
مستمرة في الصدور منذ 1926 
األربعاء 17 آب 2022 / العدد 21887                                   16 صفحة / 20.000 ليرة

باٍق النتهاء عهد التخريب المدّمر 
76 يومًا

ينتهي الساعة 12 لياًل في 31/10/2022 

والدوالر بـ32.600 ل.ل.

إيران تحاول استعادة  
المبادرة في العراق...

بقلم خيراهلل خيراهلل
»أساس ميديا«

الدهاء،  معتمدة  إيران  تناور 
إدارة  وجود  مستغلّة 
فهم  عن  عاجزة  أمريكّية 
التوّسعي  املرشوع  خطورة 
يف  اإلسالمّية«  لـ«الجمهوريّة 
حصلت  وأبعاده.  املنطقة 
شأن  يف  االتفاق  إىل  عودة 
مل  أم  اإليراين  النووي  امللّف 
تحصل مثل هذه العودة، لن 
يكون ذلك مهّمً مبقدار ما أّن 
املهّم وجود املرشوع التوّسعي 
الذي ال هدف له سوى تدمري 
دول عربّية معّينة، يف مقّدمها 
لن  أنّه  من  والتأكّد  العراق، 

تقوم لها قيامة يوماً.
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 المقتدى اقتدى بالحريري
والحريري لم يقتد بالصدر

نخوضها كارهني ومكرهني... 

فاملذهبية يف سلوكنا أبغض 

الحالل،  أبغض  ال  الحرام، 

منها  املتربئون  يزعم  كم 

نارها  يف  والنافخون  قوالً، 

فعالً.
عن  خرجنا  إن  اعذرونا 

الرصاط املستقيم، وسبحنا 

مياهها  يف  شاذة  لحظة  يف 

القذرة.

مع  القرسي  التعامل  إنه 

واقع فشلنا يف تغيريه، من 

دون أن نيأس.

لهذا  واقعية  نظرة  ويف 

املخجل،  املذهبي  الواقع 

السنة«  »أهل  أن  نرى 

فقدوا أهليتهم يف الرشاكة 

والعيش املشرتك.

ما عادوا »أم الصبي«، كم 

كانوا... فمن املسؤول؟.

بقلم وليد الحسيني
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بقلم مروان اسكندر

هل يبدأ لبنان التعايف من 

التي  املستحكمة  ازمته 

والرؤية  الشجاعة  تطلب 

ان  ونرى  االول  املكان  يف 

وان  مفقودة  الشجاعة 

الرؤية مغبشة.

املكلفة  الحكومة  سياسة 

محصورة  االعمل  بتسيري 

واستمرار  بالروتني 

صندوق  مع  مباحثات 

منذ  ابتدأت  الدويل  النقد 

والهدف  اشهر  بضعة 

يضمن  اتفاق  اىل  التوصل 

مليارات   3 توافر  للبنان 

اربع  مدى  عىل  دوالر 

مليون   750 اي  سنوات 

الفترة الحرجة 
اربعة اشهر
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سّلموا
سليم عياش
وحبيب مرعي
وحسين العنيسي

4 عونيين رّكبوا وثائق مزّورة ضد الحاكم .. فمن هم؟

ملف المطران الحاج 
نحو حلٍّ قانوني

المطلوب من لبنان 
إصالحات عاجلة

ابنة قاسم سليماني 
صلبنانية بالزواج؟
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كتب عوني الكعكي:
ميشال  الرئيس  فخامة  به  أدىل  الذي  الترصيح  عند  أتوقف 

لبنان  مرصف  حاكم  ضد  التدّخل  القضاء  من  طالباً  عون 

االستاذ رياض سالمة ُمَحرّضاً هذا القضاء عىل الحاكم.

أمام ترصيح فخامته ال بد لنا أن نطرح عليه سؤالني: السؤال 

يف  السيايس  التدخل  ضد  انه  دامئاً  فخامته  يرّصح  االول: 

القضاء... وانطالقاً من كالمه نسأله: كيف يسمح لنفسه أن 

يتدخل يف القضاء؟

السؤال الثاين: يف ترصيح له البارحة تحّدث عن جرمية املرفأ التي 

ذهب ضحيتها 224 شهيداً وتدمر 3/1 بريوت، خاصة املناطق 

اإلهراءات  وجود  ولوال  واملدارس..  واملستشفيات  املسيحية 

لتهدمت بريوت كلها.

السؤال هنا: إن هذا الحادث حاز سطرين من ترصيح فخامته، 

بينم 4/3 حديثه كان تحريضاً للقضاء عىل الحاكم.

تركيب  أبطال  هم  عونيني  مزّورين   4 موضوع  اىل  بالعودة 

مرصف  حاكم  ضد  والسويرسي  الفرنيس  القضاء  يف  وثائق 

لبنان.. فَمن هم هؤالء العونيون؟
دائم  كان  سنوات،  لعدة  سابق  عام  مدير  هو  األول  البطل 
املركزي،  املجلس  كل جلسات  الحاكم يف  جانب  اىل  الحضور 
وكان موافقاً عىل جميع املحارض ومل يبد أي اعرتاض او تحفظ.
البطل الثاين وزير عوين، كان يعيش يف لندن وهو محام عّيـن 
وزيراً بسبب انتمئه، وكان قد لعب دوراً مهمً يف دفع األمور 
اىل توقف الدولة اللبنانية عن سداد اليورو بوند الذي نفذه 
بغباء رئيس الحكومة السابق حسان دياب إكراماً لصهر العهد.

ص ميقاتي في بعبدا: هل يفرج عون عن الحكومة؟
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برنامج
وليد

جنبالط 
األسبوعي:

االثنني و األربعاء مع النظام
الثالثاء و الخميس مع الثوار 

الجمعة مع محاربة الفساد
السبت مع حاكم مرصف لبنان

و األحد مع الطبيعة

هل تعود العتمة الشاملة؟
الدوالر الجمركي الى أين؟
خسائر إضراب القطاع 
العام 12 مليار ليرة يوميًا 
بوتين: انتهى عهد القطب الواحد

األم الحنون 
والوديعة والمالك
في ذمة اهلل...

غّيب املوت شقيقة زوجتي 
سوسن  السيدة  حسني  ام 
رضا  املرحوم  زوجة  الصلح 

بك الرفاعي.
الخرب  هذا  جاء  بالفعل 
عىل  كالصاعقة  املفاجئ 
صباحاً...  وعيّل  زوجتي 
فأصبنا بذهول مل نَُعد نعرف 

ما نعمل وماذا نقول...
املوت  حال،  كل  عىل 
هذه  يف  يشء  وكل  حق، 
الوحيد  واليشء  فاٍن  الدنيا 

الحقيقي هو املوت.
موجع...  املوت  ان  صحيح 
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