ 
أمام تشــيليس، كام مل ينجح مع بايرن ميونخ يف 

تحقيق هذا الهدف.

 الحلم املشرتك 
ولقــب دوري األبطال مازال الحلم الغايل لباريس 
سان جريمان ومانشســرت سيتي، اللذين مل تنجح 
محاوالتهــام حتى اآلن، يف الظفر به للمرة األوىل، 

رغم أنهام مدججان بنجوم من العيار الثقيل.
وباإلضافة إىل رغبة ســان جريمان يف الثأر من 
السيتي، فإنه يسعى للخروج من هذا اللقاء بنتيجة 
جيدة يعوض بها ســقوطه يف فخ التعادل )1-1) 

بالجولة األوىل أمام كلوب بروج البلجييك.
لكن فريق املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
صاحب خط الهجوم الناري املكون من مييس ونيامر 
وكيليان مبايب، يعي أن مهمته لن تكون سهلة أمام 
وصيف بطل النسخة املاضية والذي استهل مشواره 
 (3- يف النسخة الحالية باكتساح اليبزيغ األملاين )

ليتصدر املجموعة األوىل.

 تفوق السيتي وغوارديوال يهددان 
سان جريمان 

واستهل مانشسرت ســيتي مشواره بالفوز عىل 
-3(، بينام تعرث ســان جريمان  اليبزيغ األملاين )
خارج أرضه أمام كلــوب بروج البلجييك بالتعادل 

.(1-1)
ومنــذ وصــول اإلدارة الجديدة لســان جريمان 
بقيــادة القطري نا الخليفــي يف عام 2011، 
وعودة باريس ســان جريمان للمشاركة يف دوري 
األبطال، مل يســبق وأن فشل الفريق الفرنيس منذ 
ذلك الحني يف تحقيق أي انتصار يف أول جولتني يف 
دور املجموعات، وهو الرقم املهدد بقوة هذا املوسم 

للعديد من األسباب الفنية والتاريخية.

 مستوى باريس 
ويتصدر ســان جريمان جــدول ترتيب الدوري 
الفرنــيس بالعالمة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 
جوالت، إال أن الفريق البارييس ال يقدم مســتويات 

مقنعة ويحقق االنتصارات بشق األنفس.
وظهــر ذلك يف االنتصار عىل ميتز )2-1( بفضل 
هدف أرشف حكيمي يف الدقيقة 90، وقبلها الفوز 
عــىل ليون بنفــس النتيجة بفضل هــدف ماورو 

إيكاردي يف الوقت بدل الضائع.
ويف الوقــت الذي يقــدم فيه ســان جريمان 
مســتويات متوسطة، تألق مانشسرت سيتي بدوره 
مؤخرا بالفوز عىل تشيليس بطل أوروبا ويف ملعبه 

ســتامفورد بريدج بالذات، ليعــرب عن جاهزيته 
ملقارعة الفريق الفرنيس.

 غوارديوال وبوكيتينو 
يتفــوق بيــب غوارديوال، مدرب الســيتي، عىل 
نظريه بوكيتينو يف املواجهات املبارشة، حيث سبق 
وتواجهــا يف 20 مباراة من قبل حقق خاللها بيب 
12 انتصارا وتعــادال يف 5 لقاءات، بينام مل يحقق 

بوكيتينو سوى 3 انتصارات.
وتفوق غوارديوال عىل بوكيتينو املوسم املايض، 
بالتغلب عليه يف نصف النهايئ ذهابا )2-0( وإيابا 

.(1-2)
كام يتفوق مانشسرت سيتي تاريخيا عىل باريس 
ســان جريمان يف دوري أبطال أوروبا، حيث سبق 
وأن تواجهــا 4 مرات من قبــل يف البطولة، حقق 
خاللها الفريق اإلنكليزي3 انتصارات وتعادل وحيد 

ومل يعرف طعم الهزمية.

 رقم ثابت 
عاد سان جريمان للمشاركة يف دوري األبطال من 
جديد مع إدارته الجديدة يف موسم )2012- 2013(، 
وحينهــا تغلب عىل دينمو كييف وخرس أمام بورتو 

يف أول جولتني.
ويف املوسم التايل تغلب عىل كل من أوملبياكوس 
وبنفيكا، ويف موســم )2014- 2015( تعادل أمام 
أياكس وتغلب عىل برشــلونة، وبعدها يف )2015- 
201( تغلب عىل كل من ماملو وشاختار دونيتسك.

201-201٧( تعادل مع أرسنال  ويف موســم )
وتغلب عىل لودوغريتس، ويف املوسم التايل اكتسح 
سيلتك وبايرن ميونخ، وبعدها يف موسم )2018- 
2019( خــرس أمام ليفربول قبل أن يحقق االنتصار 

عىل حساب النجم األحمر.
وبالنظر إىل موســم )2019-2020( تغلب عىل 
ريــال مدريد وغلطة رساي، ويف املوســم املايض 
سقط أمام مانشسرت يونايتد وتغلب عىل إسطنبول 

باشاكشهري.
ا ما يحقــق باريس انتصار واحد  وبالتــايل دا
عىل األقــل يف أول جولتني، وهو الرقم الذي يرغب 
بوكيتينــو يف املحافظة عليــه لعدم تهديد مقعده 
عــىل رأس املهمة الفنية للفريق البارييس، خاصة 
أن الفريق الفرنيس تعاقد معه من أجل الفوز بلقب 

دوري األبطال.
ومن ناحيته ســيحاول اليبزيغ تعويض هزميته 
الثقيلة عندما يحــل ضيفا هذه الجولة عىل كلوب 

بروج.

 أتلتيكو وميالن 
ويف املجموعة الثانية ويف وضع مامثل لباريس 
سان جريمان، يخوض أتلتيكو مدريد الجولة الثانية، 
حيث يحل ضيفا عىل ميالن مبلعب »ســان سريو«، 
بعدما حصد نقطة واحدة من تعادله الســلبي مع 

بورتو يف الجولة األوىل.
ومهمة أتلتيكو، الذي يقدم بداية موســم مخيبة 
مال ســواء يف الدوري اإلسباين الذي يدافع عن  ل
لقبه أو يف دوري األبطال، لن تكون هينة أيضا، فإذا 
كان يسعى لتعويض تعادله يف الجولة األوىل، فإن 
ميالن يرغب يف تعويض خسارته أمام ليفربول )3-

2( يف انطالقته.
ويحل ليفربــول ضيفا عىل بورتو وأمله تحقيق 

االنتصار الثاين عىل التوايل.

 دورمتوند ولشبونة 
وبعدما تغلب عىل بشــكتاش الرتيك يف الجولة 
األوىل )2-1(، يســتقبل بوروسيا دورمتوند نظريه 

سبورتنغ لشبونة، ضمن منافسات املجموعة 
الثالثة التي يتصدرها أياكس أمسرتدام بفارق 

األهداف أمام الفريق األملاين.
واســتحق أياكس، الذي يستقبل بشكتاش 
هذه الجولة، أن يعتيل صدارة مجموعته بعدما 
اكتسح ســبورتنغ لشبونة )1-5( عىل أرضه 

يف الجولة األوىل.

 مهمة ريال مدريد 
ويحل املفاجأة رشيف ترياسبول املولدويف 
متصــدر املجموعة الرابعة، ضيفا عىل ملعب 
»سانتياغو برنابيو« ملواجهة ريال مدريد الذي 

يحتل الوصافة بفارق األهداف.
وفاز فريق مولدوفا عىل شــاختار دونيتســك 
بهدفــني نظيفني، وانترص الريــال عىل إنرت ميالن 

بهدف دون رد يف الجولة األوىل.

 إنجاز رونالدو 
ويوم األربعاء سيكون النجم كريستيانو رونالدو، 
العب مانشسرت يونايتد، عىل موعد مع تحطيم الرقم 
القيايس لالعــب األكرث خوضا ملباريات يف دوري 
األبطال، وهو اإلنجاز الذي ميتلكه حتى اآلن الحارس 

اإلسباين السابق إيكر كاسياس.
وســيخوض كريستيانو مباراته رقم 1٧8 حينام 
يستقبل مانشسرت يونايتد عىل ملعب »أولد ترافورد«، 
فياريال يف تكرار لنهايئ الدوري األورويب املوســم 
املايض والذي توج به فريق »الغواصات الصفراء«.

ويف هــذا اللقاء سيســعى الفريقــان لتجاوز 
االنطالقة السيئة بالبطولة، بعدما بات املان يونايتد 
يتذيل املجموعة السادسة إثر خسارته عىل يد يونغ 

بويز السويرسي متصدر املجموعة.
أما فياريال فســقط يف فخ التعــادل 2-2 أمام 
أتاالنتا اإليطايل الذي يســتقبل يونغ بويز يف هذه 

الجولة.

 برشلونة وبنفيكا 
ومام ال شــك فيه أن االنظار ستتجه نحو مباراة 
برشــلونة، الغارق يف أزمة مؤسسية والذي يقدم 
أداء باهتا منذ بداية املوســم، يهــدد بإقالة املدرب 

الهولندي رونالد كومان.
ويحتاج برشــلونة لحصد 3 نقــاط من زيارته 
لبنفيكا، بعد خســارته بثالثية نظيفة أمام بايرن 
ميونيــخ يف الجولــة األوىل ليتذيــل املجموعة 

الخامسة.
أما البايرن متصدر املجموعة فسيستقبل دينامو 
كييف الــذي تعادل ســلبيا يف الجولة األوىل مع 

بنفيكا.

 يوفنتوس وتشيليس 
ويف املجموعة السابعة، يحل إشبيلية ضيفا عىل 
فولفســبورغ وليل ضيفا عىل رد بول ســالزبورغ، 
علام بــأن الفرق األربعة خرجت من الجولة األوىل 
بنقطة، لكن الفريق النمســاوي يتصدر املجموعة 

بفارق األهداف.
وباملجموعة الثامنة يستقبل يوفنتوس املتصدر 
تشــيليس الوصيف بفارق األهــداف ويحل ماملو 
الســويدي ضيفا عىل زينيت ســان بطرســبورغ 

الرويس.
ويسعى تشيليس للثأر من يوفنتوس، بعدما حسم 
البيانكونــريي آخر مواجهة بينهام بدوري األبطال 

بثالثية نظيفة، يف ترشين الثاين عام 2012.
نفس السيناريو يعاد تقريبا، فبعد موسم 2011-

2012، الذي حصد فيه تشيليس لقب دوري األبطال 
للمرة األوىل يف تاريخه، وقع يف املوسم التايل مع 
يوفنتوس يف املجموعة ذاتها، وهو نفس األمر هذا 
املوسم، بعدما نال البلوز لقب دوري األبطال منذ عدة 
أشهر.وســاهمت الخسارة بثالثية بشكل كبري يف 
خروج تشيليس من دور املجموعات بدوري األبطال 
وقتها، والذهــاب إىل الدوري األورويب الذي حصد 
لقبه يف النهاية. وتطمح كتيبة البلوز لرد اعتبارها 
عىل ملعب الســيدة العجوز هــذه املرة، خاصة أن 
تشــيليس يعيش أفضل أيامه مــع املدرب توماس 
توخيل، بينام يعاين يوفنتوس من تذبذب املســتوى 

مع املدرب ماكيس أليغري.
ومن املنتظر أن تشــهد املبــاراة إثارة كبرية نظرا 
لرصاعهام عىل صدارة املجموعة، خاصة بعد عودة 

الجامهري إىل املالعب.

شهد األسبوع املنق من 
األربعة  األوروبية  الدوريات 
الكــربى العديد من املفاجآت 
عىل صعيد مباريات عاملقة 

تلك املسابقات.
الدوري  متصدرو  وتعرض 
اإلنكليــزي الثالثة، ليفربول 
ومانشســرت  وتشــيليس 
يونايتد، اىل جانب ريال مدريد 
اإلســباين،  الدوري  متصدر 
للتعرث يف الجولة الحالية من 
املسابقتني، سواء بالتعادل أو 

الخسارة.
ومل تســلم الفرق الكربى 
التي حققت نتائج قوية يف 
دوريــات أوروبا الكربى يف 
األســابيع األوىل من املوسم 

الحــايل من النتائــج املفاجئة، 
خاصــة يف الــدوري اإلنكليزي 

املمتاز )برمييريليغ(.

 سقوط كبار الدوري اإلنكليزي 
تعرض فريق تشيليس، الذي كان متصدراً قبل بداية 
الجولة السادسة، لخسارته األوىل يف املسابقة هذا 
املوسم بهدف دون رد أمام مانشسرت سيتي، رغم أن 

املباراة أقيمت يف ملعبه ستامفورد.
بينام سقط ليفربول لكن عىل نطاق أقل، بتعادل 
إيجايب مثري 3-3 مع برينتفورد الصاعد هذا املوسم، 
ليتصدر جدول ترتيب الدوري اإلنكليزي بـ14 نقطة، 
لكنه بســبب هذا التعادل قد يخرس الصدارة حال فاز 
برايتون )12 نقطة( عىل كريستال باالس )اإلثنني(.

مانشسرت يونايتد، الذي كان يتقاسم الصدارة مع 
تشيليس وليفربول، توقف رصيده هو اآلخر عند 13 

نقطة، بالخسارة 0-1 من أستون فيال.
الغريب أن أرســنال، الــذي تعرض لـ3 هزائم يف 

الجوالت الخمــس األوىل، حقق فوزاً كبرياً بنتيجة 
3-1 يف ديريب شــامل لندن عىل توتنهام هوتسبري 
الذي بدأ املوســم بقــوة، ليصعد للمركز العارش بـ9 

نقاط.

 نتائج غريبة يف الدوري اإلسباين 
الدوري اإلسباين مل يخل من املفاجآت فيام يخص 
الثاليث الكبري برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد 
حامل اللقب، حيث شهدت الجولة السابعة خسارة 
األخري بهــدف دون رد من ديبورتيفو أالفيس، فيام 
توقفــت انتصارات ريال مدريد بتعادل ســلبي مع 

فياريال.
لكــن ريال مدريد حاف عىل تصدره لرتتيب فرق 
املسابقة بـ1٧ نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو الذي 

هبط إىل املركز الرابع.
برشلونة، الذي عا من سلسلة نتائج سلبية قبل 
األســبوع املايض وتعادل مع غرناطة 1-1 وقادش 

0-0، عــاد لالنتصارات بفوز 
كبــري 3-0 عــىل ليفانتي، 
لينجــح يف الصعود للمركز 
ترتيب  جدول  يف  الســادس 
 12 برصيد  اإلسباين  الدوري 
عن  نقطتني  بفــارق  نقطة 
أتلتيكو الرابــع و5 عن ريال 

مدريد املتصدر.
ورغم أن فوز برشلونة قد 
ال يعترب مفاجأة، فإن ظروف 
الفريــق الكاتالــوين خالل 
املوسم الحايل بجانب العقدة 
ليفانتي يف  التي مثلها لــه 
مبارياتهــام األخرية، وكذلك 
بدون  املباراة  البارسا  خوض 
مدربــه الهولنــدي املعاقب 
رونالــد كومان، كلها عوامل 
جعلت فــوزه الكبــري يف عداد 

املفاجآت.

 سقطات أخرى 
يف الــدوري اإليطايل، تعــادل حامل اللقب إنرت 
ميالن مع أتاالنتا بهدفني لكل فريق لتتوقف انتصارات 
النرياتزوري يف املســابقة مجددا بعد الفوز يف آخر 
-1 عىل بولونيا و3-1 عىل فيورنتينا، بينام  جولتني 
خرس روما بقيادة مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو 

2-3 يف ديريب العاصمة اإليطالية أمام التسيو.
خسارة اإلنرت هبطت بالفريق من املركز الثاين إىل 
الثالث، فيام صعد ميالن للمركز الثاين خلف نابويل، 

أما روما فهبط إىل املركز الرابع برصيد 12 نقطة.
بوروســيا دورمتوند من جانبه خرس بهدف دون 
رد أمام بروسيا مونشنغالدبا صاحب املركز الـ14 
يف الدوري األملاين، ليهبط للمركز الرابع يف املسابقة 
برصيــد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف حامل اللقب 

واملتصدر بايرن ميونيخ.

دورة رماية لنادي عندق
اللقــ لعــراج وشــاهين وصيفــه وأميــن ثالثــاً

جلسة ف العرو للنقل التلفزيوني املباشر
»أم. تــــــــي. فــــــــي« :   الــــــــ دوالر...
دوالر الــــــــ    : ســــــــي«  بــــــــي.  »أل. 

نشــــــــا للجنــــــــة الشــــــــباب والرياضــــــــة
ــر ــ ــ ــ ــي الح ــ ــ ــ ــار الوطن ــ ــ ــ ــروان للتي ــ ــ ــ س ــي  ــ ــ ــ ف

رالــف  الرامــي  احــرز 
عراج املركــز االول والرامي 
محمود شاهني  املركز الثاين 
والرامــي اييل أمــني املركز 
الثالث ملسابقة الرماية التي 
عندقت  نادي  بنجاح  نظّمها 
الريــايض ضمن سلســلة 
النشــاطات الرياضية التي 
ينظمهــا يف صيف 2021. 
التي  املســابقة،  يف  شارك 
جــاءت قّمــة يف التنظيم 
رامياً   51 العايل،  واملستوى 
اللبنانية  املناطق  جميع  من 
خــالل نهار  ريايض طويل 
يف  عندقت وشهد منافسة 
الرماة املشاركني. كبرية بني 

ويف ختــام الدورة، تّوج 
بطل  املنظّم  النــادي  رئيس 
ســباقات »تحدي فرياري« 
الســائق تاين حنــا ونائبه 
دانيــال الصّبــاغ الفائزين 
لها  ُخّصص  التــي  بالدورة 

والعينية. املالية  الجوائز 
يشار اىل أن دورة الرماية 
أتــت بعــد  »دورة الالعب 
الراحل أنطوين بربر يف كرة 
القدم  كرة  ودورة  الســلة« 
فرق  مبشــاركة  الناجحتني 
من معظم قــرى محافظة 
عــكار حيث كان النشــاط 
الريــايض لنــادي عندقت 
متنفســاً ألبناء عكار عامة 
ولشــبابه خاصــة وهــو 
الذي وضعه  األول  الهــدف 
نادي عندقت برئاســة تاين 
حنا منذ تأسيسه مع تدشني 
منشآت النادي العام الفائت 
ابناء  بترّصف  باتــت  والتي 

بلدة عندقت وابناء عكار.

االثنني  ظهــر  انعقــدت 
للنقل  العروض  فض  جلسة 
التلفزيوين املبارش لبطولتي 
لبنــان للرجال والســيدات 
للدرجة األوىل بكرة الســلة 
للمواســم الثالثــة املقبلة 
ومسابقة كأس لبنان)رجال 
للفرتة عينها يف  وسيدات(  
مقر انطوان شــويري لكرة 
األول  النائب  وحرض  السلة. 
ضومط  االتحــاد  لرئيــس 
كاّلب واألمني العام املحامي 

رشبل ميشــال رزق واملحاسب 
هشــام جرادي وامني الصندوق 

بالوكالــة هايــق طباقيــان ورئيس لجنة 
االعــرتاض واالســتئناف املحامــي بطرس 
ســعيد .كام حرض ممثلــو محطة »أم. يت. 
غام ورشبل  يف« طارق كرم وســيمون 
كريّــم وممثال محطة »املؤسســة اللبنانية 
سمعان  رسكيس  انرتناســيونال«  لالرسال 

وروي الحاج.
ين  يف بداية الجلسة، رّحب كالب بالحا
مشــرياً اىل ان االتحاد عىل مسافة واحدة من 
الجميع معلنــاً البدء بفض العروض. وتحدث 
املحامي رزق فنقل تحيات النائب األول لرئيس 
االتحاد اآلســيوي رئيس االتحــاد أكرم حلبي 
وامني الصنــدوق فيكني جريجيان املوجودين 
يف الخارج معلناً وجود عرضني اثنني. العرض 
األول املقّدم من »املؤسسة اللبنانية لالرسال« 

مفّصل كاآليت:
194 الف دوالر ٧2  موسم 2022-2021:  
1٧8 الف دوالر  موسم 2023-2022:  541
201 الف دوالر  موسم 2024-2023  :122

5٧4 الف دوالر  ويكــون بذلك املجموع 389
نقداً .

اما العرض الثاين املقّدم من محطة »أم. يت. 
يف« فجاء كاآليت:

 موسم 2021-2022  :114 الف دوالر
22 الف دوالر  موسم 2023-2022  :

 موسم 2023-2024 : 3٧1  الف دوالر 
ويكون املجموع ٧11 الف دوالر نقداً.

وبذلــك يكون الرقم املقــّدم من محطة »أم 
يت يف« اعىل. ورفع امللف اىل الجلســة املقبلة 
للجنة االدارية لالتحاد العالن القرار الرسمي 

النهايئ.

نظّمت لجنة الشــباب والرياضة يف هيئة 
قضاء كرسوان الفتوح يف التيار الوطني الحر 
خالل موسم الصيف أربعة نشاطات شارك فيها 
شابات وشباب من معظم البلدات الكرسوانية 
بحضور بعــض فاعليات ومســؤويل التيار 
ين واألصدقاء واألقارب.  باإلضافة إىل املنا

تخلّلت النشاطات نشاط مركزي يف مكتب 
القضاء ضم عدد من املنافسات يف كرة السلة 
وكــرة الطاولــة والشــطرنج وطاولة الزهر 
و«بايبي فوت« و«بالي ستايشــن« والدارتس 
وقد شــارك يف مختلف املسابقات 150 العب 

والعبة. 
كام جرت مباريات ودية يف الـ«ســرتيت 

بول« تحضرياً لنشــاط بطولة قضاء كرسوان 
يف الـ«سرتيت بول« الذي سيشارك فيه حوايل 
100 العب.  كام نظّمت اللجنة »هايكينغ« لنحو 
100 شاب وشابة عىل درب املجوقل بني درعون 
وحريصا وغوســطا اضافة اىل اقامة مخيم 
للشــباب تضّمن سهرة نار وعشاء ومسابقة 
»القونا عالســاحة » تخللها مسابقات لجميع 
األعامر وقد بلغ عدد املشــاركني 1٧0 شــابة 

وشاب. 
ويف نهاية كل نشــاط تم توزيع امليداليات 

والكؤوس عىل الفائزين.
أرشف عىل كل هذه النشاطات لجنة الشباب 

والرياضة يف هيئة قضاء كرسوان الفتوح.

وارديــــــــــوال دوري أبطــــــــــال أوروبــــــــــا : صــــــــــدام بيــــــــــن ميســــــــــي و

ت فــــــــــي جولــــــــــة الدوريــــــــــات الكبــــــــــر لــــــــــى مدريــــــــــد... مفاجــــــــــ مــــــــــن لنــــــــــدن 

وارديوال  مي و

نا يتو الب رال عرا  ا  رئي النادي 

رو  سة  ال ة م ج ل

كارية  ور 

الفائزون ع منصة التتوي 

ا  ا املركز ال جائز مالية م الصبا اىل 

يت  سرت  ي ومان م مبارا 



1ـ محمود ياسني، ساّر

2ـ ومأ، الكت، العيش

3ـ ريبال، رام، آر

4ـ يد، بويا، ريم، رّد

5ـ سديلها، ريو، اسكتوها

منصور،  سمري  شكراً،  ـ 

هاي

٧ـ يرســله، كّنــة، كف، 

انبّجت

8ـ فو، سانيو، الهومنتمن

9ـ ابرق، بنادق، أبيت، هع

10ـ دينا، متنأ، ماما

11ـ يعّد، فرّق، طبل، لبيب 

12ـ يم، نسيبتنا، لهو، نرس

13ـ هدهد، ســلم، سّنها، 

جيد

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة٧
ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 جزيرة فرنسية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  بول ديشانيل 

اخترب معلوماتك

1ـ جبل بركاين ثائر  يف 
أوروبا.

2ـ يتــّم تصفيتــه من 
الشوائب. 

ـ بحر، هذا بلهجة عربية.  3
4ـ العب كرة كامريوين 

دويل.
5ـ مساَعدة واغاثة. 

دولــة  عاصمــة  1ـ 

أوروبية. 

2ـ يقدر عىل ويظفر. 

الرَبّي،  الحامم  فر  3ـ 

نَعام. 

4ـ جاءنا ووصَل الينا. 

5ـ ولد الوعل. 

أديبــة وعاملة عربية قدمية. كانت من أجمل نســاء 

زمانها وعرصها، وجليلة محرتمة ال يُرّد لها أي طلب.

إسمها مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت:

11+٧+9+12 قمح وبُّر. 

+2 بلدة يف الشامل. +10+11

+10+11 بلدة يف البقاع.  +2

4+2+3 رغَب وأراَد.

1+٧+ من الفواكه. 

8+10+5 هضبة. 

1+10+12 مرض وداء.

11+9 نزَل وهبَط. 

1ـ ما إسم الروايئ الرويس الذي إبتكر شخصية ضابط 
املخابرات ايساييف ـ سرتليتز لرواياته البوليسية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ أكرب غواصة يف العامل إختفت ســنة 1942، وبقَي 
هذا الحدث أكرب ألغاز الحرب العاملية الثانية. ما إسم هذه 

الغواصة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم املدينة التاريخية التي تقع عىل بحر قزوين، 
وُعرفت قدميا باسم باب األبواب؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مــن هي املمثلة الفرنســية التي ولدت عام 1912. 
مثلــت حواىل مئة فيلم طوال تاريخها الفني، واســمها 

األصيل جنفياف مينو؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم الوالية األمريكيــة التي تتواجد فيها غابة 
األنهار السّتة، ويقطنها قبائل من الهنود الُحمر، وتتواجد 

فيها بكرثة الغزالن والدببة والذئاب؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية مدينة أملانية يقع مطار فولزبوتل؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧ـ ما اســم الطائر االفريقــي الصداح الذي الذكر منه 
يتميز بذيله الطويل املقســوم اىل قسمني، والذي طوله 

ثالثة أضعاف جسمه؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو العب كرة الســلة األمــرييك الذي هوايته 
اليومية املفضلة حل الكلامت املتقاطعة، واختري كأفضل 
العب للدوري األمرييك لكرة الســلة للمحرتفني ملوســم 

198٧ـ 1988؟ 

1ـ موريس شيفالييه
2ـ حميد دكروب، عمد

3ـ ماب، يرّس، رّدد
د 4ـ إبل السقي، 
5ـ دلّلوه، ها، نفس

ـ يا، يأس، نباريس
٧ـ أكرا، مكني، قبل
8ـ ستا، رينوار، تم

9ـ مريرة، طن

10ـ نا، يوم، اقتباس
11ـ الم، نكّل، مّل

12ـ سعر، اصفهان، له
13ـ اي، رسو، وبالها
14ـ رشيد كرامي، بو

15ـ ننتمي
1ـ وَهبت، ابني

1٧ـ هاجمهم، سّد
18ـ أي عامر

من هو
من هي

1ـ دولــة آســيوية، مدينة 

فلسطينية، تَعب. 

2ـ فريق كرة فرنيس، فطن 

وذيك، جاّف.

لبناين  حكومة  رئيــس  3ـ 

راحل، للتمني. 

4ـ نعام، والية أمريكية. 

5ـ عاصمة عربية، يُستعمل 

لبعض األطعمة. 

النبطية،  بلدة يف قضاء  ـ 

فيلسوف عريب قديم. 

٧ـ عاصفة بحرية، االســم 

الثاين لشــاعر برتغايل، املطر 

الشديد. 

8ـ ترتبك، أفسد، للنهي. 

9ـ من الخضــار التي تؤكل 

مطبوخة، مقــدار من الزمن، 

للمنادى.

10ـ بوق، راَسلُهم. 

11ـ مــن وســائل االعالم، 

حصَل، تعرب. 

12ـ مطلع أغنية ألسمهان. 

لرئيس  الثاين  االســم  13ـ 

أمني  أوروبية،  جبــال  عريب، 

رّس.

14ـ االســم الثــاين لوزير 

لبناين سابق، الَجامَل. 

15ـ قارَب النوم، أواصل. 

1ـ رشَب، عملة آســيوية، 

فصلَت يف األمر.

1٧ـ صفــة للذَهب، نرضب 

بالسوط.

18ـ مطربــة عربية راحلة 

صاحبة الصورة.

1ـ دولــة عربية، هزَم، 

إنترَش الخرَب.

2ـ مدينة بلجيكية، لعبة 

، الورك.  أرقام وح

 ، 3ـ ظباء الجبال، منا

تدعمينه. 

4ـ دولــة شــاركت يف 

نهائيات كأس العامل 1990

الثاين  االسم  إقرتَب،  5ـ 

ملطــرب مــرصي، مدينة 

نيجريية، نعلَم.

يف  بلدة  الســاخن،  ـ 

الشامل، يداعبنا وميازحنا. 

٧ـ يربق ويتألأل، مدينة 

فلسطينية، للتفسري.

للرتحيــب،  تُقــال  8ـ 

االعتامد عىل، يرشح. 

9ـ عجوز، سيد األرض. 

مــن  للتفســري،  10ـ 

املتفجرات، مدينة فرنسية، 

ضمري متصل. 

الذي قل ماله، ضد  11ـ 

عبَس، بلدة يف البقاع. 

12ـ بلــدة يف قضــاء 

عاليه، يصيب الجسم، قلق 

وَغّم، مَنحتكم. 

البضائع  13ـ يستحرض 

من الخارج، الشّدة والقوة، 

ما ُجّهز للحرب من أسلحة 

وآالت.

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

تنقالت وزيــارات تفقدية، فهناك امكانية 
جديــدة لعقد بعض العالقــات االجتامعية. 
أفكارك ستكون ناجحة، حققها وال تخف من 

الصعوبات والعوائق.

ال تأمــل الحصول برسعة هــذا اليوم عىل 
املوافقات التي ترغبها وتريدها. عزلتك طالت 
والفلك يدعوك يف هذه املرحلة اىل الخروج اىل 

العامل. 

تزيد مــن نجوميتك  الجذابة  شــخصيتك 
وشــعبيتك. حبك للحياة وسعيك وراء االبتكار 
والتجديد يجعالن منك شــخصا محبوبا من 

املحيط واألقرباء. 

الفرتة غري مناسبة الحداث بعض التغيريات 
ط حياتك العامة. خذ وقتك بكامله  املهمة يف 
وتريث قبل اتخاذ القرارات املصريية ملستقبلك. 

حافــ عىل صداقاتك لكــن ال تتكل عليها 
كثريا لحل بعض املشــاكل. الفر ســتكون 
ســانحة يف مجال العمل، وعليك أن تحســن 

ظروف اقتناصها. 

تشــعر بالتعب وتتمنى أخذ عطلة للراحة 
واالســرتخاء، لكن مسؤولياتك الكثرية تدفعك 
للتضحيــة براحتك واعطاء الرعاية واالهتامم 

ملن هم حولك.

ال تجعل الفو اليوم تسيطر عىل تفكريك 
وترصفاتــك. ال يجوز الرتاجع عــن املواقف 
الهامــة التي اتخذتها مؤخــرا، فالرتاجع قد 

يضعف موقعك. 

أنــت يف غاية الذكاء واملعرفة، فطن ودقيق 
يف عملك، وهذا ما ميّيزك عن اآلخرين. أعاملك 

مزدهرة حاليا، ونشاطك يزداد شيئا فشيئا. 

الغرية العميــاء بإمكانهــا أن تعكر الجو 
الصــايف. ال تجرح شــعور األحباء واملقربني 
منك، وال بد من الصرب والدبلوماســية لتصل 

اىل أهدافك. 

ستكون صلبا وحدسك سيقودك للتغلب عىل 
الصعاب وحّل بعض  املشاكل. وضعك العاطفي 
قد يتحســن اذا عرفت كيف تســتغل الظروف 

ة.  املال

اشــاعات يف محيطــك ال أســاس لها من 
الصحة عىل االطالق. حياتك العاطفية سالكة 
وخالية من التعقيدات نتيجة االنســجام التام 

مع الرشيك اللطيف. 

ال تســمح ألي كان أن يســتغلك أو يستغل 
الرباءة فيك. حياتك العملية تســري يف خطها 
املســتقيم، وأيضا حياتك العاطفية الخاصة 

عىل أحسن ما يرام. 

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

(24 متوز  23 آب(

امليزان

(24 أيلول  22 ت1)

القوس

(22ت2  21 ك1)

الدلو

(21 ك2  19 شباط(
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ترويكا

تعب
جامايكا

حزب
حاصبيا

خلد
دجاكرتا
ارك دا

دميوستني
راسبوتني

زيد
سنة

شوبريت
صنيع
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فند

فابيوال
قطر
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الحل السابق

الحل السابق

نروج

الثلثاء 28  أيلول  2021

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SU D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ بريمنغهام. 

2ـ املغرب. 

3ـ الدورة الخامسة يف ستوكهومل.

4ـ رينهارد كايزر. 

5ـ والية االسكا. 

ـ املغني إبن عائشة. 

٧ـ سنة 1959

8ـ شارملان. 

9ـ غربييل بو راشد.

1ـ ترامب. 

2ـ شرياز. 

3ـ يفرتي. 

4ـ لوبيز. 

5ـ ينكّها.

1ـ تشييل. 

2ـ ريفون. 

3ـ ارتبك. 

4ـ ماريه. 

5ـ بزيزا. 
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الثلثاء 28 أيلول 2021

 (1 )تتمة 

 (1 )تتمة 

 (1 )تتمة 

 (1 )تتمة 

 (1 )تتمة 

 حرب »الترسيبات« 
ويف سياق الحرب القضائية  السياسية املستعرة فوق جثث 
ضحايــا املرفا رسبت مصادر قضائية معلومات تفيد بان طلب 
اذن املالحقــة بحق مدير عام االمن العام اللواء عباس ابراهيم 
واملرســل اىل وزير الداخلية اصدره املحقق العديل طارق بيطار 
امــس بعد تبلغه قرار الرد وســجلهام بتاريــخ 9/24 اي نهار 
الجمعة، وهو ما يعترب تزويرا فاضحا يحتم عقوبات مســلكية 
بحقه خصوصا انه، وبحســب تلــك املصادر، مل يحرض نهاري 

الخميس والجمعة اىل قرص العدل ال هو وال مساعدوه.

 اتهامات »بالتزوير« 
ووفقا للمصادر نفســها، فان القايض بيطار ارتكب باالمس 
مخالفــة اخرى فور تبلّغــه طلب الرّد يف الدعوى املقامة ضده 
من وزير الداخلية السابق النائب نهاد املشنوق، حني سارع اىل 
أعداد طلب االدعاء عىل القايض غســان الخوري، وقام ايضا، 
بتزوير تاريخ الطلب لجعله يف تاريخ ســابق لتبلّغه طلب الرد، 
كونــه ال يحق له القيام بــأي خطوة أو عمل يف ملف التحقيق 
بعد تســلّمه طلب الرد. علام ان ادعاء البيطار عىل الخوري كان 
مفاجــاة مدوية، الن التعاون  بني الرجلني كان جيدا بعدما  حّل 
االخريمــكان املدعي العام التمييزي غســان عويدات يف ملف 
انفجار املرفأ بعد تنحي األخري، لتضارب املصالح نتيجة املصاهرة 

مع الوزير السابق غازي زعيرت.  

 »فربكات« اعالمية؟ 
وقد نفــت مصادر قضائية مطلعة »للديار« هذه االتهامات، 
واشارت اىل ان كل ما يساق يف هذا االطار مجرد فربكات اعالمية 

لالطاحة معنويا بالقايض بيطار متهيدا لكف يده عن امللف. 

 من اين دخلت نيرتات »ايعات«؟ 
يف هــذا الوقت، ال تزال قضية نيرتات ايعات تتفاعل، وســط 
تساؤالت حول كل ما احاط هذه القضية التي اختتمت استخبارات 
الجيــش التحقيقات فيها باالمس واحــال املوقفني وامللف اىل 
مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية باالنابة فادي عقيقي، 
ووفقا للمعلومات مل يتبني يف التحقيقات اي ترابط بني نيرتات 
البقاع واملرفأ عىل الرغم من حسم استخبارات الجيش بان مستوى 
تركيز االزوت فيها تبلغ    34،٧ وهي تستخدم للتفجري وال تصلح 
الســتخدامها أسمدة زراعية ، واالمر االكرث اثارة يف التحقيقات 

االولوية يشــري اىل ان النيرتات دخلت بطريقة غري رشعية اىل 
البــالد، والبحث جار عن املتورطني يف ادخالها، وكيفية حصول 

ذلك، وسط ترجيحات بحصول تواطؤ يف مرفا بريوت.  

 تحف وزير الداخلية 
يف ســياق متصل، بدأ ملــف التحقيق بالتفاعل سياســيا 
وقضائيــا، بعد نقل التحقيق من »شــعبة املعلومات« يف قوى 
األمن الداخيل إىل »مديرية املخابرات« يف الجيش اللبناين، حيث 
علمــت »الديار« ان  االمر اثار حفيظة وزير الداخلية والبلديات 
القايض بسام املولوي الذي بادر إىل ابالغ رئيس الحكومة نجيب 
ميقــايت انه من غري الجائز التشــكيك يف دور فرع املعلومات 
ب هيبته، وتســاءل عن االسباب الحقيقية لنقل التحقيق  و
خصوصا ان الذرائع لنقلها اىل اســتخبارات الجيش غري مقنعة 
برأيه، ووعده ميقايت مبتابعة امللف بعيدا عن اثارة ازمة يف هذا 

التوقيت الحساس حكوميا. 

 التحقيقات اىل اين؟ 
وووفقــا ملصادر مطلعــة، فان التحقيقات ســترتكز عىل 
املعلومات التي قدمها امني املســتودع احمد زين الذي اكد فيها 
ان إبراهيم الصقر شــقيق املوقوف يف ملف نيرتات األمونيوم 
مرون الصقر، كان التقى سفرية الواليات املتحدة األمريكية لدى 
لبنان دورويث شــيا وخططا معاً لتنفيذ مخطط يحمل »الثنايئ 
الشيعي«مســؤولية أطنــان النيرتات التي صــودرت وربطها 

باالنفجار الذي استهدف مرفأ بريوت.

 مخاطر العتمة ونقطة »ضوء« 
وفيام ال تزال مخاطر االنهيار الكهربايئ نهاية الشهر الجاري 
ة، والبالد مهددة بالعتمة الشــاملة، ودون وجود اي حلول  قا
عملية حتى االن، أعلنت وزارة النفط والرثوة املعدنية يف سوريا،  
امس أن فريقاً مشــرتكاً بينها وبني وزارة الطاقة اللبنانية بدأ 
بالكشــف عىل خط الغاز العريب، وبحسب بيان نرشته الوزارة 
الســورية عرب صفحتها عىل »فيســبوك«، فإن العمل يشمل 
مسافة من محطة الدبوســية عىل الحدود السورية اللبنانية 
إىل محطة دير عامر يف لبنان، ومن املتوقع أن يستكمل الفريق 
عملــه اليوم ويصدر تقريره حــول الجاهزية الفنية للخط يف 
الجانــب اللبناين. وقد اعلن وزيــر النفط والرثوة املعدنية يف 
ســوريا بســام طعمة أن خط الغاز العريب جاهز داخل سوريا 

لنقل الغاز املرصي إىل لبنان. 

 ال تعديل برواتب املعلمني؟  
يف هــذا الوقت، مل تتوصل وزارة الرتبية بعد اىل تفاهم مع 

معلمــي القطاع العام، وبعد تاجيل العام الدرايس اىل الشــهر 
املقبل، مبدئيا«، أشــار وزير الرتبية عباس الحلبي  امس إىل أّن 
»حال خزينة الدولة قد ال تسمح بتعديالت برواتب املعلمني، لكنه 
املح اىل إمكانّية الوصول إىل حلول حول هذا املوضوع«، الفتاً إىل 
أّن »التعليم الحضوري يف  املدارس  ســيكون ألربعة أيّام واليوم 

الخامس »أونالين«، ضمن برنامج قابل للتعديل. 

 اجواء باريسية »حذرة« 
ويف بعبدا تم حســم الرشكة الكاملــة بني رئيس الحكومة 
نجيب ميقايت ورئيس الجمهورية ميشــال عون يف التفاوض 
مع صندوق النقد الــدويل، فقد اطلع ميقايت عون عىل نتائج 
زيارته اىل باريس، واملحادثات التي اجراها مع الرئيس الفرنيس 
اميانويل ماكرون والدعم املرجح ان تقدمه فرنسا لتمكني لبنان 
من تجاوز الظروف الصعبة الراهنة، ووفقا ملعلومات »الديار«، 
حمل ميقايت اجواء باريسية حذرة خصوصا لجهة اقناع املانحني 
الخليجيــني والدوليني باعادة تعاملهــم املبارش مع الحكومة 
ورة االلتزام بخارطة طريق  اللبنانيــة بعدما ابلغه ماكرون 
واضحــة ومحددة لالصالحات التي يجب ان تبدأ بالتوصل اىل 
اتفاق مع صندوق النقد الدويل، ثم ترأس الرئيس عون اجتامعا 
يف حضــور الرئيس ميقايت، ضــم نائب رئيس مجلس الوزراء 
سعادة الشــامي، ووزير املال يوسف الخليل، ووزير االقتصاد 
والتجارة امني ســالم، واملدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور 
انطوان شــقري، والخبري املايل رفيق حداد، خصص للبحث يف 
اســتكامل املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، والتحضريات 

الالزمة لذلك. 

 تفاوض صعب واجراءات حكومية؟ 
ووفقا ملصادر وزارية، تم وضع اسس التفاوض مع صندوق 
النقد، وستعرض عىل جلسة مجلس الوزراء االربعاء للموافقة 
عليها، وقد طرحت خالل االجتامع عدة طروحات لتثبيت ســعر 
الــدوالر، واالرساع يف اصدار البطاقة التمولية، وكيفية اعادة 
انتظام ساعات التغذية الكهربائية، ومتديد العمل بالقرار 158 
شــهرا اضافيا، للسامح الكرب رشيحة من املودعني باالستفادة 
من ســحب 400 دوالر من حساباتهم مقابل مبلغ مواز باللرية 
اللبنانية، اما بند اعادة هيكلة املصارف، فيبدو االكرث اثارة للجدل 
خصوصا وســط الخالف عىل تحديد كيفية تعويض الخسائر 
املقــدرة ب 5 مليار دوالر خصوصا ان مرصف لبنان وجمعية 
املصارف قد ســبق ورفضا خطة التعايف التي اعدتها »الزارد« 
للحكومة الســابقة. وبحســب تلك االوساط، خلص االجتامع 
الحكومي اىل وجود صعوبة يف التفاوض مع صندوق النقد ولن 

يكون باالمر السهل، خصوصا ان الكثري من االجراءات املطلوبة 
قاسية وستزيد االعباء عىل املواطنني. 

  ال توافق مع »املركزي«  
يف هذا الوقت يستمر الخالف بني لجنة املال واملوازنة ومرصف 
لبنان حول تعديل سقوف السحوبات النقدية الشهرية للموعني 
من املصارف، ويف هذا السياق، أعلن رئيس  اللجنة النائب ابراهيم 
كنعان، أن املرصف طلب مهلة حتى نهاية السنة لدرس موضوع 
رفع قيمة الســحوبات. واشار اىل ان »لجنة املال رفضت املهلة 
التي طلبها مرصف لبنان، وان الحكومة مطالبة بأن تحصل من 
املرصف عىل إجابة بخصو موضوع رفع قيمة الســحوبات 

عن 3900 لرية للدوالر قبل نهاية الشهر الحايل. 

 »سيناريوهات »الحرب الثالثة« 
ويف سياق استمرار القلق االرسائييل  من املقاومة يف لبنان، 
وبعد تقارير صحافية ارسائيلية تحدثت عن مهام تدريبية عالية 
الدقة يتوالها حزب الله لقطاعات حيوية يف الجيش السوري، 
اعلن أكد  قائد ســالح الجو اإلرسائيــيل جلعاد بريان، أّن هناك 
الكثري من الســيناريوهات يف الشامل  ولفت اىل انه مختلف 
جدا عاّم هو يف غزة، وقال بريان يف مقابلة مع موقع »وااله« 
االرسائييل: إذا كان يوجد توقعات بأن يكون القتال مشابها ملا هو 
مقابل غزة، فإّن هذا التوّقع غري واقعي، فأحجام النريان مغايرة. 
وأوضح أّن الجمهور اإلرسائييل ليس مستعداً لتحّمل خسائر 
الصواريــخ، واقر ان »ارسائيل« غري قادرة عىل حامية الجبهة 
الداخلية عىل نحو كامل، وتوّجه بريان إىل الجمهور اإلرسائييل 
بالقول إنّه لو حدث قتال يف الساحة الشاملية، فسيكون هناك 
ر للجبهة الداخليــة والرد األويل واملهم هو أن نكون  أيضــاً 
منضبطني جدا بالتعليامت، وأشــار إىل احتامل أن يكون هناك 
تعليــامت مل نرها يف الســابق، مفضال عدم الخوض يف ذلك، 
باعتبار انها مســألة حساســة. لكنه اكــد ان هناك جزءا من 
التهديدات ســتعالج بواسطة الدفاع الجوي، لكن ستظل هناك 

تهديدات تخرتق وترضب العمق الداخيل. 

 ما هي التعليامت الحساسة؟ 
وقد علقت مصادر معنية بهذا املف »للديار« بالقول، ان هذا 
القلق االرسائييل مــربر الن ما خفي لدى املقاومة »اعظم«، 
اما التعليامت الحساسة التي تحدث عنها املسؤول العسكري 
االرسائييل، فتتعلق برضورة اخالء مســتوطنات الشــامل ال 
النــزول اىل املالج خوفا من دخــول قوات »الرضوان« اىل 

املستوطنات!

عىل جــدول االعامل ايضا مرشوع مرســوم ابرام اتفاقية 

قرض بني لبنان والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

للمساهمة يف متويل مرشوع توفري املياه الغراض الرشب والري 

يف منطقة الضنية.

كام تضمن جدول االعامل مشاريع مراسيم تق باحتفا 

بعــض الوزراء الجدد بوظائفهم ومواقعهم الســابقة ومنهم 

احتفا وزير العمل مصطفى بريم ) وهو الذي يشــغل منصب 

مراقب اول يف ديوان املحاسبة( بوظيفته وكذلك احتفا وزير 
الثقافــة محمد مرت بوظيفته )قــاض يف مالك القضاء 
العديل( واحتفا وزير الداخلية بســام املولوي بوظيفته ) هو 
قاض يف مالك القضاء العديل( اضافة اىل احتفا وزيرة الدولة 
لشــؤون التنمية االدارية نجال ريا مبنصبها كسفرية يف 

مالك وزارة الخارجية .
وبانتظار كيف ســيكون عليه الجو الســيايس يف جلسة 
الحكومة االربعاء وال ســيام لجهة احالــة انفجار التليل اىل 
املجلس العديل، فاالكيد ان هذه الجلســة ستشــكل االمتحان 
السيايس االول لحكومة »معا لالنقاذ« علام ان بعض املتابعني 

للمشــهد الســيايس باتوا عىل قناعة بان حكومة ميقايت لن 
تصنــع االعاجيب ولن تكون اال مرحلة مترير »وقت«  بانتظار 
ما بعد االنتخابات مع حديث يف الكواليس عن اتفاق عىل عودة 

ميقايت لرتؤس الحكومة بعد االنتخابات النيابية.
عىل اي حال وباالنتظار، كشــفت اوســاط مطلعة عىل جو 
رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط ان االخري غري 
متفائل باملرحلة املقبلة ال بل يعرب يف مجالســه عن خوف عىل 
لبنان »الذي بات يف خطر«  واملقصود هنا بحسب ما ينقل عن 
جنبــالط هو لبنان الكيان املتنوع ولبنان الرســالة ، وتنطلق« 
انتينات جنبالط الشــهرية« يف قراءته هذه، وهو املعروف عنه 

قدرته عىل التقاط االشارات الخارجية وقراءته الصائبة للمشهد 
السيايس يف املنطقة، من ان واقع ما يحصل يشري اىل ان لبنان 
بــات ملتحقا مبحور معني واملقصود هنا محور املامنعة )الذي 
هاجمــه جنبالط يف تغريدته االخرية اســم( يف ظل الغياب 

الخليجي والتخيل عنه من دول وازنة.
فهل تصيب نظرة زعيم املختارة للبنان املستقبل؟ او ان ميقايت 
سينجح ويكرس لنفسه زعامة سنية تجعل منه الرجل االنقاذي 
يف اصعب مرحلة متر بها البالد فيعيد معه لبنان اىل الســكة 

الصحيحة؟
لعل االجابة عن هذا السؤال تحتاج اىل اشهر قليلة لتتبلور!

وقال الســفري اإليــراين »لقد تم التذكري خــالل مفاوضات 

طهران وأخرياً يف فيينا بوضوح أنه مبا أن التحقيقات األمنية 

والقضائية حول مجمع »تساي« يف كرج مازالت مستمرة فإن 

أجهزة املراقبة يف هذا املجمع ال تأيت ضمن املعدات الخاضعة 

للخدمة الفنية«.

وأضاف غريب آبادي  يف سلسلة تغريدات عىل تويرت  أن 

إيران أكدت أن التحقيقات األمنية والقضائية بشــأن »الحادث 

التخريبي« يف منشــأة كرج مستمرة، وأن عملية الصيانة لن 

تشمل هذه املنشأة.

وأكد أن بالده اتخذت قرار السامح للوكالة برتكيب معداتها 
الجديدة عىل أساس اعتبارات سياسية، وأنه ال ينبغي للوكالة 

أن تفكر بأن لها حقوقا يف هذا الشأن.
ولفــت غريب آبادي أن البيان املشــرتك الصــادر يف 12 
أيلــول  بني رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ومدير عام 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية »تحقق بحســن نوايا إيران« 
وبهدف تبديل البطاقات الذكية لـ »معدات محددة«، مضيفاً أن 
»إجراءات الوكالة أنجزت لتنفيذ هذا الهدف كذلك خالل الفرتة 

من 20 إىل 22 أيلول«.
ويذكــر ان رئيس منظمة الطاقة الذريــة اإليرانية محمد 
إســالمي كان قد طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجنب 

التسييس يف أدائها.

 الوكالة للطاقة الذرية

تتهم ايران بالتقاعس 
مــن جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  االحد إن 
إيران تقاعســت عن الوفاء الكامل برشوط اتفاق أبرمته معها 
قبل أســبوعني، يسمح ملفتشــيها بصيانة أجهزة املراقبة يف 

البالد.
وذكرت الوكالة  يف بيان  أن إيران ســمحت ملفتشــيها 
باستبدال بطاقات الذاكرة يف معظم املعدات واألجهزة متاشيا 
مع الــرشوط املتفق عليها بني الجانبني يف 12أيلول الجاري، 
لكنها مل تسمح بحدوث ذلك يف ورشة تصنع مكونات أجهزة 
الطــرد املركزي يف مدينة كرج، وهو ما يناقض بنود االتفاق، 

بحسب الوكالة.
وجــاء يف البيان أن »جميع أنشــطة الوكالة املذكورة يف 
اإلعالن املشرتك، بشأن جميع املعدات وجميع املنشآت وجميع 
ورية للحفا عىل اســتمرار مهمتها  املواقــع اإليرانية، 

الرقابية«.
وكان وزير الخارجية اإليراين حسني عبد اللهيان قد قال يوم 
الجمعة املايض إن محادثات إحياء االتفاق ستســتأنف »قريبا 

جدا«، لكن الواليات املتحدة تشــكك يف نية طهران.
والهدف من املحادثات هو إعادة الواليات املتحدة إىل االتفاق 
مقابل اســتئناف إيران خفض أنشــطتها النووية والسامح 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبامرسة دورها الرقايب بشكل 

كامل.

اإلرسائييل وبجانبه رشطي دون أن يحرك ساكنا.

يف حــني مل تعلــق الرشطــة اإلرسائيلية عىل مــا قام به 

املستوطن.

وكان عرشات املستوطنني استأنفوا أمس االثنني اقتحاماتهم 

للمسجد األق بحراسة الرشطة.

وقد تداولت صفحات فلســطينية مقاطــع فيديو وصورا 

ملســتوطنني إرسائيليــني يلتقطــون صــورا تذكارية خالل 

، ويؤدون طقوسهم بأريحية تامة  اقتحامهم املسجد األق

بحراسة من قوات االحتالل.

ووثقت مقاطــع فيديو وصور كيف احتفل مســتوطنان 

بزفافهام يف باحات املسجد الرشيف، يف انتهاك كامل لحرمته.

وقالــت دائرة األوقاف اإلســالمية يف القدس، يف ترصيح 

 2 مقتضب أرســلت نســخة منه لوكالة األناضــول، إن 
مســتوطنا اقتحموا املســجد األق خالل الفرتة الصباحية 

أمس االثنني.
وأحصت دائرة األوقاف اإلســالمية اقتحــام أكرث من ألف 
مســتوطن يوميا املســجد خالل األيام األخرية مبناسبة عيد 
العــرش اليهــودي الذي ينتهي بعــد يومني.وكانت جامعات 

. متشددة دعت إىل اقتحامات واسعة للمسجد األق
بدورها، حذرت وزارة شــؤون القدس مــن أن االقتحامات 
اإلرسائيلية للمسجد األق أخذت منحى خطريا بكثافة أعداد 
املقتحمــني، وترافقها مع محــاوالت محمومة ألداء طقوس 

دينية خاصة خالل فرتات األعياد اليهودية.
وأكــدت، يف ترصيح مكتوب، أن ما يجري يف املســجد هو 
انتهاك ف وخطري للوضع التاريخي القائم يف املسجد، خاصة 

أن االقتحامات تتم بحراسة وحامية الرشطة اإلرسائيلية.
وقالت إن ما حدث ويحدث يف املســجد األق هو محاولة 

لفــرض أمر واقع جديد يف املســجد، يهــدف لتغيري الوضع 

الديني والتاريخي القائم يف املســجد األق ما قبل االحتالل 

19.ودعت وزارة شــؤون القدس إىل تحرك  اإلرسائييل عام ٧
فوري عريب وإســالمي ودويل لوضع حــد لهذه االنتهاكات 
اإلرسائيليــة ومحاوالت املس بالوضــع القائم التاريخي يف 
املســجد. وتتم االقتحامات عــىل فرتتني صباحية وبعد صالة 
الظهر عرب باب املغاربة يف الجدار الغريب للمسجد، بتسهيالت 
ومرافقة من الرشطة اإلرسائيلية.وبدأت الرشطة اإلرسائيلية 
بالســامح لالقتحامات يف العام 2003 رغم التنديد املتكرر من 

دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس.

 اعتقاالت واعتداءات 
ويف ســياق متصل، أعلن جيش االحتالل اإلرسائييل أمس 

االثنــني أن اثنني من جنــوده أصيبا بجــراح مختلفة خالل 

مواجهات مع فلسطينيني قرب مدينة نابلس الليلة املاضية.

وقــال بيان للجيش اإلرسائيــيل إن جنديا أصيب بالحجارة 
واآلخر بعبوة ناسفة. وكانت قوات االحتالل قد دفعت بتعزيزات 
إىل املنطقة التي اقتحمها مئات اليهود املتشــددين لزيارة قرب 

النبي يوسف )عليه الصالة والسالم(.
ا فلسطينيا  ومساء األحد، اعتقلت القوات اإلرسائيلية قا
خالل مواجهات عند باب العامود وسط مدينة القدس املحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة األناضول بأن مواجهات مع قوات 
االحتــالل اندلعت قرب باب العامــود بالقدس، جرى خاللها 
اعتقال فتى قا مل تعرف هويته.وأضاف الشــهود أن قوات 
االحتالل اعتدت عىل املوجودين يف املكان بالرضب بالهراوات، 
وهــددت مبزيد من االعتقاالت.وأفرغــت القوات اإلرسائيلية 

منطقة باب العامود من الفلسطينيني، بحسب الشهود.
، من بني  وتعتقل »إرسائيل« يف ســجونها نحو 200 قا
4 أســريا وأســرية، وفق معطيات نرشها نادي األســري  50

الفلسطيني يف السادس من أيلول الجاري.

الذي حقق  دعا املرشح االشرتايك الدميقراطي أوالف شولتز 
حزبه تقدما طفيفا يف االنتخابات الترشيعية يف أملانيا حلفاَء 
املستشــارة أنجيال مريكل املحافظني إىل االنضامم إىل صفوف 

املعارضة بعد حلولهم يف املرتبة الثانية.
وأكد شولتز يف مقر حزبه أن »الحزب املسيحي الدميقراطي 
واالتحاد االجتامعي املسيحي مل يخرسا أصواتا فحسب، بل تلقيا 
رسالة من املواطنني مفادها أنه ال ينبغي أن يكونا يف الحكومة 
بل املعارضة« وتأيت ترصيحاته يف وقت يشدد املحافظون عىل 

حّقهم يف تشكيل ائتالف حكومي أيضا.
وأضاف النائب الحايل للمستشــارة ووزير املال )3 عاما( أن 
الناخبني أعربوا عن خياراتهم بوضوح »وقالوا كلمتهم بشأن من 
يجب أن يشــكل الحكومة املقبلة من خالل تعزيز ثالثة أحزاب: 

االشرتاكيني الدميقراطيني والخرض والليرباليني«.
وأوضح »يقــوم تفويضنا عىل القيام مبا يريده املواطنون« 
1 عاما يف الســلطة، عىل املحافظني يف  مشــريا إىل أنه بعد 

حزب مريكل االنتقال إىل املعارضة.
وقد مني املحافظون بأسوأ هزمية انتخابية، األحد، بحصولهم 
24 فقــط من األصــوات برتاجع 9 نقــاط مقارنة  عــىل 1
باالنتخابــات الترشيعية عــام 201٧. يف املقابل، جاء الحزب 
25 من األصوات. االشرتايك الدميقراطي يف الطليعة بنسبة ٧

وقــد حكم هذان الحزبان البالد من دون انقطاع منذ فرتة ما 
بعد الحرب، وأحيانا معا يف »تحالف كبري«.

أما حــزب الخرض والليرباليون فقــد حصل كل منهام عىل 
11 عىل التوايل. 14 و5 أصوات يف انتخابات األحد بنسبة 8

وبســبب الترشذم الكبري يف األصوات، ستكون هناك حاجة 

إىل تحالف من 3 أحزاب لتشــكيل الحكومة الجديدة، وهو أمر 

غري مسبوق منذ الخمسينيات.

ونظريا، حتى بعدما حال يف املرتبة الثانية، يحتف املحافظون 

بإمكانية تشكيل تحالف مع الخرض والحزب الدميقراطي الحر.

ويف حني تجمع قواسم مشرتكة كثرية الخرض واالشرتاكيني 

الدميقراطيني، أشــار الليرباليون بوضــوح إىل أنهم يفضلون 

التحالف مع املحافظني بدالً من يسار الوسط.

وقد تستغرق املفاوضات لتشكيل حكومة جديدة أسابيع عدة، 

بل أشهرا، إذ مل يتم التوصل إىل تحالف حكومي عام 201٧ حتى 

شباط.
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ســــــــــــــــــــرائيلي بســــــــــــــــــــاحاته مســــــــــــــــــــتوطنون يقتحمــــــــــــــــــــون األقصــــــــــــــــــــى ويرفعــــــــــــــــــــون العلــــــــــــــــــــم ا

الحكومــــــــــــــــــة بتشــــــــــــــــــكيل  أحقيتــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــد  يؤ الديمقراطــــــــــــــــــي  ي  االشــــــــــــــــــترا
املعارضــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــى  لانضمــــــــــــــــــام  ل  ميــــــــــــــــــر حلفــــــــــــــــــاء  ويدعــــــــــــــــــو 

التقى ي  األمير القومي  األمن  مستشار 
اليمن مل  في  للبحث  السعودي  العهد  ولي 

ويف هذه الجولة ســيجتمع سوليفان مع زعامء بارزين 

لبحث العديد من التحديات اإلقليمية والعاملية. كام ســينضم 

اىل ســوليفان ليندركينغ منســق شــؤون الرشق األوسط 

ماكغورك. بريت  باملجلس  أفريقيا  وشامل 

وسيزور مستشار االمن القومي االمرييك جيك سوليفان 

اإلمــارات ومرص وقد اختار هذه الدول الثالث النها رشيكة 

منــذ زمن طويل لواشــنطن، وأن عالقاتها مع إدارة بايدن 

تعرضــت لبعض التوترات يف عدد من امللفات.




