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السيسي لـ «أبو مازن»: مستمرون بدعم القضية الفلسطينية

باسيل: الرئيس املاروني يجب أن يتمتع بحيثية مسيحية 
ولن نعترف بشرعية احلكومة املستقيلة بعد نهاية العهد

القاهرة ـ خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتــاح 
مصــر  اســتمرار  السيســي 
فــي تقــدمي كل الدعــم املمكن 
الفلســطينية، مبــا  للقضيــة 
التطلعــات  يضمــن حتقيــق 
املشروعة للشعب الفلسطيني 
القائمة  الشقيق وفق الثوابت 
على مبدأ حل الدولتني وإقامة 
الدولة الفلســطينية املستقلة 
علــى حــدود ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشــرقية، مشددا على 
أهميــة تكاتــف كافــة اجلهود 
خــالل املرحلــة احلاليــة مــن 
أجل دعم املوقف الفلســطيني 
واحلفاظ على التهدئة، خاصة 
في قطاع غزة. جاء ذلك خالل 
الرئيس عبدالفتاح  اســتقبال 
السيسي امس بقصر االحتادية 
الفلســطيني محمود  الرئيس 
عباس «أبو مــازن». nوصرح 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهورية السفير بسام راضي 
بأن اللقــاء تنــاول «التباحث 
بشأن آخر مستجدات القضية 

الفلسطينية».
من جانبــه، أعرب الرئيس 
الفلسطيني عن تقديره جلهود 
مصر احلثيثة ومساعيها املقدرة 
في دعم القضية الفلسطينية، 
مشيدا بدور مصر التاريخي في 
هذا الصدد وما يتميز به من ثبات 
بهدف التوصــل إلى حل عادل 
وشامل للقضية الفلسطينية، 
مؤكدا ما يعكسه ذلك من عمق 
وخصوصية العالقات املصرية- 
الفلســطينية في ظل ما يجمع 
بني الشعبني من روابط ممتدة، 
ومن ثم حرصه على التشاور 
والتنسيق املتواصل مع الرئيس 
السيسي بشأن مجمل األوضاع 

ذلك، أعرب الرئيس عبدالفتاح 
السيسي عن تطلع مصر للعمل 
مع اجلزائر لضمان جناح القمة 
العربية في تعزيز العمل العربي 
املشــترك للتصدي للتحديات 
الضخمــة التي تواجــه األمة، 
وذلك بهدف اســتعادة مكانتها 
ووحدتها، ومبــا يدعم مفهوم 
الدولة الوطنية واحلفاظ على 

مقدرات الشعوب العربية.
جاء ذلــك خالل اســتقبال 

التاريخ ليتســنى لــه إخراج 
اآلخرين منه»، إشارة إلى قول 
جعجع ان عون ســيخرج من 
الرئاسة ومن التاريخ، وتابع 
«يجب ان يكون تاريخه غير 
قتل أطفال ورؤساء حكومات 
وزعمــاء ورجال دين وأقارب 
ومقاتلني شرفاء وغير عمالة 
وقبــض أمــوال عليهــا مــن 
اخلــارج ليتمكن من احلديث 

عن التاريخ».
وأضاف «لم نفاجأ أبدا من 
خطابات األيام املاضية الفارغة 
من أي مضمون سياسي، وال 
حتمــل إال احلقــد والضغينة 
والتآمر، وقد اعتدنا عليهم وهم 
يأتون كل سنة وراء بعضهم.. 

بتعزيز مجاالت التعاون الثنائي 
املشترك بني البلدين الشقيقني 
خــالل الفترة املقبلــة في كافة 
املجاالت. وصرح املتحدث بأن 
وزيــر خارجية اجلزائر ســلم 
الرئيس السيسي رسالة خطية 
من الرئيس اجلزائري عبداملجيد 
تبون، تضمنت دعوة الرئيس 
السيسي للمشــاركة في القمة 
العربية املقبلة باجلزائر مطلع 

شهر نوفمبر املقبل.

بيروت: أعلن رئيس التيار 
الوطني احلر جبران باســيل 
أن تياره لن يعترف بشرعية 
احلكومة املستقيلة بعد انتهاء 
والية رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون، وقال «سنعتبرها 
مغتصبــة ســلطة وفاقــدة 
للشرعية وســاقطة مجلسيا 
ودستوريا وميثاقيا وشعبيا، 
ولو اجتمع معها من اجتمع ولو 
اجتمع العالم كله على دعمها 
ضدنا»، وأضاف «سنعتبرها 
غير شــرعية»، مهددا بالقول 
«ال جترونا إلــى ما ال نريده، 
وليتفضــل رئيــس احلكومة 
بحســب  حكومــة  لتأليــف 
األصول بالشراكة مع رئيس 
اجلمهورية، وليس بالفرض أو 
بالفتات، فتاريخ ميشال عون 

ال ميحى بشهرين».
وأشــار إلى ان «احلكومة 
بحــال الفراغ، أكان عددها ٢٤

أو ٣٠ أو ٤، كل وزير فيها هو 
رئيس جمهورية، هذا الدستور 
وواقــع املمارســة. ومن يظن 
أنه سينتهي من ميشال عون 
بالرئاسة، ســيالقي أكثر من 
ميشال عون باحلكومة عندما 
يأتي اجلد «شو ما كانت وكيف 

ما كانت» احلكومة».
واعتبر في مؤمتر صحافي 
أمــس أن «حكومة فاقدة لثقة 
اجلديــد  النيابــي  املجلــس 
وحكومة ناقصة الصالحيات 
ال ميكنها ان جتتمع وتصرف 
األعمــال باملعنــى الضيق وال 
ميكنها ان متارس صالحيات 
إضافية هي صالحيات رئيس 
اجلمهورية، وقلنا ان هذا يسبب 
فوضى دستورية وطعنا جديدا 

الوطني احلر، من باب التمسك 
بوحدة لبنان واحلرص على 
الدولة وتشبثنا بلبنان الكبير 
ورفضنا لتصغير لبنان، ندعو 
مجددا حلوار وطني ينتج عنه 
مشروع وطني جامع لتطوير  

النظام اللبناني ، ومشــروعنا 
ينطلــق مــن وثيقــة  الوفاق 
الوطني  ومن  دستور   الطائف 

، ليــس لنقضه بــل لتطبيقه 
الثغرات  وتطويره ومعاجلة 
فيه، وأولها املهل، وإقرار نظام 
داخلي جديــد ملجلس النواب  
الــوزراء وإنشــاء  وملجلــس 
مجلس شيوخ وتوحيد األحوال 
الشخصية وغيره.. باختصار 
نظام يقوم على  الدولة املدنية  

مع ال مركزية موسعة».
واعتبر أن «املنظومة كلها 
متفقة على عدم إقرار الكابيتال 
كونترول ألنها الزالت إلى اليوم 
تهرب األموال للخارج وتعتبر 
األمر شــرعيا ألنــه ال قانون 
مينع، وغدا يقولون بأن التيار 
ال يريد الكابيتال كونترول كما 
جددنا حلاكــم مصرف لبنان 
رياض ســالمة، نحن نطالب 
بإقالة سالمة فلماذا ال نسمع 

صوتا معنا؟».
ورأى أنــه ال ميكــن وقف 
االنهيار والنهوض باالقتصاد 
دون القضاء املستقل واإلصالح 
البنيوي ودون إجراءات فعلية 
على األرض، نريد خطة تعافي 
جدية توزع اخلســائر بشكل 
عادل وتوحد ســعر الصرف 
وتنفيذ فعلي لعودة النازحني 
الســوريني، ألنــه ال ميكن أن 
يقوم االقتصاد اللبناني دون 

إعادة النازحني.

الرئيس امس لوزير خارجية 
اجلزائــر رمطــان لعمامــرة، 
وذلك بحضور وزير اخلارجية 
سامح شكري وسفير اجلزائر 
بالقاهرة السفير حميد شبيرة. 
وأكد الرئيس السيسي اعتزاز 
مصر مبــا يربطها بالشــقيقة 
العظيــم  اجلزائــر وشــعبها 
من عالقــات تاريخيــة وثيقة 
ومتميــزة علــى املســتويني 
الرسمي والشعبي، واالهتمام 

أحدهم يتجنب املنظومة التي 
نهبت البلد ورئيسها، والثاني 
يتجنب العمالــة التي نخرت 
البلــد ورئيســها، «وقــال هم 
يذكروننــا» بجوهــر ثنائــي 

الطيونة».
وفــي غمز من قناة رئيس 
املجلــس النيابــي نبيه بري 
أيضا، قال باسيل «من يطالب 
برئيس يجمع عليه ان يكون 
هــو يجمــع أوال، ولــو فعــال 
صادق بفكرة اجلمع ملا رضي 
بــأن ينتخب هو بـــ ٦٥ نائبا 
ومن دون حيثية مســيحية، 
ففاقد الشيء ال يعطيه وال حتى 

يطلبه أو ينصح به».
إننــا «بالتيــار  وأضــاف 

الرئيس املصري تسلم دعوة نظيره اجلزائري للمشاركة بالقمة العربية في نوفمبر

غمز من قناة بري وهاجم جعجع: من كان يظن أنه سينهي ميشال عون بالرئاسة سيالقي أكثر من عون في احلكومة

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر االحتادية

(محمود الطويل) رئيس التيار الوطني احلر جبران باسيل في مؤمتره الصحافي أمس 

الفلسطينية. وأضاف املتحدث 
الرسمي أن الرئيسني اتفقا، خالل 
اللقاء، على مواصلة التشــاور 
والتنســيق املكثــف بينهمــا، 
سواء على املســتوى الثنائي، 
أو فــي إطار صيغة التنســيق 
الثالثية املصرية- األردنية- 
املتعددة  الفلسطينية، واألطر 
األخرى، وذلك من أجل متابعة 
اخلطوات املقبلة وجهود دعم 
الــى  الفلســطينية.  القضيــة 

بالطائف فردوا علينا بخطاب 
طائفــي». وقــال إن «الرئيس 
املاروني يجب ان يكون عنده 
أوال حيثية متثيلية مسيحية 
وينطلق منها للحصول على 
احليثية اإلسالمية وليس كما 
يريده البعــض املتباكي على 
أهمية الدور املسيحي بحيثية 
إسالمية مسقطة عليه دون ان 
ميتلكهــا وان يكون عاريا من 
التمثيل املسيحي». وأضاف «ال 
نقبل أن نعيش بنظام مجلسي 
برفع األيدي، نقبل فقط بنظام 

برملاني نرفع رأسنا فيه».
وردا علــى رئيــس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع، 
قال إن اإلنسان يجب أن «يدخل 

تعيني محقق رديف مللف «املرفأ».. والبيطار ال يعترف بالقرار

«الضرائب»: ال فواتير ورقية اعتبارًا من أبريل املقبل

بيروت - يوسف دياب

عاد ملف التحقيق في انفجار مرفأ 
بيروت إلى الواجهة، إثر قرار غير مفاجئ 
اتخذه مجلس القضاء األعلى، وأفضى إلى 
تعيني محقق عدلي رديف توكل إليه مهمة 
البت بإخالء سبيل املوقوفني بالقضية، 
والنظر بالنواحي اإلنســانية، إلى حني 
عودة احملقــق العدلي األصيل القاضي 
طارق البيطار إلى ممارسة مهمته املعلقة 
منذ شهر ديســمبر من العام املاضي، 

بسبب دعاوى الرد املقدمة ضده من قبل 
سياسيني مدعى عليهم بامللف.

وأرخى قرار مجلس القضاء بثقله 
على املواقع القضائي املأزوم أساســا، 
بسبب األزمة التي يعانيها القضاة وعشية 
إمتام شهر كامل على االضراب املفتوح. 
وتخوفت مصادر قضائية من «انعكاسات 
ســلبية للقرار على مســار العدالة»، 
خصوصا أن مصدرا مقربا من القاضي 
البيطار أكد أن األخير «لن يقبل بالقرار 
ويعتبره عدمي للوجود ومخالف للقانون».  

وأكد املصدر لـ «األنبــاء» أن البيطار 
املقبلة موقفا  الساعات  «سيتخذ خالل 
حاسما، رمبا ال يقف عند حدود رفض 
القرار فحســب، بل قد يعلن استقالته 
من القضاء». والالفت أن قرار مجلس 
القضاء األعلى جاء كاســتجابة سريعة 
لرغبة وزير العدل في حكومة تصريف 
األعمال هنري خوري (احملسوب على 
رئيس اجلمهورية ميشال عون وصهره 
جبران باسيل) الذي اقترح تعيني محقق 
رديف،.  لكن مصدر مقربا من مجلس 

القضاء أشــار لـ «األنباء» أن مجلس 
القضاء «ناقش في جلسة مغلقة ومطولة 
عددا من اخليارات بينها اقتراح وزير 
العدل واتخذ قرارا بشأنه باإلجماع». وقال 
املصدر ذاتــه إن «غاية مجلس القضاء 
إنهاء اجلمود في ملف املرفأ، وان تعيني 
محقق رديف له مهمة محددة، ال تؤثر 
على دور وصالحية احملقق األصيل طارق 
البيطار، الذي سيستأنف حتقيقاته فور 
انهاء اإلشــكاالت القانونية التي تعطل 

عمله منذ أشهر».

القاهرة ـ ناهد إمام

قال مختــار توفيق رئيس مصلحة 
الضرائب املصرية إنه اعتبارا من ١ أبريل 
٢٠٢٣، لن يتم االعتداد بالفواتير الورقية 
في إثبات التكاليف أو املصروفات عند 
تقــدمي اإلقــرارات الضريبية اخلاصة 
بضريبــة الدخل، وكذلك عند خصم أو 
رد ضريبة القيمة املضافة، وســيكون 

اإللكترونية فقط،  بالفواتيــر  االعتداد 
وسوف يتم إهدار ما دون ذلك. وأضاف 
توفيق، أنه ســيتم اكتمال مراحل إلزام 
جميع ممولي مصلحة الضرائب باالنضمام 
ملنظومة الفاتورة اإللكترونية في منتصف 
ديسمبر ٢٠٢٢. وطالب الشركات امللزمة 
باالنضمام ملنظومة الفاتورة اإللكترونية 
في مراحلها السابقة، بسرعة االنضمام 
للمنظومة حتى ال يتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية ضدها. ولفت إلى أنه مت إعالن 
اجلدول الزمني للمرحلة الثامنة لتطبيق 
منظومة الفاتورة اإللكترونية إللزام جميع 
الشركات املسجلة باملأموريات الضريبية 
بكل احملافظات، بإصدار فواتير ضريبية 
إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه 
من خدمات، وفقا لقائمة املمولني املنشورة 
باملوقــع اإللكتروني ملصلحة الضرائب 
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رقم قياسي جديد.. فاتورة املعيشة الشهرية 
ألسرة سورية متوسطة تقارب ٣ ماليني ليرة

«قسد» تقوم بعمليات متويه جديدة
حلماية قيادييها من «املسّيرات» التركية

وكاالت: على الرغم من انخفاض أســعار 
السلع الغذائية على املستوى العاملي، إال أن 
نسب التضخم في سورية ال تزال في تزايد 
مستمر، وذلك بالتزامن مع وصول سعر صرف 
الدوالر مقابل الليرة إلى مستويات الـ ٤٥٠٠

من جهــة، وانخفاض القوة الشــرائية لدى 
السوريني نتيجة التدني الشديد في الدخل من 
جهة أخرى. كل ذلك تسبب في ارتفاع تكلفة 
معيشة األسرة السورية املتوسطة من خمس 
أفراد إلى ما ال يقل عن ٣ ماليني ليرة شهريا.

وتطرق تقرير لصحيفة «البعث» إلى قضية 
االرتفاع املستمر في األسعار خصوصا املواد 
الغذائية كالســكر واملتــة، وبعض اخلدمات 
كأجرة التاكســي، لتكون النتيجة أن «هناك 
بورصة نشطة ومفتوحة االحتماالت واألرباح».

وتقول الصحيفة في تقريرها: «سعر السكر 
حاليا يتجاوز الـ ٦ آالف ليرة، وأجرة التاكسي 
باتت بــاآلالف أيضا حســب الوجهة، واملتة 

النصف كيلو أكثر من ١٢ ألف ليرة، و٧ آالف 
للعلبــة ٢٥٠ غراما، باإلضافة إلى ندرتها في 
األســواق، ما أدى إلى تضاعف أسعارها إلى 
أرقام فلكية عند مقارنتها مبســتوى الدخل 
وحتديدا الرواتــب واألجور، فراتب املوظف 
بالكاد يشــتري ١٠ علب مــن تعبئة النصف 
كيلو». وإذا كنا ســنعمد إلــى املقارنة، ففي 
عام ٢٠١٠ كان ســعر كيلو السكر يتراوح ما 
بــني ١٥ و٢٥ ليرة، وأجرة التاكســي أيضا بـ 
٢٥ ليرة وعلبة املتة بـ ٢٥ ليرة، وحاليا فإن 
سعر العلبة نفسها ٥٥٠٠ ليرة في احملالت.

وتوصلت الصحيفة، بعمليات حســابية 
بسيطة وباالقتباس من العمليات احلسابية 
التي أجراها اخلبراء والباحثون االقتصاديون 
سابقا، إلى أنه إذا كان وسطي الرواتب ١٥ ألف 
ليرة في العام ٢٠١٠، فهذا يعني أن وســطي 
الرواتب في العام ٢٠٢٢ يجب أن يكون ٣ ماليني 

ليرة لتبقى القوة الشرائية لدخل املوظف.

وكاالت: أصدرت قوات سوريا الدميوقراطية 
(قسد)، التي يهيمن عليها األكراد، مجموعة 
جديدة من التعليمات لعســكرييها وخاصة 
القيادات، لتجنب اســتهدافهم عبر الطائرات 
املسيرة التركية، وســط نشاط كثيف لهذه 

«املسيرات» مبناطق شمال شرقي سورية.
وبحسب معلومات نقلها موقع «عنب بلدي» 
عما وصفها مبصادر متقاطعة، فإن التعليمات 
فرضت على القادة العسكريني، تغيير أماكن 
إقامتهم احلالي بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى 

التخفيف من املظاهر العسكرية.
ونقل املوقع عن مصدرين عسكريني تابعني 
لـ «قســد»، أن إجراءات عديدة باتت تتخذها 
األخيرة لغرض التمويــه، منها اإليحاء بأن 
السيارات العسكرية اخلاصة بها تعود ملكيتها 

لشركات جتارية، أو سيارات أجرة.

وشملت األوامر تغيير أماكن عمل بعض 
القياديني ونقلهم بني املدن كنوع من التمويه، 
إضافة إلى ضرورة تغيير سياراتهم اخلاصة 
بشكل دوري، إذ بات بعضهم يستخدم سيارات 
األجــرة الصفــراء في تنقالتــه، وغيرها من 

وسائط النقل العامة.
حيل أخرى يلجأ إليها عسكريون بـ «قسد»، 
منها وضع ملصقات دعائية كبيرة ألســماء 
معامل وشركات وهمية على سياراتهم املغلقة 
من نوع «ڤان»، توحي بأن السيارة تستخدم 
للشحن أو لتوزيع املواد الغذائية باجلملة. 
وكانت تعليمات سابقة فرضت على قيادات 
امليليشيات الكردية جتنب استخدام الهواتف 
احملمولة، او اســتخدام االنواع القدمية منها 
التي ال حتتوي خاصية التتبع، أو استخدامها 

ملرة واحدة فقط.

ميقاتي استقبل جنبالط وزار بري والتقاء على 
أن «الشغور» ال ُيعطل احلكومة وال املجلس

بيروت ـ عمر حبنجر

زار رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي 
عني التينة أمــس، قارعا باب رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، فــي إطار جولة اتصاالت 
سياســية، افتتحها رئيس احلــزب التقدمي 
االشتراكي وليد جنبالط بزيارته ميقاتي في 
منزله بوســط بيروت مســاء االثنني، ورمبا 
انتهت بزيارة سادســة إلى الرئيس ميشــال 

عون في بعبدا.
وبعد لقاء سريع مع بري استغرق نصف 
ســاعة أمس، اكتفى ميقاتــي بالقول «بحثنا 
موضوع املوازنة العامة للدولة، وإمكانية ان 
تكون أمام مجلس النواب األســبوع املقبل»، 
موحيــا بأن اللقــاء يقع في نطــاق تصريف 
األعمــال. أمــا بعد لقائه جنبالط، فقد أشــار 
الرئيس املكلف إلى تعــاون كامل مع رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي، ومختلف اجلهات 
السياســية، لتكون هناك ثقــة، وقد حتدثت 
معه حول األمور املعيشية. وردا على سؤال، 
قال: ال يوجد فراغ رئاســي، بل شــغور وفق 
الدستور الذي ينص على تولي احلكومة، دون 
حتديد أي حكومة، مهام الرئاســة، وبالتالي 
فإن حكومة تصريف األعمال ســتتابع عملها 
كاملعتاد بعد ٣١ أكتوبر في حال شغور موقع 
رئاســة اجلمهورية، موحيــا بأنه ال حكومة 
جديدة قبل نهاية الوالية الرئاسية وال تعومي 
للحكومة املستقيلة! أما جنبالط، فقد اكتفى 
بالقول «ان األمور الكبرى أتركها لغيري، هم 
ميسكون باللحظة التاريخية، وأنا أهتم باألمور 
الصغرى، بكل تواضع». وسبق لبري ان اعتبر 
في خطاب ذكرى تغييب اإلمام موسى الصدر 
«ان مجلس النواب ال يفقد صالحياته في ظل 
الشــغور الرئاســي»، ما يعني التقاء رئيس 
املجلس واحلكومة، على اعتبار ان الشــغور 
الرئاسي، ال يعطل مهام املجلس التشريعية، 
وال مينع حكومة تصريف األعمال من القيام 
باملهام الرئاسية التصريفية، في رسالة مشتركة 
منهما إلى املراهنني على التعطيل الشامل بعد 
٣١ أكتوبر، وهذا ما يعزز حظوظهم الرئاسية.
مصادر في التيار احلر وقبل كلمة رئيس 
التيار جبران باسيل عصر أمس، اعتبرت أن 
حركــة الرئيس ميقاتي وقولــه «ان حكومة 
تصريف األعمال ميكنها تولي مهام رئاســة 
اجلمهورية في حالة الشغور الرئاسي، بأنه 
إقرار منه بعــدم نيته تأليف احلكومة، وانه 

يرتضي ان يكون أداة الغرب، ولبعض الداخل 
للضغط علينا في موضوع رئاسة اجلمهورية».

وتشــير املصــادر إلــى أن هــذه اللقاءات 
واالتصاالت الناشطة في بيروت متصلة بعودة 
الوســيط األميركي في ملف ترسيم احلدود 
البحرية مع إسرائيل آموس هوكشتاين املرتقب 

وصوله إلى العاصمة اللبنانية خالل أيام.
نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، 
الــذي يلعب دور صلة الوصل بني الســلطة 
اللبنانية وهوكشتاين، التقى الرئيس ميشال 
عــون أمس، ثم رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري، وقال من بعبدا «ان ما يصدر عن اإلعالم 
اللبناني بخصوص ملف الترسيم متناقض، 
وكذلــك عن اإلعــالم اإلســرائيلي، وان هناك 
رســالة وصلتنا، وفحواها ان ملف الترسيم 
يجــب ان ينجز، لكن األمور ليســت ســهلة، 

وشهر سبتمبر سيكون حاسما».
وتطرق بوصعب إلى خطاب رئيس القوات 
اللبنانية ســمير جعجع األخيــر، وقال «ان 
توقيت الهجوم على الرئاسة مشبوه»، لترد 
عليه القوات اللبنانية، عبر إذاعة لبنان احلر 
قائلة «املشبوه هو السياسات التي أوصلت 

البالد إلى ما هو عليه».
مصــادر معنيــة نقلــت تصميــم اإلدارة 
األميركية على ان تبلغ مفاوضات الترســيم 
خواتيمهــا اإليجابية بعيدا مــن أي ضغوط 
أو ســقوف زمنية، في إشارة إلى مهلة سبق 
ان وضعها حزب اهللا للترسيم في سبتمبر، 
وسط ترجيح املصادر تأخير التوقيع إلى ما 

بعد نهاية عهد عون.
في هذا الوقت، املواطن اللبناني القابع حتت 
مظلة سلطة عدمية املشاعر عينه على فاتورة 
مولــد الكهرباء وقلبه مــع انقطاع اإلنترنت، 
واجلديد ان أباطرة املولدات الكهربائية القائمني 
مقام الدولة يضغطون على املشتركني بواسطة 
التقنني، توصال إلى حتويل فاتورة املشترك 
من الليرة إلى الدوالر بدءا من سبتمبر ودون 

ان يقف بوجههم أحد.
فهــذا «الكارتل» مدعــوم من جهات خفية 
فــي الدولــة ومؤسســاتها، خصوصــا إدارة 
النفط في وزارة الطاقة التي تتحكم بأسعار 
احملروقــات، ولها خطوطها مع وزارة الطاقة 
والكهربــاء ووزارة االقتصاد «الشــاهد اللي 
ما شــافت حاجة»، ووزارة االقتصاد عاجزة 
عن حماية رغيف اخلبز، فيما الدوالر جتاوز 

سقف الـ ٣٥ ألفا.

«التيار احلر» يرى في إقرار الرئيس املكلف بذلك نية مبيتة لعدم تأليف احلكومة

رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي مستقبال رئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط   (محمود الطويل)


