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ـــــــــــاالت وفـــــــــــاة »كورونـــــــــــا«:  
جديـــــــــــدة ابـــــــــــة  إ و 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل 43 
حالة جديدة مصابــة بالفروس، لرتفع العدد الرتاكمي 

صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 622983“. ل
وأوضحت أنّه »تّم 24 إصابة بني املقيمني و19 حالة بني 
الوافدين«، مشــرًة إىل أنّه »تّم تسجيل 10 وفّيات جديدة، 

لرتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 8306“.

ــي  ــ ــس ــ ــي ــ ـــــيـــــل م بــــعــــد ر
عــــــــــــــــــــر خـــــــيـــــــالـــــــي 

مـــــــــــن دبــــــــــــــي إلنـــــــقـــــــا
ـــة ــ ــونـ ــــلــــ ــ ــرش ــ ــ نــــــــــــــــــادي ب
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بوال مراد

تنطلق حكومة نجيب ميقايت الثالثة اليوم يف مهمة قد 
تكون االصعب يف تاريخ لبنان الحديث. اذ ان املطلوب منها 
وخالل 8 اشــهر فقط، وضع حد لالنهيار الكبر املســتمر 
عىل املســتويات كافة، رســم املســار االقتصادي واملايل 
الذي سيســلكه البلد خالل االعــوام املقبلة كام التحضر 
لالنتخابات النيابية التــي يفرتض ان تكون مصرية بعد 
انتفاضة 17 ترشين االول 2019 الشهرة.الجلســة االوىل 
التــي تعقدها الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة تتزامن مع 
تصعيد مرتقب يف الشارع دعام للمحقق العديل يف انفجار 
مرفــأ بروت طارق البيطار بعد اضطراره لوقف تحقيقاته 
نتيجة دعوى الرد املرفوعة من قبل النائب نهاد املشــنوق. 

 تصعيد يف الشارع؟ 

وبحســب معلومات »الديار« فان التحرك الذي دعا اليه 
اليــوم اهايل ضحايا االنفجار امام قرص العدل ســيكون 
حاشــدا وسيتخذ منحا تصعيديا بقرار مسبق ملجموعة من 
االهــايل. وقالت مصادر مطلعة عــىل تحقيقات القايض 
البيطار انه »مســتاء مام آلت اليه االمور وانه يف الرد عىل 
الدعــوى ســيؤكد ان عرقلة عمله يــأيت يف مرحلة باتت 
فيــه التحقيقات بنهاياتها«، الفتــة يف حديث لـ«الديار« 
اىل ان القــايض يعتــرب ان هناك حربا سياســية امنية 

تشــن ضده، مضيفة: »ينتظر ان تبت محكمة االستئناف 

بدعوى املشنوق خالل مدة اقصاها 10 ايام باعتبارها تعي 

متامــا انه تم تعليــق التحقيقات وان املامطلة لن تخدم اال 

املتورطــني«. ونبهت املصادر اىل انه يف حال تأخر صدور 

قرار املحكمة فذلك ســيعني مامرســة ضغوط سياسية 

كبــرة عىل املحكمــة بهدف انقضاء املهلة التي تســمح 

للقايض باســتدعاء املتهمني لالستامع اليهم بغض النظر 

عــن حصاناتهم النيابية، موضحة ان هذه املهلة تنتهي يف 

19 ترشين الثاين املقبل. 

واســتمع وزير العدل القــايض هرني خوري يوم امس 

اىل هواجس وفد من »لجان عوائل ضحايا وشــهداء املرفأ« 

يف ظــل التطورات االخرة، وأكــد »تضامنه الكامل معهم 

يف قضيتهم املحقة«، وشــدد عىل أن »القضاء يقوم بعمله 

القانوين عىل أكمــل وجه، عىل الرغم من الضجة الكبرة 

والدعايــات الكثــرة«، داعيا لـ »رضورة وقف التهشــيم 

والتشــهر بالقضاء الن االمــر يضعف وضع الجهتني، اي 

االهــايل والقضــاء«. واذ اعرب خوري عــن ثقته بقضاة 

لبنان، دعا اىل »ترك القضية ملســارها القانوين، واىل ملء 

الثقــة بالقضاة املولجني متابعة ملف املرفأ«، واوضح عدم 

احقيتــه كوزير عدل يف »التدخل بعمل القايض او االطالع 

ــا ــ ــا كورونـ ــ ــن لقـ ــ ة مـ ــ ــ ــة معـ ــ ــى جرعـ ــ ــد يتلقـ ــ بايـ

قـــــــــــوات تركيـــــــــــة جديـــــــــــدة تدخـــــــــــل ســـــــــــوريا ومخـــــــــــاوف مـــــــــــن مواجهـــــــــــة محتملـــــــــــة
ـــــــــــا لمـــــــــــا فعـــــــــــل مـــــــــــع األف »قســـــــــــد«: بايـــــــــــد وعـــــــــــد بـــــــــــأال يتخلـــــــــــى عنـــــــــــا م

ــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل ــتوطنو يوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــطين : املس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فلس
ــــــــــــــــــــ رســــــــــــــــــــميا اقتحــــــــــــــــــــام األقصــــــــــــــــــــى واألرد يحت

مصالحها  عــلــى  تــركــ  واشــنــطــن   : ــرو  ــاك م
ــدر ــ ص ال وعـــلـــى األوروبـــيـــيـــن اســـتـــخـــ

تلقــى الرئيس األمريك، 
جــو بايدن، جرعــة معززة 
من اللقــاح املضاد لفروس 

كورونا املستجد.

ويف أول تعليــق له عقب 
الرئيس  قال  املعززة،  الجرعة 
اللقاح  األمريك »جرعــات 
معــززة، لكــن أهــم يشء 
يتعــني علينــا القيام به هو 
الناس«. مــن  املزيد   تطعيم 
الصحية  وأصدرت السلطات 
األمركية توصيــات بتقديم 
جرعــات معززة لثالث فئات 
من األشخاص، الذين يبلغون 

كشــفت تقارير صحفية 

تركية أن رتال عسكريا تركيا 

ومدرعات  دبابــات  يضــم 

وناقــالت جنــد، دخل إىل 

معرب  من  السورية  األرايض 

كفرلوســني يف ريف إدلب، 

عىل الحدود بني البلدين.

»أحوال«  موقع  وحســب 

ن مصادر يف  الــرتيك، فــ

املعارضة حذرت من مواجهة 

بني قــوات تركيــة وأخرى 

ســورية، بينــام تنخــرط 

األخرة يف مواجهات عنيفة 

مع ومسلحني من ميليشيات 

موالية ألنقرة يف ريف حلب، 

جوي  قصف  مــع  بالتزامن 

رويس ملناطق يف ريف إدلب 

الجنويب والغريب.

وبحسب املصادر ذاتها، توجه الرتل العسكري إىل 

النقاط العســكرية الرتكية يف ريف إدلب الجنويب 

والغريب، منها نقطة للجيش الرتيك يف قرية بليون 

يف منطقة جبل الزاوية.

وتتزامــن االشــتباكات والقصــف الجوي عىل 

مناطق ســيطرة املعارضة يف ريفي حلب وإدلب، 

مع تواصل القوات الحكومية 

يف إرسال تعزيزات عسكرية 

إىل تلك املناطق وكذلك إرسال 

تركيا تعزيزات عسكرية إىل 

نقاطها يف ريف إدلب.

وتســود مخــاوف مــن 

القوات  اندالع مواجهات بني 

املوالية  وامليليشيات  الرتكية 

والجيش  جهــة،  مــن  لها 

الســوري والفصائل التابعة 

له من جهــة أخرى، خاصة 

بعد أن وصف الرئيس الرتيك 

رجــب طيب أردوغان مؤخرا 

الحكومــة الســورية بأنها 

عىل  خطــرا  متثل  »باتــت 

تركيا«.

أكدت  قد  وكانت دمشــق 

مــرارا أن قواتها عازمة عىل تحرير كل أراضيها مبا 

أصيب فلسطينيني بجراح 
يف مواجهــات اندلعت مع 
ائييل  اإل االحتالل  قوات 
قباطية  بلدة  اقتحمت  التي 
)جنوب رشق جنني شــامل 
الغربية( فجر أمس  الضفة 

الثالثاء.
االحتالل  قوات  وداهمت 
البلدة،  يف  املنازل  من  عددا 
فاندلعــت مواجهــات مع 
الفلســطينيني،  عــرشات 
االحتالل  جنود  اســتخدم 
الحــي  الرصــاص  فيهــا 
الغاز  وقنابــل  واملعــدين 

املدمع.
ســابق  وقــت  ويف 
أمــس، أصيــب عــدد من 
الفلســطينيني  املتظاهرين 
باالختنــاق بالغــاز املدمع 
قوات  مع  مواجهات  خالل 

االحتالل قرب املدخل الشــاميل ملدينــة البرة، كام أصيب 
صحفــي برصاصة مطاطية يف قدمه.

واندلعــت تلك املواجهات خالل مســرة نظمها طلبة من 
جامعة برزيت احتجاجا عىل استشــهاد  من ناشــطي 
املقاومــة الفلســطينية برصاص وحدات خاصة من قوات 
االحتــالل توغلت األحــد يف محافظتي جنــني ورام الله 

الغربية. بالضفة 
وقــد طالب رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية 
املجتمع الدويل بتوفر الحامية للشــعب الفلســطيني إزاء 

. ائيلية اإل القتل  »آلة 

وأعلن اشــتية إدانتــه اغتيال قوات االحتالل الشــبان 

الخمســة يف قرى جنني ورام الله.

األق  اقتحامات   

يف غضــون ذلك، وجــه األردن أمس الثالثــاء مذكرة 

ائيل« طالبها فيها بـ«الكف عن  احتجاج رســمية إىل »إ

قــال الرئيس الفرنــ إميانويل ماكرون 

إن أزمــة الغواصــات مع أســرتاليا لن تغّر 

إسرتاتيجية فرنســا وحضورها يف منطقة 

املحيطني الهنــدي والهادي، معلنا أن اليونان 

ستشرتي 3 فرقاطات فرنسية جديدة.

وبشــأن التوتر يف العالقات مع واشنطن 

واحتامل تجاوزها، أشــار ماكرون إىل أنه ال 

يوجد معطى جديد منــذ مكاملته مع الرئيس 

ــؤمـــن يـ وال  يـــســـتـــســـلـــم  ولـــــــن  ــر  ــظـ ــتـ ــنـ يـ ــار  ــ ــط ــ ــي ــ ــب ــ ال
ــاة«! ــي ــح ــال   اال بــــ »ربـــنـــا الـــلـــي هــــوي اعـــلـــى شـــي ب

جويل بو يونس     ص 2

الــــــنــــــقــــــل املـــــــــــدرســـــــــــي الــــــخــــــاص 
ــا! ــري شــه ــرة  ــيـ لـ ــ  ــ ألـ ــى   ــ إلـ ــن    ــ م

مينى املقداد     ص 

رئـــيـــ الـــحـــكـــومـــة األردنــــــــي فــي 
بلبنا لتسمع سوريا« ل  بيروت  »ال

محمد علوش    ص 3

منــذ متى كانت مهمــة األمن العــام اللبناين مراقبة 
البضائع املشــحونة سواء اآلتية اىل لبنان أو املرسلة منه 
اىل الخارج. ان مهمة األمن العام اللبناين يف مطار بروت 
وعــىل الحدود واملراف البحرية هي مراقبة األشــخاص 
اآلتني وتطبيق القانون عليهم عام اذا كان بحقهم مذكرات 
توقيف او منع سفر والتأكد من جوازات سفرهم وتسهيل 

دخولهم وخروجهم من األرايض اللبنانية. 
ان موجــًة من الحســد والتحريض منذ فرتة تقوم ضد 
مديــر عام األمن العــام اللواء عباس ابراهيم وهي ال تؤثر 
عليه ال يف الشكل وال يف الجوهر ألن اللواء ابراهيم حقق 

انجازات كربى اتت بالخر عىل الشــعب اللبناين وهو غر 
طائفي ويقوم بالوساطات بني األطراف السياسية لتقريب 
وجهات النظر بناًء عىل طلبها وليس فريقاً مع احد بشهادة 

الجميع.
 نتمنى للقايض بيطار ان يســتمر يف مهامه وان ال يتم 
كف يده عن كشــف الحقيقــة يف انفجار 4 آب  يف مرفأ 
بروت، لكن نرى ان اصدار تهمة من قبله ضد اللواء عباس 
ابراهيم هو ظلم بكل معنى الكلمة وال يتطابق مع القانون 

الذي حدد مهام األمن العام اللبناين.

عىل طريق الديار

»الديار«



ترتيب األوراق أم ترتيب السياسات؟
نبيه الربجي

أم  األوراق  ترتيب  اعادة 
اعادة ترتيب السياسات؟

أن  لكــم  تســنى  اذا 
تشــاهدوا صــور الجثث 
يف  الرافعات  عىل  املعلقة 
مدينة هــرات األفغانية؟ 
أن  له  هذا كان مخططــاً 
يحدث يف دمشق وحامه، 
وبعلبك، يف  بــروت  يف 
بغــداد والكوت، يف مكة 

والظهران، بل يف كل ديار املسلمني!
ال غرابة هنا مادامــت هذه هي رؤيتهم لله، ورؤيتهم 
لالســالم. التأويل التورايت للقــرآن، حتى املالئكة، يف 

رسومهم البدائية، تبدو باللون القرمزي. لون الدم... 
ما يثر الهلع أكرث أن األمركيني، ومنذ أيام جون فوسرت 
داالس، يريدون لالســالم أن يكون هكذا. تسويق ثقافة 
قايني وهابيل، أي ثقافة الدم، ليك يستنزفوا آخر نقطة 
نفط يف أرضنا. وكان هرني برانجيه، ممثل فرنسا يف 
مؤمتر الطاقة الذي التأم مع نهاية الحرب العاملية األوىل 

(1918 (، قد وصف النفط بـ »دم األرض«.
عرشون عامــاً، واألمركيون يجثمــون عىل صدور 
األفغان . قالوا ان الغاية من الغزو اجتثاث »أولئك الربابرة 
من النســيج األفغاين«، ليعود نقياً مثل بيوتهم البيضاء 

التي طاملا تغنى بها الرحالة. 
ماذا فعل جورج بوش االبن، وبــاراك أوباما، ودونالد 
ترامب، ســوى تلك املحاولة الكاريكاتورية لبناء جيش 
من االنكشارية؟ أنفقوا املليارات عىل صناعة مئات آالف 
الضباط والجنود الذين سقطوا، خالل ثوان، كام متاثيل 
الثلج. ال يشء سوى النزر اليسر العادة بناء االنسان اال 
اذا كانو يعتربون أن التحديث السوسولوجي يبدأ بشفتي 

مارلني مونرو وينتهي بساقي الليدي غاغا.
الليدي غاغا، بكل مفاتنها االسرتاتيجية، ظهرت عىل 
الشاشات، ويف صاالت الســينام، وحتى يف الحوانيت. 
هل بنى األمركيون جامعة يف قندهار، وهل وزعوا كتب 
ارنســت همنغواي، ووليم فولكرن، وتوين موريسون؟ 
كل هذا مل يحدث. أينام حــل األمركيون كانوا يوزعون 
أطباق الهوت دوغ وعبوات الكوكا كوال. هذا ليس »الحلم 

األمريك American Dream  الجحيم األمريك«؟
العالية  العالية، والقامات  األبراج  الزلزال األفغاين هز 
. أهكذا يرتكنا األمركيون جثثــاً معلقة عىل الرافعات . 
لقاءات تحت الكامرات، أو وراء الكامرات، العادة ترتيب 

السياسات )هل تناهت اليكم قهقهات آيات الله( ؟
حتامً لسنا ضد الوجه اآلخر ألمركا . عبقرية التفاعل 
بني األجناس، وبني الحضــارات، وبني الثقافات، ناهيك 
عام وصفــه فرنكلني روزفلت بـ »تفجر األدمغة«  بتلك 
املنتجات الطبية، والعلمية، والطبية، الخارقة، وان كان 
الياباين ياسوناري كاواباتا قد وصف من ألقوا بالقنبلة 

الذرية عىل هروشيام بـ »ورثة الشيطان«.
حتى االنكليز الذي احرتفوا تقطيع األوصال، وصياغة 
الخرائط عــىل ذلك النحو الغرائبــي، أو عىل ذلك النحو 
املفخــخ، يلفتون اآلن اىل تغيــرات محتملة يف قواعد 
اللعبة عىل امتداد الرشق األوســط . نســتعيد، يف هذه 
االشارة، وصف جوزف ســتالني لونستون ترششل ابان 

مؤمتر يالطا، بـ »الروح القدس«.
لعلنا يف لبنان، كدولة عىل هذا املستوى من الهشاشة، 
وكمجتمــع تحــّول اىل قصاصات طائفيــة تحكمها 
الحساسيات، والكراهيات، األكرث تأثراً بأي تغير يحصل 
أياً كان نوعــه. يف هذه الحال، أمل يحن الوقت ليك نعي 
ما يحدث حولنا، وحتى يف عقر دارنا، لنكون رشكاء يف 
صناعة السياسات ال أن نتنتظر عىل أرصفة األمم أو عىل 

تخوم القرن التاسع عرش؟
قطعاً، ال نقول بادارة الظهــر ألمركا، ولن نكون من 
الســذاجة مبكان لندعو اىل مقاطعتها ألن ذلك أشبه ما 
يكون مبقاطعة القــرن، ولكن يفرتض أن نعلم أن هناك 
حقائق أخرى، واحتامالت أخرى، تتشكل حولنا وال بد أن 

تكون لها تداعياتها علينا.
حني يلتقي وزير خارجية مرص بوزير خارجية سوريا 
يف نيويورك، أليس من املنطقي )منطق الجغرافيا ومنطق 
التاريــخ( أن يكون وزير خارجية لبنان بني اآلثنني، ال أن 
نكتفي بدور من ميارس الديبلوماسية برؤوس األصابع؟

مل يعد ممكنــأ البقاء هكذا رهينــة املصابني بالعمى 
السيايس، أو بالعمى الطائفي. آن األوان لنفتح عيوننا، 

أدمغتنا، عىل مرصاعيها. ولتتوقف ثقافة القوقعة !!
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االربعاء 29 أيلول 2021

قــــــــــائــــــــــد الــــــــجــــــــيــــــــش الـــــتـــــقـــــى 
ــد الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة األمـــيـــركـــّيـــة ــائـ قـ

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف 
الرزة، قائد القوات البحرية يف القيادة الوســطى األمركية 
األدمــرال Brad COOPER ترافقــه الســفرة األمركيــة 
Dorothy SHEA، وتناول البحث برنامج املساعدات العسكرية 
األمركيــة الخاصة بالجيش اللبنــاين يف إطار التعاون بني 

جييش البلدين. 

ــأ  ــ ــرف ــ ــر امل ــيـ ــجـ ــفـ عـــــوائـــــل شـــــهـــــداء تـ
ــعــــّيــــة أهــــــالــــــي الــــضــــحــــايــــا : وجــــمــ

فقط  ــضــاء  ــق ال ــهــمــه  يــّت مـــن  إالّ  ــهــم  ــّت ن ال 
أصدرت لجنة عوائل شــهداء تفجر مرفأ بروت وجمعية 
اهايل الضحايا بيانا جاء فيه: »تداولت بعض وسائل اإلعالم 
خربا مفاده ان اهايل شــهداء مرفا بروت يتهمون حزب الله 
بنيــرتات االمنيوم يف املرفأ وخارجه وجاء ذلك عىل لســان 

عضو اللجنة رميا الزاهد شقيقة الشهيد أمني الزاهد.
يهم لجنة عوائل شــهداء تفجر مرفــأ بروت و جمعية 
اهايل الضحايا ان توضح ما ييل: »ما جاء عىل لســان رميا 
الزاهد هو رأي شــخيص، وبالتايل ال ميثل رأي لجنة عوائل 
الشهداء ال من قريب وال من بعيد، فسياسة اللجنة واضحة 
وضوح الشــمس منذ البداية. نحن ال نتهم وال نتوجه اال ملن 
يتهمه القضاء فقط، ونرفض رفضا قاطعا اي تســييس يف 

قضيتنا او لها«.

قائد الجيش مجتمعا مع الوفد االمرييك

التقت جعجــــــع والجمّيل فرونتســــــكا 
باسيل : إلســــــتكمال التحقيق بإنفجار املرفأ 

زارت املنســقة الخاصــة لالمم املتحــدة يف لبنان جوانا 
فرونتسكا، رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل، 
وتم البحــث يف االصالحات الواجبة عــىل املجلس النيايب 
املالية واإلقتصادية  والحكومة، كمقدمة للخروج من األزمة 
وعرض لرؤية التيار لكيفية النهوض بالبالد واملحاور وامللفات 

الواجب اتباعها لهذا الغرض.
وشــدد باسيل عىل »رضورة أن يســتكمل القضاء العديل 
التحقيــق يف إنفجار املرفــأ لتبيان الحقيقــة بعيدا عن اي 
تسييس او اســتهداف«، مؤكدا »أهمية إجراء االنتخابات يف 
موعدها، الفتــا اىل »رضورة املوافقة عــىل أي بعثة أممية 

ترغب يف مراقبة اإلنتخابات واالرشاف عليها«.
وشــدد  عىل »أن الحــرص األممي والــدويل عىل نزاهة 
اإلنتخابات يكمن تحديدا يف مراقبة تدفق املال السيايس من 
الخارج، وسبق أن شهد لبنان وملس الجميع حجم هذا التدفق 

يف محطات إنتخابية سابقة«.
الخاص ميشال  يرافقها مســاعدها  والتقت فرونتســكا 
ســيغان، رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمر جعجع، يف 
املقــر العام للحــزب يف معراب. وتم البحــث يف التطورات 

السياسية يف لبنان واملنطقة. 
كام زارت فرونتســكا رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي 
الجمّيل، وجرت مناقشة آخر التطورات عىل الساحة اللبنانية.
والتقت فرونتســكا، االمني العام لحزب الطاشناق هاكوب 
بقرادونيــان يف مركز الحزب. وكان عــرض للقضايا املحلية 

واالقليمية.

بري مستقبالً ميقايت         )حسن ابراهيم(

اســتقبل رئيس مجلــس النواب نبيه بــري رئيس مجلس 
الوزراء نجيب ميقايت يف مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة، 
الذي وضع رئيــس املجلس يف أجواء زيارتــه اىل العاصمة 
الفرنسية ولقائه الرئيس اميانويل ماكرون. كام تم البحث يف 

آخر املستجدات وشؤون ترشيعية.
بعد اللقاء، قال ميقايت: »اطلعــت بلقاء الرئيس بري عىل 
اجواء زياريت لفرنســا وتناقشــنا يف بعض املسائل املحددة 
التي حصلت يف باريس. كام تطرقنا اىل موضوع الجلســات 
التي سرتســلها  القوانني  املقبلة، ومشــاريع  الترشيعيــة 
الحكومة، اضافة اىل اقرتاحات القوانني املوجودة يف املجلس 
وهي من ضمــن االصالحــات املطلوبة، واهمهــا الكابيتل 
كونرتول واملهــل املرتبطة بقانون االنتخاب التي يتوجب عىل 
مجلس النواب النظر بهــا وبتها الجراء االنتخابات يف الوقت 
املطلوب قبل شــهر رمضان ». أضاف »ال أحد تحدث عن الغاء 
االنتخابات البلدية ابدا حتى اآلن ليست هناك اي اشارة، ونحن 
يف الســلطة التنفيذية نتابع املهل والقوانني الســارية. لقد 
سألت الرئيس بري عن االنتخابات البلدية، ألن هناك رغبة يف 
اجرائها ضمن املهل املحددة وال نية حتى اآلن لتأجيلها، اما يف 
ما يتعلق بقانون االنتخاب، فنحن سلطة تنفيذية ومن واجبنا 
اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها ووفق القوانني النافذة، 
لدينا نية صادقة واكيدة الجراء االنتخابات النيابية، وال اعتقد 

ان هناك اي نية لتأجيل هذه االنتخابات«.
من جهة ثانية، اســتقبل الرئيس ميقايت ســفر اإلتحاد 
األورويب يف لبنــان رالــف طراف الذي قال بعــد االجتامع: 
»ناقشنا جملة مسائل يجب معالجتها وتشاركنا منحى التوجه 
لالهتامم باألولويات امللحة املتصلة باألزمة اإلقتصادية التي 
مير بها لبنان ومــا يجب القيام به من أجــل إخراجه منها. 
وقد تــم التوافق عىل أن العنرص األكــرث أهمية لتحقيق ذلك 
هــو الدخول يف مفاوضات جدية مع صنــدوق النقد الدويل 
ملعالجة هذه املسائل«، مضيفا »تناقشنا أيضا يف أهمية إجراء 

اإلستحقاقات اإلنتخابية يف موعدها املحدد ».
وختم طراف » من جهتنا ســنواصل دعمنا للبنان، وبشكل 

خــاص يف القضايا املتصلــة بقطاعات الرعايــة الصحية 
واملساعدات اإلجتامعية والرتبية«.

وإستقبل ميقايت سفر روسيا يف لبنان الكسندر روداكوف 
الذي أوضح انه »نقل رســالة تهنئة بتشــكيل الحكومة من 
رئيس وزراء روســيا ميخائيل ميشوســتني«، مشرا اىل أنه 
»جرت مناقشة العالقات الثنائية يف املجاالت كافة«، مضيفا 
»نحــن نعرف األوضاع يف لبنان وروســيا جاهــزة لتطوير 
التعاون القائم وتقديم املســاعدات الالزمة للبنان«. وإستقبل 
ميقايت رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ســتيفانو 
دل كول حيث تطرق البحث اىل الوضع العام يف الجنوب ضمن 
نطاق عمل »اليونيفيل« وآلية تطبيق مندرجات القرار 1701«.

ــن الـــســـفـــراء ــ ــى عـــــــدداً م ــقـ ــتـ ــاً والـ ــوبـ ــنـ ــع جـ ــوضــ ــ ــع دل كـــــول ال ــ بـــحـــث م
موعدها فــي  الــنــيــابــّيــة  االنــتــخــابــات  ــراء  ــ إج واجــبــنــا   : التينة  عــيــن  مــن  ميقاتي 

جويل بو يونس

هل غلب نهاد املشنوق طارق البيطار يف حرب املواجهة هذه 
وتغلّبت معه السياســة عىل القضاء فطــّرت املحقق العديل 
ومعه طارت كل االمال بحقيقة موعودة وعدالة مســتحيلة 

البشع جرمية طبعت تاريخ لبنان يوم 4 اب 2020 ؟ 
اسئلة كلها مرشوعة بعدما فعل الرد الذي تقدم به املشنوق 
امام محكمة االســتئناف فعله، ولو موقتا فاســتدعى توقف 
البيطار فور تبلغه بالرد عن اية جلســات او قرارات يف اطار 
تحقيقات انفجار 4 اب، لكن مصادر متابعة للملف تقول عرب 
الديار: قد يكون املشنوق ربح معركة لكنه مل يربح الحرب بعد، 
مشرة اىل ان االمر ينتظر قرار محكمة االستئاف يف بروت 

برئاسة القايض نسيب ايليا.
الواجهة محــوره: صالحية  وباالنتظار، خالف بــرز اىل 
واختصاص محكمة االستئناف بالنظر والبت بهكذا دعاوى، اذ 
انقسمت اراء بعض املراجع املختصة حول هذا املوضوع ففيام 
برزت وجهة نظر تقول بان طلب الرد الذي تقدم به املشــنوق 
امام محكمة االستئناف غر قانوين وعيله تعترب هذه الجهات 
ان القرار الذي ميكن ان تتخذه هذه املحكمة يعترب غر قانوين 
وغر معتــد به وغر موجود اصال، داعيــة القايض البيطار 
لتجاهل هذه الدعوى وهذا النص واكامل عمله وكأن شــيئا مل 

يكن.
وجهة النظر هذه تنطلق، بحسب ما ترشح مصادر قضائية، 
مام حصل عام 2007 يوم كان املحقق العديل الياس عيد يحقق 
بجرمية اغتيال الرئيس الشــهيد الراحل رفيــق الحريري، تم 
تقديم طلب رده امام محكمة االستئناف املدنية فام كان منها 

اال ان ردت الطلب لعدم اختصاصها.
لكن املطالعة القانونية هذه تناقضها مطالعة اخرى ووجهة 
نظر اخرى رشحها وكيل النائب املشــنوق املحامي نعوم فرح 
يف اتصال مع الديار، فاكد انه ال يوجد نّص قانوين يشــر إىل 
عدم وجود صالحية ملحكمة االســتئناف، وعليه فهي املرجع 

الصالح حتى إشعار آخر ، مشــرا اىل انه ما كان ليقدم عىل 
هكذا خطوة لو مل تكن قانونية.

وتابع فرح بان املترضرين ليس امامهم اي وســيلة اخرى 
للطعن بقرارات املحقق العديل، ســائلة: من يســائل املحقق 

العديل وهل قراراته هي فوق كل اعتبار؟ 
وفيام اتهــم وكالء الدفاع عن اللواء عباس ابراهيم يف بيان 
القــايض بيطار مبخالفات قانونية هدفها تســطر بطوالت 
وهمية، بحســب البيــان، فاملحقق العديل يرتيــث وينتظر ، 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: متى تصدر محكمة االستئناف 

قرارها النهايئ وهل من مهلة محددة؟ وهل تطول ملدة شهر؟

عىل هذا السؤال، يرد الخبر القانوين والدستوري عادل ميني 
فيرشح عرب الديار ان ال مهلة محددة قانونيا ملحكمة االستئناف 
يك تصدر قرارها لكن ميني يشر اىل انه يف ضوء احكام املادة 
126 من اصول املحاكامت املدنية، فمحكمة االستئناف تبت يف 
غرفة املذاكرة بطلب رد القضاة بعد ان تكون قد ابلغت القايض 
املطلــوب رده وجميع الخصوم يف الدعوى االصلية بطلب الرد 
مع ترك لكل منهم مهلة 3 ايام للتعليق عىل طلب الرد من دون 

ان يكون هناك مهلة محددة للمحكمة للفصل بطلب الرد.
لكن ميــني يلفت، يف الوقت نفســه، اىل انــه نظرا لعدد 
املتقاضني الكبر بقضية انفجار مرفا بروت وبعد تقدير املدة 
التي قد تستغرقها عملية تبليغ املعنيني، فعملية الفصل بطلب 
رد املحقق العديل قد تســتغرق مدة متتد من اســبوعني اىل 3 

اسابيع.
وباالنتظار، وعىل عكس ما نرشه البعض، فاملحقق العديل 
طارق البيطار وكام تؤكــد مصادر موثوقة مطلعة عىل امللف 

للديار، بادر فور تبلغه الرد لوقف اي اجراء او استجواب.
وعن اتهام البيطار بانــه اصدر طلبي مالحقة للواء عباس 
إبراهيم واللواء طوين صليبا بعد تبلّغه الرد، فتشــدد املصادر 
عىل ان هذا االمر غر صحيح كاشفة ان البيطار حرض الجمعة 
اىل مكتبه بحيث اتخذ اخر اجراء نهار الجمعة يف 24 الحايل.

اما يف ما خص طلبه االخر مــن النيابة العامة التمييزية 
االدعاء عىل قاض ثالث تبني الحقا انه املحامي العام التمييزي 
غسان خوري، فاوضحت مصادر يف النيابة العامة التمييزية 
للديار ان هذا الطلب الذي بات بعهدة النيابة العامة ســيكون 
مصــره »حفــظ االوراق« اي باختصار اهاملــه مع عبارة 

»اليشء عليه«.
يف املحصلة، التحقيقات بانفجار 4 اب جمدت إىل حني البت 
بطلب الرد فهل تفعلها محكمة االســتئناف وترد الطلب، لعدم 

اإلختصاص فيعود البيطار من الباب العريض؟
لعل االجابة عىل هذا الســؤال قد تحتاج لشهر لتتبلور لكن 
االكيد حتى اللحظة كام تكشــف اوســاط بارزة مطلعة عىل 
جو املحقق العديل للديار، فالبيطار لن يتنحى من تلقاء نفسه 
وهو عازم، اذا ما كتب له، عىل االكامل بالقضية حتى النهاية، 
وتحرص االوساط عىل التأكيد بان البيطار يلتزم القانون وهو 
تحت سقفه وقد عمل طيلة االشــهر السابقة وفقا للقانون 
وســينتظر القرار الذي ســيصدر عن محكمة االستئناف قبل 

اتخاذ اي موقف ليبني عىل اليشء مقتضاه.
ولكن هل ال يزال البيطار متفائال بامكان الوصول للحقيقة 
والعدالة وســط الحصار الذي يواجهه ؟ نسال االوساط فرتد 
بحــزم جازمة: معروف عــن طارق البيطار انــه رجل صلب 
وعنيد وال يخىش شــيئا وهمه انو »تخلص هالقضية وتوصل 
لخواتيام »وهو بالتايل ال يزال متفائال بامكان بلوغ هذا االمر 

وال يستسلم رغم كل ما يحصل.
اما عام قيل عن تهديدات تلقاهــا البيطار من الحاج وفيق 
صفا وما اذا كان القايض يخىش حياته وامنه الشخيص، علام 
ان حزب الله ال يزال عىل صمته وال يزال اي مسؤول فيه يرفض 
اعطاء اي معطى واضح، فرتد االوســاط بالقول: » من يعرف 
القــايض بيطار يدرك انه يؤمن بانــو »بس نحيك عن اجهزة 
امنية فيعني عم نحــيك جيش وقوى امن داخيل ال عن جهاز 
اخر لتختم بعبارة يرددها املحقق العديل ويؤمن بها ومفادها: 

يف ربنا هوي اعىل يش بالحياة!

بالحياة«! شي  اعلى  هوي  اللي  »ربنا  بـ  اال  يؤمن  وال  يستسلم  ولن  ينتظر  البيطار 
ــاص؟ ــصـ ــتـ ــاف وتــــــرد الـــطـــلـــب لـــعـــدم االخـ ــنـ ــئـ ــتـ ــة االسـ ــم ــهــا مــحــك ــعــل ــف فـــهـــل ت
هل خسر طارق الحرب في املواجهة التي استعرت اخيراً بينه وبين بعض السياسيين؟

فرونتسكا تزور باسيل



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االربعاء 29 أيلول 2021

ار مديرية األمن العام  ير الداخلّية  و
ــا ــنـ ــبـ لـ اســـــتـــــقـــــرار  يـــــهـــــدد  عــــمــــل  أّي  إســــــقــــــا  نـــــؤكـــــد  ابــــــراهــــــيــــــم: 
ــو ــانـ ــقـ ــيـــق الـ ــبـ ــى األمـــــــن وتـــطـ ــلـ ــا عـ ــفـ ــحـ ــالـ ــداً بـ ــ ــهـ ــ املــــــولــــــوي: قـــطـــعـــت عـ

الداخليــة  وزيــر  زار 
والبلديــات بســام املولوي 
العام  من  ل العامة  املديرية 
العام  املدير  حيث اســتقبله 
اللــواء عبــاس ابراهيم يف 
املبنى املركــزي الرقم 3، يف 

محلة املتحف.
بالنشــيد  الحفــل  بــدأ 
األمن  نشــيد  تاله  الوطني، 
تم بعدها عرض فيديو  العام 
عن الحقبــات التي مرت بها 
انجازاتها،  وأهــم  املديرية، 
مركزا   81 تدشــني  تم  حيث 
من العــام عىل  محدثــا ل
العام  بعد  اللبنانية  االرايض 

.2011
رشيط  عــرض  تم  كذلك 
مصور عن املديرية خالل 76 
قلب  يف  تأسيسها  من  سنة 

الدولة منذ عام 1920 ودور االمن العام يف حفظ 
أمن الوطــن داخليا وخارجيــا والعديد والتعاون 
مع املنظامت التي ترعى حقوق االنســان والدول 
االوروبيــة واملنظامت الدوليــة وتطوير املكننة 
اللبناين والفلسطيني،  من خالل جوازي الســفر 
وعرض ابرز االحــداث التاريخية التي قام خاللها 
اللواء ابراهيم عرب وساطاته يف القضايا الوطنية 
وانقاذ املواطنني واالفراج عن املعتقلني الذين وقعوا 

بأ أيادي االرهابيني.
وألقــى اللــواء ابراهيم كلمة توجــه فيها اىل 
املولــوي بالقول: »وجودكم هنــا يؤكد أنها محط 
عناية متواصلة من السلطة التنفيذية مضيفا »لقد 

خاض عسكريو املديرية أشد الحروب مع االرهاب 

وصوال اىل تقديم الشهداء والجرحى عىل مذبح هذه 

املواجهة املفتوحة، وقد ثبتوا بدمائهم نظرية األمن 

رهابني التكفري  االستباقي يف قاموس التصدي ل

ائييل. لقد استلزمت السنوات املاضية جهدا  واال

اســتثنائيا للقيام مبا أناطه القانون باملديرية من 

كل  عىل  جاهزين  عســكريوها  فكان  صالحيات. 

الجغرافيا  واألمنية وعىل طول  االدارية  املستويات 

اللبنانية، أوفياء حتى الشــهادة، دفاعا عن اهلهم 

وعن وطن يؤمنون به«.

العام يؤكــد مجددا جهوزيته  وختم »إن األمن 

القصوى إلســقاط أي عمل يســتهدف أمن لبنان 

فو  أي  من  واســتقراره 
تدبــر للبنــان، وذلــك عند 
القانونية  صالحياته  حدود 
اننا نواجه أزمة  وال ســيام 
للبنان  يســبق  مل  وجودية 
تاريخــه.  يف  خربهــا  أن 
يعكس  معنــا  وجودكم  ان 
اهتاممكم مبتابعة شؤونها، 
اللبنانيني  ويبعث يف نفوس 
نينــة عــن آداء متقدم  ط
العادة بناء الثقة بني الدولة 
ومؤسساتها من جهة، وبني 

املواطنني من جهة أخرى ».
»منذ  املولوي:  قال  بدوره، 
وزارة  يف  مهامي  تســلمي 
عىل  عهدا  قطعت  الداخلية، 
االمن  عىل  بالحفا  نف 
 « مضيفا  القانون،  وتطبيق 
من  ل العامة  املديرية  متثل 
التي لطاملا  الســليمة  االدارة  وذجا عــن  العام 
حققــت االنجازات يف أصعب الظروف ال ســيام 
يف إطار االمن االســتباقي، ومكافحة التجسس 
واإلرهــاب. أود خالل لقايئ معكم أن أشــد عىل 
ايديكم وأهنــىء كل ضابط وعنــرص منكم عىل 
االنجازات التي تحققونها ال تقترص انجازاتكم عىل 
ذلك، فمهمتكــم يف ضبط الحدود واملعابر لناحية 
تلعب دورا أساسيا يف حفظ  مرور االشــخاص، 

األمن والنظام« .
ثم قدم اللواء ملولوي كتاب » الدولة« عن فصول 
194-1977 الصادر عن املديرية  يف تاريخ األمن العام 

من العام تاله حفل كوكتيل باملناسبة. العامة ل

قا ال ال ولوي  ابراهيم وا

منة« هدفنا تأمين سنة جامعّية ودراسّية 
ــ عــــــــن اتـــــــصـــــــاالت  ــ ــ ــ ــ ــ الـــــحـــــلـــــبـــــي ك
ـــات دولــــّيــــة لــتــأمــيــن املـــســـاعـــدات  ــه ــع جـ ــ م

الحلبي يف حديث  أكد وزير الرتبية عباس 
الحادي عرش مــن ترشين األول  اذاعي، »أن 
املقبل، موعد ثابت لبدء العام الدرايس للمدارس 
الرســمية وال تعديل عليه، مع الســعي الن 
يكون العام الدرايس حضوريا بشكل كامل«، 
داعيا الجميع اىل »التضحية يف ظل الظروف 

الصعبة التي يعاين منها الجميع«.
تصور  اىل  »التوصل  عن  الحلبي  وكشــف 
واضح للحل يف ضوء االجتامعات التي عقدها 
أخرا واستامعه اىل املطالب املحقة للعاملني 
يف القطاع الرتبوي. كام كشف عن اتصاالت 
لتأمني  املعنية  الدوليــة  الجهات  يجريها مع 

مساعدات مبارشة للمعلمني«.

من جهــة ثانية، زار وزير الرتبية شــيخ 
نعيم  الشــيخ  الدروز  املوحدين  عقل طائفة 
حسن يف دار الطائفة  بروت اليوم، وجرى 
عرض االوضاع العامة بعد تشكيل الحكومة 

الجديدة.
واثر اللقاء قال الحلبي: »اننا نســعى لبدء 
العام الدرايس هذه الســنة يف املوعد الجديد 
الذي تحدد يف 11 الجاري، ونأمل تجاوب كل 
املعلمني وممثليهم  نقابات  املعنيني وال سيام 
يف كل تصنيفاتهم، ليك نؤمن للطالب والتلميذ 
آمنة، وتتحقق معها  سنة جامعية ودراسية 
طموحات اعادة الطالب اىل التعليم الحضوري 

يف هذه السنة«.

استقبل عوائل ضحايا وشهداء املرفأ 
ــونــي  ــان ــق ــقــضــيــة ملــســارهــا ال ــوري: لـــتـــر ال ــ ــ خ

العدل  وزيــر  اســتقبل 
القايض هــرني خوري قبل 
امــس يف مكتبه يف  ظهر 
الــوزارة، وفدا مــن »لجان 
عوائل ضحايا وشهداء املرفأ« 
يف  هواجسهم  اىل  واستمع 
فأكد  االخرة،  التطورات  ظل 
يف  معهم  الكامل  »تضامنه 
وشــدد  املحقة«،  قضيتهم 
عىل أن »القضاء يقوم بعمله 
القانوين عــىل أكمل وجه، 
بالرغم مــن الضجة الكبرة 
مشددا  الكثرة«،  والدعايات 
عىل »رضورة وقف التهشيم 

والتشهر بالقضاء«.
واذ اعرب خوري عــن ثقته بقضاة لبنان، 
دعــا اىل »ترك القضية ملســارها القانوين، 
متابعة  املولجني  بالقضــاة  الثقة  ملء  ويل 
ملــف املرفأ«، واوضح عــدم احقيته كوزير 
عدل يف »التدخــل بعمل القايض او االطالع 
اين  »املؤكد  وقــال:  امللــف«،  تفاصيل  عىل 
املسار  للتأكد من ســلوكه  امللف  ســأواكب 
القانــوين، وامتنى وقف حمالت التشــهر 
االمر  الن  والقضــاة،  بالقضاء  والتخويــن 
امللف، فيام  القضية وســيؤخر  ســيضعف 
العدالة والحقيقة  الوصــول اىل  الهدف هو 
القانوين«. القضــايئ  املســار  اتباع   ضمن 

اثر اللقاء، اعلن املتحدث باسم الوفد ابراهيم 
ظهر  بعد  من  االوىل  يف  حطيط:«ســنقوم 
اليوم بتحرك اعرتايض قد ينبثق عنه مجموعة 
من التحــركات لنحمي قضيتنا ومســارها، 
وستكون كل الخيارات مفتوحة، وسنضغط 
وســنقوم بتحركات عدة، ولدينا امل بأن ترد 
الرئيسة رندا كفوري الطلب، ونحن ال نطلب 
منها اال ان تحكم بالعدل، ونتمنى عىل الرئيس 
نسيب ايليا ان يرد هذا الطلب ايضا لنصل وملرة 
 واحــدة يف لبنان اىل الحقيقــة والعدالة ».

بدوره، قال املحامي بيار الجميل شــقيق احد 
الضحايا: »اكد لنا  الخوري انه يريد الحقيقة 

والعدالة، وهذا مطلبنا«.

قا ال ال

ــوّرطــهــم  ــت ــســعــة أشـــخـــاص ل ــش أوقـــــ ت ــي ــج ال
إيــعــات فــي  ــوم  ــي األمــون نــيــتــرات  شحنة  بقضّية 

ـ مديرية التوجيه يف  أعلنت قيادة الجيــش 
بيان لها انه: »إثر ضبط شاحنة محملة بنيرتات 
األمونيوم عند مفــرتق بلدة إيعات بتاريخ 
17 / 9 /2021 وتوقيف ســتة أشخاص من 
بينهم اللبنانيان مارون الصقر وأحمد الزين، أحال 
القضاء املختص املوقوفني إىل مديرية املخابرات 

وكلّفها باستكامل التحقيق.
وقد أوقفت املديرية تسعة أشخاص آخرين 
اشــتبه بتورطهم، أبرزهم اللبناين ســعد الله 
الصلح مالك الشاحنة وصاحب »مؤسسة صلح 
عالف والحبوب«، والســوري خالد الحسن  ل
وهو سائق لدى املوقوف الصقر. وتبني أن املدعو 
الصلح اشرتى خالل شهر آذار من العام الجاري 

كمية من نيرتات األمونيوم من املدعو الصقر، 
وأن السوريني عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن 

قاما بنقل تلك املواد.
أحيل السوريان املذكوران مع املدعوين الصقر 
والصلح إىل القضاء املختص لتورطهم ببيع مواد 
ممنوعة ورشائها وتخزينها ونقلها، فيام أخيل 

سبيل باقي األشخاص.
ويهم قيادة الجيش أن تنفي ما أوردته بعض 
وســائل اإلعالم من معطيــات حول مجريات 
التحقيق مستندة إىل مصادر عسكرية مزعومة، 
وتؤكد رضورة التزام البيانات الرسمية الصادرة 
عن قيــادة الجيش واملعلومــات املعممة عرب 

حساباته عىل مواقع التواصل االجتامعي«.

تسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء
جتما ل ــلــدفــا  ل ــى  ــل االع املــجــلــ  ــا  دعـ ــو  عـ

راء ــو ــ ال ملجل  جلسة  تليه  ا  عــلــى  ــوم  ــي ال

ري العراق تمد الس م ا ورا ا تس و 

دعا رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
اىل اجتامع للمجلس االعــىل للدفاع، الثالثة 
والنصف من بعد ظهــر اليوم، لعرض الوضع 
الصحــي يف البالد والنظر يف امكانية متديد 
اعــالن التعبئة  العامة التــي تنتهي يف 30 
الحايل، عىل ان تــيل اجتامع املجلس االعىل 

للدفاع جلسة مجلس الوزراء عند الرابعة.
من جهة ثانية،  تســلم رئيــس بعد ظهر 
امس اوراق اعتامد ستة سفراء جدد معتمدين 
 AZRI MAT يف لبنان، وهم ســفراء ماليزيا
 MARION الدكتــورة  ا  ســوي  ،YACOB
حيــدر  العــراق   ،WEICHELT KRUPSKI
شــياع غبييش دليمي الــرباك، الدومينيكان 
ELVIS ANTONIO ALAM LORA، ايســلندا 
 UNNUR ORRADOTTIR RAMETTE
 ..MIRONKO NTAMPAKA FIDELIS رواندا
وحرض تقديم اوراق االعتامد وزير الخارجية 
واملغرتبــني عبدالله بو حبيــب، االمني العام 
لوزارة الخارجية الســفر هاين شــميطيل، 
املدير العام للمراســم يف القرص الجمهوري 
الدكتور نبيل شــديد ومديرة املراسم يف وزارة 
الخارجية عبر عيل. ولدى وصول الســفراء 

تباعا اىل القرص الجمهوري، أقيمت املراســم 
املعتمدة، فعزفت موســيقى  والترشيفــات 
الجيش نشــيد البالد التي ميثلها السفر، يف 
الوقت الذي رفع فيه علم دولته عىل ســارية 

القرص الجمهوري اىل جانب العلم اللبناين.
بعد ذلك، حيا ســفر كل من الدول الســت 
ية من لواء الحرس  العلم، ثم اســتعرض 
الجمهــوري، ليدخل بعدهــا اىل صالون 22 
ترشين وسط صفني من الرماحة، ومنه اىل 
صالون الســفراء حيث قــدم اوراق اعتامده 
اىل الرئيس عون كام قــدم له اعضاء البعثة 

الدبلوماسية. 
ولدى مغادرة كل ســفر بعد تقديم اوراق 
االعتامد، عزفت موســيقى الجيش النشــيد 

الوطني اللبناين.
ونقل الســفراء اىل الرئيــس عون تحيات 
التوفيق يف  لــه  رؤســاء دولهم، ومتنــوا 
الوطنية، مؤكدين له »العمل من  مسؤولياته 
أجــل تعزيز العالقات التــي تجمع بني لبنان 
وبلدانهم«. وحمل رئيس الجمهورية السفراء 
تحياته اىل رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق 

يف مهمتهم الدبلوماسية.

ــعــد خــطــوة االرد  ــق ب ــع دمــ ــع االبــــــواب مـ ــري ــ ــت ت ــ ــا وق ــ
ــراب  ــتـ ــي الـ ــ ــا ف ــ ــه ــن رأســ ــ ــي ال تــســتــطــيــع دفـ ــات ــق ــي ـــكـــومـــة م

محمد بلوط 

مل يــات القــرار االردين 
االبواب  وترشيــع  بتحرير 
 ، عبث  من  دمشق  مع  اليوم 
ثنائية  خطوة  مجرد  هو  وال 

بني البلدين الشقيقني.
مرحلة  عامن  بدأت  اليوم 
جديدة مــن التعاون القريب 
مع دمشــق لتامني مصالح 
االمنية واالقتصادية  البلدين 
واالجتامعيــة ، متجاوزتني 
مرحلــة مــن االنحبــاس 
اكرث  دام  بينهــام  الحدودي 
من عرش ســنوات بســبب 
متنوعة  ميليشيات  سيطرة 
واملعارضني  االرهابــني  من 

للنظام الســوري ثم حالة الالاستقرار التي سادت 
يف الســنوات القليلة االخرة يف تلــك املنطقة، 
وقرار الحصار االمريك الذي كان يهدف اىل رضب 

ة الجنوبية الرشقية. دمشق من الخا
وبات واضحــا وجليا انه بعد مجيء ادارة بايدن 
بدأت واشنطن تعتمد سياسة مختلفة عن تلك التي 
اعتمدتها ادارة سلفه ترامب تتمحور حول تخفيف 
االعباء والخســائر االمنية واملادية والسياســية 
املبارش  العسكري  وانتشارها  تدخلها  الناجمة عن 
يف الرشق االوســط .وتجىل ذلك يف انســحابها 
املريع من افعانســتان بغض النظر عن حساباتها 
من هذا االنســحاب وتفخيخــه بطالبان كقنبلة 

موقوتة بوجه الدول املجاورة لهذا البلد.
من هنا يعتقد املراقبون ان هذه السياسة الجديدة 
الدارة بايدن ساهمت يف تشــجيع وتحفيز االردن 
عىل فتح افاق التعاون مع دمشــق من خالل املعابر 
املرشعة بني البلدين بارشاف السلطات الرسمية ويف 
اطار خطة سبقتها سيطرة الجيش العريب السوري 
بشكل كامل ومعزز عىل مناطق درعا ومعالجة كل ما 

جرى فيها بعد نبذ امليليشيات واملجموعات املتشددة.
ويرى املراقبون ايضا ان الخطوة االردنية تعكس 
مناخا متطــورا ومرحلة جديدة للعالقات املنتظرة 
بني دمشــق والدول العربية ، مع العلم ان بعضها 
كان قطع شوطا ال باس به يف السنتني املاضيتني 
عىل غر صعيد رغم سيف قرار الحصار االمريك 

عىل ســوريا ورمبا بعلم او بتغايض واشــنطن 
عن هذا التواصل الدبلومــايس واالمني والتعاون 

االقتصادي املحدود.
ومام ال شــك فيه ان نجاح دمشق يف الصمود 
بوجه هذا الحصــار بعد ان كانت قد ربحت الحرب 
وفرضت قواتها العســكرية سيطرتها عىل معظم 
والخارجي  الداخيل  املشهد  غّر  السورية،  املناطق 
واحدث واقعا جديدا ال ميكن تجاهله او شــطبه 
من الحسابات السياســية واالمنية يف املنطقة ، 
املرتهلة  العرب  الجامعة  منظومة  احرج  وبالتايل 
اصال واضعف منطق الدول العربية املتشددة تجاه 

سوريا ال سيام الخليجية منها.
وباالعتقاد ان قرار اعادة او عودة دمشــق اىل 
جامعة الــدول العربية صار امــرا واقعا ال ميكن 
تجاهله او الوقــوف بوجهه ، لكن تاخر الخطوة 
هو مجرد محاولة للتفتيش عن طريقة لحفظ ماء 
وجه البعض ، او رمبا بانتظار استئناف املفاوضات 
االمركية  االيرانية التــي يبدو انها عىل االبواب 

وفق ترصيحات مسؤويل البلدين.
وبغض النظر عن الخطوات الشكلية او العمالنية 
لعودة العالقات بني سوريا والدول العربية او الجزء 
املقاطع لها ، فان املرحلة اليوم هي مرحلة خروج 
دمشــق من دائرة الحصار االمريك والغريب وان 
بشكل دقيق وغر ســهل .وهذا يجعل لبنان معنيا 
بالدرجة االوىل نظــرا للعالقات املميزة التاريخية 
البلدين والشعبني ولطبيعة العالقة والتواصل  بني 

الجغرايف الذي يفرض نفسه 
عليهــام يف كل املجــاالت 

والصعد.
واذا كانت خطوة التواصل 
والتعــاون التي بــدأت بني 
مد  بشأن  ودمشــق  بروت 
الغــاز املــرصي للبنان عرب 
بداية  تعترب  وسوريا  االردن 
مســار  تصحيح  يف  جيدة 
عىل  الدولتني  بــني  العالقة 
زيارة  بعد  الرسمي  املستوى 
الرســمي  الوزاري  الوفــد 
لدمشــق  مؤخرا  اللبنــاين 
مامثلة  لزيــارة  والتحضر 
قريبا لهــا يف ظل حكومة 
ألرئيس ميقايت الجديدة فان 
هذا التواصل واالنفتاح يجب 
ان ال يقترص عىل مرشوع الكهرباء او الرتانزيت او 
غرها بقدر مــا يفرتض ان يكون يف اطار تجاوز 
املرحلة املاضية من التشــويش والسلبيات والبدء 
باوســع تعاون بني البلدين الشقيقني يف مختلف 
املجــاالت يف اطار املصالح املشــرتكة واالحرتام 
النازخــني وامللفات االمنية  املتبادل بدءا من ملف 
املتعلقة بحامية اســتقرار البلدين مرورا بالتعاون 
االقتصادي ويف مجال اعادة اعامر سوريا وغرها 

ائية. من القطاعات الحيوية واال
وبرأي مصدر ســيايس بــارز ان خطوة فتح 
االبواب السورية االردنية مؤرش واضح عىل فشل 
، وان خوف بعض املسؤولني  الحصار  سياســات 
والقوى او تناغمهم مع هذه السياسة مل يعد مربرا 

او مقبوال باي شكل من االشكال.
ويضيف ان عقدة البعض تجاه العالقة مع سوريا 
ال يجب ان تحجب الرؤية عــن الواقع والتطورات 
املتسارعة، التي جعلت العديد من الصحف ووسائل 
احة عن قوة  االعــالم الغربية تتحدث اليــوم 
وثبات القيادة السورية واســتعادتها واستالمها 
الســوري فحسب  الداخل  املبادرة ليس يف  لزمام 
بل ايضا عىل مســتوى تحسني ادائها ودورها يف 

املنطقة واعادة تفعيل تواصلها مع الخارج.
ويؤكــد املصدر ان سياســة ترشيــع االبواب 
والتعاون املفتوح مع دمشــق يجب ان تكون يف 
اول جدول حكومة الرئيس ميقايت من دون عقد او 

هواجس او مخاوف.

بلبنا لتسمع سوريا« ل  »ال الحكومة األردني في بيروت   رئي 
محمد علوش

بعد إقفاله يف متــوز املايض، قرر األردن إعادة 
فتح معرب جابر الحدودي مع ســوريا ، تزامناً مع 
زيارة رئيس الحكومــة األردنية اىل بروت للقاء 
اللبنانيني وعىل رأسهم نظره نجيب  املســؤولني 
ســتفادة من  ميقــايت، يف محاولــة أردنية ل
التطورات التي تحصــل يف املنطقة، ومن النافذة 
التي فتحتها الواليات املتحدة األمركية يف قانون 

قيرص.
بالنظر اىل املعطيــات والتطورات يبدو أن مرص 
واألردن هام أكرث من يســعى حالياً إلعادة سوريا 
اىل الحضن العريب، ويف ذلك إشــارة اىل املصالح 
التي تسعى الدولتان اىل تحقيقها يف حال النجاح، 
لذلك تسعى األردن لتحســني العالقات مع سوريا 

يع جداً. يف وقت 
نقل أردنيــون منذ ســاعات معلومات مفادها 
أن الديــوان املليك االردين أصــدر تعميامً لجميع 
املعنية، مبنع  األردنية وللجهات  وســائل اإلعالم 
التعرض للقيادة السورية والجيش السوري، ومنع 
التعامل مع أي جهة غر الحكومة السورية، ومنع 
رفع أي علم غر العلم الســوري الرسمي ومنع أي 

ء للعالقات األخوية بني البلدين. رغم  انشطة ت
أن هــذا التعميم قد ال يكون قد حصل بالفعل إال أن 
»تطبيع العالقات« بني األردن وســوريا يف أوّجه، 
فمنذ يومني زار وفد وزاري ســوري األردن للبحث 
الزيارة تأيت  يف ملفات اقتصادية هامة، وهــذه 
اســتكامالً لزيارة وزير الدفاع السوري عيل أيوب 
لالردن، والتي كانت زيــارة »تاريخية« كونها مل 

تحصل منذ 10 سنوات عىل األقل.
تعلــم األردن مكانة لبنان بالنســبة لســوريا 
والعكس، لذلك هناك من يرى ان تقّربها من لبنان 
هدفه ســوريا، وهذا ليس عيبــاً، وميكن قراءة 
الــدور األردين يف لبنان من هــذا الباب، فاألردن 
كانت تبحث عن وسيلة الســتعادة عالقاتها مع 
ّر  دمشــق ولن تجد فرصة أفضل مــن تلك التي 
بها، فاألمريك ســمح، وسوريا مستعدة، ولبنان 
باإلنتظــار، وبالتايل كل األبــواب مفتوحة أمام 
ســتفادة من هذه األبواب  األردن الذي يســعى ل
يعاً، وزيارة رئيس حكومتــه اىل لبنان، كأول 
زيارة عربية رسمية رفيعة املستوى اىل لبنان بعد 

تشكيل الحكومة هي أفضل تعبر عن ذلك.
أهمية، ويتخطى  أكــرث  الدور املرصي فهو  أما 
إليه األردن،  الدور األردين، والهدف الذي تســعى 

فمــرص كانت من األطــراف التي عملت بشــكل 
جدي وحثيث عىل تشــكيل الحكومــة اللبنانية 
منذ بداية األزمة، وبعد تشــكيلها كانت من أبرز 
املهنئني وأولهم عرب وزير خارجيتها، وأول املعلنني 
ستعداد ملســاعدة لبنان، واإلهتامم املرصي هذا  ل
يتعلق بأمريــن، االول هو املصالح االقتصادية مع 
لبنان وســوريا عرب خط نقل الغاز، والذي يشكل 
حلامً مرصيــاً قدمياً بنقل الغــاز اىل أوروبا عرب 
الخط العريب، هذا ما قد يبدأ يف ترشين ثاين موعد 
وصول الغاز املرصي اىل لبنان، والثاين هو املصالح 
السياسية حيث تســعى مرص للعب الدور القديم 
الذي كانت الســعودية تلعبه يف لبنان، واملنطقة، 
ة عن  ولــو أن البعض ال يزال يظــن أن مرص قا
تعبئة الفراغ الســعودي يف لبنــان، وتبوء مركز 

السعودية يف املنطقة.
باملقابل هناك من يظّن ان الدور املرصي الجديد 
 القديــم يف لبنان يأيت هــذه املرة بدفع أمريك 
ورغبة أمركية، وبالتايل ســيكون دوراً كبراً  يف 
الفرتة املقبلة، ومام ال شــّك فيــه أن لبنان أمام 
ســتفادة من كل ما يجري يف املنطقة،  فرصة ل
لتكون األسابيع املقبلة من عمر الحكومة منتجة 

ومفيدة.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االربعاء 29 أيلول 2021

ــة ــّي ــون ــان ــا عـــن ابـــراهـــيـــم: مـــخـــالـــفـــات ق ــ ــدف ــ ء ال ــا لـــوكـــ ــيـ بـ
ــع الــحــقــيــقــة وتـــســـطـــيـــر بــــطــــوالت وهـــمـــّيـــة  ــي ــي ــم ــت لـــبـــيـــطـــار ل

أصدر وكالء الدفاع عن املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
املذبوح وأحمد شــوقي املسرتاح  إبراهيم املحامون وســام 
وقاســم كريم البيان اآليت: »من املؤسف ان يتجرع القايض 
طارق بيطار خيبات املخالفات القانونية التي حصدها خالل 
إدارته الشــعبوية مللف انفجار املرفأ، مــام زاد االمر تعقيدا 
لديه ومعاناة اســتباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي 
يتخبط بها عند كل مفصل قانوين لغاية يف نفس البيطار، إما 
عىل سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطره بطوالت 
وهمية متهيدا إليجــاد املخرج القانــوين لرحيله عن امللف 
بالطــرق القانونية وذلك بناء عىل عنرصين:   اوال: التعاطي 
غر القانوين يف ما يتعلق باإلجــراءات القانونية واملتعلقة 
ببعض الوزراء املدعى عليهم يف امللف املذكور، االمر الذي يعيق 

استمرارية التحقيق وجديته.
 ثانيا: لجهــة القرار بعدم االلتفــات اىل مطالب النيابة 
صدار املطالعة بالدفوع الشكلية  العامة التمييزية مبا يتعلق ب

املتعلق باإلختصاص والصالحية.
 واخرا: وحيث ان التامدي باملخالفات والعراضات املوهمة 
للشعب اللبناين انها قانونية وال خالف عليها ان اقدم الناطق 

سم الشــعب وإلثارة الشعب بطلب مســتغرب ومثر وكل  ب
االوصاف تنطبق عليه بأن يطلب مجــددا ومكررا مبالحقة 
موكلنا اللواء عباس ابراهيم مســتغال ظرفا سياســيا وليس 
قانونيا بأن الوزير قد تغر وان الظروف السياسية قد تغرت 
ليك ميارس هواياته االســتعراضية مخالفا القرار الســابق 
ي بوجه اي وزير آخر كون  للوزير محمد فهمي والذي يــ
العمل الحكومي استمرارية وكون القرارات املتعلقة بأذونات 
املالحقة االدارية هي نافذة بوجه الجميع ولها طرق طعن او 

مراجعة اخرى. 
وهنا بيــت القصيد إن القايض البيطــار يعمد مبخالفاته 
القانونية عىل تعطيل التحقيــق ومتييعه وذلك بفتح املجال 
ألطراف امللف إســتعامل كافة الحقوق التــي منحهم إياها 
القانون، موهام األهايل بأنــه الحريص عىل حقوقهم منها 
أنه مل يستجب لطلب النيابة العامة التمييزية الرصيح والذي 
تضمن الطلب منه باالستامع اىل موكلنا اللواء عباس ابراهيم 
بصفة شاهد كون االدعاء من عدمه هو من صالحية النيابة 
العامة التمييزية استنادا ملا سوف يرد من املستمع له بصفة 

شاهد يك يبنى عىل إفادته اليشء ومقتضاه.

مستعّدو  االيطالي:  األركــا  رئي 
اجات الجيش اللبناني للوقوف على 

زار قائد األركان اإليطايل الجرنال إنزوفيكياريليل عىل رأس 
وفد بحضور الســفرة نيكوليتا بومبارديــري، وزير الدفاع 
الوطني موريس ســليم . وجرى عرض للتعــاون القائم بني 

البلدين يف املجال العسكري.
وشــكر ســليم الجانب االيطايل عىل كل املساعدات التي 
يقدمهــا  للبنان يف هذه املرحلــة الصعبة، منوها ب«الدور 
الــذي تقوم به القــوة االيطالية يف اطار القــوات الدولية 

العاملة يف جنوب لبنان )اليونيفيل( ».
 وســلمت بومبارديري الوزير ســليم، رسالة من نظره 
االيطايل لورينزو غريني أكد فيها »استعداد بالده  للوقوف 
عىل حاجات الجيش اللبناين واســتمرار التواصل يف سبيل 
تعميق روابط التنســيق بني وزاريت الدفاع الوطني يف كال 

البلدين«.
ويف ختام الزيارة، قدم الجرنال فيكياريليل درعا تقديريا 

للوزير سليم.
والتقــى رئيــس أركان الدفــاع االيطــايل والســفرة 
بومبارديري، قائد الجيــش العامد جوزاف عون يف مكتبه 

يف الرزة، وتم تداول عالقات التعاون بني جييش البلدين.

الديبلوماسية  ات  البع الــى  بيب  بو من  تعميم 
قــتــرا  لــ ــتــربــيــن  املــ تسجيل  مــوعــد  فــيــه  ــدد  ـ

عبدالله  واملغرتبني  الخارجية  وزير  أصدر 
البعثات  »جميــع  اىل  تعميــام  بوحبيــب 
الديبلوماســية اللبنانيــة يف الخارج، حدد 
املقيمني  اللبنانيني غر  فيه موعد تســجيل 
يف  لالقــرتاع  اللبنانيــة  األرايض  عــىل 
االنتخابــات النيابية 2022، وذلك ابتداء من 
االول من شــهر ترشين االول املقبل ولغاية 
العرشين من ترشين الثاين 2021، من خالل 
الدخول  عرب  االلكرتوين  التســجيل  اعتامد 
htt : للتســجيل:  املخصص  املوقع  اىل 
diasporavote.mfa.gov.lb أو الدخــول اىل 
www.mfa.gov.lb أو  موقع الوزارة الرسمي 

الحضور شــخصيا اىل البعثة الدبلوماسية 
األقرب أو مبوجب كتاب موقع ومثبت وفقا 
صــول، رشط ان يربز املغــرتب اللبناين  ل
بطاقة هوية لبنانيــة أو اخراج قيد لبناين 
أو جواز ســفر لبناين وبطاقــة إقامة يف 
البلد األجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر 
أجنبي أو جواز سفر لبناين ممهور بتأشرة 
جــازة عمــل، أو رخصة قيادة  هجرة أو ب

أجنبية«.
وطلــب بــو حبيــب مــن »كل البعثات 
الديبلوماســية اللبنانيــة املعنيــة تكثيف 

الجهود لحث املغرتبني عىل التسجيل«.

مـــــو  ــا: مـــــلـــــتـــــ ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ ــ ــط ــ ــ ــري ــ ــ ــر ب ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ
ــي ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة دعــــــــم الــــجــــيــــش الـ ــ ــلـ ــ ـ ــوا ــ مـ

زار الســفر الربيطاين لــدى لبنان ايان 
كوالر وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بو 
حبيب، يف زيارة تعارف، اســتف خاللها 
السفر عن »اولويات الحكومة واالصالحات 

لالنتخابات«. والتحضرات 
بني  الثنائية  للعالقــات  عرض  جرى  كام 

البلدين.

والتقى الســفر الربيطاين، وزير الدفاع 
الوطني موريس ســليم، وتــم خالل اللقاء 
لبنان واململكة  الثنايئ بــني  التعاون  عرض 

املتحدة.
»التزام  عــىل  الربيطاين  الســفر  وأكد 
اململكــة املتحــدة مبواصلة دعــم الجيش 

اللبناين«.

املــرفــأ  تفجير  فــي  والحقيقة  الــعــدالــة  ــدي:  رشــ
أكدت منسقة األمم املتحدة يف لبنان نجاة 
رشدي عرب حسابها عىل »تويرت«، »أن هناك 
حاجة ماســة لتحقيق مستقل وحيادي يف 
تفجر مرفأ بــروت«، مضيفــة »ال بد من 
تحقيق العدالة ولعائالت ضحايا انفجار مرفأ 

بروت الحق يف معرفة الحقيقة«.
من جهة ثانيــة، زارت املنســقة املقيمة 

مم املتحدة يف لبنان بعد ظهر أمس، وزير  ل
الداخلية والبلديات القايض بسام مولوي يف 
مكتبه، وتم تداول أوضاع لبنان واملنطقة. كام 
جرى البحث يف سبل تعزيز التعاون بني االمم 
املتحــدة ووزارة الداخلية والبلديات خصوصا 
لجهة رضورة استمرار دعم الوزارة العمل مع 

البلديات يف ظل التحديات التي تواجهها.

وخـــارجـــيـــا ــا  ــيـ ــلـ داخـ ــا  ــي ــب شــع ــا  ــب ــطــل م كـــونـــهـــا  املـــقـــبـــل  ار   2 ــي  ــ ف الـــنـــيـــابـــيـــة  اإلنـــتـــخـــابـــات 
ـــــّق لــهــم ــن  ــي ــم ــي ــق ـــيـــر امل ــــــــوات  ّ وأ ــ ــ ــح ــ ــن عـــلـــى امل ــي ــرب ــت ــ ــم ــل ــة ل ــّتـ ــسـ ــاء الـــــنـــــّواب الـ ــ ــ ــ إل

دوليل بشعالين

تحرص بعــض القوى واألحزاب السياســية عىل إجراء 
اإلنتخابــات النيابية يف مواعيدها الدســتورية، يف حني 
تحــاول أحزاب أخــرى العمل عــىل إلغاء حــّق اللبنانيني 
املغرتبــني يف اقرتاع 6 نّواب جدد للقاّرات الســّت، عىل ما 
ينــّص عليه القانــون اإلنتخايب الحايل الــذي جرت عىل 
أساســه الدورة اإلنتخابية املاضية يف العام 2018. فضالً 
عن منعهــم من انتخاب الـ 128 نائباً فيام األســباب التي 
تعطى هي لوجيســتية وتقنية كون لبنان غر قادر حالياً 
عىل تحّمــل نفقاتها، عىل ما يجري الرتويــج له. غر أّن 
اللتني  والبلديات  والداخليــة  واملغرتبني،  الخارجية  وزاريت 
شــكّلتا لجنة مشــرتكة لتطبيق تفاصيل أحــكام الفصل 
الحادي عرش من قانــون اإلنتخاب الذي ينّص عىل »اقرتاع 
اللبنانيني غر املقيمني عــىل األرايض اللبنانية« )من املادة 
111 اىل املادة 123(، أكّدتا انطــالق عملهام يف التحضر 
اللبنانيني غر  باقرتاع  املتعلّقة  والتنظيمية  اإلدارية  مور  ل
املقيمــني، فضالً عن املقيمني وفق ما ينــّص عليه القانون 

الحايل.
تتعلّق  اإلنتخابات  اليوم حول هــذه  أســئلة عّدة تطرح 
مكانيــة إلغاء اإلنتخابات برّمتهــا، مروراً بالقانون  أّوالً ب
مكانية تعديله أو تعديل بعض بنوده،  اإلنتخايب نفســه وب
وصوالً اىل انتخابات اللبنانيني املغرتبني ترّشــحاً واقرتاعاً، 
فضالً عن عملية انتخاب 6 نّواب لهم يف القاّرات الســّت، 
التي ينّص عليهــا القانون الحايل ومل يجــر تطبيقها يف 
الدورة  التأكيد عــىل تنفيذها يف  الدورة املاضية، بل جرى 
الالحقة )أي يف انتخابات العام املقبل 2022(. فهل ســيتّم 
تأجيل أو إلغاء اإلنتخابات املقّررة يف الربيع املقبل، أو سيتّم 
تقريب موعدها اىل ما قبل شــهر رمضان، أم ستجرى يف 
لبنان مع حرمان لبنانيي الخــارج من حّقهم يف اإلقرتاع، 
وماذا عن املهل املحّددة وعــدم إمكانية تخطّيها إال وفق ما 

القانون؟! عليه  ينّص 
الحالية  الحكومة  بأّن  أكّدت  أوساط ديبلوماسية مطّلعة 
تعمل عىل أساس أّن اإلنتخابات سوف تجري يف مواعيدها 
جرائها وليس  الدستورية بشــكل مبديئ، وهي متمّسكة ب
هناك أي نّيــة لتأجيلهــا أو إلغائها كونها مطلب شــعبيا 
داخليــا وخارجيا، قبل أن يكــون مطلب دويل يدخل ضمن 
الرئيس نجيب  اإلصالحــات املطلوبة من قبــل حكومــة 
ميقايت الحالية. وقالت بأّن مجلس النّواب الذي يضّم الكتل 

النيابيــة كافة هو الذي يقوم مبهّمــة الترشيع، وبالطبع 
ســوف يتّم طرح كّل املواضيع املقرتحة من تعديل القانون 
اإلنتخــايب الحــايل، اىل موضوع انتخــاب اللبنانيني غر 
املقيمني للنّواب الستة وما اىل ذلك. فيام الحكومة كسلطة 
تنفيذية تنّفذ ما يتخذه املجلس النيايب، عىل ما شــّدد عليه 
ميقــايت بعد لقائه الثالثاء رئيس مجلس النّواب نبيه بّري. 
ونفت أن يكون هناك أي عوائق لوجيســتية تحول دون 
إجراء اإلنتخابات يف دول الخارج، ســيام وأّن هذه األخرة 
العملية االنتخابيــة يف موعدها قد  جــراء  التي تطالب ب
أبــدت رغبتها مبســاعدة لبنان عىل تنظيمها ســيام وأّن 
اليوم يحــول دون قدرته عىل  املتــأزّم  وضعه اإلقتصادي 
ّن هذا املوضوع  إنفــاق مبالغ كبرة عليهــا. وبالطبع فــ
الدويل لدعم لبنان، كونه أحد  سيوضع عىل طاولة املؤمتر 
أبرز عناوين اإلصــالح والتغير املطلوب يف البالد. وذكّرت 
اللبنانيني غر املقيمــني حصلت يف  بأّن عمليــة اقــرتاع 
الدورة املاضية بشكل شــّفاف جّداً، إذ جرى نقلها مبارشًة 
من األقالم التي اســتحدثت يف جميــع دول العامل التي تّم 
التســجيل املقرتعني فيها، بواسطة شاشة عمالقة وضعت 
يف وزارة الخارجية واملغرتبني. ومل تحدث آنذاك أي مشاكل 
ال يف تسجيل املقرتعني، وال يف القوائم اإلنتخابية، وال يف 
تحديد أقالم اإلقــرتاع أو هيئاتها وال يف عملية اإلقرتاع، أو 
يف إحصاء األوراق وتوزيعهــا، ويف إيداع املغلّفات وباقي 
املستندات اإلنتخابية اىل مرصف لبنان عرب وزارة الخارجية 

واملغرتبني.
وعاّم يجري التداول به عن إمكانية إلغاء ترّشح واقرتاع 
اللبنانيني غر املقيمني للنّواب السّتة، أي مبعّدل نائب واحد 
عن كّل قاّرة، عىل ما ينّص عليه القانون اإلنتخايب الحايل، 
أوضحت األوســاط نفسها أّن الكتل النيابية التي ال تريد أن 
يجري انتخاب هؤالء، كونها ترفــض أن يصار اىل انتخاب 
سّتة نّواب من الطوائف السّت األساسية يف البالد. فاملادة 
112 من القانون تنّص عىل أّن هذه املقاعد تحّدد بالتساوي 
يًتخذ يف مجلس  ما بني املســيحيني واملسلمني مبرســوم 
الــوزراء. غر أّن مثل هذا األمر ال جــدوى منه، من وجهة 
نظــر األحزاب الرافضة، كام أّن عدم التوافق عىل تقســيم 
هذه املقاعد ســيجعل املادة 122 تعلّق هذه املّرة أيضاً، عىل 
الــدورة املاضية، مع إمكانية شــطبها  غرار ما جرى يف 
برّمتها مــن القانون، وعدم اإلشــارة اىل رضورة إجرائها 
يف الــدورة الالحقة، إذا ما وجد املجلس النيايب أن ال فائدة 

منها.

مكانية  ب يتعلّــق  وفيام 
اللبنانيني  حــّق  »تطيــر« 
انتخاب  يف  املقيمــني  غر 
ألســباب  نائباً   128 الـــ 
ولوجيســتية،  تنظيميــة 
إذ يخــىش من عــدم لجم 
لصالح  ومعرفة  أصواتهم، 
من ميكــن أن تصّب، لفتت 
األوساط نفسها اىل أّن هذا 
أن ينتزع من  الحّق ال ميكن 
وأّن  خصوصاً  اللبنانيــني، 
نســبة كبرة من املواطنني 
قد غــادرت اىل الخارج مع 
اإلقتصادية  األزمــة  تفاقم 
ولهذه  األخــرة،  واملاليــة 
العملية  مامرسة  يف  الحّق 
كانت،  أينام  الدميوقراطية 
مثــل اللبنانيــني املقيمني، 
وعىل غرار مــا يحصل يف 

أراضيه.  بالنســبة ملواطني دول أخرى يقيمون عىل  لبنان 
نّه من حــّق املغرتبني أو املنترشين يف دول الخارج  كذلك ف
منذ عقود وأجيال، مامرســة حّقهم الدســتوري هذا، وإن 
كان هؤالء ال يبدون اإلهتامم الكبر بانتخاب نّواب الداخل.  
وأشارت اىل أّن الدورة اإلنتخابية املاضية، شهدت تسجيل 
نحو 82900 لبناين يف 39 دولة يف العامل للمشــاركة يف 
اإلنتخابات، مــن أصل مليون يحملون الجنســية اللبنانية 
ويحّق لثلثيهم اإلقرتاع. وقد اقــرتع منهم نحو 46800 أي 
نتخاب،  6  من إجاميل عدد املســّجلني ل ما نســبته 4
2  من إجاميل املقرتعــني اللبنانيني.  وما نســبته نحو 
مع العلم أّن عــدد اللبنانيني املتحّدرين مــن أصول لبنانية 
يف دول الخــارج يقّدر بني 12 و14 مليونــاً غر أّن غالبية 
هؤالء ال يقومــون باإلجراءات اإلدارية الســتصدار أوراق 
هوياتهم اللبنانية. علامً بأّن الوزير األســبق جربان باسيل 
قد عقد مؤمترات طاقــة إغرتابية عّدة يف الداخل والخارج 
لتشــجيع اللبنانيني من الذين يســتحّقونها عىل الحصول 

اللبنانية. الجنسية  عىل 
ّن القوى املتمّســكة بانتخــاب اللبنانيني غر  ولهــذا، ف
املقيمني متّني النفس، عىل عّقبت األوساط عينها، بأن يصل 
عدد املنتخبني منهم خالل الــدورة املقبلة اىل أكرث 300 ألف 

ناخب، ما من شــأنه منحها عدد مقاعــد إضافية، أو عىل 
األقّل حفاظها عىل عدد املقاعد نفســه. يف حني أّن األحزاب 
نّها تخىش من عدم إمكانية  التي ترفض انتخاب هــؤالء ف
ضبط هذه االصوات، وميل اللبنانيني الذين غادروا لبنان بعد 
ما وصل اليه من انهيار، بالتــايل اىل انتخاب وجوه جديدة 
مســتقلّة قادرة عىل إحداث التغير يف الحياة السياســية، 
وعدم إعــادة الوجوه ذاتها. علامً بأّن مهلة التســجيل لغر 
املقيمني تبــدأ يف األول من ترشين املقبــل وتنتهي يف 20 
ترشين الثاين املقبل. ولهذا عىل جميع اللبنانيني املقيمني يف 
يعاً اىل التسجيل،  الخارج والراغبني يف اإلنتخاب اللجوء 
بحســب األصول املعتمدة، لعدم فقدان هــذا الحّق، ومن ثّم 
انتظار ما سيتخذه مجلس النّواب من قوانني يف هذا السياق.  
وعن إمكانيــة تقريب موعد اإلنتخابــات املقبلة اىل آذار 
املقبل، ذكــرت بأّن األمــر يتعلّق بتزامن شــهر رمضان مع 
ّن مســألة تقريبها أسبوعاً أو عرشة ايّام ال  موعدها، ولهذا ف
يؤثّر عىل مجرياتها. وأكّدت أنّها ســتحصل عىل األرجح يف 
27 آذار املقبل وأّن هذا األمر ال يــؤّدي اىل اإلطاحة بانتخاب 
غر املقيمني بأي شــكل من األشكال، إذ ميكن القيام بتعديل 
قانــوين يتخذ يف مجلس الوزراء، يحرص عىل اتباع القوانني 
النافذة واحرتام املهل الدســتورية، كام عــىل متكّن جميع 

الناخبني من مامرسة حّقهم الدميوقراطي. 

يير ومطلب دولي االنتخابات النيابية في موعدها كحاجة لبنانية للت
فوفه في تحالفات ومرشحين تحضيرا لها عبي« ينظم  »الحرا ال

كامل ذبيان

يف  يدخــل  لبنــان  بــدأ 
لالنتخابــات  التحضــرات 
موعدهــا  التــي  النيابيــة 
الدســتوري والقانوين يف 8 
ايار املقبل اال ان وزير الداخلية 
الجديد بسام مولوي اعلن عن 
تاريــخ 27 اذار القادم موعدا 
لدى الطوائف اال سالمية بدء 

شهر رمضان.
وهذا االستحقاق االنتخايب 
يتزامن معه موعد االنتخابات 
التي  البلديــة واالختياريــة 
ســتؤجل وفق ما اعلن رئيس 
الن  ميقايت  نجيب  الحكومة 
النيابية  الرتكيز سيكون عىل 
التي ستتشكل بها السلطة التي 

يأمل ما ينتجــه املجتمع املدين عىل مختلف الهيئات 
والتسميات التي ســتظلله ان يحدث خرقا يف هذه 
االنتخابات بعد حراك شعبي بدأ قبل عامني ضد الطبقة 
السياسية الحاكمة والفاسدة كام يؤكد ناشطون يف 
الحراك وبدأت مجموعات منهم تنظيم نفسها استعدادا 
النتخابات يرى متحمســون يف هذا الحراك بانها لن 
تكون كسابقاتها لجهة املشــاركة التي ستدفع مبا 
يسمى »جمهور الكنبة« اي من يجلسون يف منازلهم 
وال يقومون بواجباتهم يف التغير يف اثناء االنتخابات 
التي تكرر النتائج ذاتهــا منذ عقود اال بعض التبديل 
القليل الذي حدث مع تغير يف الظروف السياســية 
الداخلية املرتبطة بعوامل خارجية اقليمية ودولية اذ 
تبدلت القوى السياسية داخل الطائفة الشيعية لصالح 
ثنائية حركة »امــل« و»حزب الله« منذ ما بعد اتفاق 
الطائف ويف الطائفة املسيحية لصالح »التيار الوطني 
الحر« و»القوات اللبنانية« مع وجود سيايس وشعبي 

لحزب الكتائب و»تيار املردة« ومسيحيني مستقلني.

ويف داخل الطائفة السنية استحوذت »الحريرية 
السياسية« عىل موقع القرار فيها لكنها مل تعد احادية 
بل يشاركها »اللقاء التشاوري« لنواب سنية والرئيس 
ميقايت حيث مل يحصــل تبديل يف الطائفة الدرزية 
التي يبقى فيها االقوى الحزب التقدمي االشــرتايك، 
الذي ميلك مقاعد نيابية ،وان النائب انور الخليل ليس 
ن االنتخابات النيابية ستجري يف  بعيدا عنه.لذلك ف
موعدها وهي مطلب دويل ايضــا وتحديدا امريك 
وفرن خصوصا واورويب ومن االمم املتحدة عموما 
اذ يأمل املتجمع الدويل حصول تغير يف داخل الرتكيبة 
النيابية الحاكمة يف لبنان منذ عقود ويتهمها بالفساد 
تشر مصادر ديبلوماسية بأن هذه االنتخابات لن يبدل 
احد يف موعدها وال يوجد اي مربر ما مينع حصولها 
كام حصل يف العام 2013 تحت ذرائع امنية واخرى 
تقنيــة اىل ان حصلت يف العام 2018 بعد تعديل يف 

قانونها واعتامد النسبية.
فالداخل اللبناين ال ســيام من قــواه التغيرية 
ال سيام يف صفوف الشــباب الذين كانوا محريك 

انطالقتها  مــع  »الثــورة« 
لهــم مصلحــة يف حصول 
ملن  وسيتصدون  االنتخابات 
يحــاول التفكر يف تاجيلها 
سيايس  ناشــط  يقول  كام 
يف الحراك والذي يكشف عن 
تحالفات  اقامت  مجموعات 
وبدأت بوضع اسامء املرشحني 
املشــاركة  يف  عازمة  وهي 
التخوف  باالنتخابــات حيث 
من ان لغم مشاركة املغرتبني 
ســواء اقرتاعا او ترشيحا قد 
يفجرها وفق ما بدأ التداول به 
حول خالف عىل هذا املوضوع 
بني من هو مرص عىل تطبيق 
الوطني  »كالتيــار  القانون 
الحر« ومنهم من يطلب تعليق 
العمل بهذه املادة من القانون 
ريثام تصبح الظروف متوفرة ليشــارك ممثلون عن 

االغرتاب يف مجلس النواب.
فحصول االنتخابات النيابية ســيكون يف املوعد 
الذي قررته الحكومة، والذي بارشت وزارتا الداخلية 
والخارجيــة التحضر لها لوجســتيا يف الحكومة 
الســابقة وان وزيري الداخلية والخارجية مولوي و 
عبدالله بو حبيب اجتمعا للتنسيق بني الوزارتني وبورش 
البحث يف كيفيةاالرشاف عىل ا النتخابات التي اعلنها 
من الدورة الســابقة القايض نديم عبدامللك واحرزت 

نجاحا وفق االمكانات املتاحة.
ان االصالحات واالنتخابات النيابية هام مطلبان 
دوليان كام حاجة اللبنانيني اليهام النقاذ لبنان من 
ازماته املتعددة والتي هي امتحان ملن يرفعون لواء 
التغير ويخرجون بشــعارات عليهم ان يطبقوها 
الن الشعب اللبناين التواق اىل التغير والذي عليه 
ان ميارسه يتوقف عليه االختيار بني من هو االنزه 

واالكفأ واالجدر بأن ميثله.



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

 1 كل ذكــرى تعرب بنا من دون عــربة فاعلة يف 
ارتقائنا هي عبور مجاين يف الزمن .مناســبة الكالم 
ما كان من احتفال« القوميني«، يف االسبوع املايض، 
بذكــرى العملية البطولية، عملية الوينبي الشــهرة، 
التي نفذهــا الخالد، خالد علوان. من اجل ان ال يكون 
التاريخ مجرد خرب احتفايل رتيب، نســأل : كم رفيقا 
مــن املحتفلني، امــس وما قبله وما بعــد، يعرف ان 
ن تلك العمليــة  الفاتحة كتاب مجد املقاومة، كان 
اغتيــال بطلها عىل أيدي »يهــود الداخل«؟ االحتفال 
بالذكــرى، عند الذين ال يقصــدون يف الحياة لعبا، ال 
يستقيم فنستويف العربة منه اال: أ برتسيخ   ما اتاه 
خالد نهجا وقــدوة يف أجيالنا املتعاقبة  ب  بجالء 
حيثيــات استشــهاد خالد وجالء حيثيات الســكوت 
عىل جرمية اغتياله وســواه مــن رفقائه. من دون 
ذلك يكون املحتفلون قد احــــتفلوا ببدل عن ضائع، 
احتفلوا بحالهــم، بغيابهم عن واجــب، ال مير عليه 
الزمن. خالد علوان نهج علينا اعــادة احيائه فتثبيته 
يف نفــوس ناشــئتنا. خالد علون شــهيد مل يقتص 
املحتفلــون بذكراه، منذ استشــهاده حتى امس، من 
قاتليه... فعــىل من ومبن كنا، وما زلنا، نحتفل يا كل 

؟ املحتفلني 
2 فاســدون، فاســدون ولن يتغر حكم الحارض 
وحكــم االيت عليكم بكل ما تســتحقون من صنوف 

اللعنات.
 لــن تتغر أحكام التاريخ متى اســتفاق حراســه 
مــن غيبوبتهم، حتى ولو نجحتــم بابعاد البيطار عن 

الصارخات. بالبينات  كبائركم  كشف 
يتســلح  ارهاب  من  افظــع  ارهاب  مــن  ليس   3
بالدين. يتذرع ويتدرع بــه، مبعتقد اقامة حكم الله، 
او مبعتقد ان الله قد وعد بأن تكون ارض ارض شعب 
افاق، ال حق  أرضــه لجامعة من شــذاذ  متجذر يف 
لهــا اال باطل اعتقادها بأوهــام دينها. أي اله هؤالء 

يعبدون؟  دين  وامثالهم، يف غر 
4 ال يعتقــدن ذو ارث، مهام عظم، أن االرث يعصم 
صاحبه من غدر الــــدهر، من زلــة القدم واالنزالق 
عىل موز حلفاء املواســم، وثعالــب الكروم واملغانم. 
عىل أية حال، االرث اثنــان: ارث تحميه فيحميك، فال 
 ، يشــيع وال يضيع. وارث تحوم حوله نواظر الكوا
تنتظــر ان يبدل الحــراس نوبتهــم، لتنقض وتحمل 

وتغادر....

كلامت يف زمن الغربة

االربعاء 29 أيلول 2021

وتــــــرأ  واراً  الـــتـــقـــى  الـــــراعـــــي 
ــة  ــّي ــك ــي ــول ــا ــك ــاً لـــلـــمـــدار ال ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ

اســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي بعد ظهر امــــس، يف الصــــرح البــطريريك يف 
بكريك، رئيس حزب الوطنيــني األحرار كميل شمعون يرافقه 
الرئيس الســابق للحزب دوري شمعون ونائب الرئيس روبر 

خوري.
بعد اللقاء، قــال رئيس األحرار: »زيارتنــا إلطالع غبطته 
عىل تفاصيل املــرشوع الذي أطلقناه والــذي باركه غبطته 
والقائم عــىل محاولة توحيد صفــوف املعارضة يك نبقى 
صوتا واحدا، واليوم ستنطلق الجبهة السيادية الهادفة إلنقاذ 
لبنان واملكونة من السياديني يف لبنان ومن عدة أحزاب وعدة 
وجوه من الثورة، والتي تهدف للعمل عىل حياد لبنان وتحقيق 

سيادته ».
وكان الراعي التقى صباحــا نقيب املعلمني رودولف عبود، 

وعرض معه للواقع الرتبوي وملطالب املعلمني. 
ثم تــرأس اجتامعا موســعا للمــدارس الكاثوليكية ضم 
مطارنة ورؤساء عامني ورئيسات عامات للبحث يف الشؤون 

الرتبوية. 

ــاكــل  ــع عــــــود عـــلـــى مــ ــلـ ــا اطـ ــيـ فـ
ــا الـــطـــاقـــة وكـــيـــفـــيـــة تــحــســيــنــه  ــ ــط ــ ق

إســتقبل مرتوبوليت بروت وتوابعها للروم االرثوذكس 
املطــران الياس عــوده، وزير الطاقة وامليــاه وليد فياض 
الذي قال بعــد الزيارة: »جئت ألضع املطران يف جو املعاناة 
واملشــاكل الصعبة التي يعاين منهــا قطاع الطاقة، وكيف 
سنعــــمل من أجل تحســني هذا الوضــع، ألن هدفنا يف 
الدرجة األوىل تأمني تغذية إضافية لشــبكة كهرباء لبنان 
مبا يســمح للناس أن يحصلوا عىل الكهرباء أكرث وبكلفة 
أقل مــن كلفة املولــدات الخاصة التــي يتكبدونها اليوم. 
وكانت الجلــــسة مفيــدة وغنية وقــد طاولت أكرث من 

املتوقع«.
وختم »سمعت من سيدنا أفكارا بناءة وسنبني عليها حتى 
نقوم بهذا القطاع ونقوم بدورنا الذي ســيكون صعبا، لكننا 

نأمل أن ننجح يف العمل باتجاه تحسني الوضع«. 

بوضع   ــدء  ــب ال الــحــكــومــة  : عــلــى  هــاشــم 
ّية املعي مــات  األ ــّدة  من  للحّد  الحلول 

شدد النائب قاسم هاشــم يف ترصيح بعد جولة ولقاءات 
له يف منطقة مرجــــعيون وحاصبيا، عــىل »رضورة ان 
يالء القضايا املعيشية والحياتية  تبدأ الحكومة جلســاتها ب
يعة  االولوية يف مناقشــاتها لتضع الحلول واملعالجات ال
للتخــــفيف عن كاهل املواطنــــني وابعاد مــظاهر الذل 
يعــا وتأمني املتطلبات  واالهانة التــي ينبغي ان تختفي 
الحياتية للبــــنانيني حــــيث يعانون من حــدة االزمات 
املعيشية، ولذلك فالبطاقة التموينية هي احد عوامل املساعدة 
التي يجب ان ال يطول انتظارها وتصحيح االجور مبا يتوافق 
مع االنهيــار الحاصل لتحســني قدرة النــاس عىل العيش 

بكرامة«.
اضــاف »امام الحكومة تحديات كثــرة العادة بناء الثقة 
والبدء  التدهور  لتســتطيع وقــف  اتجاهاتها  املطلوبة بكل 
باالنقــاذ الذي يحتاج اىل تكاتف وطني بعيدا عن حســابات 
تحقيق االرباح الطائفية والحزبية، لذلك املطلوب االســتقرار 
والتحيل بالحكمة والوعي الوطني ومقاربة القضايا وامللفات 
من زاوية حامية الوطن وتحصينه يك نستطيع تجاوز املحنة 

التي تواجه البالد والعباد«.

و مستقبالً فيا

فاطمة شكر

كربت األزمات يف لبنان واســتفحلت، صارت أشــبه 
بعمــالق ابتلع الوطن، ال أموال مــع الناس، ال وظائف 
ومزيد من العاطلني عن العمــل، ورواتب مل تعد تكفي 

للعيش مع انهيار اللرة اللبنانية أمام الدوالر.
مشــهد الطوابر الذي اجتاح لبنان مــن أقصاه اىل 
أقصاه طيلة األشهر املاضية خف أمام املحطات ال ليشء 
فقط ألن أســعار املحروقات إرتفع بشــكل جنوين بعد 
رفع الدعم من قبل الحكومة فلم يعد املواطن قادراً عىل 
رشاء البنزين وبات أمام خيارين إما أن يشــرتي البنزين 
لســيارته وإما أن يشــرتي ربطة الخبز التي سيصبح 
سعرها خياليا أيضاً يف املســتقبل القريب. يف الشكل 
عة  بــدأت حكومة الرئيس نجيب ميقــايت العمل وب
قياســية لكن دون تقدم ملحو  واأليام القليلة املقبلة 
ستحدد ما إذا كانت هذه الحكومة سرتسب يف إمتحانها 

املصري أو ستنجح ولو ع »الحفة«. 
يف هذه األثناء يســتمر توزيع  املازوت اإليراين الذي 
مل يكــن عرثة أمام أحد يف لبنان  ســوى ملــن قرر أن 
ينصب نفســه عامالً أو موظفاً  عند اإلدارة األمركية 
والســعودية التي مل تبد حتى هــذه اللحظة أي تجاوب 
مع حكومة الرئيس ميقــايت. ال يهتم املواطن اللبناين 
اىل مصدر املازوت الذي خفف وســيخفف آالمه التي مل 
تعد تحتمل، هو تنفس الصعداء قليالً بسبب هذه املادة  
التي وزعت بطريقة مدروســة ومن دون أية موانع أو 
حواجز، أما أصحاب النفوذ واملتبجحون والذين يرصون 
عىل الرثثرة مل يتقدموا خطوًة اىل األمام يف مساعدة أو 
حتى تقديم يشء بسيط للناس، حتى الدول التي احتموا 
بها وكرسوا أنفسهم عامالً لها مل تقدم شيئاً لهم سوى 

اإلمالءات التي يفرضونها عليهم. 
أما زيارة ميقايت اىل فرنســا  والتي حملت العديد من 
الفرنسية  للدولة  الشــكر  تقديم  األبعاد ويف مقدمتها 
ورئيســها لناحية بث الجو اإليجايب والدعم للبنان بعد 
إنفجار مرفأ بــروت يف الرابع من آب واملبادرة لحلحلة 
املأزق السيايس وتشــكيل الحكومة إضافة اىل تقديم 

املساعدات التي ربطتها باإلصالح .
ن املساعدات التي سوف تقدم للبنان  ويف املعلومات ف
ال زالــت مرشوطة باإلصالحــات ويف كيفية امتامها 
عة املطلوبة،  ويف حال قدمت بعض املســاعدات  بال
نها ستكون ضئيلة وبالقطارة ومرشوطة حتى موعد  ف
اإلنتخابات النيابية املقــررة يف الربيع املقبل من العام 
2022 . وتضيف املعلومات أن فرنســا تنتظر اإلنتخابات 
الربملانية ونتائجها والخارطة السياســية الجديدة التي 

سرتســم شــكل لبنان وتوجهاته وذلك سيحدد حجم 
املساعدة التي ســتقدم له،  وعىل الرغم من حثها بعض 
الــدول العربية عىل مســاعدة لبنان إال أنها تســتثني 
الســعودية من ذلك،  وال يخفى عىل أحد أن السعودية 
قادرة عــىل الضغط عىل دول الخليــج العريب األخرى 

ومنعها من تقديم املساعدات للبنان. 
عىل مقلب آخر قدمت  بعض الدول مشاريع من أجل 
إنقاذ لبنان وتأمني وظائف للبنانيني بعد أن وصلت الدولة 
الكامل ومن ضمنها  العجز واإلنهيــار  اللبنانية ملرحلة 
الصني التي كانت واحدًة من الدول التي قدمت مشــاريع 
للبنانيني بنفس كلفة  تطبيق املشــاريع التي وردت يف 
مؤمتر »سيدر« الذي عقد يف باريس يف نيسان 2018، 
والذي يهدف إىل تعزيز اقتصاد البالد عرب تقديم قروض 
11 مليار دوالر إلقامة  ة بقيمة إجاملية تبلــغ 8 مي

مشاريع استثامرية.
 كل هذه املشــاريع والعروضــات التي قدمتها بعض 
الدول للبنــان مل تلق أي تجاوب وال تزال الدولة اللبنانية 

تتحا التعاون معها و ال يزال الخوف سيد املوقف.
و تشــر املعلومات اىل أن الصــني قدمــت النموذج 
األول ملساعدة لبنان  وهو عبارة عن تعاون بني الدولتني 
وتحويل لبنان اىل رشيك اســرتاتيجي و التفاوض معه 
للقيام باستثامرات ضخمة من 3 اىل  سنوات لكن هذا 

الطرح مل تتوفر رشوطه ألسباب عديدة. 
أما النموذج الثاين كان يق بتأمني رشكات مملوكة 
من الدولة و ارسال رشكات عمالقة من الصني وتلزميها 
املشاريع و بالتايل تأمني  وظائف للبنانيني عىل أن تصل 
العاملة اللبنانيــة اىل 80  أما املشــاريع فهي تدخل 
النفايات وإقامة  يف ســياق تأمني الكهرباء ومعالجة 
مشــاريع البنى التحتية التي تدخل يف ســياق تشييد 
أنفاق وجسور يف مناطق البقاع والجنوب لكن كل يشء 
توقف عقب اســتقالة حكومة حســان دياب بعد 4 آب 

تاريخ إنفجار مرفأ بروت. 
وبهذا تكون الدولة املنهارة قــد أقفلت باباً من أبواب 
اإلستثامر يف لبنان من أجل نهوضه خوفاً من العقوبات 

أو حتى تطبيقاً ألجندات امركية.
وهل وضعت الحكومة خطــط إصالحية من أجل أن 
تحصل عىل املساعدات واملشــاريع التي وعدت بها من 
قبل فرنســا أم أن هذه الخطط ستبقى عىل الورق ولن 

تطبق! 
ما أن تكون  حكومة الرئيس نجيب ميقايت متعاونة  ف
ومتكاتفة من أجل وقف النزف يف الدولة ووضع حلول 
جذرية وانقاذية وإما أن ينهار البلد أكرث عندها ستنقلب 

الطاولة عىل الجميع 

ــــــة محاور … ــري انقســــــام عامودي للمســــــاعدات بين  ــ ــصـ ــ ــر املـ ــ ــي ــ ــظ ــ ــن ــ ــل ب ــ ــ ــص ــ ــ ــــــــي ات قــــــــردا
ــتــر  ــاو املــ ــ ــع ــ ــت ــ ــلـــى أهـــمـــّيـــة ال وشــــــدد عـ

تشــاور وزير االعالم جورج قرداحي هاتفيا مع نظره املرصي حسني 
زين يف الوضع االعالمي العريب والتعاون بني االعالمني اللبناين واملرصي. 

وساد االتصال جو من التفاهم حول القضايا التي تناولها التشاور. 
وشدد قرداحي عىل »التعاون املشرتك بني البلدين«، ومتنى عىل »الوزير 
املرصي اعطاء تعليامته ليبقى اســتخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي 
نايل ســات متاحا خصوصا يف ظل الضائقة املالية التي تحول دون سداد 

االشرتاكات التي تقارب النصف مليون دوالر.
وأبدى الوزير املرصي كل تجاوب، واكد لقرداحي انه سيعطي تعليامته 

بهذا الشان. 

ــن :  ــي ــحــس ــة أربـــعـــيـــن ال ــاســب ــن ــم ــ ب ــبـ ــد قـ ــمـ ـ أ
عــكــســي  ــل  ـ ــ فـ لـــلـــبـــنـــا  إضــــافــــي  ل  عـــــ أّي 

خاطب املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ احمد قبالن يف رسالة وجهها 
مبناســبة اربعني االمام الحســني، »االخــوة العــرب وبخاصة اإلخوة 
الخليجيني«، قائال: »إن عزل لبنان ليس لصالح العرب وال الخليج وال قضايا 
، ولذلك نصيحتي أن تتعاملوا  املنطقة، وأي عزل إضايف هو فشــل عك
مع لبنان بعني اإلخوة ال بعني واشــنطن وتــل أبيب، فلبنان منكم وفيكم، 
ا عىل مصالحها ال مصالحكــم، فال تتحولوا جزءا  وواشــنطن عينها دا
من خنق لبنان وترك إغاثته، ومن يربح لبنان يربح أكرب مفاصل املنطقة، 
وإغاثــة لبنان يف هذه الظروف التاريخية املريرة أكرب جائزة ملن يريد خر 

لبنان«.
ائيــل رش مطلق، وال محل لها  اما عىل املســتوى االقليمي، فقال: »ا
يف خريطة املنطقة، وســوريا رئة لبنان، والقدس وفلسطني حجر زاوية 
الحقوق االقليمية، واي حلف اقليمي فيــه تل ابيب هو كارثة، ولن يكون 

مبأمن عن الكوارث واالزمات«.

ــة  نـ ــوا ــمـ ــلـ فـــضـــل الــــلــــه دعــــــا الـــحـــكـــومـــة لـ
ـــــــــــ  ــن أولـــــــــويـــــــــات الـــــــنـــــــا واإل ــ ــيـ ــ بـ

دعا الســيد عيل فضل الله يف خالل درس التفســر القرآين الحكومة 
اللبنانية إىل »أن تعمل للتوازن بني ما هي متطلبات الناس الرضورية وبني 

التوجهات اإلصالحية«.
وشدد عىل »مراقبة الحكومة ومتابعتها يف هذه املرحلة الصعبة ليكون 

نشاطها استثنائيا يف فرتتها الزمنية املحددة«.
وختم »املرحلة دقيقة وصعبة، ونريد أن يكون نشاط الحكومة الجديدة 
ا يحمل أعباء ما  استثنائيا يف األشــهر املعدودة من حياتها، لتكون ج
قبلها ويفســح يف املجال ملا بعدها للبناء عليه، وهي تحتاج للمســاعدة 
واملراقبة ولخطاب هاد ومتوازن من كل القــوى الداخلية التي نأمل أن 
ت  اعاتها التي خ تظهر حرصها عىل البلد عىل حســاب مناكفاتها و

فيها الكثر من رصيدها ومل يربح فيها البلد«. 

مينى املقداد  

درجت العادة أن يقلق األهل إبّان العام 
الدرايس من تكاليف كثرة أولها وآخرها 
هاجس القسط الســنوي، بالتوازي مع 
جــودة التعليم ومســتلزماتها من كتب 
وقرطاســية، ويأيت موضوع النقل عىل 
أهميته تاليا يف هذه الورشة األكادميية 
السنوية فسعره كان مقدورا عليه بحّد 

. األق
ــا اليوم ومع رفــع الدعم ، ترأس  ّ  إ
النقل سّدة القرار، وأصبح صاحب الكلمة 
الفصل يف تحديد املدرسة التي سيختارها 
مبقدار  يتمثل  فاملعيــار  ألبنائهم،  األهل 
البيت واملدرســة، ومدى  املســافة بني 
تناسب كلفة النقل ضمن هذه املسافة مع 

ميزانية األهل املتأرجحة هبوطا.
ويف السياق، مل يعد نزوح الطالب من 

الخاصة إىل الرسمية أو إىل خاصة أخرى، يحصل بفعل القسط 
السنوي فحسب، بل بفعل كلفة النقل التي تضاهيه يف بعض 
املدراس، وإمكانية رفع البدل مع ارتفاع أسعار املحروقات بفعل 
تأرجح ســعر الرصف، أو بسبب تســعر بعض املدراس للنقل 

بالدوالر وهنا وقع املصيبة عىل األهل أعظم.

 النقل املدريس الخاص
من 0  إىل 400 ألف لرة شهرياً ! 

وسام ) 37 عاما أب لثالثة أوالد  موظف  ابنته طالبة يف 
مدرسة علامنية يف ضواحي بروت( قال لـ«الديار« إّن تكلفة 
النقل املدريس تبلغ هذا العــام مليونني و00 ألف لرة ، فيام 
بلغ العام املايض نحو 900 ألف لرة، إاّل أّن وســام كان يسجل 
إبنته يف نقل خاص بكلفة  0 ألف لرة شــهريا، ليصبح هذا 
العام 400 ألف لرة، أي مبعّدل 3 مليون و600 ألف لرة سنويا، 

لذلك قرر أن يتوىّل بنفسه نقل إبنته من واىل مدرستها.

 تحديد النقل رهن توفر البنزين ورفع الدعم 
3 عاما، أب لولدين  يف مدرســة خاصة يف  أما فــادي )
موظف( كان يرســل ولديه اىل املدرسة بباص نقل  طرابلس
خاص، إال أّن السائق أبلغه أن يرتيّث بتسجيل ولديه يف النقل، 
وأن يوصلهام بنفسه إىل املدرسة يف هذه الفرتة حتى يتوّفر 

البنزين  ويتحّدد السعر النهايئ له بعد رفع الدعم.

قة موصوفة   
4 عاما أم لطالبني يدرســان يف مدرســة  »أم محمــد ») 
إســالمية يف الضاحية الجنوبية( تتحّدث باستنكار وغضب 
عن الكلفــة املرتفعة للتعليم هذا العام  بــكّل جوانبه، وفيام 
خّص كلفة النقل املدريس فقد بلغت مليون لرة للفصل الواحد 
الذي يعادل 3 أشهر، ولكّنها قابلة لزيادة يحددها موقع املنزل 
وارتفاع سعر املحروقات وعدد طالب الباص، وهذا ما توقفت 
عنده »أم محمد« موضحة أنّه يف حال كان عدد الطالب قليال 
قة  يف منطقة معينة مثال سرتتفع الكلفة، وقالت:« هذا 
موصوفة«، واختارت عىل ذلك، أن توصل ولديها إىل املدرســة 

بسيارتها. 
أّمــا ) ثريّا أم لولدين 29 عاما( أخربت » الديار« أن قســط 
إبنها كان رمزيــا العام املايض وال يتعّدى املليون لرة متضّمنا 
كلفة النقل، كونه مســّجل  يف مدرسة شبه مجانّية، أّما يف 
هذا العام فقد حّددت املدرســة تكلفة النقــل وحده بنحو 3 
ماليني و00 ألف لرة والقســط أصبــح مليونني، فاضطرت 
ثريّا لنقل إبنها إىل مدرسة أخرى قريبة من منزلها، موضحة 
أّن املدرسة األوىل كانت بعيدة ما ســرتّب عليها تكلفة نقل 
مرتفعة، أمــا الثانية فهي قريبة  من املنزل ما خفف عنها من 

كلفة أجرة النقل. 

 املدارس: بني إلغاء النقل وتحرير سعره ! 

يشكّل مســتوى املدرسة عامالً أساســياً يف تحديد كلفة 
النقل فيها، فاملــدارس التي تصّنف فئــة أوىل يتجاوز نقلها 
بكثر املدارس األقل مستوى، وهذا ما يثر التساؤل ما إذا كان 
الوقود املستهلك يف باصات مدراس الفئة األوىل يختلف عنه 

يف املدراس الباقية!.
»الديار« تقّصت حول أســعار النقل املدريس وأحوال األهايل 
  » yc e de  art يف بعض املــدراس الخاصة. فمدرســة »
لغاء النقل املدريس هذا العام،  وأن تكون  الحدث إتخذت قرارها ب
هذه املهمة عىل عاتق األهل، نتيجة عدم توفر املحروقات بصفة 
مســتمرة، إضافة إىل العبء املادي املرتتــب عىل النقل والذي 

تتجاوز كلفته قيمة القسط املدريس.
أّما »إنرتناشونال سكول الكورة«  فقد سّعرت النقل املدريس 
 3 بالدوالر أو ما يعادله وفق ســعر الرصف اليومي بدءا من 0
حتى 00 دوالر سنويا. فيام يبلغ بدل النقل يف مدرسة الليسيه 

ناسيونال بعبدا، مليونا و00 ألف لرة.   
النقل املدريس يف مدرســة »الفريــر ّدده« يف طرابلس« 
2 ألف  37 ألف لرة شهريا، أي بني مليونني و 22 و  يرتاوح بني 
37 ألف لرة سنويا، عىل أّن فرق التسعرة بني  لرة  و 3 مليون و
املناطق، تثر عالمات إستفهام فاملسافة بينها ال تتعدى 200 أو 

300 م  والفارق مرتفع جدا مقارنة باملسافة املذكورة.
من جهتها حّددت املدرســة األنطونيــة الدولية كلفة النقل 
الســنوية مببلغ 600 ألف لرة قابلة للتعديل بحســب ســعر 
املحروقات يف لبنان، فيام أعلنت مدارس اإلميان اإلســالمية 
طرابلس عن رسم نقليات  التابعة لجمعية الرتبية اإلسالمية 
شهري ابتداء من 200 وصوال لـ 300 ألف لرة أي ما بني مليون 
و800 ألف لرة ومليونني و700 ألف لرة سنويا، إاّل أّن  املدرسة 
ضّمنت إعالنها مالحظة ختامية تقول فيها إن أسعار النقليات 

قابلة للزيادة والنقصان الحقا.

 معاير املدراس الخاص يف تحديد النقل 

مام ال شــّك فيه أن ارتفاع ســعر املحروقات يحّتم رفع بدل 
ا أن يتجاوز األخر الحّد األق يف بعض  ّ النقل املــدريس، إ
املــدراس، فهذا مبثابة جرمية بحق األهــايل الذين يتجّرعون 
األمرين لتعليم أبنائهم هذا العام. ما يفتح الباب للســؤال عن 

العوامل التي تتحكم بتحديد سعر النقل.
مدير مؤسســة تربوية خاصة يف ضواحي بروت أكّد يف 
إجابته لـ«الديار« أّن الهّم األســايس ملؤسســته هو مساندة 
األهل من دون تحقيق أرباح، وذلك لضامن إســتمرارية النقل 
الذي وصفه بالتحدي الكبر أمام األهل واملؤسسات، فمشكلة 
املحروقات وطنية، وحول احتســاب بدل النقل، لفت إىل وجود 
عــّدة عوامل تتحكم بذلــك، أهمها أســعار املحروقات، رواتب 

وغرها،  الباصــات  صيانة  الســائقني، 
بني  التكلفة  احتسبت  مؤسسته  إّن  وقال 
 12 3 و00 ألف لرة شــهريا  بسعر  0
ألف لرة لصفيحة املازوت،  مشــرا اىل 
ف  أّن البدل يتغّر تبعا للمكان وســعر 
الدوالر، الذي يعّد العبا أساسيا باملوضوع.  
ومن ناحية أخرى، أشــار إىل إقبال قّوي 
للتســجيل بالنقل املدريس عىل عكس ما 
كان متوقعا، ويعتقد أّن السبب هو رغبة 
األهل بأن تتحّمل املدرسة مسؤوليتها، أو 
لثقتهم بأن املؤسســة تستطيع أن تتدبر 

أمورها.

 الدويهي: األهل مرتوكون
يف مواجهة مع املدارس 

وبســؤال لجان األهل عــن موقفهم،  
املدارس  اتحاد لجان األهل يف  رأي عضو 
الخاصــة غالــب الدويهــي أّن القطاع 
الرتبوي مهمل من الدولة، واألهــايل مرتوكون يف مواجهة 
املدارس الخاصة التي متتلك الســلطة والقدرة عىل »تكسر« 
كلمتهم، الفتا إىل أنّه ال مجالــس تحكيمية تنصفهم، واصفا 
الوزارة بـ«الصــاّمء« ألنّها ال تســتمع لوجعهم، كام وتغّض 
الطرف عن الشــوائب املتواجــدة يف املوازنات، ومتّرر بعضها 
حتى لو مل تكن موقعة من لجان األهل وهذا مبثابة« فضيحة 

كربى« عىل حّد تعبره.
ويف معرض حديثه عن رضورة دعم القطاع الرتبوي، أشــار  
الدويهي إىل أّن ســبب مصائب الرتبية  يف لبنان يعود لســوء 
إدارة القطاع من الحكومات املتعاقبــة، ملمحا إىل أنّه قد فات 
الحكومــة أن تدعم القطاع ومحروقاته، متســائال عن حّصة 
الرتبية من مســتحقات لبنان من البنك الدويل التي تبلغ مليار 
13 مليــون دوالر، وإن كان هناك مــن خطة لدعمه يك ال  و

ّب آالف االطالب من مدراسهم. يت

 الحّل  بتأمني بنزين مدعوم للمدراس 

الدويهي عرض ملشــكلة النقل التي تطــال القطاعني العام 
هايل واألساتذة  والخاص بتفاصيلها ، وسأل:« كيف ميكن ل
تأمــني املحروقات، وكيف للمدرســة أن تحــّدد كلفة النقل 
باألخص أّن تســعرة املحروقات تتغّر أسبوعيا؟«، ولفت إىل 
أّن ذلك ممكــن يف حالة واحدة فقط، وهي أن يّتم التســعر 
وفقا لسعر صفيحة البنزين األسبوعي، ووفق املسافة وكمية 
املحروقات املســتهلكة، الفتا إىل أّن الصيانــة تفاقم بدورها 

الفاتورة عىل األهل. 
أّما الحل لهذه املشــكلة برأي الدويهــي يكون بتأمني بنزين 
مدعوم للمدراس، وموازنات شــفافة تنظر مــن لجان األهل 
وتراقب وتصحح من الوزارة، فضال عن إرسال منح وهبات من 
قبل األمم املتحدة واليونيســف كونها الجهات الوحيدة القادرة 
حاليــا عىل إنقاذ قطاعنا التعليمي، »فنحن يف انهيار شــامل 

ميكن أن يجعل التعليم يف لبنان حكرا عىل األغنياء  فقط«.
أسئلة كثرة تؤرق فكر األهل عىل سبيل: كيف سنوصل أبناءنا 
تلك ســيارة وال يسعنا تســجيلهم يف النقل؟   للمدراس، فال 
كيف سنؤمن البنزين لسيارتنا؟ هل ستنخفض كلفة النقل مع 
انخفاض سعر الدوالر؟ ما حجم عن زيادة القسط التي تنتظرنا؟  

كيف سنؤمن الكتب والقرطاسية والزي املدريس؟
بني الـ«ماذا؟« والـ« كيف؟«  ويف ظل غياب موضوع تأمني 
الوقود املدعوم من خطّة التعليــم الحضوري، أقلّه يك يتمكّن 
األساتذة والطاّلب من الوصول ملدراسهم،  يتلّقى األهل وحدهم 
الرضبة تلو األخرى، ويتصّدون لتعليم أبنائهم بـ«اللّحم الحّي« 
، يف وقت أصبح فيه التعليم حكرا عىل امليســورين ، فالطبقة 
الوسطى تالشت، وبعد أن خرّجت  ملجتمعها أجياال من املتعلّمني، 

بّني والعاطلني! الخوف اليوم أن تخّرج له أجياال من املت

ــل ــق ــن ــت ال ــ ــ ــ ــة أل ــ ــا ــ ــل مـــســـتـــمـــّر : مــــــــدار خ ــ ــ اف األهـ ــ ــ ــن ــ ــت ــل إســ ــس ــل ــس م
تـــــــــــي عــــلــــى ســــعــــر الــــــصــــــرف أعـــــظـــــم ! وأخـــــــــــر »دولـــــــــرتـــــــــه« وا
! شـــهـــريـــاً  ــرة  ــ ــي ــ ل ــ  ــ ــ أل ــى   ــ ــ إل مــــن   الــــخــــاص  املـــــدرســـــي  ــل  ــقـ ــنـ الـ
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ــ ــو مــواقــ وطــرائ ــامـ ــحـ ــقــضــاة واملـ ال
املحامي نارض كسبار

عىل اثر اهــداء كتايب الجديد »القــرارات الكربى الصادرة عن 
محكمة االستئناف املدنية يف بروت« اىل املحامية االستاذة كاتيا 

ميشال جحا  حيث كتبت لها:
اىل الزميلة العزيزة جداً االستاذة كاتيا ميشال جحا املحرتمة.

الكتكــوت الوفية املخلصة صاحبة القلب الطيب بطبيعتها ومن 
دون اي تصنع.

إبنة الكورة الخرضاء ارض املحبة والجامل والشعر واالدب. وإبنة 
الشاعر الكبر الدكتور ميشال جحا.

منــذ تخرجها من الجامعة اليســوعية، وهي متارس املحاماة 
بجدية وشفافية واحرتام ومناقبية.

تقــدس الصداقــة ومتجدها. فكيف مع اصدقــاء منذ عرشات 
السنني.

مهام كتبنا عنها نبقى مقرصين ملا تتمتع به من صفات مميزة. 
واقــدم لها هذا الكتاب يف عيد مولدهــا متمنياً لها دوام الصحة 
والفــرح والعافية والســعادة والتألق. عقبــال املية اغىل واحىل 

كتكوت.
أجابت االستاذة كاتيا ميشال جحا:

شــكرا لنقيب القلــوب وقلب املحامني، الصديــق العزيز نارض 
كســبار عىل تقدميــه يل كتابه الجديد، وهو بعنــوان »القرارات 
الكربى الصادرة عن محكمة االســتئناف املدنية يف بروت«. كيف 
ال وهو املخرضم بشؤون املحامني وشجونهم وهو الباحث القانوين 
املتمرس عىل مدى ســنني مبواضيع شــتى وله الفضل يف نرشها 
ووضعهــا يف متناول املحامني لالستشــهاد بهــا عند الرضورة. 
اشكرك صديقي وزمييل العزيز عىل هذا االهداء وعىل هذه الكلامت 

الصادقة النابعة من القلب. والتي اتت معايدة يل بعيد ميالدي.
عىل امل ان نهنئكم بالفوز املنتظر انشالله.

* * *

 الطريق االقرص 
عىل اثر صدور كتابيه القيمني:« كتاب املودات« و«اوراق مل تذهب 
بها الريح« للمحامي االديب سليم باسيال، قام باهدأ عدد كبر من 
أصدقائه ومحبيه، وكتــب لهم العبارة اآلتية:«كتايب واوراقي لك، 

طريقي االقرص اليك«.
سليم باسيال.

* * *

 علم وقانون يف جيبة البنطلون 

يروي املحامي الشــيخ صخر الهاشــم ان احد املحامني قال مرة 
للمحامــي االملعي عبدالله قرب ابن الكورة الخرضاء وهو قصر 

القامة، مامزحا:
 سوف اضعك يف جيبي

 فأجابه املحامي قرب قائال:
 ما يف مشــكلة...هيك بيصر يف علم وقانون يف جيبك اكرث 

من رأسك.
* * *

 الرباءة والتقمص والنيابة 

1 عاما عىل وفاة املحامي الكبر الشيخ بهيج  يف مناسبة مرور 
تقي الدين، كرمت نقابة املحامني يف بروت الشيخ بهيج يف لقاء 
200، وتواىل عىل الكالم  خطايب يف بيت املحامي بتاريخ 3/10/
الرئيس سليم الحص ومعايل النائب مخايل الضاهر ومعايل النائب 
املرحوم نرصي املعلوف ومعايل املحامي ميشال اده والنقيب سليم 
االســطا واملحامي ســليم عثامن، واملحامي نبيل عبدالله، وقدمت 

الخطباء املحامية امل تقي الدين فياض.
ويف كلمته عن املحامي الشــيخ بهيج تقي الدين، اثني الرئيس 
ســليم الحص عىل علم الشــيخ بهيج وجرأته وقوة االقناع لديه، 
واضاف ان احد املتهمني وقف مرة امام القايض وكان قد اوكل امر 

الدفاع عنه للمحامي الشيخ بهيج. فسأل القايض املتهم قائال:
  ماذا تطلب؟

 فأجابه املتهم:
 اطلب الرباءة

 فقال له القايض:
  اذا كنت بريئاً فلامذا اوكلت االســتاذ بهيج تقي الدين للدفاع 

عنك؟.
 اما املحامي الشــيخ مخايل الضاهر فقال ان الشيخ بهيج تقي 
الدين كان وجهاً مميزاً ومهامً ليس يف الطائفة الدرزية فحســب 

بل يف كل لبنان واضاف:
 نرجو ان يكون قد تقمص يف لبنان وليس يف بلد آخر.

 ويف اللقــاء عينه كنت اجلس بالقــرب من املحامي الظريف 
ســامي ابو جودة عندما القى املحامي ســليم عثامن كلمة مؤثرة 
مشــراً اىل ان الشــيخ بهيج تقي الدين ترشــح عىل االنتخابات 

النيابية النه اصبح محامياً كبراً.
فألتفت ناحية االستاذ سامي وقلت له:

 صار فيك ترتشح عالنيابة.
* * *

 بني وجع الجسد ووجع الضمر 

يقــول القايض الرئيس محمد ميك انه عىل االنســان ان يعمل 
بضمر حي وان يكون مستقيام يف ترصفاته.

 ويضيف الرئيس ميك ان غاندي كان صامدا وال يبدي اي حركة 
لدى رضبه من قبل االنكليز وعندما سألوه عن السبب قال: 

 انا ال  اتوجع بل انتم تتوجعون، الن وجع الجسد يزول اما وجع  
الضمر فال يزول.

* * *

 بني املايض واملستقبل 

يف مقابلة تلفزيونية بتاريخ 2001/11/28 اجريت مع النقيب 
رميون شديد، عىل اثر انتخابه نقيبا للمحامني، قال العبارة املهمة 

اآلتية:
 من كان ماضيه ممتازاً يكون مستقبله واعداً.

* * *

 واذا طبقت 
يروي املحامي ســامي ابو جودة طرفة مفادها ان احدهم قال 

لصديقه:
 انظــر اىل تلك الفتاة، يبدو انك تعجبها اذ مل ترفع نظرها عنك. 

فاذهب وطبقها.
 فأجابه صديقه:

 واذا طبقت ماذا افعل؟.

د ــات ســيــاســيــة وانــتــخــابــيــة واملــجــتــمــع الـــدولـــي ير ــداعــي ــد بــيــطــار: ت ّ ي ــ كـ
فادي عيد

يظهر بوضــوح أن التفاؤل مبؤمتــر دويل للدول املانحة 
يرتاجع، وكذلك مفاعيل زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
إىل باريس والتي بدورها بدأت تّتسم بالربودة، عىل اعتبار أن 
القنبلة القضائية بعد كّف يد القايض طارق بيطار، قد طغت 
عىل ما عداها، وحيث تتوّقع أوســاط سياسية، أن تكون لها 
تداعياتها عىل امللف الحكومي، كام عىل صعيد البلد بشــكل 
عام، إذ تنذر بتحويل الحكومة إىل إدارة األزمات بســبب هذا 
امللف التفجري الجديد الذي أضيف إىل جانب امللفات الخالفية 
األخرى. وعليه، تقول األوساط، أن تدوير الزوايا، والذي يبقى 
من اختصاص رئيس الحكومة سيسلك طريقه يف هذه املرحلة 
الحالية، إضافة إىل العمل عىل مترير اإلنتخابات النيابية، وفق 
متطلّبات املجتمع الدويل، إذ ينقل بأن هذه املسألة كانت ضمن 
املباحثات التي جرت يف اإليليزيه بني الرئيس ميقايت والرئيس 
الفرنــ إميانويل ماكرون، والذي وعد رئيس الحكومة بأن 

يعمل عىل تأمني حصول انتخابات نيابية نزيهة.
ن الزلزال القضايئ حول جرمية مرفأ  من هذا املنطلق، فــ
بروت لن يكون عابراً أو مســألة عادية، بحســب األوساط 

ة أجواء تيش بتحّوله إىل تصعيد سيايس غر  نفســها، بل 
ت كبرة يف األيام املقبلة لها  مســبوق، ورمبا حصول مفاج
صلة بكل ما يرتبط بهذا امللف البالغ الخطورة والحساســية 
يف آن، وربطاً بذلك، مل تقترص هذه اإلنعكاسات عىل الصعيد 
ا ســيكون لها وقعها عىل مستوى اإلنتخابات  القضايئ، وإ
النيابية من التحالفات إىل تصفية الحسابات، وهو ما ستظهر 
معامله يف املرحلة القادمة، يف ضوء ما سيحصل وما سيصدر 
من مواقف سياسية، خصوصاً بعدما أكد الرئيس ميقايت أنه 
لن يغطي أحداً، ولكنه، ومن خالل الدائرة الضيقة لنادي رؤساء 
الحكومات السابقني، ال ميكنه الخروج عن ثوابت ومسلّامت 
موقف هذا النادي من اســتدعاء الرئيس السابق حسان دياب 
للتحقيــق معــه، مبعنى أن ميقايت قد يقــدم أيضاً، ويف ما 
يتعلّق بهذا الشأن، عىل تدوير الزوايا يك ال يصطدم مع رئيس 

الجمهورية.
ن صــدى املفاجــأة القضائية  ويف غضــون ذلــك، ف
بالتحقيقات الجارية حول كارثة املرفأ، قد تخطّت الســاحة 
الداخلية وإشكالياتها وخالفاتها، إىل عواصم معنية بامللف 
اللبنــاين أكان أمركياً أو أوروبياً وخصوصاً باريس، باعتبار 
أن الرئيس الفرن ال يرتك مناســبة إال ويشّدد عىل رضورة 

وصول التحقيق بقضية املرفأ إىل النهاية ومعرفة املرتكبني 
واملســّببني، ولذا، قد يكون هناك موقف فرن ودويل يحّذر 
من أي فرملة للتحقيق القضايئ، ما ســينعكس عىل الواقع 
الحكومي. سيام من خالل مؤمتر الدول املانحة أو سواها، مام 
يشكّل أزمات إضافية عىل صعيد اإلنهيار اإلقتصادي واملايل 
الذي يشهده البلد، ويف ظل الظروف اإلستثنائية التي ميّر بها 
ن البلد، وفق األوســاط السياسية نفسها،  الناس. ولذلك، ف
مقبل عىل أســابيع ساخنة سياســياً وقضائياً، يف ظل ما 
ستولّده القنبلة القضائية الناتجة عن كّف يد القايض بيطار، 
ن البلد عىل أبواب انقســام جديد ستكون له  ومبعنى آخر، ف
تداعياته عىل مجمل اإلستحقاقات السياسية واإلقتصادية 

واإلنتخابية.
ن الساعات املقبلة ستحمل معها مواقف جديدة  وأخراً، ف
مرتبطة بهذا امللف، وســتكون مدخالً إضافياً للتصعيد، دون 
إغفال عودة الحراك إىل الشارع عىل خلفية  تحقيقات جرمية 
تفجر مرفأ بروت، وما ســيرتكه هذا التحرّك من صدامات، 
ة معلومات عن الســعي للحشد والتصعيد يف وجه  بحيث 
املنظومة السياســية، ما يعنــي أن األمور أضحت قابلة لكل 

ت. التوّقعات واملفاج

جديداً تموضعاً  يعك  وال  فعل«  »ردة  و  مي  اع الله  ب  ضد  جنب  تصعيد 
ل »على القطعة« سياسياً وامنياً! ري والتوا ارة  ال قطيعة كاملة بين املختارة و

عيل ضاحي

التغريدات االخرة لرئيس حزب التقدمي االشرتايك والنائب 
الســابق وليد جنبالط، والتي تتخذ طابعاً يومياً متصاعداً ضد 
»املامنعة« و«الصهاريج االيرانية« واملامرســات السياسية 
لحــزب الله بالغمز واللمز، باتت محرجة ومزعجة لحزب الله 
وبيئته، وخصوصاً ان هناك شــعور من تحالف املقاومة يف 
لبنان وسوريا واملنطقة، ان جنبالط بات بالكامل يف »املحور 

اآلخر« وانه اكرث من »خصم سيايس«.
يف مقلــب حزب الله، يؤكد مطلعون عىل جوه لـ«الديار«، 
انــه ليس يف وارد القطيعــة او الخصومة مع اي طرف. وان 
ربط النزاع مع جنبالط وحتى الرئيس سعد الحريري مستمر.

ويؤكد حزب الله لسائليه انه ليس مستعداً للخوض يف اي 
سجال داخيل او سيايس، وهو يغلب الحوار عىل اي اسلوب آخر، 
وان اولويتــه اليوم هي انقاذ البلد اجتامعياً ومالياً واقتصادياً 
ودعم الحكومة واجراء االنتخابات يف وقتها ويف جو هادىء 
وسليم. ويقول هؤالء ان التصعيد االعالمي من بعض وسائل 
االعالم املحســوبة عىل حزب الله ويف جو املقاومة وتحالف 
8 آذار، مرتبط بردة الفعل عىل الحملة العنيفة عىل حزب الله 
وايران ومحوراملقاومة، التي يشــنها جنبالط ويرفع »الدوز« 

يومياً فيها، وباتت »فاقعة« يف اليومني املاضيني. 
ويشــرون اىل ان ليس مصادفــة ان يتوىل جنبالط هذه 
الحملة شخصياً، ويواكبه مسؤلوه ونوابه البارزين ويف تأكيد 
عىل ان ما يقوم به جنبالط مربمج ومدروس وليس »سحابة 

خريف« عابرة!   

ويذهب البعض من »صقور« 8 آذار وحلفاء سوريا يف لبنان 
اىل القول ان جنبالط يشــعر بـ«عزلة سياسية«، فاالمريك 
يرتاجع يف املنطقة من افغانســتان اىل لبنان مروراً بسوريا 
واليمن والعراق. يف حني تســعى السعودية اىل تفاهامت مع 
ايران عىل ملفات املنطقة، ومنها ملف اليمن. ولبنان سيكون 

له حصة ما الحقاً من التقارب االيراين السعودي. 
ويشر هؤالء بدورهم اىل ان نربة جنبالط ومواقفه العالية، 
ارتفعــت مع زيارة وفد درزي كبر لســوريا ولقائه الرئيس 
السوري بشار االسد، وبالتايل يحاول ان يلفت نظر حزب الله 
وامركا والسعودية وايران وللقول ان التفاهامت تجري معه 

وليس مع اآلخرين من الدروز وغر الدروز!
يف املقابــل تؤكد اوســاط قيادية يف الحــزب التقدمي 
االشــرتايك لـ«الديار«، ان ترصيحات جنبالط هي تعبر عن 

مواقفه، والتــي يعلنها عرب تويرت يومياً ، وهي تعكس 
يف اآلونــة االخرة ردة فعل عىل حملة مركزة ومنظمة 
يشــنها اعالم حزب الله املكتوب واملريئ، وعرب املواقع 
االلكرتونية. وهناك تســاؤل فعيل عن هدف حزب الله 
من توجيه حملة اعالمية وقاسية ومركزة عىل جنبالط 
ومسؤولني ونواب ووزراء يف الحزب، علامً ان كل ما ينرش 

ويكتب مغلوط ومدسوس!
وتشــدد االوســاط عىل ان ال تبدل يف توجهات وليد 
جنبالط، وهو مل يطلب من اي طرف اي انفتاح عىل اي 
احــد واملواقف التي يريد التعبر عنها او ايصالها يقولها 
مبارشة وال يحتاج اىل وساطات من احد لزيارة اي دولة 

او اي شخصية.
 وتكشــف ان العالقة مع حــزب الله فاترة وخجولة 
وليست منتظمة، ولكن ال قطيعة كاملة، ويجري تنسيق امني 
وســيايس »عىل القطعة«،  كلــام دعت الرضورة بني الوزير 
وائــل او فاعور والحاج وفيق صفا، ولكن مل يحدث اي تواصل 

بخصوص حملة احدى الصحف علينا .
وتؤكد االوســاط ان مفاعيل لقاء خلدة بني جنبالط واملر 

طالل ارسالن والوزير وئام وهاب مستمرة.
وجنبــالط عندما ذهب اىل خلــدة، ذهب مقتنعاً بالتهدئة 
وتوحيــد الصف. واليوم العمل جار عىل تحقيق املصالحة يف 

ملف الشويفات وقربشمون.
 اما بخصوص مشــيخة العقل فلم ينجح وليد جنبالط يف 
تحقيق التوافق الكامل يف امللف. وتؤكد ان اسم الشيخ سامي 
ايب املنى طرحه وهاب مع اسم آخر ور االمر عىل ايب املنى 

اخراً ولكن مل يحصل االسم عىل ر املر طالل  ارسالن. 

بيا ا وت لقضاءي مرجعيو و تسليم املا
يعه يتم من منطلق انساني : تو فيا

أعلنــت رشكــة »االمانــة«، يف بيان، انها ســلمت 
قرى وبلــدات ضمن قضــاءي مرجعيــون وحاصبيا 
)ابل الســقي، الفرديس، شــويا، القليعة، برج امللوك، 
جديــدة مرجعيــون( حصصها من املــازوت اإليراين 
ضمن الدفعــة األوىل ملولــدات الكهرباء، يف حضور 
عضو كتلــة »الوفاء للمقاومــة« النائب عيل فياض، 
الذي أكــد »أن موضوع املــازوت ال تحركه توظيفات 
ــا يتــم توزيعه مــن منطلق إنســاين  سياســة، إ
واجتامعي بحت وبــدون أي متييز طائفي أو مناطقي 
 أو حزيب، وهذا االجراء طار واســتثنايئ ومرحيل«.

ويف الشأن السيايس، أكد فياض »أن االنتخابات النيابية 
املقبلة ستجري يف السابع والعرشين من شهر آذار عام 
2022، ضمن املهلة املقررة دســتوريا«. وتوقع »تأجيل 
االنتخابــات البلدية عامــني«، مضيفا »ليس هناك من 
تعديــالت جذرية عىل قانون االنتخاب النافذ، إال يف ما 
يتعلق باملقاعد االغرتابية الســت، نظرا إىل أن هذا االمر 
يحتاج اىل مراسيم والبعض يعتربه غر دستوري، وعىل 
املســتوى االجرايئ هو بحاجة اىل نقاشات واجراءات 
 رمبــا تكون معقــدة وليس أوانها يف هــذه املرحلة«.

التعاو  السابقين:  النواب  رابطة 
ــ االنــهــيــار  ــ إلنـــقـــا الـــوطـــن ووق

عقدت هيئة »رابطة النواب السابقني« اجتامعا موسعا 
يف حضور أعضاء ورئيس الرابطة. وشــدد املجتمعون يف 
بيان عــىل »رضورة اجراء االصالحــات املطلوبة داخليا 
وخارجيا والدخول يف املفاوضات مع صندوق النقد الدويل 
ة لالتفاق عىل خطة انقاذية ومتابعة ترسيم  والدول الدا
الحدود البحرية لتثبيت حقوق لبنان باملنطقة ااالقتصادية 
الخالصة واســتعامل اجراء املناقصات للتنقيب عن النفط 

والغاز يف البلوكات املوجودة«.
ومتنى املجتمعون »النجــاح للحكومة بعد نيلها الثقة 
ورضورة تعاون الجميع مبــا فيهم املجتمع املدين النقاذ 
الوطن ووقف االنهيار يف كل القطاعات وخاصة الصناعية 
والســياحية والزراعية وغرها والعمل عىل تأمني اسواق 

جديدة لالنتاج اللبناين«. 

الصيفي  بالتوقيت  العمل  انتهاء 
األول  ـــريـــن  تـــ  / لـــيـــل 

صدر عن األمــني العام ملجلس الوزراء القايض محمود 
م، تتعلق بانتهاء العمل  مكيــه مذكرة حملت الرقــم 131
بالتوقيــت الصيفــي جــاء فيها: »عمال بقــرار مجلس 
الــوزراء الرقم  تاريــخ 1998/8/20، القايض بتقديم 
التوقيت املحيل ســاعة واحدة خالل فصل الصيف اعتبارا 
مــن منتصف ليل آخر ســبت أحد من شــهر آذار ولغاية 
منتصف ليل آخر ســبت أحد من شــهر ترشين األول من 
كل عــام، يذكر األمني العام ملجلس الوزراء بوجوب تأخر 
الســاعة ســاعة واحدة اعتبارا من منتصــف ليل 30  
 2021/10/31 تاريــخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي«.

ــن  ــي ــي ــاف ــصــح ــل ــا  ل ــ ــمـ ــ ــسـ ــ م« درســــــــت الـ ــة االعـــــــــــ ــ ــن ــ ــج ــ »ل
ــاب لـــصـــنـــدوق الـــضـــمـــا  ــ ــس ــ ــت ــ ــر املـــرتـــبـــطـــيـــن بـــعـــقـــد االن ــيـ ـ

عقدت لجنة االعالم واالتصاالت جلســة قبل ظهر اليوم 
برئاسة رئيسها النائب حسني الحاج حسن، وحضور النواب: 
آالن عون، روال الطبش، ابراهيم املوسوي، سيزار ايب خليل، 
انور جمعة. كام حرض الجلسة: وزير االعالم جورج قرداحي، 
وزيــر العمل مصطفى برم، رئيس املجلس الوطني لالعالم 
، املدير العام للصندوق  املريئ واملسموع عبد الهادي محفو
الوطني للضــامن االجتامعي محمد كريك، نقيب املحررين 
جوزيف قصيفي، مديرة املحاســبة العامة يف وزارة املالية 
رجــاء الرشيف، رئيس دائــرة العالقات االعالمية يف وزارة 
املالية الرا سليامن، عضو نقابة محرري الصحافة اللبنانية 
عيل يوسف، رئيس نقابة املصورين الصحافيني عزيز طاهر 

وممثل العالقات االعالمية وحيد مصطفى.

 اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التايل: »عقدت لجنة 
االعالم واالتصاالت جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف 
 من قبل ظهر أمس، وقد درست اللجنة جدول االعامل االيت: 
 اقــرتاح القانــون املعجــل املكرر الرامي اىل الســامح 
اىل الصحافيــني غــر املرتبطــني بعقد عمل االنتســاب 
اىل الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي الــذي 
قــرر املجلــس إحالتــه يف جلســته املنعقــدة بتاريخ 
 30 حزيــران 2021 عــىل لجنــة االعــالم واالتصاالت. 
 اقــرتاح القانون الرامي اىل تنظيــم املواقع االلكرتونية 

االعالمية املقدم من النائب حسني الحاج حسن.
وسوف تتابع اللجنة درس هذه املواضيع يف جلسة تحدد 

الحقا«.

ــاء  ــبـ طـ ــ ــا لـ ــ ــم ــ ــض ــ ــو ال ــ ــانـ ــ ــة« اقــــــــرت قـ ــ ــح ــ ــص ــ »لـــجـــنـــة ال
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشــؤون االجتامعية 
جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور عدد من النواب: 
اثر الجلســة، قال عراجي: »كان عــىل جدول اعامل لجنة 
الصحة اقرتاح قانون تعديل املادة التاسعة من قانون الضامن 
االجتامعي . وناقشنا هذا االقرتاح االسبوع املايض، أي ان يكون 
طباء بعد سن الـ 64 عاما، والطبيب ركن  هناك ضامن صحي ل
اســايس يف النظام الصحي. اتفقنا مع الضامن االجتامعي 
عىل ادخال فئة من االطباء بعد ســن الـــ64، وأعطت نقابتا 
االطباء والضامن االجتامعي موافقة نهائية عىل هذا االقرتاح 
وأقرته لجنة الصحــة. االقرتاح الثاين يرمي اىل تنظيم مهنة 
االختصا يف العمل االجتامعي لعدم وجود قانون ينظم هذه 
املهنــة. وهناك 6 االف خريج يف البلد ومن بينهم من الجامعة 
اللبنانية، ومعظم الجامعات تدرس هذه املهنة. وهذا امر مطلوب 

وهو من اهم االختصاصات، وال ســيام يف ما يتعلق بالبطاقة 
التمويليــة، ومعظم املنظامت الدولية تطلب هذا االختصاص. 
ناقشنا االقرتاح، وتقريبا وضعنا االسس االساسية لهذا القانون، 
سف، مل يأت  واتفق عىل عقد اجتامع مع املدير العام للرتبية. ول
احد من وزارة الشؤون االجتامعية عىل رغم دعوتهم، وان يعقد 
االجتــامع مع النقابة التابعة لهم عىل ان نجتمع بعدها ونقر 

التعديالت التي حصلت يف اللجنة«.
وختم »اريد ان اتطرق اىل الوضع الصحي وال ســيام الدواء، 
وهناك فو يف ســوق الدواء، فأدوية الصحة العامة رفع 
الدعم عنها، ولكن االمور تسر وفق دوالر السوق. وكنا اتفقنا 
مع حاكم مرصف لبنان عىل ان االدوية املزمنة مدعومة0 وادعو 
التفتيش الصيديل ونقابة الصيادلة اىل التحرك ملراقبة أسعار 

االدوية، وكأننا بذلك ندعم بطريقة خاطئة«.

بــعــد  ــن  ــ مـ الـــتـــعـــلـــيـــم  ــو  ــ ــانـ ــ قـ أقـــــــــّرت  اإلدارة«  »لـــجـــنـــة 
الــــقــــضــــاء  ل  اســــــتــــــقــــــ قـــــــانـــــــو  در  وتــــــابــــــعــــــت 

عقدت لجنة االدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج 
عدوان، وحضور وزير الرتبية والتعليم العايل عباس الحلبي، 
 رئيسة لجنة الرتبية النائبة بهية الحريري، وعدد من النواب. 
ح عــدوان بعد الجلســة: »أقرت لجنة اإلدارة، قانون  و
التعليــم مــن بعد يف الظــروف االســتثنائية. كان من 
الرضوري أن يقر هذا القانون، ألننا نعلم جميعا أنه خالل 
فــرتة جائحة كورونا والظروف التــي رافقتها، والتي قد 
تعود وتســتمر لفرتة مقبلة، القانون أقر بعد إدخال بعض 
التعديــالت عليه، وكان هنــاك عمل يف لجنة الرتبية، مع 
عــدد من الجامعات الخاصة، وأيضــا فريق من الجامعة 
جامع  اللبنانيــة، عملنا عىل هذا القانون، وأقرته اللجنة ب
أعضائها، وســرفع إىل الهيئة العامة يف أول جلساتها، 
ليقــر ويصبح قانونا نافــذا«، مضيفا »يف الجزء الثاين، 
تابعت اللجنة العمل عىل قانون اســتقالل القضاء وكانت 
له األولوية اليوم، والذي ســتعقد حوله اجتامعات مكثفة 
خالل األسبوع، حتى نكمل درس هذا القانون ونرفعه اىل 

الهيئة العامة يف أقرب وقت«.
وقال: »ســأتطرق إىل موضوعني، املوضوع األول يتعلق 
باملخالفة التي متت بقرار املجلس الدستوري حيال الطعن 
بقانون الرشاء العام، وهذا القانون يعترب من أهم القوانني 
اإلصالحية،اقر حتى ال تحصل عرقلة سياسية عىل صعيد 

املحاصصة،. 
أضــاف »وعن املخالفــة الثانية، نقول إننــا كنا يف كل 
نقاشــاتنا وال سيام يف ما يتعلق بقانون الكابيتال كونرتول 
الــذي خرج من اللجنة، كنا نقول إنه ال ميكن مرصف لبنان 
بتعاميمه أن يسر بعكس العدالة وأن يتخذ تدابر تؤدي إىل 
االقتطاع من أموال املودعني من دون أن تكون هناك سياسة 
عامة تضعها الحكومة.  ففي النهاية نحن نطالب الحكومة 
بأن تضع سياســة عامة من أحد أهم بنودها أن يكون هناك 
ف موحــد للدوالر. نطلب من وزيــر املال أن يبدأ  ســعر 
مبامرسة صالحياتها وأن تستعجل الحكومة. فال يجوز أال 

ف الدوالر هو سعر الرصف الحقيقي«. يكون سعر 

ــة  ــن عــضــوي ــ ــالـــة كـــســـبـــار م اســـتـــقـ
ــ نــــقــــابــــة املـــحـــامـــيـــن ــ ــل ــ ــج ــ م

قدم عضو مجلــس نقابة املحامني يف بروت مفوض قرص 
العدل املحامي نارض كسبار استقالته من عضوية املجلس، عىل 
ان يتقدم بطلب الرتشح ملركز العضوية وملنصب نقيب املحامني 

يف بروت قبل االول من ترشين االول.
وقد علل سبب استقالته فقط النه سوف يرتشح ملركز العضوية 
وملنصب النقيب وليس الي سبب آخر. وبالتايل فهو سوف يخوض 
املعركة النقابية عىل هذا االساس. وطلب تأييد زمالئه يف العضوية 
يف الــدورة االوىل قبل الظهــر وتأييدهم ملنصب نقيب يف الدورة 

الثانية بعد ظهر يوم االحد الواقع يف 21 ترشين الثاين 2021.



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
االربعاء 29 أيلول 2021

استقبل وزير املالية يوســف الخليل وزير الصناعة جورج 
بوشكيان، يف حضور املدير العام للوزارة داين جدعون ورئيس 
بلدية برج حمود مارديك بوغوسيان. ومتحور االجتامع حول 
مواضيع ترتبط مبصلحة الصناعيني ومسألة دفع مستحقات 

مطمر برج حمود  الجديدة.
واجتمع الخليل بوفد من نقابة خرباء املحاسبة املجازين يف 
كيس صقر، يف حضور مدير املالية  لبنان برئاســة النقيب 
العامة بالوكالة جورج معراوي وتم البحث يف األمور التالية:

 1  توطيد العالقات بني وزارة املالية والنقابة.
 2 العمل عىل تبادل املعلومات والخربات التي تساعد عىل 
خلق ثقافة مهنية ورضائبية وماليــة والعمل عىل تعميمها 

وتشجيعها.
3  العمل عىل تطوير مختلف األنظمــة واإلجراءات التي 
تضعها الوزارة وتعنى بها النقابة واملنتســبني إليها واملكلفني 

بشكل عام.
4  العمــل عىل تعزيــز التعاون يف املجــاالت التي تطال 

االقتصاد الوطني.

 الهيئات االقتصادية 
والتقى الوزير الخليل وفدا من الهيئات االقتصادية برئاسة 
رئيس الهيئة محمد شــقر وتم البحــث يف تداعيات األزمة 

االقتصادية وجائحة كورونا عىل القطاعات اإلنتاجية.

وقال شــقر بعد اللقاء: » متنينا التوفيــق للوزير الخليل 
مبهامه الصعبة يف هذه الظروف وأكدنا له كام أكدنا للرئيس 
نجيب ميقايت أننا إىل جانبه كهيئة اقتصادية. وسلمناه ورقة 

تتضمن ستة اقرتاحات درســناها يف وقت سابق إلنقاذ ما 
تبقى من اقتصاد وما تبقى من مؤسســات وسيكون لنا معه 

اجتامعات قريبة للغوص يف تفاصيل هذه االقرتاحات«.
ديوان املحاسبة

ويف ســياق آخر، استقبل وزير املالية يوسف الخليل رئيس 
ديوان املحاســبة القايض محمد بدران واملدعي العام للديوان 
القايض فوزي خميس ورئيسة غرفة الديوان القاضية نيليل 

ايب يونس وقايض الحسابات األول محمد غادر.
وتســلم الخليل من بدران تقريرا عن قطع حساب موازنة 

العام 2019 واملوازنات امللحقة.
وأكد بدران أن »الديوان مســتمر يف تدقيق باقي الحسابات 

التي أحيلت إليه يف العام 2019«.

ومــالــيــة   ــنــاعــيــة  شــــؤونــــاً  وار  ــع  ــ م بـــحـــث  الــخــلــيــل 
ـــات  ــن  اقـــتـــرا ــة مـ ــ والــهــيــئــات االقـــتـــصـــاديـــة ســلــمــتــه ورقـ

كيا يل وبو ال

إســتقبل وزيــر االقتصاد 
والتجارة أمني سالم، وفدا من 
الضامن«  رشكات  »جمعيــة 
برئاســة اييل نسناس، ومتت 
مناقشة املواضيع التي تسعى 
الجمعية اىل معالجتها وسبل 
ايجاد الحلول لها والتعاون مع 

وزارة االقتصاد والتجارة. 
نسناس

بعد االجتامع، قال نسناس: 
» تقدمنا مبذكرة تلخص واقع 
الظروف  التأمــني يف هــذه 
الصعبة، وتطرقنا  االقتصادية 
اىل اهم ما ورد يف هذه املذكرة، 
ومنها مرشوع القانون املتعلق 

بتنظيم حركــة االمــوال »capital control« . ووضعناه يف 
اجواء املفاوضات الجارية مع نقابات االطباء واملستشــفيات 
واملختربات حول دخول املؤمنني اىل املستشفيات بعد االنهيار 
الحاصل يف ســعر الرصف«، شــاكرا للوزيــر »تجاوبه مع 

اقرتاحات الجمعية«، متمنيا له »النجاح يف مهمته الشاقة«.
من جهته، شدد الوزير ســالم عىل »رضورة الحفا عىل 
قطاع الضامن وإرشاك الجمعية يف وضــع الحلول ملعالجة 

أزمــات املرحلــة الراهنة، خصوصا يف ظل تــردي االوضاع 
االقتصادية وارتفاع ســعر الــدوالر وقضيــة انفجار مرفأ 

بروت«.
وتابع الوزير ســالم مع وزير البيئة نا ياســني عمل 
اللجنة الفنية املشرتكة ملعالجة تداعيات االرضار التي أصابت 
االهراءات نتيجــة انفجار مرفأ بروت والتي أصدرت تقريرها 
األويل ويتضمن اقرتاحات الحلول بحســب األولوية ملعالجة 

تداعيات هذه االرضار.

ــبــيــئــة تـــداعـــيـــات اضـــــرار االهــــــراءات ــر ال ــ يـ ــع و تـــابـــع مـ
ــن ــ ــي ــ ــأم ــ ــت ــ م اطــــــلــــــع مـــــــن وفــــــــــد شـــــــركـــــــات ال ســــــــــ
ــات ــي ــف ــ ــت ــس ــع امل ــ ــة االمــــــــــوال مـ ــ ــرك ــ كـــيـــفـــيـــة تـــنـــظـــيـــم 

م ا الت سال مع وفد 

 »ق األمر«... خالصة مرصفية ملا أفضت إليه جلســة 
لجنة املــال واملوازنة النيابية يف األمــس عىل صعيد تعميم 
1املتعلق بالســحوبات املرصفية عىل  مرصف لبنان الرقم 1
أساس 3900 لرة للدوالر بعدما أعلن رئيس لجنة املال النيابية 
النائب ابراهيم كنعان أن مرصف لبنــان طالب بتمديد العمل 

بهذا التعميم حتى نهاية السنة الجارية .
إذ لفتت مصــادر مرصفية مطلعة عــرب »املركزية«، إىل 
أن »مرصف لبنان يدوزن عمــل التعاميم التي أصدرها خالل 
الســنتني املاضيتني، وبالتايل إن كل تعميــم مرتبط بصورة 
مبارشة أو غر مبارشة بالتعاميم األخرى، ال ســيام بالنسبة 
1« املتعلق بالســحوبات الجزئيــة أي 400 دوالر  إىل الـ »8
أمريك نقداً، و400 دوالر بحسب ســعر املنصة 12ألف لرة 
للدوالر الواحد، وذلك بهدف منع التضخم وتجّنب ارتفاع سعر 

الرصف وتقلباته.
واعتربت هذه املصادر أن رفع قيمة الســحوبات ســيؤدي 
حتامً إىل ارتفاع سعر الدوالر يف السوق املوازية وارتفاع يف 
الكتلة النقدية باللرة اللبنانية حيث يعمل مرصف لبنان عىل 

ضبطها وعدم تخطيها أرقاماً ال ميكــن أن يتحّملها املواطن 
وتؤثر عىل حياته املعيشية واالجتامعية.

وكانت لجنة املال النيابية قد طالبت برفع الســحوبات من 
3900 لرة إىل 10 آالف أو 8 آالف وكان البعض يتحدث مؤخراً 
6 لرة تبعاً الرتفاع ســعر الــدوالر إىل 19ألف لرة،  عن 00
»لكن مع تراجع الدوالر إىل 16ألف لرة خّفت حامسة أعضاء 
اللجنــة حتى اجتامعها األخر حيث تــم إبالغ أعضائها عدم 
القدرة عىل رفع قيمة الســحوبات املرصفية يف ظل الظروف 
الحالية... فــام كان من رئيس اللجنــة إال أن رفض التمديد 
متســلحاً مبقولة »أللهم إين بلّغت« رغم أن هذه السحوبات 
باتت تشكّل »هركات« منظامً ال يصّب يف مصلحة املودعني.
والجدير ذكره يف الســياق، أن القطاع املرصيف شــهد خالل 
الشهر الجاري تراجعاً يف حجم الســحوبات املرصفية وفق 
1، وعزت املصادر هذا الرتاجع إىل انتظار املودعني  التعميم 1
رفع سقف السحوبات عىل أمل الســحب بأسعار أعىل، لكن 
أملهم خاب وال تزال املصارف مستمرة يف تطبيق التعميم عىل 

أساس سقف الـ 3900   لرة.

ــض الـــتـــعـــامـــيـــم ــعـ ــبـ ــل بـ ــ ــم ــ ــع ــ ــا يــــمــــدد ال ــ ــن ــ ــب ــ مــــصــــرف ل
ــرف  ــ ــص ــ ال ــر  ــ ــع ــ س وارتــــــــفــــــــا  ــم  ــخـ ــضـ ــتـ ــلـ لـ ــاً  ــ ــع ــ ــن ــ م  

 اعترب كبــر االقتصاديني ورئيس قســم األبحاث لدى بنك 
عودة الدكتور مروان بركات أن »يف حال تم التوصل إىل ابرام 
اتفاق مع صنــدوق النقد الدويل، وإطالق اإلصالحات الجّدية 
واً إيجابياً يف الناتج  وتأمني الدعم الدويل املنتظــر، نتوقع 

. املحيل الحقيقي يف العام 2022 مبا يناهز الـ 
وقال بركات لـ«املركزية«: من املؤســف أنــه بينام العامل 
عموماً ومنطقة الرشق األوسط وشــامل أفريقيا خصوصاً 
تشــهد تعافياً من التقلصات التي خلّفتها جائحة كورونا يف 
و إيجابية ملموسة  العام املايض حيث بدأت تســّجل نسب 
هذا العام، يشهد لبنان جولة من التقلصات يف ظل شبه غياب 
االستثامر )املجاميع االســتثامرية عند أد مستوياتها منذ 
الحرب األهلية( وضعف االستهالك الحقيقي )يف ظل هبوط 
(، يف حني أن إنفاق الدولة ال  حاد يف املداخيل الحقيقية ل
ميكنه التعويض عن ذلك بسبب متطلبات ضبط أوضاع املالية 
العامــة والتي تأيت توازياً مع الحاجة إىل اعتامد سياســات 
التقشــف. يف املحّصلة، انكمش االقتصاد الحقيقي يف لبنان 
بنحو الثلث خالل فرتة عامني، ما أسفر عن أحد أكرب التقلصات 

يف دخل الفرد عاملياً خالل عقود.
أضاف: إالّ إّن تأليف الحكومة الجديدة جاء ليشكّل وال شك 
متنفساً للبنان وقد يشكّل الخرق املأمول مستقبالً. ففي حال 
تم التوصل إىل ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدويل، وإطالق 
واً  اإلصالحات الجّدية وتأمني الدعم الدويل املنتظر، نتوقع 
إيجابياً يف الناتج املحيل الحقيقي يف العام 2022 مبا يناهز 
، وذلك إنطالقاً من قاعدة ضعيفــة يف العام الحايل،  الـــ
وبدعم من االســتهالك الخاص والطلب االســتثامري، ما قد 
يسهم يف تحسن نسبي يف األوضاع االجتامعية واالقتصادية 
، رّحبت األســواق  عموماً. ولفــت إىل أن »يف ظّل هذا املنا
املالية اللبنانية بتأليف الحكومة الجديدة وذلك عىل مستويات 
عدة. فقد ارتفعت أسعار سندات اليوروبوندز من مستوياتها 

13 ســنتاً للدوالر الواحد لتصل إىل حوايل  الدنيا البالغة 12
16 ســنتاً للــدوالر الواحد يف حني بلغت أســعار  0 16 0
األوراق السيادية األطول أجالً والتي تستحق يف العام 2037 
ف الدوالر  18 سنتاً للدوالر الواحد. كام تراجع سعر  نحو 0
. كذلك،  مقابل اللرة يف السوق الســوداء بنسبة تقارب 20
3 مرة،  6 مرة اىل 70 2 إنخفضــت كلفة الكاش بالدوالر من 
 . 7 يف حني تراجعت كلفة الكاش باللرة من 12 إىل 7
خر فرتة سامح  ن األسواق املالية تعطي بشكل أو ب باختصار ف

للحكومة الجديدة بانتظار تنفيذ اإلصالحات املوعودة«.
طالق  وتابع: يف الواقع، إن نجاح املسار الحكومي مرهون ب
البنوية واملالية الجــاّدة، وبالتوصل إىل برنامج  اإلصالحات 
كامل مع صنــدوق النقد الدويل )حيث ســراقب الصندوق 
تطبيق هذه اإلصالحات(، والحصول عىل الدعم الدويل املرجو 
)يف ظل التأثر الذي يتمتع بــه الصندوق عىل الدول املانحة 

واملؤسسات املانحة(.
وذكّر بأن »صنــدوق النقد الدويل ســيقوم بتأمني الدعم 
للبنان يف حال تم التوّصــل إىل اتفاق متكامل مع الحكومة 
اللبنانية يستند إىل عدد من النقاط أبرزها: االتفاق عىل حجم 
الخســائر وتوزيعها عىل مختلف العمالء االقتصاديني، إلغاء 
جميع أنواع الدعم، ترشيع قانون الكابيتال كونرتول، توحيد 
أســعار الرصف املختلفة، التحضر ملوازنة تقشفية تستهدف 
عجزاً ال يتجاوز 2 من الناتج املحيل اإلجاميل، إصالح قطاع 
الكهرباء، إصالح القطاع املــرصيف من أجل تعزيز الحوكمة 
وقدرته عىل مواجهة الضغوط والعمل عىل اســتعادة دوره 
كعميل ذي مصداقية بّناءة يعّول عليها. هذا ويف حال توّفرت 
مجمل هذه الرشوط، ميكن للبنان أن يتوّصل إىل إبرام اتفاق 
تاريخي مع صندوق النقد الدويل، ما ميّهد الطريق أمام إجراء 
تحّول جوهري وانعكاس للنمط السائد منذ فرتة يف االقتصاد 

الوطني بشكل عام«.

ــلــحــكــومــة ــا ل ــ ــم ــرة ســ ــ ــت ــ بــــركــــات : األســـــــــواق تـــعـــطـــي ف
ــقــد ــن ال ــدوق  ــ ــن ــ ــع  ــ م ــاق  ــ ــف ــ ات إبـــــــرام  ــي  ــ ف ــّدي  ــ ــح ــ ــت ــ وال  

التقى وزير البيئة نا ياســني يف مكتبه يف الوزارة بعد 
ظهر امس، وزير الســياحة وليد نصار وجرى عرض ملجاالت 
التعاون بني الوزارتني وخصوصا عىل صعيد تفعيل السياحة 
البيئية وتشجيع اللبنانيني املقيمني واملغرتبني والسياح العرب 
واالجانب عىل زيارة املحميات الطبيعية املنترشة عىل مختلف 
االرايض اللبنانية والتي تعترب كنــوزا وطنية وثروة طبيعية 

هامة للبنان.
عىل صعيد آخر، أرســل وزير البيئة كتبا إىل كل من وزير 
الداخلية القايض بسام املولوي ووزير الدفاع العميد موريس 
ســليم ووزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن يدعو إىل 
التشدد بقمع مخالفات الصيد الربي. ومام جاء يف الكتب :« 
حيث أن قانون نظام الصيــد الربي يف لبنان رقم 80 تاريخ 
2 قد نص يف مادتيــه الثالثة والرابعة عىل أن وزير  22004
البيئة يحّدد تاريخ افتتاح وإنتهاء موسم الصيد واالوقات التي 
سمح بالصيد خاللها، ويحدد الطرائد املسموح صيدها، وذلك 
بناء القرتاح املجلس االعىل للصيد الربي، وحيث أنه مل يصدر 
قرار عن وزير البيئة بفتح موســم الصيد الربي 20212022 
، وبالتــايل مازال الصيد الربي ممنوعا عىل االرايض اللبنانية 
كافة، وتعد جميع مامرســات الصيد غر قانونية، وحيث أن 
املادة الثامنة عرشة من قانون نظــام الصيد الربي يف لبنان 
املذكور أعاله قــد أناطت بعنا قوى االمن الداخيل وحراس 
االحــراج والصيد التابعني لــوزارة الزراعة مســؤولية قمع 
املخالفــات املتعلقة بالصيد الــربي وتنظيم محارض الضبط 

باملخالفني واحالتهم عىل املراجع املختصة«.
ومتنى وزير البيئة عىل وزير الداخلية »االيعاز إىل عنا 
قوى االمــن الداخيل التشــدد يف قمع جميع مامرســات 
الصيد الربي عــىل االرايض اللبنانية كافة، ويف كل االوقات 
ومالحقة املخالفني وتنظيــم محارض ضبط بحقم واحالتهم 

عىل املراجع املختصة، كــام والتعميم عىل البلديات أن الصيد 
الربي هو ممنوع حالياً يك يتم التشدد من قبلها بعدم السامح 

مبامرسة الصيد ضمن نطاقها«.
ومتنى وزير البيئة عىل وزيــر الدفاع »التعميم عىل قيادة 
الجيش أن الصيد ممنوع حاليا يك يتم التشدد من قبل عنا 
الجيش بعدم السامح بالقيام بهذه املخالفات أنطالقاً من دور 

الجيش يف الحفا عىل االمن«.
كذلك متنى عىل وزيــر الزراعة »االيعاز إىل حراس االحراج 
والصيد التشــدد يف قمع جميــع مخالفــات الصيد الربي 

ومالحقة املخالفني وتنظيم محارض ضبط بحقهم«.
تجدر االشــارة إىل أنه يوجد يف لبنان حتى الوقت الحارض 
11 نوعا من الطيور املهددة عامليا، و4 أنواع من الطيور مهّددة 
1 نوعا  باالنقراض، و7 أنــواع من الطيور املعرضة للخطر، و

من الطيور باملهددة نسبيا.

ــــة ــن ونـــــــصـــــــار عــــــرضــــــا املــــــــجــــــــاالت املــــتــــا ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ يـ
الطبيعية املــحــمــيــات  يــــــارة  و الــبــيــئــيــة  ــة  ــا ــســي ال لــتــفــعــيــل 

ر السياح اس مستقبالً و

 التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان املنتج صادق الصباح 
يف مكتبه يف الوزارة، وبحثا يف واقع صناعة الدراما اللبنانية 
وأهميتها يف عامل الفن والثقافة والتمثيل، وأهمية تطويرها 

و لالقتصاد وتأمني لفرص العمل. ملا تحققه من 
ومتنى الصباح عىل الوزير بوشــكيان »حامية هذا القطاع 
اإلنتاجي ودعمه بعدما أصبح أحد أبــرز الصناعات الوطنية 
األساســية التي تحتــاج إىل االحاطــة املعنويــة، ومنحه 

التسهيالت الالزمة واالحتضان والرعاية«.
وكان بوشــكيان عــرض مع املديــرة العامة ملؤسســة 
املواصفات واملقاييس ليبنور املهندســة لينا درغام الســبل 
الكفيلة بتشجيع الصناعيني عىل االلتزام بتطبيق املواصفات 
يف عمليات التصنيع يك يكون املنتج مســتوفيا أكرث رشوط 

الصحة والبيئة والسالمة العامة.
 وأكد بوشــكيان »رضورة التأسيس لقاعدة ثالثية الركائز 
تجمع املواصفة بالجــودة بالصناعي املدعو إىل االلتزام التام 
بتطبيق املواصفات التي تعترب مبثابة جواز ســفر للبضاعة 
اللبنانية إىل الخارج، ولتحقيق ثقة املســتهلك كون املواصفة 
هي مصدر الثقة للمســتهلك«. وقال: أعطي األولوية لتطبيق 
املواصفات كونها مفتاح الثقة للجودة التي تعترب األساس يف 
ترصيف اإلنتاج يف األســواق املحلية، والتصدير اىل االسواق 

الخارجية األكرث تطلبا.
وأوضــح أن املنتــج اللبناين ما زال موضــع ثقة ويتمتع 
باملصداقية والشــهرة  لدى املستهلك األجنبي الذي ملس جودة 

املنتجات اللبنانية ومتيزها ونوعيتها املمتازة.
وشــدد عىل التفاعــل والتفاهــم والتكامل بــني وزارة 
الصناعة  والصناعيني. وقال: من واجباتنا الرتويج للصناعة 

الوطنية ومساعدتها ودعمها عىل التوسع واالنتشار.
وختم: كل صناعي مخالف وال يلتــزم بتطبيق املواصفات 
يكون مسيئاً بحق نفسه وبحق زمالئه وبحق قطاع بكامله، 
سيتأثر ســلباً بالتفلت واملخالفات وعدم االيفاء بالوعود.  إن 
دور الوزارة بناّء وهادف للتأسيس لصناعة ذات جودة عالية 

يفتخر بها لبنان واللبنانيون.

ــجــيــع ــــــــــــــام اهــــمــــيــــة تــ بــــوشــــكــــيــــا عــــــــر ودر
ــات ــ ــفـ ــ ـ ــوا ــ ــاملـ ــ ام بـ ــى االلـــــــــتـــــــــ ــ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــي ــ ــي ــ ــاع ــ ــن ــ ــص ــ ال

با كيا مع ال بو

استقبل وزير االشــغال العامة والنقل الدكتور عيل حمية 
يف مكتبــه اليوم، عضو كتلة »اللقــاء الدميقراطي« النائب 
وائل أبو فاعور، وكانت مناســبة لعرض التطورات يف ظل 
ما تشــهده البالد مــن تفاقم عىل املســتويات االقتصادية 

ائية. واالجتامعية، باالضافة اىل الشؤون اال
وتناول حمية مع عضو تكتل »لبنان القوي« النائب ماريو 
ائية امللحة  عون، شــؤونا وطنية وامللفات واملشــاريع اإل

الدامور.  املتعلقة ببلدة  لقضاء الشــوف وبعض املشــاريع 
ولفت عون اىل انه« ملس لدى الوزير الشــفافية والجدية يف 

العمل«.
واســتقبل الوزير حمية وفدا من جمعية »التعليم الديني 
االســالمي« برئاســة املدير العام محمد ســامحة. ومتنى 
الوفد للوزير حمية »التوفيق يف مهامه الجديدة، وتحســني 

الخدمات يف كل القطاعات«.

ــاً انــمــائــيــة  ــؤونـ ــو عـــو شـ ــاريـ ــع مـــع ابـــو فـــاعـــور ومـ ــاب ــمــيــة ت

أشــار رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشارة األسمر 
يف ترصيح، إىل أنه »مع نيــل الحكومة الجديدة الثقة ومع 
بدء تشكيلها للجان املختلفة ملعالجة القضايا األساسية، كنا 
رشاك ممثيل االتحاد العاميل  قد اســتبرشنا خرا وال نزال ب
الفئات  املعنية بالعامل وســائر  اللجــان  العام يف مختلف 
الشــعبية، وهذا ما عربنا عنه أمام دولــة الرئيس ميقايت 
وســائر الوزراء ويف مختلف مواقفنــا وبياناتنا طيلة هذه 

املدة«.
وأوضــح أن »البحث يف البطاقــة التمويلية وتحديد داتا 
املســتفيدين منها، وحجم مبالغ الدعم الذي ســوف تؤمنه 
ومصادر التمويــل التي يجب أن تكون من خارج خطة النقل 
العام املقررة، وغر ذلك من املســائل األساســية التي تعني 
العام بصفته الجهــة األكرث متثيال للعامل  االتحاد العاميل 
واالجراء عموما، والبحث يف مجاالت النقل والبرتول والرتبية 
والصحة واالقتصاد والزراعة وســواها، يحتم وجود االتحاد 
العاميل العام تأكيدا لدوره وموقعه كممثل للحركة النقابية 

العاملية والشــعبية ومدافع عنيد عــن مصالحها املبارشة، 
املسحوقة واملهمشة وتأيت  العاملة  للطبقات  الضامنة  وهو 
املرحلة.  الدعوة للحوار كمنطلق أســايس لالتحاد يف هذه 
لكن هذا الحوار يحتاج إىل رشيك يؤمن بهذا املبدأ واذا كانت 
الحكومة الجديدة تتجه فعال إىل حد أد لحل املشاكل وهي 

كثرة فام عليها إال السر يف هذا االتجاه«.

ــي« ــالـ ــمـ ــعـ الـ »االتــــــحــــــاد  ـــلـــي  مـــمـــ : إلشـــــــــرا  ــر  ــ ــمـ ــ االسـ
عبية ال الــفــئــات  ــر  ــائـ وسـ ــال  ــعــم ــال ب املــعــنــيــة  الــلــجــا  فـــي 

  تقدم عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب فادي عالمة 
باقرتاح قانــون اىل املجلس النيايب يتعلق بضبط االســعار 

ومكافحة الغالء وحامية املستهلك.
ويف نص االقرتاح: 

»املادة االوىل: تعدل املادة 74 من قانون حامية املســتهلك 
200، ويضاف اليها املقطع  6 تاريــخ 2/4/ القانون رقم 9

االيت: 
خالفا الي نص آخر، يجاز للموظفني املكلفني مبهام ضبط 
املخالفات ال ســيام يف حالة مخالفة أحــكام قانون حامية 
املســتهلك واملرسوم االشــرتاعي رقم 73 تاريخ 1983/9/9 
)حيازة الســلع واملواد والحاصالت واالتجار بها( وكذلك يف 
حاالت االحتكار والتالعب باالسعار وتجاوز االسعار املحددة 

اصوال، تسطر املحارض املتضمنة:
 غرامات ماليــة ال تقل عن عرشين ضعفــا الحد االد 

لالجور.
 اتخاذ القرار باقفال املحل املخالف وختمه بالشمع االحمر 

ملدة ترتاوح بني يوم وعرشين يوما. 
 حجز البضائع يف مستودعات الوزارة ونقلها عىل نفقة 

املخالف. 

 رفع االقــرتاح اىل وزير االقتصاد التخــاذ القرار بحجز 
البضائع واقفال املحال املخالفة بالشمع االحمر ملدة تزيد عن 

عرشين يوما. 
 ويف حال التكــرار تضاعف الغرامة اىل 3 أضعاف، يكون 
القرار باالقفال حكام ملدة ال تقل عن الشــهر، ويبقى صاحب 

املحل ملزما تسديد رواتب العاملني لديه عن فرتة االقفال.
يجاز يف هذه االحوال للمتــرضر االعرتاض أمام القضاء 

املختص عىل أن هذا االعرتاض ال يوقف التنفيذ.
 توضع هــذه الغرامات يف صناديق الخزينة املختصة يف 
ــوذج يوضع لهذه الغاية بقرار يصدر  وزارة املالية مبوجب 

عن وزير املالية.
 يجاز لوزير االقتصاد تكليف متطوعني لضبط املخالفات ، 
عىل أن تحال محارض الضبط املثبتة للمخالفات إىل مصلحة 
حامية املســتهلك العطائها املجرى النهايئ. بعد موافقة هذه 
املصلحة عىل مضمونها تحدد، عند االقتضاء أصول دفع هذه 
الغرامات يف صناديق وزارة املالية بقرار مشــرتك يصدر عن 

وزيري املالية واالقتصاد.
 املادة الثانية: ينرش هذا القانون يف الجريدة الرســمية 

ويعمل به اعتبارا من تاريخ نرشه. 

املستهل ــمــايــة  و ء  ــ ـ ــ الـ ملــكــافــحــة  مـــة  عـــ ــن  مـ اقـــتـــرا 



ــات ــ ــيـ ــ دولـ ــات   ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عـ
االربعاء 29 أيلول 2021

أعلنت »فرقة العباس القتالية« يف العراق، امس، إســقاط 
4 طائرات مســرة حاولت الوصول إىل املنطقة الحيوية بني 

حرمي اإلمامني الحسني والعباس يف كربالء.
وذكرت الفرقة وهي إحدى تشكيالت )حشد املرجعية( يف 
بيان صحفي، أن »الطائرات مل تستحصل املوافقات الرسمية 

ومل نسجل أنها تابعة للعدو«.
وأضافت: »أدخلنا هــذا العام منظومة تشــويش حديثة 
ومتطورة جــدا لتأمني املنطقــة الحيوية لكننــا مل نضطر 

لتشغيلها واكتفينا باملنظومة االعتيادية«.
وتشــهد كربالء اآلن توافد املاليني من الزائرين يف ذكرى 

أربعينية اإلمام الحسني.
هذا وأعلنت خلية اإلعالم األمنّي، امس، عن »إحباط محاولة 

إدخال مواّد متفّجرة من سوريا إىل األرايض العراقية«.
 1 وقالــت يف بيان إن »القــوات األمنيــة يف الفرقة الـ
بالجيش متكنت من منع محاولة إلدخال 18 كيســاً تزن 00 
كيلوغرام من مادّة يت أن يت TNT إىل األرايض العراقية، وفقاً 
ملعلومات استخبارية من جهاز مكافحة اإلرهاب«. وأضافت 
الخلية أنه »جرى رصد مجموعة من األشخاص وهم يحاولون 

إدخال هذه املواّد عن طريق قرية نعيم املحاذية للحدود«.

 الحشد الشعبي 
ويف ســياق متصل، أطلق الحشد الشــعبي عملية أمنّية 
واســعة ملالحقة فلــول »داعش« يف دياىل، مشــراً إىل أن 
»العملية شــملت تفتيش وتأمني جبل حمرين شــامل رشق 
ناحية العظيم حيث يتخذها االرهابيون مأوى ومالذاً آمناً لهم 
مستفيدين من وعورة املنطقة الجبلية وتضاريسها املعّقدة«.

كام أعلن الحشــد الشعبي عن مقتل مســؤول يف تنظيم 
»داعش« إدريس عدنان إســامعيل امللقب بـ«أبو رحمة« يف 

كمني جنويب تكريت.

 سياســيا، بحث مستشــار األمن القومي العراقي، قاسم 
األعرجي، امس، مع الســفر األمرييك يف بغداد ماثيو تولر، 

ثالثة ملفات، من بينها االنتخابات املقبلة.
وذكر بيــان ملكتب األعرجي، أن »مستشــار األمن القومي 
استقبل الســفر األمريك ونائب مســاعد وزير الخارجية 

افيتو«. األمركية لشؤون العراق وإيران، جنيفر 
وأضــاف، أن »اللقاء بحــث تعزيز العالقــات الثنائية بني 
البلدين، واســتمرار دعم الواليات املتحدة األمركية للحكومة 
العراقية، يف مجال مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه، وتعزيز 

االستقرار والحوار يف املنطقة«.
وتابع البيــان، أن »الطرفني تطرقا إىل ملــف االنتخابات 
العراقية، وأهمية توفر أسباب إنجاحها، مبا يحقق تطلعات 

جميع العراقيني«.
وأشار إىل أن »اللقاء شهد أيضا بحث ملف النازحني والتأكيد 
ة لعودتهم إىل مدنهم، وإنهاء  عىل أهمية توفر األجواء املال

هذا امللف اإلنساين«.

ــا ــوم قـــرب مـــرقـــدي االمــامــيــن الــحــســيــن والــعــب ـــبـــا هــج ا

أفاد بيان رسمي أردين، امس، أن »الخطوط الجوية امللكية 
األردنية ستستأنف الرحالت املبارشة إىل دمشق اعتباراً من 3 

ترشين األول«.
وقال بيان رئاســة الوزراء األردنية: »اعتباراً من الثالث من 
الشــهر املقبل، تعود امللكية األردنية لتســير رحالتها لنقل 
الركاب بني عامن ودمشــق، وبحث اإلجراءات الالزمة إلعادة 

عمل املنطقة الحرة األردنية السورية املشرتكة«.
وكانت الرحالت الجوية علّقت بني البلدين عام 2012، ومل 

يتم تشغيلها منذ ذلك الوقت.
وصدر القــرار يف إطار خطوات عديــدة اتخذت يف ختام 
اجتامع وزاري اســتمر يومني يف عاّمن بــني البلدين لتعزيز 

عالقات التجارة واالستثامر والنقل.
كام تّم التوصل إىل اتفاق أردين ســوري عىل إعادة تفعيل 
لجنة املياه املشــرتكة ملتابعة تنفيذ االتفاقيــة املوقعة بني 
البلديــن عام 1987 وتفعيل اللجان املشــرتكة يف أقرب وقت 

والتعاون لتعظيم االستفادة من مياه حوض الرموك.

ووصل وزراء املــوارد املائية والزراعة والكهرباء واالقتصاد 
الســوريون إىل األردن،  عرب معرب نصيب  جابر الحدودي، 
لعقــد لقاءات مع نظرائهم األردنيني بهدف مناقشــة ملفات 

الطاقة واملياه والنقل.
وأعلنــت وزارة الداخلية األردنية إعادة فتــح الحدود مع 
سوريا عرب مركز »حدود جابر« اعتباراً من يوم األربعاء املقبل.
وقالــت الوزارة إن »إعادة فتح الحدود تهدف إىل تنشــيط 
الحركــة  التجارية والســياحية بني البلدين الشــقيقني،  مع 

مراعاة اإلجراءات األمنية والصحية املطلوبة«.
وتعد الحدود مع ســوريا رشياناً مهامً القتصاد األردن، إذ 
تصّدر عربها بضائع أردنية إىل تركيا ولبنان وأوروبا، وتستورد 

عربها بضائع سورية ومن تلك الدول.
وكان رئيــس هيئة تنظيم النقل الــربي يف األردن، طارق 
الحباشــنة، قال منذ يومني، إّن »هناك لقــاءات مع الجانب 
السوري وستجري مناقشة املعضالت واملشكالت التي تحول 

دون عودة حركة نقل البضائع بني البلدين«.

ســــــــنــــــــوات لـــــــــــــ   تـــــــوقـــــــفـــــــهـــــــا  بــــــــعــــــــد 
ســـــوريـــــا إلــــــــــى  تـــــــه  ـــــــ ر ــ  ــ ــأنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ األرد 

تفقد رئيس أركان الجيش املرصي، 
القوات  عنا  فريد،  محمد  الفريق 
شامل  بنطاق  والرشطة  املســلحة 
الحالــة األمنية  ســيناء ملتابعــة 
واالطمئنان عىل األحوال املعيشــية 
تنفيذ  إجــراءات  كذلــك  واإلدارية 

الخطط واملهام املكلفني بها.
وقام الفريق فريد بجولة تفقدية 
من  عــدد  عىل  املــرور  تضمنــت 
املرشوعــات القوميــة التي ترشف 
القوات املسلحة عىل تنفيذها واملرور 
عىل عدد من املؤسســات واملصالح 

الحكومية.
من  بعدد  الجولــة  خالل  والتقى 
الذيــن قدموا  األهــايل واملواطنني 
القوات  ألبطــال  والتقدير  الشــكر 

املسلحة نظر ما قدموه من جهود كبرة لعودة األمن واألمان 
بكافة أنحاء مدن وقرى شــامل سيناء، أعقبها عقد لقاء مع 

عدد من القيادات التنفيذية واألمنية ملحافظة شامل سيناء.
وقــام رئيس أركان حــرب القوات املســلحة بتفقد مركز 
العمليات الدائم بقطاع تأمني شــامل ســيناء ملتابعة ســر 
العمليات األمنية، واســتمع إىل رشح مفصل تضمن عرض 
الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات ملا يقوم به أبطال 
القوات املسلحة والرشطة من خطط مشرتكة القتالع جذور 
اإلرهاب، كذلك خطط التأمني املتبعة لتوفر املنا اآلمن لكافة 

العاملني باملرشوعات القومية الجاري تنفيذها.
كام عقد لقــاء مع مقاتيل القوات املســلحة، نقل خالله 
، ملا يبذلوه  تحيات وتقدير الرئيس املرصي عبد الفتاح السي
من جهود وتضحيات أدت إىل استعادة األمن واألمان وتهيئة 
املنا املالئم لالســتثامر والتنمية الشاملة بسيناء والحفا 

عىل إنجازات ومقدرات الوطن.
وأدار الفريــق فريد حــوارا مع القــادة والضباط والصف 
والجنود أكد خالله ثقته يف قدرتهم عىل تنفيذ مهامهم بكل 
قوة للحفا عىل أمن سيناء، كام قام بتكريم املتميزين تقديرا 

لتفانيهم يف أداء مهامهم املكلفني بها عىل الوجه األمثل.

ــن فـــي سيناء ــ ــا الــجــيــش املـــصـــري يــتــفــقــد األم ــ ــ أركـ ــي رئ

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو )حميديت( نائب رئيس 
مجلس السيادة يف السودان إن املكون العسكري يف املجلس 
لن يسكت عن تردي األوضاع املعيشية يف البالد، وذلك وسط 
توتر متصاعد بني العسكريني واملدنيني يف السلطة االنتقالية.

وذكــر حميديت يف كلمة ألقاها خــالل حفل تخرج دفعة 
يع يف الخرطوم امس، أن الحالة  جديدة من قوات الدعم ال
املعيشــية للمواطنني »مســؤولية الجهاز التنفيذي بالدرجة 

األول.
وتابع »صالحياتنا يف مجلس الســيادة ترشيفية، ونحن 
كعســكريني حريصون عىل التحول الدميقراطي«، ودعا إىل 

»تصحيح املسار« مبشاركة الجميع.
وتطرق حميديت يف كلمته إىل ما أعلنه الجيش من إحباط 
محاولة انقالبية يف اآلونة األخرة، وقال إنه قد جرى اإلعداد 

لهذه املحاولة جيدا منذ 11 شهرا.
وخالل الحفل نفســه، قال رئيس أركان الجيش السوداين 
الفريق أول ركن محمد عثامن الحســني إن القوات النظامية 
»عىل قلب رجل واحد« للعبــور إىل مرحلة دميقراطية آمنة 

ومستقرة.
وأضاف الحسني أنه بعد التغير »اندس بيننا أصحاب الغرض 

وطلبوا السلطة وشيطنوا القوات املسلحة«.

ــوا ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــو لـــــــــــن يـ
ي  مســــــؤولية تــــــردي األوضا  ميدتــــــي يحمل الجها التنفي

وصل نائب الرئيس اإليراين ورئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية محمد إسالمي، امس، إىل موسكو، إلجراء محادثات 
مع الرئيس التنفيذي لرشكة »روساتوم« الحكومية الروسية 

للطاقة النووية.
وقالت وكالة اإلعالم الروســية نقالً عن سفارة إيران يف 
موســكو إّن »إسالمي يعتزم مناقشة التعاون بني البلدين يف 

قطاع الطاقة النووية«.
 وكان إســالمي قد شــارك األســبوع املايض يف اجتامع 
املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا، والتقى 
عىل هامش االجتامع مع رئيس رشكة »روســاتوم« أليك 

ليخاتشيوف.
بدوره، أكّد وزير الخارجية الرويس، سرغي الفروف السبت 
الفائت، أّن »موســكو تدعو واشنطن إىل تحرّك أكرب من أجل 

إحياء االتفاق النووي مع إيران«.
وقال الفروف، خالل مشــاركته يف أعامل األسبوع الرفيع 
مم املتحــدة يف نيويورك، إّن  املســتوى للجمعية العامة ل

»طهــران واصلت تنفيــذ التزاماتها مّدة عام بعد انســحاب 
مكان  واشــنطن من االتفاق النووي«، مضيفاً: »متفائلون ب

تحقيق نتائج إيجابية بشأن استئناف االتفاق النووي«.

ــو ــ ــك ــوســ ــ نــــــائــــــب الــــــرئــــــيــــــ اإليــــــــــرانــــــــــي يـــــصـــــل م
ــــــــول الــــــتــــــعــــــاو الـــــنـــــووي ــــــات  إلجــــــــــــراء مــــــحــــــاد

اعترب مصــدر مطلع يف دائرة العالقــات العامة يف مقر 
»خاتــم األنبياء« التابــع لحرس الثورة اإليــراين أن »الكيان 
الصهيــوين املدعــوم من الواليــات املتحدة وبعــض الدول 
األوروبية هو التهديــد األول لزعزعة األمن يف منطقة غرب 
آســيا«، مؤكداً »امتــالك الجيش اإليراين برامج تســمح له 

بتجميد تهديدات العدو«.
كالم املصدر جاء نقالً عن ترصيحات أحد املســؤولني يف 
املقر، خالل كلمة ألقاها صباح امس، أمام حشــد من النخبة 
األكادميية، حيث كشــف امتالك إيران »معلومات وافية عن 
املراكز الحساســة واالســرتاتيجية يف الكيان الصهيوين«، 
مشدداً عىل »قدرة الجيش اإليراين يف  فرض تكاليف باهظة 

ال ميكن للعدو تعوضيها«.
وتابع املصــدر: » املصــادر األمركية املرتبطــة بالكيان 
الصهيوين غرت موقفنا من الغموض ونقص املعلومات إىل 
الشــفافية واإلرشاف الكامل يف هــذه املعادلة«. كام تحدث 

ائيــل« والواليات املتحدة معترباً  املصدر عن العالقة بني »إ
«، عىل أن »يتم إيضاح  خا أنها »ســتصبح عالقة خا

تفاصيل هذا الحدث يف الوقت املناسب«، وفق تعبره.

أعربت الخارجية اإليرانية عن استغراب طهران مام جاء يف 
ترصيحات لرئيس أذربيجان إلهام علييف حول دخول شاحنات 
إيرانية إلقليم قره باغ، واملناورات العســكرية اإليرانية قرب 

حدود بالده.
وقال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده 
للصحفيني امس إن طهران تستغرب »إطالق الترصيحات بهذا 
ة عىل االحرتام  األســلوب يف ظل وجود عالقات طيبة وقا
بني طهران وباكو واملسارات الطبيعية للعالقات بني الطرفني 

ة يف أعىل املستويات«. قا
واضاف: »إيران عربت عن رفضها لكل أشــكال االحتالل و 
أكدت عىل رضورة احرتام وحدة أرايض البلدان ويجب احرتام 

عالقات حسن الجوار من قبل جميع الدول الجارة«.
وتابع أن »االستعراض العسكري الذي قمنا به يف املنطقة 
الحدودية يف شامل غرب البالد تعترب قرارا سياديا تم اتخاذه 

لضامن أمن واستقرار املنطقة برمتها«.
وقال: »من الواضح أن إيران ال تتحمل أي تواجد عســكري 
ائييل عىل حدودها ولو كان استعراضيا وستقوم بكل ما  إ

يلزم للدفاع عن أمنها القومي«.
وكان الجبش اإليــراين قد حذر العام املايض من أن طهران 
ائيل قرب حدودها«، وذلك عىل  نشاء قواعد إل »لن تسمح ب
خلفية التطور الالفت الذي حققه التعاون بني باكو وتل أبيب، 

بيام يف ذلك يف املجال العسكري.

بـــــــرامـــــــ نـــــمـــــتـــــلـــــ   : ـــــــــــوري  الـــــــــــ الــــــــــحــــــــــر 
ــدو ــ ــ ــع ــ ــ ــا بــــتــــجــــمــــيــــد تـــــــهـــــــديـــــــدات ال ــ ــ ــن ــ ــ ــ ل ــ ــمـ ــ ــسـ ــ تـ

ربــيــجــا ــة تـــرد عــلــى تــصــريــحــات رئــيــ أ ــي ــران الــخــارجــيــة اإلي

وفـــــيـــــات
املحاســبة  خــرباء  نقابــة 

املجازين يف لبنان 
الخبر  اال  تنعى مبزيد من 

الزميل

االستاذ
جوزف سليم سامحة

سائلة الله عز وجل ان يتغمده 
بواسع

رحمته وتتقدم من اهل الفقيد 
بأحر التعازي     

زوجته: رينه جورج معلوف
بناته: نجــوى نخله وزوجها 

هادي داغر وعائلتهام
ندى نخله

شقيقه: انطوان نخله وزوجته 
مي الخوري وعائلتهام

نخله  منصــورة  شــقيقاته: 
ارملة املرحوم كريم ابو 

شبل وعائلتها
املرحوم  ارملــة  نخله  صونيا 

سمر االشقر وعائلتها
موريس  وزوجها  نخلــه  حال 

االشقر وعائلتهام
جورج  املرحوم  شقيقه  عائلة 

نخله
جان  املرحوم  شــقيقه  عائلة 

نخله
عائلة شقيقته املرحومة ماتيل 

نخله ارملة املرحوم رشيد الحداد
املرحومة  شــقيقته  عائلــة 
املرحوم  ارملــة  نخله  جورجيت 

نعيم زينون
املرحومة  شــقيقته  عائلــة 
جانيت نخله ارملة املرحوم شفيق 

قهوجي
املرحومة  شــقيقته  عائلــة 
اوديت نخله ارملة املرحوم الياس 

عازار
ــر عــون زوج شــقيقته 
املرحومة انطوانيت نخله وعائلته

 ) وعموم عائالت روميه )امل
فقيدهم  اليكم  ينعــون  والباروك 

الغايل املأسوف عليه

ادوار يوسف نخله

اليوم االربعاء  التعــازي  تقبل 
29 الجــاري ابتداء من الســاعة 
لغاية  الحاديــة عرشة صباحــا 
يف  مساء  السادســة  الســاعة 
صالون كنيسة مار عبدا  روميه 

.) )امل
اميانــا بتعاليــم الكنيســة، 
املتخذة  االجراءات  مع  ومتاشــيا 
العامة،  وحفاظا عىل الســالمة 
عائلــة الفقيــد تشــكر كل من 

يشاركها الصالة من منزله.
للتعــازي الرجاء االتصال عىل 
االرقــام التالية او عــىل مواقع 

التواصل االجتامعي:
03 13 13 نجوى نخله: 
03 هادي داغر: 301301
03 488 ندى نخله: 4

العالقات  لجنــة  قالت 
مبجلــس  الخارجيــة 
إنها  األمريك،  الشــيو 
تشعر بالقلق بسبب رشاء 
الدفاع  ألنظمــة  تركيــا 
الجــوي الروســية »إس 

.»400
وهددت اللجنة، الجانب 
الرتيك بفــرض عقوبات 
إبرام  تــم  إذا  إضافيــة، 
مع  جديــدة  اتفاقيــات 

روسيا حول ذلك.
أجرى  سابق،  وقت  يف 
رجب  الــرتيك  الرئيــس 

طيب أردوغان مقابلة مع قناة »يس يب إس« 
األمريكيــة، أكد فيها أن أنقــرة تعتزم رشاء 
 »400 دفعة أخرى جديدة من صواريخ »إس 

الروسية، يف املستقبل القريب.
وشــدد أردوغان، عىل أن القــرار يف هذا 
املوضوع يعود إىل تركيا حرصا، وال يحق ألي 

دولة أخرى التدخل يف شؤونها.

وأضافت اللجنة: »لقد أوضحنا ذلك بوضوح 
من خــالل كتابة قانــون مكافحة خصوم 
 :)CAATSA( أمريــكا من خالل العقوبــات
يتم فرض العقوبات عىل أي مؤسســة تقوم 
بأعامل تجارية كبرة مع الجيش الرويس أو 
أي مشرتيات  الروسية.  االستخبارات  هيئات 
جديدة للمعدات العســكرية الروســية من 

جانب تركيا، ستؤدي إىل عقوبات جديدة«.

ــرة ــقـ ــدد أنـ ــ ــه ــ ــي ي ــ ــرك ــ ــي ــ ـــيـــو األم مـــجـــلـــ الـــ

قرر »البنتاغون« حشــد مجموعة القطع 
البحريــة عند الشــواط الرشقية للواليات 
غواصات  »ملواجهــة  األمركيــة  املتحــدة 

. روسية« يف املحيط األطل
البحرية  القــوات  معهد  وأفادت صحيفة 
تضم  املجموعة  أّن  نيوز«  األمركية »أوسني 
القتال توماس  املدمرتني »األكرث قدرة عــىل 
إليهام  وســتنضم  كوك«.  ودونالــد  هادنر 
املدمرة »ساليفانس« يف كانون الثاين املقبل. 
ثم تنضــم إىل املجموعــة املدمرتان »كوب« 

و«غرافييل«.

»وستكون املدمرات مستعدة لتحقيق جميع 
املهام املوكلة لها مبا فيها متابعة نشــاطات 
، وفقاً  روسية تحت املاء« يف املحيط األطل
ملا قاله قائد القــوات البحرية األمركية يف 

، األمرال بريندان ماكلني. املحيط األطل
يشــار إىل أّن القــوات البحرية األمركية 
قررت أن تركز اهتاممها عىل املحيط األطل 
»بســبب وجــود غواصات روســية فيه«. 
»منافسينا  ّن  ف ماكلني،  األمرال  وبحســب 
يستمرون يف تطوير إمكانياتهم ليك يهددوا 

بالدنا«.

ــــــــات روســـــيـــــة ــــــــوا ملــــــواجــــــهــــــة 
األطلسي املــحــيــط  ــي  ف مــدمــراتــهــا  د  تح أمــيــركــا 

أعربت املتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية، ماريا 
زاخاروفا، عن قلق روســيا إزاء الوضع يف إقليم كوســوفو، 
مشرة إىل أن األحداث هناك تتطور وفق سيناريو »من سي 

إىل أسوأ«.
وجاء يف تعليق صدر عن زاخاروفا ونرش عىل موقع وزارة 
الخارجية الروســية، امس: »من الواضح أن األحداث تتطور 

وفق السيناريون من سي إىل أسوأ«.
وأضافت: »نشــر مرة أخــرى إىل أنه توجــد لدى قوات 
حلف الناتو يف كوســوفو وبعثة االتحاد األورويب يف مجال 
ســيادة القانون صالحيات رضورية إلعاقة الفو ولذلك 
هي التي تتحمل كل املســؤولية عن حامية املدنيني وضامن 
السالم واألمن. وحان الوقت ملامرسة الضغوطات امللحة عىل 
اإلدارة يف بريشــتينا إلجبارها عىل سحب جنودها من شامل 

كوسوفو ومنع تحول الوضع إىل نزاع مفتوح«.
وبدأ الرصبيون الذين يعيشــون بشكل مضغوط يف شامل 

كوســوفو يف 20 ايلول الجاري مظاهرة احتجاج سلمية يف 
معرب »يارينيه« الواقع عىل الطريق من بريشــتينا إىل بلغراد 
بيا الوســطى واإلقليم ذي الحكم  عىل الخط اإلداري بني 

الذايت.
وانترش يف هذه املنطقة وكذلك بالقرب من معرب »برنياك« 
ونقطتني آخريني يف شــامل كوســورو أفراد وحدات وزارة 

داخلية كوسوفو.
من جهتهــا أفادت القيادة الرصبية بــأن القوات الخاصة 
3 فرد أمن و20 سيارة مدرعة  إلقليم كوســوفو التي تضم 0

وعددا من القناصة، دخلت شامل اإلقليم.
 ونرشت وســائل إعالم محلية، الجمعة املاضية، تسجيل 
3« بالقرب من  فيديو يظهر تحليق مروحيات من طراز »مي
بيا الوســطى. ويومي السبت  معرب »يارينيه« من جانب 
واألحد ســجل يف الســامء فوق اإلقليم تحليق املقاتالت من 

.»29 طراز »ميغ

موســــــكو قلقــــــة مــــــن تفاقــــــم االوضــــــا فــــــي كوســــــوفا
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ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــد امللك ــ ــ ــ ــ ــ ــتور العه ــ ــ ــ ــ ــق دســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تطبي ــ ــ ــ ــ ــه إل ــ ــ ــ ــ ــ ــا تتج ــ ــ ــ ــ ــ راء ماليطالب دة  تصريحات رئي و فرنسا ترفض ب
أعلنت الحكومة األفغانية املؤقتة التي شــكلتها 
حركة طالبان أنها تنوي تطبيق دستور العهد املليك 
باســتثناء ما يتعارض مع الرشيعة اإلســالمية، 
ويف غضــون ذلك التقى وزير الخارجية بالوكالة 
مم  مني العام ل أمر خان متقي املمثلة الخاصة ل

املتحدة ألفغانستان ديبورا ليونز.
وقالــت الخارجيــة األفغانية إن لقــاء املمثلة 
األممية مع الوزير متقي ناقش اســتمرار التعاون 
مع األمــم املتحدة والوضع األمني وقضايا أخرى، 
كام أعرب متقي عن تقديره للمساعدة التي تقدمها 

بعثة األمم املتحدة لبالده.
وقالت مصــادر أفغانيــة إن املبعوثة األممية 
أكدت أن العقوبات االقتصادية لها تأثر ضار عىل 

خدمات البعثة يف أفغانستان.
مــن جهة ثانية، قال وزيــر العدل يف حكومة 

ترصيف األعامل األفغانيــة، عبد الحكيم رشعي، 
إن حركة طالبان ستطبق دستور عهد امللك الراحل 
محمد ظاهر شــاه لفرتة مؤقتة باســتثناء البنود 

التي تتعارض مع مباد الرشيعة اإلسالمية.
كلمة أفغانستان باألمم املتحدة

ويف سياق آخر، قالت البعثة األفغانية لدى األمم 
املتحدة إنها تراجعت عن إلقاء كلمة أفغانستان يف 
مم املتحدة، من أجل ما وصفته  الجمعية العامة ل
بحاميــة املصالــح الوطنية ومن أجــل مواصلة 

التعاون طويل األمد مع األمم املتحدة.
وأضافــت أنه كان من املقــرر أن يلقي، املندوب 
الدائم ألفغانستان لدى األمم املتحدة، السفر غالم 
إســحق زاي، كلمة يف الجمعيــة العامة، ولكن 
بالتشــاور مع عــدد من األعضاء  البعثة قررت 
البارزيــن يف املنظمة الدولية عدم إلقاء الكلمة 

يف هذه الدورة.
وخالل األيام األخرة، دار جدل حول الجهة التي 
ستلقي كلمة أفغانستان يف الدورة الـ76 للجمعية 
مم املتحدة التي انطلقت  بعد اســتعادة  العامــة ل
حركة طالبان الشهر املايض سيطرتها عىل السلطة 

يف كابل وفرار الرئيس أرشف غني للخارج.
إذ قال ستيفان دوجاريك، املتحدث باسم األمني 
مم املتحــدة أنطونيو غوتريش، الجمعة  العام ل
السفر زاي  املاضية إن ممثل أفغانســتان لديها 
هو من ســيلقي كلمة بالده أمام الجمعية العامة.
لكــن غوتريش تلقى خطابا رســميا من وزير 
الخارجيــة األفغاين أمر خــان متقي يطلب فيه 
إلقــاء كلمة بالده أمــام الجمعية العامة، ويؤكد 
انتهاء مهمة السفر زاي ممثال ألفغانستان باألمم 

املتحدة.

رفض كل من قائد عملية »برخان« الفرنسية 
ووزيرة الجيوش الفرنسية ترصيحات رئيس 
وزراء مايل كــوكاال مايغا الذي اتهم باريس 
بأنهــا تخلت عن بالده يف »منتصف الطريق« 

وتركتها وحدها تواجه اإلرهاب.
وشدد القائد الجديد لربخان، الجرنال لوران 
ميشــون عىل رفضه خاص لتعبر »التخيل«  
عادة ترتيب املنظومة  لــدى وصف ما حصل ب

العسكرية الفرنسية يف منطقة الساحل.
وقال ميشــون بعد اجتامع مــع الرئيس 
املوريتــاين محمد ولد الشــيخ الغزواين يف 
نواكشوط، إنه عىل عكس ترصيحات مايغا، 
ن قرار إجالء القوات الفرنسية من مواقعها  ف
الثالثة يف أق شامل مايل قد تم النظر فيه 
وبحثه بعناية منذ نحو 18 شــهرا بالتنسيق 

مع قيادة الدول الخمس يف منطقة الساحل.
مــن جانبها، رفضــت وزيــرة الجيوش 
الفرنســية فلورانس باريل بشدة  االتهامات 
»غر املقبولة و غر الالئقة« بـ«التخيل« عن 
مــايل التي أطلقها رئيس الوزراء املايل خالل 
كلمته يف األمم املتحدة والتي بحسب الوزيرة 
ترقى إىل إهانة دماء الجنود الفرنسيني الذين 
لقي الـــ2 منهم مرصعهــم يف مايل يوم 

الجمعة املايض.
 ، وأضافت بــاريل:« ال يوجد تخيل فرن
أريــد أن أصحح املغالطات، عندما يكون لدينا 
000 جنــدي ونفك االرتباط من ثالث نقاط 
ونعتزم ترك عدة آالف أخرى، عندما ننرش أحدث 
املدرعات يف منطقة الســاحل ليس هذا هو 

املوقف الطبيعي لدولة تنوي املغادرة«.
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ها األسر في العالم د أ
ــــــدو؟ ـــ ــ ــــــيارات رونال ـــ ـــــــــطول ســ ــــــة أســ ـــ ــــــ قيمــ ـــ ــ ــــــم تبل ـــ كــ

ــي  ــ ــ ــ ــ ــر خيالـ ــ ــ ــ ــ ــي عـ ــ ــ ــ ــ ــل ميسـ ــ ــ ــ ــ يـ ــد ر ــ ــ ــ ــ بعـ
مـــــــــــن دبـــــــــــي إلنقـــــــــــا نـــــــــــادي برشـــــــــــلونة

ق ـــــــــــال ر ســـــــــــلة: املحامـــــــــــي شـــــــــــربل مي
ــــــيا ـــ ســ ــــــرب  ـــ ــ ـــاد  ـــ ـــ ــــــات اتحــ ـــ ــــــي اجتماعــ ـــ ـــار فــ ـــ ـــ ــ ي

رئي اللجنة األوملبية اللبنانية جل
را مة ال ار البترو عا

» عبة للكبار في »يوروبا لي مهمات 

يلسي ر في ت مر رودي لوكاكو وراء ت

جاءنا ما ييل:
زار رئيس اللجنة 
اللبنانية  األوملبية 
جلخ  بيار  الدكتور 
اللبناين  النــادي 
وقع  لليخوت عىل 
عروضــات رائعة 
للمراكب الرشاعية 

يف البرتون.
الجلخ  واطلّــع 
من رئيــس اتحاد 
والنادي  اللعبــة 
ربيع  الكومودور 
سامل عىل مرشوع 
عاصمة  البرتون 
مثنيــا  الــرشاع، 
عــىل أهميته يف 

عىل  ساحلية  منطقة 
البحر املتوسط.

وأكّد أن الزيارة ليســت رســمية بل تنسيقية واستطالعية 
للمنطقة واملدينة، عىل أن يصار اىل تنظيم زيارة رسمية تبدأ 

بالبلدية ومبواكبة رسمية.
وأعلن أن تكرمياً سيقام لكل من ساهم بتنظيم هذا العمل.

تخوض فرق التســيو وأوليمبيك مارسيليا وليسرت ونابويل 
ويب إس يف آيندهوفن الجولة الثانية من الدوري األورويب بعد 

إخفاقها يف الجولة األوىل والبداية املحبطة.
ومل يكــن أي من هذه الفرق قادرا عىل حصد النقاط الثالث 
يف املبــاراة األوىل، لكنها بحاجة لفعل ذلك يف الجولة املقبلة 
للحفا عىل فرصها يف التأهل من موقع الصدارة الذي يضمن 
التأهل املبارش لثمن النهايئ، بينام يدخل املركز الثاين صاحبه 
يف تصفيــات مع ثوالث املجموعــات من دوري األبطال وهي 

مخاطرة ال داعي لها.
من جانبها، تتواجد الفرق اإلسبانية خارج هذه املشكلة بعد 
النتائج الطيبة التي حققتها يف أول مشــاركة قارية لها حيث 
فاز بيتيس عىل سيلتك وتعادل ريال سوسييداد مع آيندهوفن.
ويزور املــدرب مانويل بيليغريني والعبــوه املجر ملواجهة 
فرنتســفارويش للمرة األوىل. وكان بطل املجر قد خ يف 
املبــاراة األوىل عىل يد باير ليفركوزن الذي ينافس بيتيس عىل 

صدارة املجموعة السابعة.
من جانبه، يتمنى ريال سوســييداد انتزاع صدارة املجموعة 
الثانيــة من موناكو حني يســتضيف الفريــق الفرن غداً 
الخميس باألرايض اإلســبانية، منتشيا بتعادله مع آيندهوفن 

يف عقر داره.
ويتواجه موناكو، الذي فاز يف الجولة املاضية عىل شتورم 
جراتــس، للمــرة األوىل مع ريال سوســييداد أوروبيا. بينام 
يستقبل ممثل النمسا يب إس يف آيندهوفن بطل هولندا والذي 

يحتاج للفوز يك يبقي عىل آماله يف التأهل.
بينام ســيحاول التسيو تعويض ســقوطه عىل يد جالطة 
اي، ألن أي نتيجة خالف الفوز ســتعني تبخر أحالمه يف 

التأهل والذي يبدو الفريق الرتيك أقرب إليه.
ويستقبل مارسيليا بقيادة خورخي سامباويل، الذي سقط 
يف فخ التعادل عىل األرايض الروسية مع لوكوموتيف موسكو 
الجولة املاضيــة، الفريق الرتيك، بينام يزور الفريق الرويس 

امللعب األوليمبي يف روما ملواجهة التسيو. 
أما نابويل وليسرت فقد تعادال يف إنكلرتا مبلعب كينغ باور، 
وهو ما استغله ليجيا وارسو الذي جمع ثالث نقاط من ملعب 
سبارتاك موسكو يك يتصدر املجموعة الثالثة، ويلعب الفريق 

البولندي عىل الصدارة حني يستضيف ليسرت.
ويستقبل نابويل عىل ملعب دييغو أرماندو مارادونا منافسه 
الرويس، فيام سيســعى ليون لتأكيــد ريادته بعد الفوز عىل 
اريك الذي  غالسغو رينجرز، ويســتقبل اىلن برونديب الد
تعــادل يف الجولة األوىل مع ســبارتا براغ الذي سيســتقبل 

الخميس الفريق األسكتلندي بقيادة ستيفن جرارد.
كام يحاول وســت هام إثبــات أنه مير بفرتة تألق وتحقيق 
الفوز الثاين عىل التوايل حني يســتقبل رابيد فيينا بعد تغلبه 
يف الجولــة املاضية عىل دينامــو زغرب يف عقر دار األخر. 
من ناحيته سيتمســك جينك البلجييك بفرصة املنافسة عىل 

الصدارة حني يستقبل الفريق الكروايت.
ويفــرض أوليمبياكوس زعامته عــىل املجموعة الرابعة 
مستفيدا من تعادل آينرتاخت فرانكفورت وفرنبخشة عىل أرض 
األول، بينــام فاز الفريق اليوناين عىل أنتويرب. ويزور الفريق 

اليوناين إسطنبول، بينام يسافر فرانكفورت إىل أنتويرب.
ويف املجموعة السادســة، يســيطر النجــم األحمر عىل 
مجريــات األمور بعــد انتصاره عىل براغا وتعــادل ميتالند 
مــع لودوغوريتس، ويلتقي الفريــق الرصيب يف رازغراد مع 
لودوغوريتس، بينام ال بديل أمام براغا ســوى الفوز وســط 

اريك. جمهوره عىل الفريق الد

ــــة  ــــى عــــن الدعــــو القضائي ــــي يتخل االتحــــاد األوروب
ــي« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوبر األوروبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابقة »السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضـ

الربتغــايل  يتوقــف  ال 
نجم  رونالدو،  كريســتيانو 
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي، 
الجديدة  السيارات  رشاء  عن 
القدرات  الثمن وذات  باهظة 

الفائقة.
رونالــدو أضاف ســيارة 
سياراته  أسطول  إىل  جديدة 
الفارهــة، بعد أيــام قليلة 
إىل مانشســرت  انتقاله  من 
يونايتد خالل فرتة االنتقاالت 
الصيفية املاضية، قادما من 
يوفنتــوس اإليطــايل، يف 

1 مليون  صفقــة بلغت قيمتها 
يورو.

ويتعلق األمر بسيارة »بينتيل فالينغ سبر«، 
حيــث أكدت صحيفة »ماركا« اإلســبانية أن 
رونالــدو أضاف تلك الســيارة إىل أســطول 

سياراته، نظرا ملا متتلكه من قدرات فائقة.
وبحســب موقع »تربو 1« املتخصص يف 
ن سيارة »بينتيل فالينج سبر«  السيارات، ف
ع ســيارة سيدان يف العامل، ما يف  هي أ
ضافتها إىل أسطول سياراته. قيام رونالدو ب

وشــوهد الالعب الربتغايل يصل إىل مقر 
تدريبات مانشســرت يونايتــد وهو يقود تلك 
الســيارة التي تبلغ قيمتهــا 342 ألف دوالر 

بحسب الصحيفة اإلسبانية. 
ن تلك السيارة  ووفقا ملوقع »إنســايدر«، ف
ستضاف إىل أسطول سيارات رونالدو الضخم، 
حيث ميتلك أسطوال يزيد عدد سياراته عن 20 

سيارة، وتتجاوز قيمتها 24 مليون دوالر.
الســيارة األغىل عىل اإلطالق يف أسطول 
رونالــدو هي مــن العالمــة املفضلة لديه 
»بوغايت«، حيث ميتلك النجم الربتغايل واحدة 
من 10 ســيارات فقط عىل مستوى العامل من 

طراز »بوغايت سينتوديتيش«.
الرشكة الفرنسية الشهرة منحت رونالدو 
الســيارة بقيمة 11 مليــون دوالر، بعد أن تم 
تزويدهــا بعدة مميزات طلبها كريســتيانو 

لجعلها تناسب شخصيته وطموحاته.
وميتلك قائد منتخب الربتغال سيارات أخرى 
مثل »مازيرايت غران كابرو«، و«رولز رويس 
كولينان«، و«شيفروليه كامار إس إس«، وهي 
من أرخص الســيارات التــي ميتلكها، حيث 

تتوقف قيمتها عند 0 ألف دوالر فقط.
ويحتفــظ رونالدو بســيارتني من طراز 
»بوغــايت« بخالف »ســينتوديتيش«، حيث 
يضم أســطوله »بوغايت شــرون« واملقدرة 
قيمتها بأكرث من 3 ماليني دوالر، و«شــرون 
غراند ســبورت« املقدرة قيمتها بنحو مليوين 

دوالر. 
باإلضافــة إىل ذلــك ميتلــك رونالــدو 
 ،» »المبورغيني أفينتــادور«، و«فراري 12
«، و  و »ماكالرين ســينا«، و«فــراري 99
S6« و »رولز رويس فانتوم  »مرسيدس بنز 
دروب هيد«، و«بورش 911 تربو S«، و »بنتيل 

.»GT كونتيننتال

يبدو أن نادي برشــلونة اإلســباين وجد 
الحل الســحري إلنقاذه من الديون، والتغلب 
عىل تبعات صدمة القــرن، بعد رحيل نجمه 

. األرجنتيني ليونيل مي
برنامــج »El Curibito« املــذاع عرب القناة 
الثامنة، التابعة إلقليم كاتالونيا كشــف عن 
تلقــي إدارة النادي عرضــا خياليا من رشكة 
مل يوضــح طبيعة عملها، تتخذ من ديب مقرا 
لها، للخالص من أزمة الديون التي تالحقه يف 

السنوات األخرة.
ويعاين برشلونة من ديون طائلة، وصلت 
3 مليون يورو، وهو  قيمتهــا إىل مليــار و0
ما أجربه عىل عدم تســجيل العبه األرجنتيني 
، مع الدخول يف مفاوضات مع  ليونيل مي
جميع العبي الفريق من أجل تخفيض رواتبهم 

خالل الفرتة املقبلة.
املصدر املقرب من النادي الكتالوين قال إن 
رشكة تتخذ مــن ديب مقرا لها، عرضت عىل 
 1 برشلونة رشاء الديون الخاصة به مقابل 
مليار يورو، مع وضع العديد من التســهيالت 
يف عملية السداد عىل مدار السنوات املقبلة.

ومل يعلن برنامج »El Curibito« أي تفاصيل 
عن الرشكة، واكتفى بذكر مقرها، دون إعطاء 

معلومات عن طبيعة عملها أو جنسيتها.
ن الرشكة لن تطلب أي  ووفقــا للمصدر، ف
أموال من برشلونة عىل مدار العامني املقبلني، 
وستســمح له بسداد تلك األموال ملدة قد تصل 

إىل 12 عاما.
ن قيمة الفائدة التي  باإلضافــة إىل ذلك، ف
ســتطلبها الرشكة من برشــلونة لسداد تلك 
الديون ســتكون منخفضــة للغاية، وهو ما 
قــد يغري النادي الكاتالــوين للموافقة عىل 

العرض.
مــن جهتها اعتــربت صحيفــة موندو 
ديبورتيفــو املقربة من مجلــس إدارة نادي 
برشــلونة، أن العرض يعترب خياليا بالنسبة 
لربشــلونة، حيث سيســاعده عىل التخلص 
مــن أزمة الديون التي فرضت عليه العديد من 

القيود خالل الفرتة املاضية.
ومل يتعاقد برشلونة سوى مع العبني باملجان 
خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املاضية، حيث 
ضم الهولنــدي ممفيس ديبــاي بعد انتهاء 
، واألرجنتيني  تعاقده مــع ليون الفرنــ
سرجيو أغويرو واإلســباين إيريك غارسيا 
بعد انتهاء عقديهام مع مانشســرت ســيتي 
اإلنكليزي، باإلضافــة إىل الهولندي لوك دي 
يونغ من إشبيلية اإلسباين عىل سبيل اإلعارة.

الصحيفة أشارت إىل أن خوان البورتا، رئيس 
برشــلونة، ســيجتمع مع نائبه االقتصادي 
إدوارد روميو والرئيس التنفيذي للنادي فران 
ريفرتــر، من أجل البــت يف العرض خالل 

الساعات القليلة املقبلة. 
يذكر أن برشــلونة رفض يف وقت ســابق 
املوافقة عىل اتفاقية رابطة الدوري اإلسباين 
مــع صندوق CVC، والتي كانت ســتكفل له 
الحصــول عىل أموال طائلــة تصل إىل 270 

مليون يورو.
وبرر برشلونة رفضه لالتفاقية ألنها كانت 

ســتؤثر عىل حقوق البث التلفزيوين للنادي 
ملدة 0 عاما مقبلة.

وبســبب الديون، مل يتمكن برشلونة من 
، الذي رحل  التجديد ألسطورته ليونيل مي
يف صفقــة انتقال حر صوب باريس ســان 
جرمــان الفرن خالل فــرتة االنتقاالت 

الصيفية املاضية. 
ويتمسك برشلونة مبرشوع دوري السوبر 
األورويب يف الفــرتة األخرة، إىل جانب ريال 
مدريد اإلسباين ويوفنتوس اإليطايل، والذي 
يضمن له الحصول عىل عائد مادي كبر، يبلغ 
3 مليون يــورو، مبجرد انطالق البطولة،  0
وهــو ما كان سيســاعد يف إنقاذه من أزمة 

الديون.

 اسم جديد لخالفة كومان 
اىل ذلك، كشف تقرير صحفي إسباين، أمس 
ة  الثالثاء، عن ظهور اســم جديد ضمن قا

املرشحني لتدريب فريق برشلونة.
وزعمت العديد مــن التقارير أن الهولندي 
رونالــد كومان، مدرب برشــلونة، مل يقنع 
نه مهدد  الرئيس خوان البورتا حتى اآلن، لذا ف

باإلقالة هذا املوسم.
ووفًقا لربنامج »الشــرنجيتو« اإلسباين، 
ن مارســيلينو غارسيا تورال مدرب أتلتيك  ف
بيلباو، أحد األسامء املرشحة لتدريب برشلونة 

يف املوسم املقبل.
وأشــارت إىل أن هدف برشلونة الرئي ال 
يزال تشايف هرنانديز، مدرب السد القطري، 
لكن يف حالة عدم التوصل إىل اتفاق ستذهب 

إدارة البارسا صوب مارسيلينو.

 عرض رسمي لفايت 
يســعى نادي برشــلونة لتحصني نجمه 
الشاب أنســو فايت بعقد جديد خالل املوسم 

الحايل.
وينتهي عقد فايت مع البارســا يف الصيف 
املقبــل، لكن هناك بندا يســمح لربشــلونة 
بالتمديد ملوسمني آخرين دون موافقة الالعب.

ديبورتيفو«  »مونــدو  لصحيفــة  ووفقا 
ن ماتيو أليامين، املدير الريايض  اإلسبانية، ف
لربشــلونة، قــدم عرضا رســميا لخورخي 
مينديز، وكيل فايت، من أجل تحصني الالعب.

وأشارت إىل أن أليامين ظل يعمل عىل العقد 
الجديد منذ شــهر ونصف، وقدمه ملينديز منذ 

3 أسابيع.
وأوضحــت أن مينديز يتواجــد يف رحلة 
عائليــة بقطر، وعندما يعود ســيجلس مع 

أليامين ملناقشة عرض النادي الكاتالوين. 
وذكرت أن مينديز إذا كان يف لشــبونة هذه 
األيام، ألنهى مسألة العقد الجديد خالل مباراة 

برشلونة ضد بنفيكا.
وشددت »موندو ديبورتيفو« عىل أن فايت 
أبلغ مينديز برغبته يف البقاء مع برشــلونة، 
ورضورة الوصــول إىل اتفاق بشــأن العقد 

الجديد.
عــىل صعيد آخر، حصل برشــلونة، عىل 
املزيد من األنباء الســعيدة عقب التغلب 0-3 

عىل ليفانتي.

عاد أمني عام االتحاد اللبناين لكرة 

السلة وعضو مجلس ادارة اتحاد غرب 

آسيا للعبة املحامي رشبل ميشال رزق 

من العاصمة األردنية عاّمن بعد زيارة 

خاطفة شــارك خاللها  يف اجتامع 

مجلــس ادارة االتحاد االقليمي الذي 

عقد بحضور رئيس االتحاد اآلسيوي 

للعبة الشيخ سعود       بن عيل آل ثاين 

وأمني عام االتحــاد القاري هاغوب 

خاتشاريان ورئيس واعضاء مجلس 

اقرار  تم  االجتــامع،  .وخالل  االدارة 

روزنامة بطوالت غرب آســيا للعام 

املقبل عىل صعيد املنتخبات واألندية 

عىل أن يستضيف لبنان بطولة غرب 

آســيا ملنتخبات الســيدات  يف العام 

2022 بطلب من االتحاد اللبناين قّدمه 

رزق ومتت املوافقة عليه باالجامع.

قرر االتحاد األورويب لكرة القدم )يويفا(، 
التخيل عــن الدعوى القضائية املرفوعة ضد 
السوبر األورويب،  مؤســ بطولة دوري 

برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.
ومتســك رؤساء برشــلونة وريال مدريد 
ويوفنتوس مبرشوع بطولة دوري الســوبر 
األورويب، بعد انسحاب باقي الرشكاء التسعة 

املؤسسني.
وأبلــغ يويفا، املحكمة التجارية يف مدريد 
أنــه لن يتابــع اإلجــراءات القضائية بحق 

برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد.
وأكــدت األندية الثالثة أمــام املحكمة أن 
محاولــة يويفا ملعاقبتهم تتعارض مع قانون 

املنافسة األورويب.
وقــرر يويفــا أيضــا مخاطبــة األندية 
التســعة األخرى املؤسســة للبطولة التي مل 
تخرج إىل النــور، للتأكيد عىل إلغاء الغرامة 
املاليــة التــي فرضها يف وقت ســابق عىل 
األندية، بســبب دورها يف محاولة تأسيس 
االنفصالية، بحسب شبكة »سكاي  البطولة 

سبورتس«.
وشاركت أندية أرسنال وتشيل وليفربول 
ومانشســرت ســيتي ومانشســرت يونايتد 
وتوتنهام واتلتيكو مدريد وميالن وإنرت ميالن 
يف اإلعالن عن مرشوع البطولة املثرة للجدل، 

قبل انسحابها مع تزايد الضغوط.
ويف أيار املايض، وافقت األندية التســعة 
1 مليون يورو مع خصم  عىل دفع مبلغ قدره 
 مــن عائداتها من البطوالت التابعة ليويفا 

ملدة موسم واحد.
ورفــض االتحــاد األورويب لكــرة القدم 
»يويفا« االستســالم أمام األندية التي تدعو 

لتنظيم بطولة دوري السوبر األورويب.
 وكان »يويفــا« أبلغ املحكمــة التجارية 
يف مدريــد أنه لــن يتابع تنفيــذ العقوبات 
بحق األندية املســتمرة يف السوبر ليغ، وهي 

برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد.
ن  ووفقا لصحيفة »ماركا« اإلســبانية، ف
االتحــاد األورويب قدم طلبا بتنحية القايض 
الذي يرتأس القضية حاليا، ألنه يعتقد أن هناك 

مخالفات كبرة يف املحاكمة.
وقــال االتحــاد األورويب: »متاشــيا مع 
القانون اإلسباين، ولصالح العدالة األساسية، 
نأمــل أن يتنحى القــايض املعني عىل الفور، 
حتى يتم النظر يف هذا الطلب بشــكل كامل 
وكاف«.وقدم االتحاد األورويب استئنافا عىل 
القضية أمام محكمــة أعىل، وهي محكمة 

مقاطعة مدريد )محكمة االستئناف(.
وأكد يويفا أنه سيتخذ كل التدابر الالزمة، 
مبا يتفق بدقة مــع قانون االتحاد األورويب 
والقانون الوطني، من أجل الدفاع عن مصالحه 
ومصالــح أعضائه وجميع أصحاب املصلحة 

يف كرة القدم.
وكان 12 ناديا من كبار القارة العجوز أعلنت 
يف نيسان املايض تأسيس بطولة جديدة تقام 
خــارج مظلة االتحــاد األورويب لكرة القدم 
»يويفا« تحت اسم »دوري السوبر األورويب« 
أو الدوري األورويب املمتاز، لكن املرشوع انهار 

بعد أيام قليلة من اإلعالن عنه.
وتحت وطأة الضغوط الجامهر والسياسية 
اليويفا بعقوبات قاســية،  تلويــح  بجانب 
انســحبت 9 أندية من البطولة، وتبقى فقط 
الثال ريال مدريد وبرشــلونة ويوفنتوس، 

بعد رفضهم التخيل عن الفكرة. 
وأعلــن االتحــاد األورويب اعتزامه توقيع 
عقوبات قاسية عىل أندية دوري السوبر بسبب 
طار القانوين  ما وصفه بـ »انتهاك محتمل ل
لليويفا«، قبل أن يعلن رسميا )اإلثنني( تراجعه 

عن اتخاذ أي قرار ضد تلك األندية. 

 ماذا يعني تراجع اليويفا؟ 
مل يدخر تشيفرين وســعا التهام الثال 

املتمرد بالعديد مــن االتهامات، يف مقدمتها 
بالطبــع مخالفة القوانــني واللوائح، وهو 
أمر نفاه مســؤولو األنديــة الـ3 بوجه عام، 
وفلورنتينو بريز رئيس ريال مدريد بشــكل 

خاص. 
وبعد وصول املعركة بني الطرفني للقضاء، 
أثبتــت املحكمة االقتصادية يف مدريد صحة 
موقــف أندية دوري الســوبر مــن الناحية 
القانونيــة، بل وأصبــح »اليويفا« هو املتهم 
مبخالفــة القوانني يف حال إصداره عقوبات 

بحقهم. 
جديــر بالذكر أن املحكمــة مل تكن الجهة 
القضائيــة الوحيدة التي أيدت موقف الثال 
ية، التي  املتمرد، بل أيضا وزارة العدل السوي
أبلغت االتحاد األورويب باســتحالة معاقبة 

ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس. 
وكانــت املحكمة املدريدية اســتندت يف 
حكمها إىل القانون األورويب الذي يســمح 
نشــاء املســابقات ومينع االحتكار، كام  ب
رفعت القضية ملحكمة العدل التابعة لالتحاد 
األورويب، التــي قررت بدورها فتح تحقيقات 
لبحــث مــا إذا كان اليويفا قد تجاوز حقوقه 

ومارس أفعاال احتكارية. 
هذا يعني أن تشــيفرين قد يتسبب دون أن 
يقصد يف وضــع اليويفا يف موقف محرج، 
وهو أمر ينعكــس إيجابيا عىل موقف أندية 

دوري السوبر. 

 تحفيز املنسحبني عىل العودة 
منذ اشــتعال األزمة قبل عدة أشهر، خرج 
رؤســاء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس 
يف أكــرث من مناســبة للتأكيــد عىل صحة 
موقفهم وعدم انتهاء املرشوع، وشددوا عىل 
أن األندية املنسحبة وقعت عىل رشوط جزائيه 
ضخمة، تتــام مع األرباح الخرافية التي 
من املفــرتض أن تجنيها باللعب يف البطولة 

الوليدة. 
وأكــدت عــدة مصادر إعالميــة ما ذكره 
فلورنتينــو بريــز وخوان البورتــا رئيس 
برشــلونة فيام يتعلق بعدم انسحاب األندية 
الـ9 بشــكل رسمي، وأشارت التقارير إىل أن 
النادي الذي سينسحب سيدفع رشطا جزائيا 
ال يقل عن 300 مليون يورو إىل بنك »جي يب 

مورجان« املمول للمرشوع. 
هنا تجدر اإلشارة إىل أن انسحاب عدة أندية 
من مرشوع دوري السوبر جاء رضوخا لرغبة 
مشجعيها، بعد خروج تظاهرات للضغط عىل 
اإلدارات وإجبارها عىل الخروج من املرشوع. 
لكن بعد تحسن موقف الثال املتمرد مقارنة 
ن  بالسابق، خاصة من الناحية القانونية، ف
الوضــع الحايل وعدم قــدرة »اليويفا« عىل 
فرض عقوبات، قد يحفز األندية املنســحبة 

من أجل الرتاجع والعودة للبطولة.

 حل وسط 
موقف اليويفا يف إخامد مترد أندية دوري 
الســوبر كان مدعوما من عدة أطراف أبرزها 
الحكومــات واالتحــادات املحليــة وروابط 
الدوريات، لكــن أبرز داعميــه كان االتحاد 

الدويل لكرة القدم »فيفا«. 
املفاجأة التي كشــفتها صحيفة »نيويورك 
تاميز« األمركية أن األندية املؤسسة للبطولة 
دخلت يف محادثات مــع الفيفا يف البداية، 
وكان االتحــاد الــدويل مرحبا بشــدة بهذه 
الخطوة، عىل عكس ما أعلنه بشــكل رسمي 
بتبنــي موقف اليويفا حني تــم اإلعالن عن 

إطالق دوري السوبر. 
موافقة الفيفا غر املعلنة تتفق مع موقفه 
من إطالق بطولــة مامثلة يف أفريقيا، لكن 
تحــت إرشاف االتحاد األفريقــي لكرة القدم 
»كاف«، والغرض األسايس منها زيادة موارد 
الفــرق األفريقية لتطوير كــرة القدم داخل 

القارة. 

رونالدو مع احد سيارات

و مي ون من  بو بر عل ال ا سي ما

جتمعو ام ر وبدا ا ا

ي ا ار ال ال   وسا 

ر ونيو رو ن
كشــف تقرير صحفي بريطاين، أمس الثالثاء، سبب تذمر 
، واعرتاضه عىل  األملــاين أنطونيو روديغر، مدافع تشــيل

تجديد عقده مع البلوز.
وينتهــي عقد روديغــر مع تشــيل يف الصيف املقبل، 
ويرفــض الالعب األملاين حتى اآلن كل عروض البلوز من أجل 
التجديد، ال سيام أنه يحظى باهتامم من بايرن ميونيخ وريال 

مدريد ويوفنتوس.
ن روديغر يحصل   ووفقا لصحيفة »صــن« الربيطانية، ف
عىل راتب أســبوعي يبلغ 130 ألف اســرتليني فقط بناء عىل 

عقده الحايل.
وأشارت إىل أن روديغر يعتقد أنه يستحق املزيد من األموال، 
ال ســيام أن راتبه أقل من نصف راتب زميله البلجييك روميلو 
32 ألف اسرتليني  ، الذي يحصل عىل  لوكاكو، مهاجم تشيل
أسبوعيا. وأوضحت أن روديغر يعلم أن أجره قد يتضاعف ثالت 
مــرات، إذا انتقل إىل بايــرن ميونيخ أو يوفنتوس يف صفقة 
مجانية، حيث يستطيع الحصول هناك عىل 400 ألف اسرتليني 

أسبوعيا.

ت  ال اال ر 



، عم 1ـ السودان، ك
2ـ لياج، لوتو، الوّر

3ـ هلم، بد، تسندينه
4ـ يوغوسالفيا

ـ دنا، دياب، يوال، نعرف
6ـ الحاّر، كور، يالعبنا

7ـ يبّص، نابلس، اي
8ـ أهال، االتكال، ينّز
9ـ حيزبون، االنسان

10ـ اي، ديناميت، نانت، نا

11ـ االترب، ابتسم، أبلح

12ـ عبيــه، شــلل، هم، 

وهبتكم

13ـ يستورد، املراس، عتاد
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عائشة بنت طلحة 

اخترب معلوماتك

1ـ جّراح فرن أّسس 
مدرسة علم االنسان.

2ـ أحد الشهور. 
3ـ يرتك اليشء. 
4ـ يضّمني إىل.

ملمثلة  الثاين  االسم  ـ 
مرصية.

1ـ بلدة يف الجنوب.

موســيقية،  نوتة  2ـ 

للنهي. 

3ـ صديقه وصاحبه.

4ـ من أسامء الفيل.

ـ مدينة يف أبو ظبي.

رســام وفنان فرن راحل. يعتــرب من أبرز ممثيل 

الفن التكعيبي، كام كان أيضا نشيطا ومؤثرا جدا كمعلّم 

وكاتب يف الفن.

 إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

+2 منطقة يف رشق فرنسا. +4+8+7

+8+2 مدينة يف فرنسا. +7

+1+7 عملة عربية. +4

+1+4+3 مقياس غريب.

7+1+4 مدينة يف ايران.

6+3+1 سكن بعد حدة. 

9+8+4 مدينة يف فرنسا.

3+8 نوتة موسيقية. 

ع املخلوقات الحية  1ـ ما اســم الطائر الذي يعتربأ

حركة؟

ــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية دولة آسيوية تقع أوسع مغارة يف العامل؟ 

ــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية دولة أمركية تقع بحرة الشيطان؟ 

ــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم أقدم جامعة يف العامل، ويف أية دولة؟ 

ــــــــــــــــــــ

ـ من هي املمثلة النمســاوية األمركية الراحلة التي 

اسمها االصيل هيدويغ ايفا ماريا كيزلر؟

ــــــــــــــــــــ

6ـ يف أي محيط تقع أكرب جزيرة مرجانية يف العامل؟ 

ــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الرحالة العريب الذي لّقب بـ جّوال اآلفاق؟ 

ــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية سنة وأي يوم تم اصدار أول طابع بريدي يف 

العامل، وكان ذلك يف بريطانيا؟ 

ــــــــــــــــــــ

9ـ يف أية ســنة أقيــم أول معرض للكتاب العريب يف 

لبنان، وهو أول معرض ثقايف يف الدول العربية؟ 

1ـ الهند، يافا، عي
2ـ ليل، نابه، يابس

3ـ سامي الصلح، ليت
4ـ وج، ايداهو
ـ بغداد، زيت

6ـ الدوير، إبن رشد
7ـ نو، سا، الوابل

8ـ تتلّبك، أنّم، ال
9ـ كوسا، وقت، يا

10ـ نفر، كاتبهم
11ـ راديو، نال، متر

12ـ ليايل األنس
13ـ عون، الب، ناموس

14ـ مرهج، الحسن
1ـ نعس، أتابع

16ـ عب، ين، بّتت
17ـ رنّان، نلكأ

18ـ فايزة أحمد

؟ من هو
من هي؟

1ـ إقليــم يف إيطاليا، والية 

أمركية.

األســاطر  آلهة  أحــد  2ـ 

االغريقية، بلدة يف الشوف.

مدينة  ويهلك،  يســقط  3ـ 

ايرانية، حادث ليال.

4ـ نهر أورويب، هواء عليل.

ـ عائلــة، شــق، أمــرة 

بريطانية، متشابهان.

6ـ أول رجل هبط عىل سطح 

القمر.

7ـ محربة، نلجأ، إنتهى من.

8ـ ندع، ضــد هزلت، واحد 

باألجنبية.

9ـ مطار يف برازافيل، ثور.

10ـ أقــرع الجرس، نوع من 

القرود الصغرة.

11ـ منــاص، ناحيــة، من 

األقمشة.

12ـ كلمة باألجنبية، أقامت 

باملكان، صار الوقت.

13ـ عاصمة والية نيويورك، 

أجل األمر.

ســهل،  قابلهــم،  14ـ 

متشابهان.

أوروبيــة،  عاصمــة  1ـ 

قصصت.

16ـ ظباء الجبال، شــقيقة 

سكينة.

17ـ دولة عربية.

18ـ االســم األول ملمثلــة 

مرصية صاحبة الصورة، هرّة.

آســيوية،  دولــة  1ـ 
عاصمة موزامبيق.

العب  الجمل،  يكسو  2ـ 
كرة قدم برازييل.

إحــدى  شــارب،  3ـ 
ع األمر. الطوائف، 

4ـ ملكــة قدمية، فتله 
وضفره.

ـ مدينة يف سراليون، 
قرميد، آلة طرب، مدينة يف 

إيران.
ء، حرف جر،  6ـ نــ

أوعية كبرة للسوائل.
من  مغــرّدة،  طيور  7ـ 
الحبــوب، مــا يتبقى من 

اشتعال النار.
8ـ مدينــة يف اليمــن، 
مخرتع املصباح الكهربايئ، 

يخصني.

9ـ إكتمــل، غاز ســاّم، 

غــر  فائــدة  حصلــت، 

قانونية.

10ـ مدينــة يف جنوب 

الفواكه،  مــن  إيطاليــا، 

الهواء الشديد.

11ـ حديــدة تحرّك بها 

النار، بــذر األرض، ال يباح 

بها، جريء شجاع.

لعبد  أغنية  12ـ عطّش، 

ينكشــف  حافظ،  الحليم 

ويّتضح األمر، بحر.

االســم  فرحتــم،  13ـ 

الثــاين لكاتب لبناين، من 

أسامك املحيطات.

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

طان ال

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

حب جديد يجعلك تعمل بكد ونشاط وتكتشف 

مميزات الشــخص الذي وجدته. أخبار جديدة 

من انسان عزيز عىل قلبك يقيم يف مكان بعيد.  

براعتــك وموهبتك ال غبار عليهام خصوصا 

يف ميدان العمل. برهن عىل الصرب وكل يشء 

سيجري عىل ما يرام كام تريد وترغب. 

ف انتباهــك اىل عملك وســتكون من  ا

الناجحني. ال تكن شارد الذهن وفكر بكل أمورك 

بدّقة وواقعية. عالقتك ستتطور اىل األحسن.

احــرص عــىل التفاصيل الدقيقــة عندما 

تخطط ملشــاريعك الخاصة املهمة. انفراجات 

مادية منتظرة، لكن لحني حصولها كن صبورا 

كعادتك.    

احتفظ بهدوء أعصابك وخطط للعمل الذي 

يناســبك بروية مع محيطك. عليك السيطرة 

عــىل ميلك للتهور حتى يكــون يومك ناجحا 

وسعيدا. 

حاول أن تخفف مــن اندفاعك وانفعاالتك، 

فاملســائل الصغرة ســوف تحل بسهولة. ال 

تصغ اىل الرثثرات من هنا وهناك حول شخص 

متعلق به. 

نجاح وتقدم عىل الصعيد العميل. ما تقوم 

به اليــوم هو ما ترغبه وتريــده. تطور هام 

يف مســألة عاطفية قد يقود اىل نهاية سارة 

وسعيدة. 

ســتحقق خطوة مهمة هذه الفرتة. نجمك 

الساطع يساعدك عىل قضاء حوائجك بسهولة 

. العاطفة قوية وستقابل انسانا عزيزا  وي

جدا.

اتخذ املواقف املهمة عىل الصعيد املهني وال 

تــرتدد يف اظهار مقدرتك وبراعتك. القرار يف 

رسم طريق املستقبل هو لك وحدك.

ال ترتك ضغط العمل يؤثر عىل أمورك وحياتك 

العاطفيــة. كن مرنا ما أمكن فالظرف الحايل 

يعمل لصالحك إذا ترصفت بروية وانتباه. 

مرحلة سهلة يف الشؤون العملية واملالية. 

الطرف اآلخر مناســب لــك متاما وهو يتفّهم 

أوضاعك بشــكل ممتاز، وعليك معاملته بكل 

طيبة  ولطف.

قضية ما تشــغلك لكن الحظ الجيد سيكون 

يف هذه املرحلة اىل جانبك. حبك للحياة وسعيك 

وراء التجدد يجعالن منك شخصا محبوبا من 

املحيط. 
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ــة ــ ــم ــ ــت ــ ت مـــــاكـــــرو 

لو اقتحام األقصى واألرد يحت رسميا فلسطين : املستوطنو يوا
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ــا ــ ــورونـ ــ ــا كـ ــ ــقـ ــ ة مـــــن لـ ــة مـــــعـــــ ــ ــرعـ ــ ــى جـ ــقـ ــلـ ــتـ بـــــايـــــد يـ
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1)  )تتمة ص1) 

عــىل تفاصيــل امللف«، وقال، »املؤكد اين ســأواكب امللف 

للتأكد من ســلوكه املسار القانوين، وامتنى وقف حمالت 

التشــهر والتخوين بالقضاء والقضاة، الن االمر سيضعف 

القضيــة وســيؤخر امللف، فيام الهدف هــو الوصول اىل 

العدالة والحقيقة ضمن اتباع املســار القضايئ القانوين«. 

اثر اللقاء، قال املتحدث باسم الوفد ابراهيم حطيط، »طلبنا 

من الوزير حامية العدل والعدالة يف لبنان، وجئنا لرنى ما 

هي امكانيــة حامية القانون والعدالة يف لبنان خصوصا 

بعد القضايا التي تحصل، وبطبيعة الحال للوزير شخصيته 

الخاصــة كونه قاضيا وهو مييل اىل التحفظ ونحن نحرتم 

هذا االمر«. وقال حطيط »ســنقوم يف االوىل من بعد ظهر 

غد األربعاء بتحرك اعــرتايض قد تنبثق منه مجموعة من 

التحركات لنحمي قضيتنا ومسارها، وستكون كل الخيارات 

مفتوحة، وســنضغط وسنقوم بتحركات عدة، ولدينا امل 

بأن ترد الرئيســة رندا كفوري الطلب، ونحن ال نطلب منها 

اال ان تحكم بالعدل، ونتمنى عىل الرئيس نسيب ايليا ان يرد 

هــذا الطلب ايضا لنصل وملرة واحدة يف لبنان اىل الحقيقة 

والعدالة. واكرر دمنا لن يذهب هدرا وهذه املرة ليست ككل 

مرة«.

ولفــت يوم امس تأكيد منســقة األمم املتحدة يف لبنان 

نجاة رشدي عرب حسابها عىل »تويرت« عىل أن »هناك حاجة 

ماســة لتحقيق مستقل وحيادي يف تفجر مرفأ بروت«، 

مضيفة »ال بد من تحقيق العدالة ولعائالت ضحايا انفجار 

مرفأ بروت الحق يف معرفة الحقيقة«.

 اولويتان للحكومة.. 

وبالتوازي مع التحركات يف الشارع، يعقد مجلس الوزراء 
اليوم اوىل جلساته يف قرص بعبدا وعىل جدول اعامله 11 
بنداً، إضافة اىل جدول يحتوي عىل 61 موافقة استثنائية 
صــدرت خالل فرتة ترصيف االعامل، ومن بني البنود احالة 
جرمية انفجــار خزان الوقود الذي وقع يف منطقة التليل 

اىل املجلس العديل. وقالــت مصادر وزارية لـ«الديار« ان 
اهتــامم الحكومة ســينصب عنــد انطالقتها عىل ملفني 
اساســني هام اعادة اطــالق املفاوضات مع صندوق النقد 
ع وقت ممكن كام توزيع البطاقــة التمويلية عىل  بــأ

محتاجيها. 
واوضحت املصادر انه تم حســم مصادر متويل البطاقة، 
ويبقــى التدقيق ببعض التفاصيل عىل لن يتم اطالق العمل 

مبنصة التسجيل قريبا.
وكان ميقايت التقى يوم أمس رئيس املجلس النيايب نبيه 
بري وقال ان البحث تناول بعض ما حصل معه يف باريس. 
تحدث عن »مشــاريع قوانني سرتسل إىل مجلس النواب، 
وبعضها موجود أساســا مثــل الكابيتل كونرتول، وهناك 
وعود بان تكون هناك ورشــة كاملــة إلنهاء كل القوانني 
اإلصالحية«.ويف مــا يتعلق باالنتخابــات النيابية، قال 
ميقايت: »ال اشارة اىل الغائها، نحن سلطة تنفيذية وهناك 

نيــة صادقة واكيدة باجرائها وال نية للتأجيل«.
وأكــد انه »ال ميكن ان أعــرض لبنان ألي عقوبات، وإذا 
كانت العالقات مع ســوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل 
بذلــك. قانون قيرص ليــس عقوبات وال حصارا عىل لبنان، 
فهو عىل من يتعاطى مع ســوريا«. وقال: »اسعى النجاح 
املفاوضات وانقاذ لبنان وســأتوجه اىل البالد العربية بعد 
ان انهي زيارايت الخارجية اىل بعض الدول«.وشــدد عىل 
اننا »لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نســتعيد عافيتنا 
أو »مرنوح ببالش«، وان شــاء اللــه نتكلم بالخصخصة 
بحكومات أخرى. واعترب أنه »من املؤســف ما يحصل مع 
بيطار وال يجوز أن يتغر القايض مرة جديدة، وأمتنى عليه 

أن يكون ملتزما بالدستور«.

 حراك دبلومايس 

اي الحكومي يوم امس حراكا دبلوماســيا  وشــهد ال
الفتا. فاجتمع ميقايت بســفر اإلتحاد األورويب يف لبنان 
رالف طراف الذي قال بعد اللقاء:«تشــاركنا منحى التوجه 
لالهتامم باألولويات امللحــة املتصلة باألزمة اإلقتصادية 
التي مير بها لبنان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منها. 

وقــد تم التوافق عىل أن العنرص األكرث أهمية لتحقيق ذلك 

هــو الدخول يف مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدويل 

ملعالجة هذه املســائل«. وأضاف: »تناقشنا أيضا يف أهمية 

إجراء اإلستحقاقات اإلنتخابية يف موعدها املحدد يف العام 

املقبل، وكذلك ما ميكن القيام به ملعالجة املشكالت املتعلقة 

الكهرباء«. بقطاع 

واســتقبل ميقايت ايضا سفر روسيا يف لبنان الكسندر 

روداكــوف الذي أوضح انه »نقل رســالة تهنئة بتشــكيل 

الحكومة من رئيس وزراء روســيا ميخائيل ميشوستني«، 

مشرا اىل أنه »جرت مناقشة العالقات الثنائية يف املجاالت 

كافــة«. وأضاف: »نحن نعرف األوضاع يف لبنان وروســيا 

جاهزة لتطوير التعاون القائم وتقديم املســاعدات الالزمة 

للبنان«.

اي رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء  وزار الــ

ســتيفانو دل كــول حيث تطرق البحــث اىل الوضع العام 

يف الجنــوب ضمن نطاق عمــل »اليونيفيل« وآلية تطبيق 

مندرجات القرار 1701. 

واعتــربت مصادر سياســية ان االنفتــاح الدويل عىل 

حكومــة ميقايت مهم واســايس لكن ما يســمعه رئيس 

مجلس الوزراء خالل لقاءاته واحد ومفاده اال مساعدات من 

دون اصالحات. واضافت املصادر لـ«الديار«:«يبقى املوقف 

السعودي باردا وتبقى اململكة منكفئة رغم كل التطورات«، 

مرجحــة ان يحصل خرق ما يف حــال توصل املفاوضات 
االيرانية السعودية املستمرة اىل نتائج ملموسة. 

 الخارجية تتحرك 

ويف خضــم التحذيرات من اقصاء املغرتبني عن العملية 

االنتخابية، ومبحاولة الســتيعاب الحمالت االحتجاجية، 

حّدد وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بوحبيب، يف تعميم 

اىل جميــع البعثات الديبلوماســية اللبنانية يف الخارج، 

موعد وآلية تســجيل اللبنانيني غر املقيمني عىل األرايض 

اللبنانية لالقرتاع يف االنتخابات النيابية 2022 وذلك ابتداء 

من االول من شهر ترشين االول املقبل ولغاية العرشين من 

ترشين الثاين 2021. فيام دعا رئيس الجمهورية ميشــال 

عون اىل اجتامع للمجلس االعىل للدفاع يعقد اليوم الساعة 

الثالثــة والنصف، لعرض الوضع الصحي يف البالد والنظر 

يف إمكانية متديد إعالن التعبئة العامة التي تنتهي بتاريخ 

2021/9/30 عــىل ان تيل اجتــامع املجلس االعىل للدفاع 

جلسة مجلس الوزراء يف الساعة الرابعة. 

 الصقر اىل القضاء 

امنيا، أعلنت قيادة الجيش اللبناين  مديرية التوجيه  يوم 

امس عن احالة عدد من املوقوفني بقضية الشاحنة املحملة 

بنيرتات األمونيوم التي ضبط يف البقاع اىل القضاء. وقالت 

يف بيان

»املديريّة قد أوقفت تســعة أشــخاص آخرين اشــتبه 

بتوّرطهم، أبرزهم اللبناين ســعد الله الصلح مالك الشاحنة 

عالف والحبوب«، والسوري  وصاحب »مؤسســة صلح ل

خالد الحســن وهو ســائق لدى املوقوف الصقر. وتبنّي أّن 

املدعو الصلح اشــرتى خالل شــهر آذار من العام الحايل، 

كمّيًة من نيرتات األمونيوم من املدعو الصقر، وأّن السوريني 

عبيدة العبد الرحمن وخالد الحســن قاما بنقل تلك املواد«.

ولفتت إىل أّن »الســوريني املذكورين أحيال مع املدعوين 

الصقــر والصلح إىل القضاء املختص، لتوّرطهم ببيع مواد 

ممنوعة ورشائها وتخزينها ونقلها، فيام أخيل سبيل باقي 

األشخاص«.

وأفادت مصادر مطلعــة عىل التحقيقات بأن »التحقيق 

يف نيــرتات األمونيوم يف البقاع ، توّصــل إىل التأكيد أن 

مارون الصقر هــو مصدر الكمية التي وجدت«، الفتة إىل 

أن »البحــث ال يزال جارياً ملعرفــة إذا ما كانت هذه الكمية 

لهــا عالقة بالنيرتات التــي كانت مخزنة يف املرفأ وفقدت 

كميــة منها وإنفجرت الكمية املتبقية، أم مختلفة متاما«.
وأشــارت املصادر إىل أن »جزءا مــن التحقيق أحيل إىل 
النيابــة العامة التمييزية لضمه إىل ملف املرفأ«، الفتة إىل 
أن »التحقيقــات االمنية ال تزال جارية، للتأكد إذا ما كانت 

هناك نيرتات مخزنة يف أماكن أخرى«.

جو بايدن.

وأكد يف الوقت نفســه أنه سيتحدث مع 

بادين يف شــهر ترشيــن األول املقبل، وأن 

السفر الفرن سيعود اليوم إىل واشنطن.

يذكر أن أســرتاليا كانت قــد أعلنت قبل 

أيام فســخ صفقة غواصات تعمل بالديزل 

مبليــارات الدوالرات كانــت قد أبرمتها مع 

فرنســا عام 2016، ووقعــت بدلها صفقة 

جديــدة مــع الواليات املتحــدة األمركية 

لرشاء غواصات تعمل بالطاقة النووية دون 

التنسيق مع فرنسا، مام أثار غضب باريس 

ودفعها الســتدعاء ســفريها يف كابرا 

للتشاور. وواشنطن 

، خالل اســتقباله  وقال الرئيس الفرن

رئيس الــوزراء اليونــاين يف باريس، إن 

عىل األوروبيني اســتخالص العرب من أزمة 

الغواصــات وتويل مســؤولية الدفاع عن 

أنفســهم، مشرا إىل أن واشنطن تركز عىل 

مصالحها.

تحالف دفاعي

وأكد ماكرون أن رشاء اليونان 3 فرقاطات 

من فرنســا يأيت يف إطــار تحالف دفاعي 

جديد.

وميّثــل هذا االتفاق »خطوة أوىل جريئة 

نحو اســتقاللية إســرتاتيجية أوروبية«، 

حســبام أكد ماكرون خالل مراسم التوقيع 

مع رئيــس الوزراء اليونــاين كرياكوس 

ميتسوتاكيس يف قرص اإلليزيه.

وقال الرئيس الفرن إميانويل ماكرون 

خــالل مؤمتر صحفي مشــرتك مع رئيس 

الوزراء اليوناين كرياكوس ميتسوتاكيس 

إن االتفاق سيدعم سيادة البلدين.

وذكر ميتســوتاكيس االثنني أن اليونان 

تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهام 

الدفاعي يف الوقت الذي تسعى فيه أثينا إىل 

رفع قدرات قواتها املسلحة.

انتهاكاتها بحق املســجد األقــ املبارك«، وأكد أن إدارة 
أوقــاف القدس األردنيــة هي الجهــة القانونية صاحبة 
دارة كافة شــؤون الحرم وتنظيم  االختصــاص الحرصي ب

منه. والخروج  الدخول 
جاء ذلك يف بيان أصدره املتحدث باســم وزارة الخارجية 
األردنيــة هيثم أبو الفول أدان اقتحــام »املتطرفني الحرم 
القــديس الرشيف بأعــداد كبرة وبحاميــة من الرشطة 
ائيلية يف فرتة األعيــاد اليهودية املمتدة خالل أيلول  اإل
الجــاري، والســامح لهــؤالء املتطرفني بالقيــام بأعامل 

. ومدانة مرفوضة  استفزازية 
وأدانــت الخارجية األردنية أيضا االســتمرار يف إعاقة 
عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون املسجد األق 

األردنية. املبارك 
يف البيان عىل أن املســجد بكامل  وشــددت الــوزارة 
ا )144 ألــف مرت مربع( هو  مســاحته البالغــة 144 دو

للمسلمني. خالص  عبادة  مكان 
ائيليني أمس اقتحام  وقد جدد عرشات املســتوطنني اإل
ائيلية، وقالت دائرة  املسجد األق بحراسة الرشطة اإل
األوقاف اإلســالمية بالقدس إن عددهم بلغ 92 مستوطنا.
يف األثناء، بثت وسائل إعالم فلســطينية مقطع فيديو 
يظهر اعتداء قوات االحتالل عىل شاب يف ساحات األق 

صباح أمس، تزامنا مع اقتحامات املســتوطنني.
ويف الوقت نفسه، شــاركت مجموعات من املستوطنني 
أيضــا يف احتفاالت ورقصات اســتفزازية يف طريق الواد 
داخل البلدة القدمية بالقدس اســتعدادا النطالق مســرة 

مبناســبة انتهاء آخر أيام عيد العرش اليهودي.

يف ذلك تلك املحتلة من قبل القوات الرتكية.

وتسعى تركيا لتوســيع نطاق تواجد قواتها شــاميل ســوريا، 

وتســعى لتغير هوية املناطق التي تقع تحت سيطرتها، عرب مراكز 

تابعة لها يف مختلف املجاالت.

عــىل صعيد آخر، ذكر القائد العام لقوات ســوريا الدميقراطية 

مظلوم عبــدي أن الرئيس األمرييك جو بايــدن وعد بأن الواليات 

املتحدة لن تتخىل عن حلفائها األكراد بســوريا بعد انســحابها من 

أفغانستان الشهر املايض.

وقال عبــدي يف حديث لصحيفة »التاميز« الربيطانية إن القلق 

انتاب سكان شامل رشق سوريا مام حدث يف أفغانستان. وأضاف: 

»لنكن صادقني، بعد االنسحاب األمرييك من أفغانستان كان الناس 

خائفني«. وتابع: »لقد كانوا خائفني من أن يواجهوا املصر نفسه«.

وأرسل البيت األبيض الجرنال فرانك ماكنزي، قائد القيادة املركزية 

األمركية، يف زيارة غر معلنة إىل شــامل رشق ســوريا لتقديم 

تطمينات شخصية إىل مظلوم عبدي.

وقال عبــدي »للتاميز« من مقره بالقرب من مدينة الحســكة: 

نونا أن هذه ليست أفغانستان. قالوا إن السياسة )األمركية(  »ط

هنا مختلفة متاما«.

يذكر أن لدى الواليات املتحدة 900 جندي يف رشق سوريا، وتتواجد 

هذه القوات هناك رســميا ملســاعدة »قسد« يف القضاء عىل فلول 

تنظيــم »داعش« اإلرهايب يف مثلــث أضالعه هي الحدود الرتكية 

والعراقية واألرايض التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

كام أن القوات األمركية تعمل يف الواقع، كحاجز ملنع التوغالت 

الرتكيــة ضد األكــراد، الذين يعتربهم الرئيــس الرتيك رجب طيب 

أردوغان »إرهابيني«، وملنع االستيالء عىل املنطقة من قبل الحكومة 

السورية، حسب الصحيفة.

ويــرص األمركيــون، وفقا للتقرير، عىل أن موقفهم الرســمي 

هو أنهم ســيبقون يف ســوريا ويف العراق املجاور، حتى »الهزمية 

النهائية« لتنظيم »داعش«.

وقال عبــدي إنه يفضل أن يتعهد األمركيــون بالبقاء حتى يتم 

التوصل إىل تســوية سياســية نهائية للرصاع السوري. وذلك ألنه، 

وبوجود عســكري أمريك، ســتكون لديه آمــال كبرة يف الفوز 

باالعرتاف الرســمي الذي سعى إليه منذ فرتة طويلة بالحكم الذايت 

الكــردي  ورمبا أيضا للمناطق النائيــة ذات األغلبية العربية يف 

محافظتي الرقة ودير الزور، الخاضعة لسيطرته أيضا.

وأضاف عبدي: »نعتقــد أن إدارة بايدن تراجع عىل األقل القضايا 

قبل اتخاذ القرارات«، مشــرا إىل أنه »كان يبدو أن اإلدارة الســابقة 

تتخذ قراراتها عرب تويرت. آمل أال تكون هذه اإلدارة عىل النحو ذاته«.

 أوغلو: لقاء أردوغان وبوتني 

سركز عىل امللف السوري 

ح وزير الخارجية الرتيك مولود تشاووش  ويف ســياق آخر، 

أوغلو بأن اللقاء بني الرئيسني الرتيك رجب طيب أردوغان والرويس 

فالدمير بوتني اليوم األربعاء، ســركز عىل ملف سوريا والعالقات 

التجارية بني البلدين.

وقال تشــاووش أوغلو يف ترصيح صحفــي، أمس الثالثاء، إن 

املســاعدات اإلنسانية إىل سوريا وامللف الليبي ميكن أن يكونا أيضا 

يف جدول أعامل االجتامع.

وردا عىل سؤال صحفي حول وجود زيارة مقررة رفيعة املستوى 

إىل مرص يف الفرتة املقبلة، قال تشــاووش أوغلو: »اللقاء مع الوفد 

املــرصي الذي قدم إىل تركيا والترصيحات مــا بعد االجتامع كانت 

إيجابية بالنســبة للمســتقبل، ويف الوقت الحــايل ال توجد زيارة 

مخططة عىل مستوى الوزاري أو الرئايس يف الوقت الحايل«.

6 عامــا وما فــوق والذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و64 عاما 
ويعانون أمراضا أو حاالت مرضية مثل الســكري أو السمنة، 
صابة بالفروس بســبب عملهم أو مكان  واألكــرث عرضة ل

إقامتهم.

وقال بايدن، األســبوع املايض، إن قرابة 60 مليون شخص 
يف الواليات املتحدة مؤهلون للحصول عىل جرعة معــــززة 

من فايزر.

وتلقى بايدن جرعته األوىل من لقاح فايزر يف كانون األول 
املــايض والثانيــة يف كانون الثاين حني كان ما يزال رئيســا 

منتخبا.

وأشــار إىل أن األشــخاص الذين تلقوا جرعات من لقاحي 

موديرنا أو جونســون آند جونســون، ميكنهم الحصول عىل 
جرعات معززة مبجرد إكامل الدراســات، مقدرا أن يكون جميع 

األمركيني مؤهلني لذلك »قريبا«.

وقالت املراكز األمركية ملكافحــة األمراض والوقاية منها 
»يس دي يس«، الجمعة، إن البيانات الخاصة بالجرعات املعززة 
من »موديرنا« و«جونســون آند جونسون« ستخضع للتقييم 

. »يف األسابيع املقبلة

وكان بايــدن يريــد إطــالق حملة ضخــــمة للجرعات 
املعززة مـــــن »فايزر« و »موديرنا«، هذا األســبوع لجميع 

األمـــركيني.

لكن السلطات الصحية األمركية علّقت هذه الخطوة ما أدى 
إىل انقســام آراء الخرباء الطبيني وإثارة ارتباك حول سياســة 

الجرعات املعززة.
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