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ــــــــه! ــــــــرو الســــــــعودية و»ازدواجيــــــــة« فرنســــــــّية حيــــــــال حــــــــزب الل ــــــــزام ال ــــــــان الت ــــــــكي بقــــــــدرة لبن ت
ــــــــد ــــــــة العه ــــــــى نهاي ــــــــد حت ــــــــرار ســــــــعودي بتحيي ــــــــ عــــــــون: ق ــــــــي للرئاســــــــة يزع ــــــــش« الفرنس »التهمي
ــــــــعبوية«؟ يانــــــــة: ســــــــقو »الكابيتــــــــال كونتــــــــرول« رضــــــــو »لل ــــــــركاء« بال ميقاتــــــــي يتهــــــــم »ال
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»كورونـــــــــــا«:  حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة صابـــــــــــة  و 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 797 
إصابة جديدة، ُمصابة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 679625.»
7 إصابة بني  وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 7
املقيمــني و10 حاالت بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تسجيل 10 وفّيات جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

.« 7 إىل 5

كأ العـــــــــــرب فـــــــــــي كـــــــــــرة 
:  2 2 ــر  ــ ــ ــ ــ قطـ ـــــــــــــ  ــدم  ــ ــ ــ ــ  القـ

ـــــــــــاركته  تتـــــــــــم م لبنـــــــــــان ي
بمواجهـــــــــــة الســـــــــــودان اليـــــــــــوم

ي طي الجبا  ب لو  ال

هب راني مت د السوريقوا او رئي مستقبال الو

ور تطر  ا

يالد  را الل جر ا ا  ا

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( )التتمة ص 9( 

الدين  ابراهيم نا
 

ســقوط قانون »الكابيتال كونــرتول« يف مجلس النواب، 
اثــار »غضب« رئيس الحكومة نجيب ميقايت الذي كان يرغب 
يف تقدميــه »كهدية« لوفد صندوق النقد الدويل الذي يلتقيه 
اليوم، لكن ما حصل عّينة جديدة من ســوء ادارة البالد، فبعيدا 
عن مضمونه، وصوابية اقراره من عدمه، فان االســتمرار يف 
»املراوغة« العقيمة وعدم الوصول اىل صيغة جدية تحمي ودائع 
الناس، وتضبط االنفالت املايل، والتحويالت االستنسابية، بعد 
نحو عامني ونصف العام من االنهيار، مؤرش عىل وجود عملية 
»غش« مستمرة للرأي العام، عرب ادعاء الحرص عىل املودعني، 
والبحــث عن االفضل لهم، فيام القانون باي صيغة كانت بات 
»لزوم ما اليلزم« بعدما هرّب املحظيون اموالهم التي المســت 
حــدود العرشة مليار دوالر، وكل »الفلكلور« الجاري راهنا بني 
الكتل النيابية، والحكومــة« مضيعة للوقت والجهد، ومجرد 
»مرسحية« تســتخدم من جهة النواب يف الدعاية االنتخابية، 
فيام يحاول رئيس الحكومة من جهة اخرى ارضاء املؤسسات 

الدولية. 

 وبانتظار الجلسة العامة ملجلس النواب اليوم، واذا مل تحصل 
»معجزة« يف اتصاالت الســاعات املتبقية، ستغيب »التسوية« 
القضائية - الحكومية يف ظل عدم النجاح حتى مســاء امس 
يف ايجاد فرصة للتفاهم بني عني التينة وبعبدا، يف هذا الوقت 
بدأ رئيس الحكومة نجيب ميقايت »املزهو« باالتصال الفرنيس 
- السعودي بعقد جلســات »عصف فكري« بحثا عن خطوات 

عمليــة تريض الجانب الســعودي الذي وضع »دفرت رشوط« 
صعب التحقيق بعلم وادراك الجميع، ســواء السعوديني الذين 
واصلوا عرب اعالمهم ضخ الســلبيات، او الفرنســيني، حيث 
انضمت باالمس صحيفة »لوفيغارو« اىل قامئة املشككني يف 
نجاح القمة الفرنسية - السعودية يف اعادة العالقات اللبنانية 

السعودية اىل سابق عهدها.  

واذا كانــت باريس قد رضخت للرؤيا الســعودية يف البيان 
املشرتك لجهة تبني موقفا متطرفا تجاه حزب الله، فان تسييل 
هذا املوقف غري متاح يف املدى املنظور، وقد وصلت »رســائل« 
فرنســية »تطمينية« بهذا الخصوص اىل من يعنيهم االمر يف 
بريوت. يف املقابل ســلّم الرئيــس الفرنيس اميانويل ماكرون 
بوجهة النظر السعودية القامئة عىل »تحييد« الرئيس ميشال 
عون وعدم »تعوميه« سياســيا قبل اشــهر من نهاية عهده، 
وهــو آثر تاخري االتصال الهاتفي الــذي كان مقررا معه يوم 
االحد، يف »رســالة« واضحة بانه مل يعد »اولوية« فرنســية، 
وهو ما ترى فيه مصادر وزارية »دعســة« فرنسية »ناقصة« 
النها »تهمش« املوقع املســيحي االول يف الدولة، وتساهم يف 
اضعافه، فاملسألة ليســت هوية الشخ املوجود يف بعبدا، 
وامنا يف املوقع الرئا املسيحي الوحيد يف الرشق االوسط، 
وهو مل يعد يف قامئة اهتامم الرئيس الفرنيس الساعي لتعزيز 
فرصــه االنتخابية عرب »مقايضات« وصفقات تجارية تتقدم 

عىل ما عداها. 

استشهد فتى فلسطيني فجر أمس برصاص قوات االحتالل 
اإلرسائييل عىل حاجز جبارة )جنوب طولكرم شــامل الضفة 
الغربيــة( بعد تنفيذه عملية دهس أســفرت عن جرح جندي 
»إرسائييل« بجروح خطرية، وأشــادت حركتا حامس والجهاد 

اإلسالمي بالعملية.
منفذ العملية هو محمد نضال يونس )16 عاما( من نابلس 
)شــامل الضفة(. واشــار جيش العدو اىل »إن جنوده أطلقوا 
النار عىل الفتى الفلسطيني بعد أن دهس بسيارته أحد الجنود 

يف غرفة الحراسة يف الحاجز العسكري«.
كــام نقلت وكالة »رويرتز« عن »وزارة الدفاع اإلرسائيلية«، 
أن الجندي الذي تعرض للدهس أصيب بجروح خطرية ويتلقى 

العالج يف مركز طبي ب »تل أبيب«.
وذكر متحدث باسم »الجيش اإلرسائييل« أن سيارة فلسطينية 
اقرتبت من الحاجز قادمة من اتجاه مستوطنة »أفني حيفتس« 
، وقامت بدهس أحد الجنود يف غرفة الحراسة، مشريا »إىل أن 

يواصــل املتحور الجديــد لفريوس كورونــا »أوميكرون« 
)Omicron(  االنتشــار الرسيع حــول العامل بعد أن وصل إىل 
نحو 0 دولة يف أوروبا وآسيا والقارتني األمريكتني، يف املقابل 
قلّل خرباء صحة أمريكيون من شدة أعراض املتحور الجديد الذي 

ظهر ألول مرة يف جنوب أفريقيا.
وتفيد تقديرات جامعة »جونز هوبكنز« بأن جائحة فريوس 
، وبددت  5 ماليني شخ كورونا املستجد أودت بحياة نحو 26
تريليونــات الــدوالرات من الناتج االقتصــادي، وقلبت حياة 

مليارات من البرش رأسا عىل عقب.
أوروبيــا، أعلنــت الدامنارك ارتفاع عــدد اإلصابات املؤكدة 

1 حالة. بأوميكرون إىل 
وقــال مدير معهد »إس إس آي« )SSI(  الصحي الدامناريك 
يــك أولــوم يف بيان »نالحــظ ارتفاعــا مقلقا يف عدد  ه
اإلصابات بأوميكرون يف البالد«، بحســب موقع »يورو نيوز« 

)Euronews(  األورويب.

اليميني  رش  ا أمنية...  يرات  وتح اجرات  م
فرنسا بـ»استرداد«  أنصار  يعد  زيمور  تطّر  ا

ـــــة ّف ســـــرائيليا« فـــــي ال ـــــهاد فتـــــى فلســـــطيني بعـــــد دهســـــه جنديـــــا » است
ــازال  ــ ــدم منـ ــ .. وتهـ ــد ــ ــي القـ ــ ــدة فـ ــ ــة  وحـ ــ قامـ ــن  ــ ــرائيل« تعلـ ــ سـ «

»أوميكـــــرون« يصـــــل  لــــــ  دولـــــة } خبـــــراء أميركيـــــون يقّللـــــون من شـــــدة أعراضه
قبـــــــــــــــل قـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون األســـــــــــــــوأ ـــــــــــــــة بريطانّيـــــــــــــــة: الفيـــــــــــــــرو ا عا

ــّدي لـــروســـيـــا...  ــصـ ــتـ ــالـ ــد بـ ــ ــوّع ــ ــ األوكـــــرانـــــي ت ــيـ ــرئـ الـ
ــــــزو يـــــر بــــــوتــــــيــــــن مـــــــــن الــــــ بـــــــــايـــــــــدن ســـــيـــــحـــــ

وفد اماراتي وسوري في طهران لتعزيز العاقات ومواجهة االرهاب
النوويّة  فاوضات  ا عن  الحظر  جــراءات  لرفع  بقّوة  نسعى  رئيسي: 

دعا املرشــح اليميني املتطرف لالنتخابات 
الرئاسية الفرنســية إريك زمور، أنصاره إىل 
»تغيري مجرى التاريخ« وامل نحو »اسرتداد« 
فرنســا، وذلك خالل أول تجّمع له يف منطقة 

باريس أمام حشد متحمس.
6 عاما،  وقــال الكاتب املثري للجدل، والبال 
»هناك 15 ألفا منكم اليوم. 15 ألف فرنيس تحدوا 
الصوابية السياسية وتهديدات اليسار املتطرف 
وكراهية اإلعالم«، فيام لوح أنصاره املتحمسون 

باألعالم الفرنســية وهتفوا »زمور رئيســا«، 
مضيفا »املرشــح الذي بنى خطابه منذ شهور 
عىل رفض الهجرة واإلسالم، أن »الرهان هائل، 
يف حال فزت ســيكون ذلك بداية اسرتداد أجمل 
بلدان العامل«، وتابع أن »الشعب الفرنيس يعيش 

هنا منذ ألف عام ويريد أن يظل سيدا يف بلده«.

احتفــل الجيش األوكراين 
أمس بعيده الوطني، وأشــاد 
الرئيس األوكراين فولودميري 
زيلينسيك بجيشه من إقليم 
دونباس، يف حني حذر وزير 
الدفــاع األوكراين أوليكيس 
ريزنيكوف من هجوم رو 
وكشــفت  املقبل،  الشــهر 
الرئيس األمرييك  أن  مصادر 
جــو بايدن ســيحذر نظريه 
الرو فالدميري بوتني من 

غزو أوكرانيا.
ويف السياق، توجه الرئيس 
األوكــراين إىل جبهة إقليم 
دونباس )رشق البالد(، حيث 
شــارك هنــاك يف االحتفال 

أكــد الرئيــس اإليــراين 
إبراهيــم رئيــيس، أّن بالده 
تســعى »بقــوة إىل رفــع 
إجراءات الحظر« عنها. وأكد 
رئييس يف مقابلة تلفزيونية 
»اليــوم أثبتنا للعامل أن إيران 
املفاوضــات  يف  شــاركت 
باحــرتام وقدمــت مقرتحاً 
والقضايا  بالعقوبات  يتعلق 
النووية وفق ما ورد يف ن 
مضيفا  النــووي«،  االتفاق 
»أّن إيران قّدمت نّصني حول 
يتطابق  النووي والحظر مبا 

مع االتفاق النووي«. 
ولفت إىل أّن »العدو سعى 

يجب حل االشكال القضايئ مع الرؤساء  
والــوزراء، الذي اصدر املحقق العديل طارق 
بيطــار بحقهم مذكرات جلب وتوقيف، من 
اجل ان تجتمــع الحكومة وينهي »الثنايئ 
الشــيعي« قراره مبقاطعة جلسات مجلس 
الوزراء، يف ظل االنهيار الشــامل الذي مل 

يشهده لبنان منذ 150 عاماً.
ما مل يحصل ذلك يف جلســة اليوم او يف 
جلســة تحّدد هذا االسبوع للبث يف االمر، 
فان لبنان سيزيد انهياره، وسيتفاقم الجوع 
والفقر لدى فئات الشــعب اللبناين، الذي مل 
يشــهد هذا االمل والعذاب منذ ايام احتالل 

العثامنيني لجبل لبنان وتجويع الناس.
هل هكذا يريد فخامة رئيس الجمهورية 

ان يكون عهده؟
هل هكــذا تطمح الطبقة السياســية 

بتعذيب الشعب اللبناين؟
هل عجز الجســم القضــايئ عن ايجاد 

مخرج دستوري وقانوين؟
ان شيئاً ما يجب ان يحصل لعودة استئناف 
الحكومة جلساتها، وهذه مسؤولية الجميع 
من رؤســاء وطبقة سياســية وســلطة 

قضائية.
فليتفضلوا اىل التسوية، الن مفاوضات 
كثرية تنتظر لبنــان لتنفيذ خطة التعايف 

االقتصادي.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

الثلثاء 7 كانون األول 2021

ــاح؟! ــس ــكــون شــرعــيــة ال كــيــف ت
نبيه الربجي

هكذا تــدور الدنيا من 
من  الدنيا  وتتغري  حولنا، 
ندور حول  حولنا، وهكذا 
أنفسنا، دون أن يتغري يشء 
فينا، كام لــو أننا وجدنا 
لنكــون الحطب البرشي 
التقاطع،  لحظــات  يف 
بني  الدمــوي،  التقاطع 
املجنونة  االسرتاتيجيات 
االيديولوجيــات  وبــني 

املجنونة.
حتى لو كنا ال نتفق مع كل سياسات حزب الله، ومع كل 
رجاالت حزب الله، وحتى لو كنا عىل افرتاق ثقايف وافرتاق 
تاريخي مع النموذج االيراين، وهذه مســألة طبيعية يف 

اللعبة السياسية، أياً كان شكل هذه اللعبة. 
أال يعنــي ارغامنا »ارسائيل«، بدمــاء أبنائنا، ال باألوراق 
الديبلوماسية ألصحاب الياقات الفاخرة، عىل أن تغادر أرضنا 
تحت جنح الظالم، أكرث من دليل عىل أن باســتطاعتنا أن 
نجرتح املعجزات ليكون لنا دورنا يف املنطقة، ويف صناعة 
مستقبل املنطقة، بدل أن نتوسل نصف التكشرية، بدالً من 

التكشرية، من هذا البالط أو من ذاك البالط؟
الخليجيون أشقاؤنا، سواء اختلفنا يف الرؤية أم مل نختلف 
. ولكن لو كانت عندنا دولة، حتى باملعايري الكالســيكية 
للدولة، هل كان ميكن أن ننتظر اميانويل ماكرون )اآليت من 
ـ  بيكو( ليفتح أمامنا كوة، مجرد كوة، يف  عامل ســايكس 

البوابة امللكية املوصدة يف وجوهنا؟ 
ما شاهدناه من أحد شبابيك  قرص الياممة مل يكن بالدخان 
األبيض. العبارات امللتبســة، ومن انتظار االصالحات، اىل 
حرص السالح، رشوط مستحيلة يف الحالة الراهنة. وحيث 
تعيد الطبقة السياسية انتاج نفسها ان بالتأجيج الطائفي، 
أو بالرهان عىل نتائج انتخابات تطبخ وراء أبواب السفارات، 

أو وراء البحار ووراء الصحارى.
وليذهب الرئيس نجيب ميقايت اىل اقىص حدود التفاؤل، 
ولنذهــب نحن اىل اقىص حدود التســاؤل. أي اصالحات، 
والعهد يلفظ أنفاســه األخرية، بعدما وصل رجل «االصالح 
والتغيري« اىل القرص بصفقة مع قوى موغلة يف نهب املال 
العام، واذا كانت الحكومات، ككوكتيل عجيب، ال تتشكل اال 

بتوافق بني من وضعوا عظامنا باملزاد العلني؟
حرص الســالح يف يد الرشعية؟ دعوة منطقية لو كنا 
يف دولة منطقية، ولو كان بيننا رجال دولة ميتلكون الحد 
األدىن من منطق رجال الدولة. لكن هل يتذكر األشــقاء أن 
»الدبابات االرسائيلية« دخلت اىل عاصمة عربية وحيدة هي 
بريوت، وأن »وزير الدفاع االرسائييل« رح يدق، بحذائه، عىل 

باب القرص الجمهوري؟
أولئك الربابرة )وأمامنا الرتاجيديا الفلسطينية اليومية( 
بقوا عىل أرضنا لنحو عقدين من الزمن. قتلوا أهلنا، ودّمروا 
مدننا، وقرانا، وحقولنا. ونكّلوا بكل من قاوم ســالم الذئب 
والحمل، وحيث يفرتض بنا أن نكون حملة األخشاب، وحملة 

الحجارة، العادة بناء الهيكل.
كنقطة أوىل، نرفض، بالصــوت العايل، أن نكون حالة 
ايرانية، ألن من قاتلوا قاتلوا من أجل تراب لبنان ال من أجل 
تراب ايران، وألن من سقطوا، سقطوا للدفاع عن سيادة لبنان 

ال للدفاع عن سيادة ايران.
نسأل دعاة نزع ســالح حزب الله، ومقاتلوه ابناء هذه 
األرض، ملاذا مل يقل أحد بنزع سالح املخيامت التي هي عبارات 
عن كانتونات منفصلة، وان كان ارتباطنا بالقضية ارتباط 
الدم، ما مل تكن هناك نوايا معينة للتفجري، والحداث تغيري 

بنيوي يف الرتكيبة اللبنانية؟
نعم لحرص الســالح يف يد الرشعيــة اذا وضعت خطة 
مربمجة زمنياً، لبناء جيش يوازي بالعديد، وبنوعية األعتدة 
»الجيش االرسائييل«، وبتمويل من الحكومات العربية اياها، 
ما دامت امكانات دولتنا املنهوبة ال تكفي حتى لتأمني أطباق 

الحساء لجنودها وضباطها.
لألشــقاء العرب، مثلام نقول اننا لن ندخل يف صفقة 
القرن يك ال نكون الدولة ـ الحانة، وال الدولة ـ القهرمانة، 
وهم الذين يعلمون، أن أحد أهداف الصفقة اقامة دولة مركبة 
وتضم الالجئني والنازحني، نقول اننا ال نأمن لـ »ارسائيل«، 
وقد فعلت بنا ما فعلت، وال نثق مبنظومة سياسية ان يف أي 
خطوة اصالحية ألن يف ذلك سقوطها عن املرسح، أو يف 

درء اي خطر يتهددنا.
يف كل األحوال، ومفاوضات فيينا تتعرث، ما علينا سوى أن 
نتابع ما تقوم به دولة االمارات مع ايران، ومع اطراف أخرى. 
أشياء كثرية يف الطريق الينا، ونحن ماضون يف ذلك الجدل، 
امليت واملريب، حتى بعد سقوط القسطنطينية  وحتى بعد... 

خراب البرصة!

قائد الجيش اســــــتقبل سفير فلسطين
»الحكمة« تعــــــاون مع  اتفاقّية  ووقّع 

قائد الجيش مستقبالً السفري الفلسطيني

اســتقبل قائد الجيــش العامد جوزاف عــون، يف مكتبه 
بالريزة، سفري فلسطني أرشف دبور، وتناول البحث األوضاع 

العامة يف املنطقة.
وقبل الظهر، تم يف قيــادة الجيش- الريزة توقيع اتفاقية 
تعاون بــني الجيش اللبنــاين وجامعة الحكمــة، تتضّمن 
تسهيالت خاصة للعسكريني يف الخدمة الفعلية واملتقاعدين 
وعائالت العســكريني الشــهداء. وّقع االتفاقية عن الجانب 
اللبناين قائد الجيــش العامد جوزاف عــون وعن الجامعة 
رئيستها الربوفســور الرا كرم البســتاين بحضور عدد من 

الضباط ووفد من إدارة الجامعة.
وشــدد العامد عون عــىل »أن هكذا مبادرات من شــأنها 
تخفيف أعبــاء التعليم عىل العســكريني، بخاصة يف هذه 
الظروف الصعبة التي مير بها لبنان. ولفت إىل أن تشــجيع 
القيادة للضباط والعسكريني ملتابعة تحصيلهم العلمي ينطلق 
من إميانها بأن العلم وحده كفيل برفع مســتوى الفرد وتقّدم 

املجتمع يف ميادين الحياة«.
من جهتها، أكدت البســتاين أّن الجامعة تثّمن عالياً جهود 
الجيش والعســكريني يف الحفاظ عىل األمن والسلم األهيل 
يف لبنان، وتضع عىل رأس أولوياتها التعاون مع املؤسســة 

العسكرية.

من شيراك - الحريري الى ماكرون - ميقاتي: التجربة تتجّدد لكن »هلقد حجما حتى اللحظة«!
لعون ميقاتي  نقلها  واضحة  خطوات  وال  التعليق...  عن  بنفسه  ينأى  الله  حزب 
ــي«! ــرداحــ ــ ــى بـــديـــل ق ــل ــات حـــكـــومـــيـــة... ومــــا »حـــــدا مــســتــعــجــل ع ــس ــل ال ج

جويل بويونس

ال يختلــف اثنان عىل ان الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون 
نجح بانتزاع ما اراده لبنانيا الستثامره فرنسيا من عىل االرايض 
السعودية، فالزيارة الفرنســية اىل اململكة كانت ناجحة جدا 
بامليزان الفرنيس، لكن املقاربــة اللبنانية ملا حصل عىل ارض 
جدة اختلفت بني افراط بالتفاؤل وتفاؤل حذر مشــوب بالف 

سؤال وسؤال.
االكيد ان خطوة ماكرون بتأمني اتصال ثاليث الخطوط بينه 
وبني ويل العهد الســعودي ورئيس الحكومة نجيب ميقايت، 
بعد قطيعة سعودية طويلة ونأي بنفس عن امللف اللبناين، ال 
ميكن اال التوقف عندها، فالرجل نجح حيث فشــل كرث، نجاح 
فرنــيس يُقّرش يف الخارج اكرث منــه يف الداخل اللبناين، اذ 
تعترب مصادر سياسية متابعة، بان الرئيس الفرنيس الذي يجد 
نفسه عىل أبواب انتخابات صعبة، نجح برفع رصيده الشعبي 
من بوابة متتني العالقة مع الســعودية مــع ابرام اتفاقيات 
اسرتاتيجية تتعلق بصفقات أسلحة ومشاريع استثامر، كام 

من البوابة اللبنانية. 
هذا فرنســيا، لكن يف امليزان اللبناين، فرتى اوساط بارزة 
متابعة ان البيان الســعودي - الفرنيس املشرتك الذي اكد عىل 
وجوب إجراء الحكومة اللبنانية إصالحات شــاملة، تشــمل 
مكافحة الفساد ومراقبة الحدود، مع حرص السالح مبؤسسات 
الدولة الرشعية، متطرقا للحديث عن تطبيق القرارات الدولية ال 
سيام 1559 و1701، ومنع لبنان من أن يكون منطلقاً ألعامل 
أمنية أو عســكرية تهدد أمن املنطقة، وبالتحديد السعودية 
واستقرارها، فهذا البيان ال يشجع كثريا باعتباره موقفا سعوديا 

ليس بجديد.
وفيام حزب الله اخذ عىل نفســه عدم التعليق راهنا عىل هذا 
البيان، رأت مصادر مطلعة عىل جو الثنايئ الشيعي، بأن الحزب 
قرأ يف البيان انه موّجه ضده بشكل واضح، كام ان فرنسا التي 
كانت تتعامل وتتحاور مع حزب الله، حتى انها كانت تفكر بعقد 
مؤمتر سان كلو ثاين، باتت اليوم تصدر بيانا مشرتكا ضد الحزب. 
وتتابع املصادر املطلعة عىل جو الثنايئ الشــيعي: ما حصل 
يف السعودية »هلقد حجمو«، اي ان حجمه محصور باالتصال 
الذي تّم، مســتبعدة ان تكون له انعكاسات ايجابية قريبا عىل 
الساحة اللبنانية، اال من باب عودة تصدير بعض املنتجات بني 

البلدين.
وترشح املصادر بانه من حيث الشكل، هناك مالحظات عدة، 
فاالتصال بني ويل العهد الســعودي وميقــايت تّم بعدما بادر 

ماكــرون لالتصال مبيقايت 
ثم مــّرر »الخــط« مليقايت، 
وســألت املصــادر: امل يكن 
يتصل  ان  العهد  بامكان ويل 
مببادرة منه مبيقايت؟ وماذا 
عن ســبب تجاهل، من حيث 
الشــكل، التواصل مع رئيس 
ان  الســيام  الجمهوريــة؟ 
ماكرون كان اعلن يف مؤمتره 
الصحايف انه ســيتصل فور 
بالرئيس  باريس  اىل  عودته 
عــون، اال ان اي اتصــال مل 
عىل  اللحظة  حتى  يســّجل 

خط االليزيه- بعبدا.
وتتابع املصادر بان الوضع 
يف لبنان منــذ الرابع من آب 
ما  نوعا  شبيه  اليوم،  وحتى 
عىل  الفرنســية  بالوصاية 

البالد، ففي العــام 2005 خرجت ســوريا، ويف العام 2017 
الحريري-  اليوم فنشهد تكرار لتجربة  ابتعدت السعودية، اما 
شرياك بني ماكرون وميقايت لكن »هلقد حجمها او مفعولها 

حتى اللحظة »، فامذا عن انعكاسها ايجابيا عىل لبنان؟
اوساط متابعة تجيب: ان بدء الحديث عن انعكاسات ايجابية 
يتطلب اوال عودة السفراء بني البلدين، وهذا ما هو غري متوقع 
حتى اللحظة ، وكل ما يحصل لن يغرّي باملشهد الحكومي شيئا، 
فال جلســات قبل »تســوية قضية املحقق العديل » من باب 
احالة ملف املدعى عليهم من رؤساء ووزراء ونواب اىل املجلس 
النيايب، وهذا غري متوفر حتى اللحظة. فاملقايضة التي حيك 
عنها سابقا مل تنجح ســواء قضائيا او سياسيا، اي بني هذه 
املسألة ومسألة اقرتاع االنتشار للنواب الـ 6 يف الدائرة الـ 16.

ورجحــت املصادر اال يتحرك هذا امللــف، اال بعدما يتبني اين 
يتجه املجلس الدســتوري بقراره بشأن الطعن، املقدم من قبل 
تكتل لبنان القوي، بتعديالت لقانون االنتخاب، مستبعدة ان يتم 
مترير اي يشء يتعلق بهذا املوضوع يف الجلسة النيابية اليوم 
ولو من خارج جدول االعامل، فاالمور مل تنضج بعد، بحســب 
املصادر، ويف حال فتــح النقاش يف هذه القضية، فاالكيد ان 

املعرتضني ويف مقدمهم التيار لن يكملوا النقاش!
وعليه، فال جلســة قريبة ملجلس الــوزراء، وتؤكد املصادر 
انه خالفا ملا يقال، فال اتجاه حتى اللحظة بتعيني اي بديل عن 

الوزير قرداحي بعدما اســتقال، السيام ان رئيس »تيار املردة« 
كان قد اعلن انه لن يســّمي بديال عنه، وتكشــف املصادر ان 
االتجاه هو عىل االبقاء عىل عباس الحلبي وزيرا بالوكالة، اىل 
حني االتفاق عىل اسم بديل غري مستفز الي طرف، »ويبدو انو 

ما حدا مستعجل عالبديل«.
وتؤكد اوســاط متابعة انه من الصعب القول ان نتائج ما 
حصل يف جّدة ســتظهر قريبا يف لبنــان النها تتطلب وقتا، 
الســيام ان الخطوات املتوقعة غري واضحة بعد، اذ كشــفت 
املعلومات ان ميقايت الذي وضع رئيس الجمهورية امس بجو 
االتصــال بالتفصيل، مل يكن لديه رؤيــة واضحة ملا ميكن ان 
تكون عليه الخطوات املقبلة،  لكن االكيد ان ما حصل، بحسب 
االوساط، كرس الجليد، وهو انجاز شكيل، وتحويله اىل انجاز 
عميل باملضمــون لعودة العالقات اللبنانية -الســعودية اىل 
طبيعتها مرتبط مبسار حدده البيان املشرتك بنقاط واضحة ، 
كام ان تغريدة الســفري البخاري تصب يف هذا االطار، كام ان 
هذا املضمون، بحسب االوساط، يبقى رهن كلمة املبادرة التي 
كان ماكرون تحدث عنها، وهو سيفصح عنها باتصاله املرتقب 

مع رئيس الجمهورية لتظهري مفهومها.
 وبانتظار اي مــؤرش يعكس االيجابية التي يأملها البعض، 
يختم مصدر رفيع سائال :«هل ميكن ان تعود السعودية لتسّهل 
االمور وتهتم بالوضع يف لبنان بعد قطيعة طويلة مبجرد ان 

ماكرون طلب ذلك؟!

عندما وصف اإلعام الســــــعودي اتصال بن ســــــلمان بميقاتي بـــــــ »اإلتصال الحلم«
محمد علوش

نجحت خطــوة الرئيس الفرنيس إميانويــل ماكرون يف 
السعودية بتجنيب لبنان تداعيات إضافية للمشكلة مع الدول 
الخليجيــة، ومتكن من تحقيق خرق نوعي يف الشــكل بعد 
اتصال ويل العهد السعودي محمد بن سلامن برئيس الحكومة 

نجيب ميقايت من  هاتف فرنيس، ولكن ماذا عن املضمون؟
فيام يتعلق مبيقايت وحكومته، فيمكــن القول أن الجهد 
الفرنيس الذي بدأ منذ اليوم االول للمشــكلة الخليجية، انتج 
استمرار الحكومة واالبتعاد عن فكرة االستقالة حالياً، وتُشري 
مصادر وزارية اىل أن ميقايت كان قريباً من االستقالة بحال 
مل يبد وزير االعالم الســابق جورج قرداحي رغبته بالتنحي 
بناء للطلب الفرنيس، مشــددة عىل أن رئيس الحكومة متكن 
اليوم من الصمود بوجه الضغوطات التي مورست عليه لدفعه 
باتجاه االســتقالة، واســتعاد من خالل الخطوة الفرنسية 
بعضاً من الدعم العريب الستمرار حكومته، ولو أن هذا الدعم 

مل يتضمن بعد أي مساعدة تطبيقية.

أما مبا يتعلق باالزمة مع الخليــج، فيبدو من حيث البيان 
الصادر عن اللقاء الســعودي   -الفرنيس أن تحقيق أي خرق 
باملضمون ليس مضموناً عىل اإلطالق، فال الســفراء العرب 
عادوا وال الدعم املايل تدفق، وتُشــري املعطيات اىل أن أياً من 
هذين األمرين لن يكون متاحاً قريباً، فويل العهد الســعودي 
كان واضحاً مــع ماكرون عندما أكد له عــدم قدرة الرئيس 

ميقايت وحكومته عىل االلتزام مبضمون البيان.
بالنسبة اىل املصادر الوزارية، فإن السعوديني مل يتعاطوا 
مع نتائج زيارة ماكــرون بنفس التفــاؤل الذي طغى عىل 
البعض يف لبنان، مشرية اىل أن السعوديني ال يزالون يعتربون 
الحكومــة مخطوفة من قبل حزب اللــه ، والدليل عدم قدرة 
ميقايت عىل دعوتها لإلنعقاد، فكيف بالتايل ســيتمكن من 
تحقيق حياد لبنان ومنع حزب الله مــن التدخل يف اإلقليم، 
معتربة أن القيادة السعودية مقتنعة بأن نقاط بيانها ستكون 

وكأنها مل تكن بالنسبة للدولة اللبنانية.
كذلــك تتوقف املصــادر الوزارية عند التعاطي الرســمي 
السعودي مع األحداث االخرية، وزيارة الرئيس الفرنيس، وما 

أســمته »اإلتصال الحلم« الذي تلّقــاه ميقايت من محمد بن 
ســلامن، معتربة أن هذا اإلعالم الذي ال ميكن أن يغرّد خارج 
رسب املوقف الرســمي الســعودي، اعترب أن الثقة بالدولة 
اللبنانية مفقودة، فهي غري قادرة عىل اعتامد سياسة النأي 
بالنفس، وال حتى تطبيق اإلصالحــات التي يطلبها املجتمع 

الدويل واملجتمع العريب عىل حّد سواء.
وترى املصادر الوزارية أن  هناك بعض النتائج التي يتفق 
الفرنسية  الزيارة  أن  اللبنانيون مع السعوديني، وهي  عليها 
اىل اململكة خلقــت نوعاً من اإلرتياح قــد ينعكس وقد ال 
ينعكس إيجاباً عىل مســار عودة العالقات الديبلوماسية، 
ولكنــه بكل تأكيد ســيكبح مســار األزمــة، ويوقف ما 
كان ســيأيت من إجــراءات إضافية من الــدول الخليجية 
بحق لبنــان، ولكن ما مل يفهمه البعــض يف لبنان هو أن 
الســعوديني تخطوا مسألة ترصيحات القرداحي منذ وقت، 
ولن يكون الســتقالته أي عالقة بعودة العالقات، وهذا ما 
يؤكده اإلعالم السعودي، الذي يفهم أسباب األزمة أكرث من 

اللبنانيني. بعض 

أطلع عون على تفاصيل اتصال ماكرون- بن سلمان
ــّديـــات ــي الـــتـــحـ ــ ــاش ــ ــع ري ــ مـــيـــقـــاتـــي عـــــرض م

ــوزارة  ــ ــال ــ ــتـــي تـــرافـــق عــمــلــهــا ب والـــعـــوائـــق الـ
الجمهورية  رئيس  تداول 
العامد ميشــال عــون مع 
الوزراء نجيب  رئيس مجلس 
لقائهام  خــالل  ميقــايت 
يف قــرص بعبــدا قبل ظهر 
أمــس،  يف األوضاع العامة 
والتطــورات  البــالد  يف 
الحكوميــة ويف عــدد من 
بعمل  املتصلــة  الشــؤون 
الوزارية.  واللجان  الحكومة 
الرئيس عون  واطلع ميقايت 
الذي  االتصال  تفاصيل  عىل 
تلقاه يوم السبت املايض من 
الرئيــس الفرنيس اميانويل 

ماكرون وويل العهد السعودي األمري محمد 
بن ســلامن خــالل اجتامعهــام يف جدة 
والنقاط التي تم البحــث فيها. كذلك عرض 
الرئيس عون مــع ميقايت اإلجراءات الواجب 

اعتامدها ملعالجة بعض القضايا امللحة.
من جهــة ثانية، اجتمــع رئيس مجلس 
الــوزراء مع وزيرة الدولة لشــؤون التنمية 
الرسايا  اإلدارية نجال ريايش يف مكتبه يف 
الحكومية. وقالت ريايش يف بيان: »من أبرز 
املشاريع تفعيل مكافحة الفساد يف االدارات 
واملؤسســات العامة، وهــو املوضوع االهم 
واالبرز يف الخطة االنقاذية للحكومة والذي 
يدخل يف صلــب مســؤوليات وصالحيات 
وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بحسب 
التي  الفساد  الوطنية ملكافحة  االسرتاتيجية 
اقــرت يف العام 2020، والتــي عينت وزير 
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية رئيسا للجنة 
الفنية املعاونة للجنة الوزارية املكلفة تطبيق 

هذه االسرتاتيجية«. 
اضافت »من هذا املنطلــق، أطلعت رئيس 

تطبيق  الحاصل يف  التقــدم  الحكومة عىل 
التحديات والعوائق  هذه االسرتاتيجية وعىل 
االداريــة واملالية واللوجســتية التي تحول 
دون التنفيــذ االمثل لهــا، وعرضت خطط 
ومســاعي الوزارة لحل هذه العقد ومواجهة 
الحكومة  رئيــس  أطلعت  كــام  التحديات. 
عىل دعــوة منظمة االمــم املتحدة لرتؤس 
وفد لبنان اىل الدورة التاســعة ملؤمتر الدول 
األطراف يف إتفاقيــة األمم املتحدة ملكافحة 
الفســاد الذي ســينعقد يف مرص منتصف 
الوطنية  الشهر الحايل لعرض االسرتاتيجية 
الدعم  وحشــد  الفســاد  ملكافحة  اللبنانية 
الدويل لتطبيقهــا، حيث اخذت دعم ميقايت 

وتوجيهاته يف هذا الصدد«. 
واستقبل ميقايت النائبني أمني رشي وعيل 
عامر، وتم خــالل اللقاء البحث يف األوضاع 

العامة والشؤون اإلمنائية. 
األســنان  أطباء  نقيب  ميقــايت  والتقى 
يف طرابلس ناظــم حفار عىل رأس وفد من 
النقابــة الجديدة، وتم خــالل اللقاء عرض 

شؤون املهنة. 

ميقايت مستقبالً ريايش

تلقى برقيات جوابية من رؤساء
ــم ــراهــي ــع اب ــري تـــابـــع األوضــــــاع األمـــنـــّيـــة مـ ــ ب
ــيـــض ـــع االبـ وعــــــرض األوضـــــــــاع الـــصـــحـــيـــة مـ

بري مجتمعاً مع ابراهيم              )حسن ابراهيم(

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري 
التينة،  الثانية يف عني  الرئاســة  يف مقر 
املديــر العام لالمــن العام اللــواء عباس 
ابراهيم، وكان عــرض لالوضاع العامة ال 

منها. االمنية  سيام 
املجلس  رئيــس  اســتقبل  الظهر،  وبعد 
وزير الصحة فــراس االبيض، وبحث معه 

ترشيعية«. وشؤونا  الصحي  الوضع  يف 
وعــىل االثر، قــال االبيــض: »أطلعت 
يعيشــها  التي  الوبائية  الحــال  عىل  بري 
لبنان عىل صعيــد تفيش فريوس كورونا، 
وخاصــة موضوع تلقي اللقــاح وتحفيز 
نــرشه بــني املواطنني الن املعــدل ال يزال 
هو  ما  اىل  التطــرق  تم  كذلــك  منخفضا. 
لجنة  قبل  اليوم من  مطروح عىل جلســة 
عىل  الغرامات  لزيــادة  النيابية  الصحــة 
بنســبة  االوبئة  بنرش  يســاعدون  الذين 
يف  دعام  طالبنا  ونحن  اضعاف،  خمســة 
هــذا املوضوع. لقــد وعدنا خــريا ونحن 

اللقاح ونطلب ونحض  مســتمرون بحملة 
املواطنــني عــىل تلقيه لحامية أنفســهم 

ومجتمعهم«. وأهلهم 
السابق  الوزير  بري  الرئيس  استقبل  كام 
ابو  جوزيف  واملحامــي  بقــرادوين  كريم 

فاضل.
عىل صعيــد آخر، تلقــى رئيس مجلس 
النواب برقيه شــكر جوابيــة من الرئيس 
الجزائــري عبد املجيد تبون، شــكره فيها 
الســابق  الدولة  التعزية بوفاة رئيس  عىل 

صالح. بن  القادر  عبد 
مجلس  رئيس  من  شكر  برقية  تلقى  كام 
الغانم،  بن عبدالله  القطري حسن  الشورى 
رئيسا  بانتخابه  التهنئة  عىل  فيها  شــكره 
عىل  بالده  حرص  وأكد  الشــورى،  ملجلس 
ال  البلدين  بــني  القامئة  العالقــات  »دعم 
سيام يف مجال التعاون الربملاين واالرتقاء 
البلدين  آفاق أرحب ملا فيه مصلحه  بها اىل 

الشقيقني«. والشعبني 

عون مستقبال ميقايت امس                                                           )دااليت ونهرا(
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شــهد قرص بعبــدا بحضور 
رئيــس الجمهوريــة العــامد 
مجلس  ورئيس  عون  ميشــال 
الوزراء نحيــب ميقايت، توقيع 
اتفاقية »افتتاح املكتب اإلقليمي 
للمنظمة الدولية للفرنكوفونية 
ملنطقــة الرشق األوســط يف 
وزير  االتفاقية  ووقع  بريوت«. 
الخارجية واملغرتبني عبد الله بو 
حبيب عن الجانب اللبناين، وعن 
األمني  مندوب  مديرها  املنظمة 
االتفاقية جوفروا  لتوقيع  العام 
الرئيس  شــدد  حيث  مونبويت، 
ســيواصل  لبنان  ان  عىل  عون 
عمله والدفع الثقايف من خالل 
من  تحمله  وما  الفرنسية  اللغة 
هذه  إشاعة  عىل  وسيعمل  قيم 

اللغة يف املنطقة.
ويف مســتهل االحتفال، تحدث املمثل الشخ 
لرئيــس الجمهوريــة لــدى املنظمــة الدوليــة 
الفرنكوفونية الربوفســور جرجورة حردان، عارضا 
ملختلف مراحل انشــاء هذه املمثلية، فاشار اىل ان 
األمر مل يكــن ممكنا اال بناء عــىل اقرتاح تقدم به 
الدولية  املنظمــة  الجمهوريــة، خالل قمة  رئيس 
للفرنكوفونية، التي انعقدت عىل مســتوى رؤساء 
الدول والحكومات يف يريفان، مشــريا »اىل أهمية 
هذا الحدث، من جهة ألنه يــأيت كإعرتاف من قبل 
املنظمة بالــدور التاريخي الذي يلعبه لبنان يف قلب 
املنظمة، إضافة اىل انه اعرتاف من قبل لبنان باللغة 
الفرنســية، كمكون أســا من هويته الثقافية 

القامئة عىل التعددية واحرتام االختالفات«.
من جهته، قال مونبويت »من خالل انشــاء هذه 
املمثلية، ســوف نوطد حضورنا اكرث ونجسده اكرث 

يف خدمة لبنان«.
وتابــع »ان لبنــان رشيــك فاعــل وتاريخــي 
للفرنكوفونية، ونحن ســنعمل عىل اطالق دينامية 
متجددة للعمل مع لبنان يف ميادين عدة، ال سيام مع 

الشبيبة وقد بدأنا بسلسلة برامج عمل مشرتكة«.
ورد الرئيس عون بكلمة طالبا من املدير التنفيذي 

والوفد املرافــق، نقل اطيب تحياتــه وامتنانه اىل 
االمينة العامة للفرنكوفونية. كام شكر جميع الذين 
عملوا عــىل تحقيق هذه الخطــوة املتمثلة بإقامة 
ممثليــة للفرنكوفونية يف لبنــان، وقال: »ان هذه 
الخطوة بالغة االهمية للفرنكوفونية، وســتتيح لنا 
وما  الفرنسيتني  واللغة  بالثقافة  التمســك  متابعة 
متثلهام، ال سيام وان اللبنانيني متمسكون منذ القدم 
بهام، وكنا من أوائل الذين تكلموا اللغة الفرنســية 
املمثلية،  األوسط«، مضيفا »ومبثل هذه  الرشق  يف 
سنواصل عملنا ودفعنا الثقايف من خالل هذه اللغة، 

وسنعمل عىل إشاعتها يف املنطقة.«
من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع 
الوطني موريس ســليم  واجرى معــه جولة افق 
تناولت األوضاع األمنية يف البالد وعمل املؤسسات 
التابعة للوزارة وحاجات العسكريني يف ظل الظروف 

الراهنة.
ويف قرص بعبدا، السفرية كارولني زيادة ملناسبة 
تعيينها ممثلة خاصة لالمــني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيرييس ورئيسة للبعثة األممية املؤقتة 
يف كوســوفو. وقد هنأ الرئيس عون السفرية زيادة 
بهذا املنصــب الديبلوما الدويل منوها بكفاءتها 
مســؤولياتها  يف  التوفيق  لها  ومتمنيــا  وخربتها 

الجديدة.

العسكريين  وحــاجــات  األمنّية  األوضـــاع  على  سليم  من  اطلع 
قافــــــي من خال عون : ســــــنواصل عملنــــــا ودفعنا ال
نطقة شاعتها في ا ة الفرنســــــّية... وسنعمل على  الل

ليم              )دااليت ونهرا( عون مستقبالً 

عيل ضاحي

هــدأت »عاصفة« إســتقالة وزير االعالم 
جــورج قرداحي إعالمياً، وذهــب الرجل اىل 
بيته مطمئناً انه مــارس قناعاته وأكد ثباته 
طيلة شهر كامل، وأزاح جبالً ثقيالً عن صدره، 
وأغلق باب اتهامه وتناوله يومياً بأنه وفريقه 
مفاعيل  لالســتقالة  ولكن  البلــد،  يعطلون 
سياســية كبرية لن تنتهــي بجلوس قرداحي 
النائب  يف منزله وبرتك رئيس »تيــار املردة« 
من  مقعده شاغراً  فرنجية  السابق ســليامن 
ماروين اصيل تابعا لــه والقبول بوزير وكيل 
لترصيف االعامل، وذلك كموقف من فرنجية، 
انه مل يقبل ان يتم التضحية بقرداحي، وانه مل 
ماكرون،  اميانويل  الفرنيس  للرئيس  »يبعها« 
وتــرك الخيار لقرداحي الذي قرر االســتقالة 

وابل الحلفاء بذلك.
وتنطلق اوســاط واســعة اإلطالع يف  
آذار من هذه التقديم لتقــول، ان االخطر من 
االستقالة ومفاعيلها هو، انها لن تؤيت أكلها 
وستكون ســدى ومجانية وبال طائل فقط ، 
بل ســتنعكس مبفعول عكيس ورجعي عىل 
فريق  آذار وتحالفه مع »الثنايئ الشــيعي« 

وستزخم املواجهة مع حزب الله وسالحه.
وتشري االوســاط اىل ان البيان الفرنيس- 
استقرار  عىل  الحفاظ  »أهمية  أكّد  السعودي، 
لبنان واحرتام سيادته ووحدته، وفقا لقرارات 
 (16 )1559( و)1701( و)0 األمــن  مجلس 
والقرارات الدولية ذات الصلة. وكذلك دعا اىل 
»وجوب أن يقترص السالح بشكل صارم عىل 
مؤسســات الدولة الرشعية، وأال يكون لبنان 
مصّدرا ألي عمــل إرهايب يزعزع اســتقرار 

املنطقة أو يف تصدير املخدرات«.
ويف هاتني الفقرتني ، تضيف االوساط ، ت 
نفسه  التصعيدي  للخطاب  وسعودي  فرنيس 
ضد حزب الله وســالحه وتحميله مسؤولية 
كل ما يحــدث يف لبنان لتأليب اللبنانيني عليه 
وعىل سالحه ال سيام املسيحيني والدعوة اىل 
مواجهته بشــتى الطرق، ولو تطلّب االمر نزع 
الســالح بالقوة وتطبيق القرارات التي عددها 

البيان املشــرتك بني الطرفــني، وهو خطاب 
مشــابه للفرتة التي تلت اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري وسبقت شن العدو االرسائييل عدوان 

متوز 2006.
وال تتوقع االوســاط، ان يكــون هناك اي 
اجــراءات عمليــة للوعود التــي قطعها بن 
ســلامن، خصوصاً ان ما حصل من استقالة، 
يرى فيها الســعودي واالمــرييك والفرنيس 
وحلفاؤهم يف لبنان انها »هزمية« لحزب الله 
سياســياً و«نرص مجاين« ل سلامن. فبعد 
 ســنوات عىل انكفائه عن الساحة اللبنانية 
وتهميش حلفائه الســنة ، خصوصاً الرئيس 
ســعد الحريري، وبعد احتجازه واجباره عىل 
رئيس حزب   والرهان فقط عىل  االســتقالة، 
الله  ملواجهة حزب  »القوات« ســمري جعجع 
وحليفــه التيار الوطني الحــر وعهد الرئيس 
ميشــال عون، عاد بن سلامن وعرب باستقالة 
قرداحي اىل اللعبة الداخلية اللبنانية، ولو عرب 
1 آذار لتعوميهم  وكالء من جعجع وبقايــا 
سياســياً وماليــاً ولدعمهــم انتخابياً، حتى 
يتمكنوا مــن الحصول عىل كتلة نيابية قادرة 
مع مجموعات من الحراك، وجمعيات املجتمع 

يف  الداخلية«  املعادلــة  »قلــب  عىل  املدين، 
الساحة املسيحية وضد حزب الله.

وتشــري االوســاط اىل ان هــذه »العودة 
غري  وبشكل  بريوت،  اىل  للرياض  املسمومة« 
مبارش، من شــأنها ان توتر االمور وتدفع اىل 
الله،  واعالمياً ضد حزب  تسخينها سياســياً 
وتبني خطاب عدايئ وتهوييل وتخويني ضده، 
لشــد العصب االنتخايب والطائفي عىل بعد 5 

اشهر من االنتخابات.
ويف حني تؤكد اوساط ديبلوماسية خليجية 
يف بــريوت، ان ال ليس هناك اجراءات رسيعة 
الثاليث بني  للبيان املشرتك واالتصال  وترجمة 
ميقايت وماكرون وبن سلامن، وسيظل حرباً 
عىل ورق، اذ ال تبدل يف املوقف السعودي من 

لبنان قيد امنلة!
وتتوقع االوســاط ان ال يكون هناك عودة 
لبنان، ال سيام  الخليجيني اىل  قريبة للسفراء 
السفري السعودي وليد البخاري قبل االنتخابات 
الضغط عىل  يتوقف  ان  النيابية، كام تستبعد 
حزب الله ولن يكون هنــاك »اراحة« للوضع 
اللبنــاين مــن دون إجراءات ملموســة من 

الحكومة لـ«كف« يد حزب الله عن البلد!     

ــــــروع مواجهة مع حزب الله البيان الفرنســــــي - الســــــعودي م
ابيا ! نت ار  ســــــمومة« لتعويم بقايــــــا   ار : عودة الرياض »ا  

عقــدت لجنتا »املال واملوازنة« و«اإلدارة والعدل« جلســة 
مشــرتكة يف مجلس النواب برئاســة نائب رئيس املجلس 
اييل الفرزيل، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ســعادة 
الشــامي، ووزير املال يوســف خليل، وعدد كبري من النواب 
وممثلني لــإلدارات املعنية، وبحثت يف مــرشوع قانون الـ 

»كابيتال كونرتول«.

 بري 
ويف موازاة انعقاد جلســة اللجان النيابية املشرتكة، شدد 
ورة أن يتضمن أي  رئيس مجلس النواب نبيه بري عــىل »
قانون يتعلــق بالـ »كابيتال كونــرتول« بدايًة حفظ حقوق 
املودعني قبل أي بحث آخر، وهــذا املوقف كان قد أكده رئيس 
املجلس منذ أن توقفت املصارف اللبنانية عن الدفع للمودعني، 
وذلك يف جلســة كانت قد عقدت يف القرص الجمهوري، يف 
حضــور حاكم مرصف لبنان ورئيس جمعيــة املصارف اثناء 
حكومة الرئيس حســان دياب وبرئاســة رئيس الجمهورية 

العامد ميشال عون ».

 الفرزيل: نعم للكابيتال كونرتول
بعد خطة اقتصادية ُمقّنعة 

اثر الجلســة، قال الفرزيل: »بعد نقاش مستفيض يف ما 
يتعلق مبرشوع الكابيتال كونرتول الذي تقدمت به الحكومة، 
او بأفكار حكومية نتيجة قوانني ومشاريع قوانني واقرتاحات 
قوانني بحثت يف مجلس النواب، وأضيفت افكار جديدة نتيجة 
مفاوضات بني الحكومة والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل، 
وقعها االستاذ نقوال نحاس لتسهيل امكان النقاش ورشعنته 
يف مجلس النواب، أجمع الســادة النواب عىل نقطة مركزية 
هي هاجســنا الرئييس: حقوق املودعني، وهذه هي املســألة 
املركزية التي يتمســك املجلس بها ويعلن اســتعداده للنقاش 

والبحث يف اي يشء عىل االطالق«.
 أضاف »أفهمت الحكومة هذا الكالم بشــكل قاطع ال يرقى 
اليه أي شك. فكان املنطق الذي يقول نعم للكابيتال كونرتول، 
ورة انشــائه، ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها  نعم ل
ارقام مقنعة تأيت اىل املجلس ونتأكد من صحتها وســالمتها 

للحفاظ عــىل حقوق املودعــني، عندها يناقــش الكابيتال 
كونرتول يف اللجان املشــرتكة وبعدها يف الهيئة العامة. ال 
نستطيع يف مجلس النواب ال تجاه املصارف وال تجاه مرصف 
لبنان والحكومة وال تجــاه اي جهة من الجهات، اال ان يكون 
هاجسنا االكيد هو املودع اوال وثانيا وثالثا، فليكن ذلك مفهوما 

متاما يف أي نقاش«.

 كنعان: لسنا مع تكريس

االستنسابية عىل حقوق املودعني 
ابراهيم  النائب  املال واملوازنــة  أعلن رئيس لجنــة  بدوره، 
كنعان  بعد الجلســة »نحن مع الكابيتال كونرتول مبارح قبل 
اليوم لكن عىل ان يكون من ضمن ارقام واضحة. عىل مرصف 
لبنان والحكومة ان يلتزما باحالتها عىل املجلس النيايب ضمن 
خطة واضحة«، مضيفا »مل مير قانــون الكابيتال كونرتول 
الذي استجد من خارج الســياق النيايب والنظامي والذي كاد 

يكرس االستنسابية من جديد عىل حساب حقوق املودعني«.

 عدوان: نريد القانون

أن يراعي حقوق املودع  

من جهته، اشــار رئيس لجنة اإلدارة والعدل النائب جورج 
عدوان إىل أّن »اللّبنانّيني يعلمــون متاًما أنّنا منذ عام 2017، 
حّذرنا ماّم ســنصل إليه لناحية  الوضع املــايل، وخصوصا 
سياسة  مرصف لبنان ، وها نحن اليوم وصلنا إىل الوضع الّذي 

كّنا قد حّذرنا منه«.
وأكّد أنّه » ال ميكن االستمرار باملسارات عينها، وهذا يشكّل 
خطًرا عىل املودع وعىل النظام املرصيف وعىل خطّة النهوض 
الّتي نريدها«، مشّدًدا عىل أّن »من املمنوع رشعنة املخالفات، 
ال بل يجب أن تحصل محاســبات وأن تتوزع املسؤولّيات، وأن 

يحاسب كّل مرتكب قام مبا قام به«.
ولفت عــدوان إىل أّن »املودع لديه وديعة يف املرصف، فإّما 
يتّم رّدها بالّسعر الّذي ُوضعت عىل أساسه، وإّما تُدفع بالّسعر 
املوازي«، مركّزًا عىل أّن »كّل القوانني الّتي ستخرج من  املجلس 
النيايب ، يجب أن تكون جزًءا من هذه الخطّة الشاّملة، ويجب 

أن نعلم من سيتحّمل الخســائر، ونحن هنا أمام أرقام كربى، 
وطبًعا ليس عىل املودع أن يتحّملها«.

وأوضح أّن »قانون الـ »كابيتال كونرتول« يجب أن يراعي 
أمريــن، أّواًل حقوق املودع، وثانًيا حّتى يكــون قانونًا فّعااًل 
ومجديًا يجب أن يكون ضمن خطّة شــاملة تقّرها  الحكومة 
وتتضّمن أرقاًما، وأّي قانون يــرّشع املخالفات الّتي ارتكبت 
يف املايض من املســتحيل أن نقبل به«. وســأل: »نحن أمام 
خســائر كربى، فام حّصة الدولة منهــا؟ ما حّصة مرصف 
لبنــان؟ وما حّصة  املصارف ؟ املودع لــن يتحّمل أّي جزء من 

هذه الخسائر«.
خليل: مل يتطرق إىل مصري األموال املحّولة بعد 17 ترشين

بدوره، أدىل النائب عيل حسن خليل  بترصيح إثر مشاركته 
يف الجلســة، فقال: وكأن هناك اشــباحاً تدير النقاش حول 
موضــوع الـ »كابيتال كونــرتول«، مضيفا »إننــا مع اقرار 
القانــون من حيث املبدأ، لكن نرفض بأي شــكل اقرار قانون 
ميــس بحقوق املودعني ويؤمن ويغطــي تهرب املصارف من 
التزاماتهــا تجاه هــؤالء. كل التحليالت ال تغطــي بالتعمية 
حقيقــة ان هناك خلال واضحا بعدم اقــرار خطة اقتصادية 
وتحديد االرقام بشكل دقيق من قبل الحكومة، أرقام الخسائر، 

ليبنى عىل االمر مقتضاه«.

وتابع »لدينا مالحظات جوهريــة عىل االقرتاح املقدم من 
االنائب نقوال نحاس، مرتبطة اوال بحق الســحوبات بالدوالر 
ورة تحديدها. االمر االخر االســتثناءات حول  وباللبناين و
التحويالت اىل الخــارج، وكأنها تريد ان تفتح باب دعم جديد 
للتجار، مبا يســمح بتهريب ما تبقى من امــوال بالعمالت 
االجنبية يف املصــارف اللبنانية. هذا االمــر لدينا مالحظة 
كبرية وجوهرية عليه. االمر االخطر وهو املرجعية القضائية، 
فاملــادة الثامنة التــي هربت مبا يغطي عــىل املصارف عىل 
حساب املودعني يف التقايض ويف املطالبة بحقوقهم. نحن ال 
ب القطاع املرصيف، لكن بنفس الوقت ال نسمح بان  نريد 
يغطي نفسه بقانون من فعلنا، يغطي ايضا عىل كل ما ارتكب 

بحق املودعني خالل الفرتة املاضية«.
ورأى أن »األهــم واالخطر، ان القانــون كله مل يتطرق اىل 
مصري االموال املحولة اىل الخارج بعد 17 ترشين االول 2019، 
ورة  ولالسف هناك تعمية عليها، وعدم االشارة بوضوح اىل 
اقرار او ادراج النصوص التي تسمح مبتابعة هذا امللف. حاولت 
ان ألخ مالحظاتنا النه لالســف ما جرى يف الجلسة هو 
تناقض واضح بأفكار الكتل. مرة نطالب بالكابيتال كونرتول، 
ومرة نقف ضده، ومرة نطالب بحقوق املودعني، ومرة نريد ان 

نرى ماذا تريد املصارف. ما يهمنا هو حقوق الناس«.

ــة ــحــ واضــ ــة  ــطـ ـ ــ لـ  : ــان  ــ ــع ــ ــن ــ ك  { ـــــودعـــــيـــــن  ا حــــقــــو  ــة  ــ ــاي ــ ــم حــ مـــــع   : بــــــــّري 
ــــــا ــــــو الن ــــــا حق ــــــل : مــــــا يهّمن طــــــار خطــــــة تقّرهــــــا الحكومــــــة } خلي ــــــي ب عــــــدوان : ليأت

»الكابيتــــــال كونتــــــرول« الجديد 
ــــــتركة  ا اللجان  في  يمّر  لم 

صونيا رزق

دامئاً تشغل االنتخابات الرئاسية يف لبنان بال كل االفرقاء، 
خصوصاً املســيحيني منهم، فتبدأ كواليســها وخباياها قبل 
ســنوات من موعدها، وبصورة الفتة يف الخارج قبل الداخل 
اللبنــاين، الّن الرئيس املنتظر يشــغل بــال العاملني العريب 
والغريب، فيتم اختيــاره وفقاً ملا هو مطلوب اقليمياً ووفق ما 
تبغيــه الدول القربية، أي باختصار عــىل الرئيس اللبناين ان 
ينال مباركة الجميع، وإال لن يصل اىل سدة الرئاسة، ويف حال 
بة القاضية  انقلبت القاعدة تبدأ محاربته حتى يسقط بال
، أي ال يرتكونه يعمل وتبدأ محاربته من  يف املعنى الســيا
قبل فريق الداخل، الذي يستمع اىل طلبات اىل  الخارج يف هذا 
االطار، وهذا يعني اّن االفرقاء اللبنانيني يحاربون بعضهم كام 

جرت العادة وبأوامر خارجية. 
هذا املشهد تنقله مصادر سياسية متابعة للمعارك الرئاسية 
التي شــهدها لبنان، عىل مدار عقود من الزمن، بحيث عاشت 
حقبــات من تلك املعارك تلخصها بالقول: » يف الســابق كان 
املرشح الرئا ينام عىل ان يستيقظ رئيساً يف صبيحة ذلك 
االستحقاق، وهذا ما حدث مع حميد فرنجية الذي نام رئيساً 
ليصبح كميل شمعون مكانه يف العام 1952، لكن هذه اللعبة 
انتهت منذ زمن، لتستبدل من قبل دول القرار مبرشح توصله 

اىل قرص بعبدا، وعندئذ تصبــح االنتخابات معروفة النتائج 
سلفاً، حتى اّن معظم الرؤساء باتوا يتلقون  التهاين قبل فرتة 
من إجراء االنتخابات الرئاســية، خصوصــاً منذ فرتة انتهاء 

الحرب يف لبنان«. 

ة اســئلة  تدور اليــوم يف ظل هذه الظروف  وتابعت:« 
الصعبة التي نعيشها، لذا من املتوقع ان نعيش الفرا الرئا 
املرتقب بعد ســنة، وكأنه قصاص لنا بعــد ان بات لبنان يف 

عزلة، بسبب » تخبيصات« بعض مسؤوليه«. 
وحول ما يُح عن دعم عريب ودويل لوصول قائد الجيش 
العامد جوزف عون اىل الرئاســة،  قالت املصادر املذكورة:« ال 
شك يف انه من افضل االسامء املطروحة لهذا املنصب، ونأمل 
وصوله النه الرجل املناسب يف املكان املناسب، وهو نجح يف 
قيادة املؤسسة العســكرية بقوة، وشخصية قيادية مقبولة 
من اكرثية االفرقاء، لذا نأمل وصوله لهذا املنصب، علّه ينتشل 
لبنان من قعــر الهاوية، وهو يتمتع بالكفاءة ونعتقد انه أهل 

لذلك«.
 ولفتت املصادر من ناحية ثانية اىل انتظار ما ستؤول اليه 
التطورات اإلقليمية، وبالتايل معامل التســويات التي نأمل ان 
تشمل لبنان، ويف انتظار تلك التسوية نأمل ان يتفق املسيحيون 
، كام يفعل  ولو ملرة ، خصوصاً مع اقرتاب االستحقاق الرئا
عادة زعامء الطائفة الشيعية حني يتفقون عىل اسم مّوحد، 
ألي منصب يف الدولة يعود لهم، آملــة من االقطاب املوارنة 
، ملنع وصول الفرا  ان يتناسوا مصالحهم وطموحهم الرئا
يف املوقع املســيحي األول يف لبنان، الذي ما من شأنه إلحاق 

ر االكرب باملسيحيني اوالً وبالتوازن امليثاقي ثانياً.  ال

ورة ان يكــون الرئيس صناعة  وشــّددت املصادرعىل 
لبنانية، ناقلة هواجس بكريك مام يحصل اليوم من تحّوالت 
يف املنطقة، وعدم وجود جهوزية مسيحية للتعاطي مع هذه 
املتغريات والتطورات املتسارعة، وسط ترّدي الوضع املسيحي، 
ما جعلــه يتطلب عملية إنقاذ رسيعــة، واملهمة صعبة جداً 
الن الخالفــات السياســية ثقيلة، واملصالحة املســيحية مل 
تتحقق بعد، ورأت املصادر ان املشكلة الحقيقية لدى الزعامء 
املســيحينّي، انهم ال يســتطيعون االعرتاف بأخطائهم بهدف 
ترميم البيت املســيحي، وسألت هل سيســتيقظ الجميع من 
ة يف  أحالم اليقظة ويتخلون عــن ذنوبهم املاضية والحا
ســبيل وحدة املســيحّيني؟ واعتربت أن الحــل االفضل اليوم 
هــو الوصول اىل وحــدة يف املواقف الهامة، ويف ترســيخ 
التنّوع الســيا عىل قاعدة االقرار بحق االختالف، وتنظيم 
الخالف بعيداً عن  الخالفات ، الفتة اىل ان البطريرك بشــارة 
الراعي مســتعد ملواجهــة تحديات كربى، يف ســبيل وحدة 
املوقف املســيحي، وهو مدرك متاماً لحجم هذه التحديات، الن 
الســاحة املســيحية تنتظر توافقاً من قياديّيها عىل شخ 
ورة تحقيــق ذلك قبل فوات االوان، الن  الرئيس املقبل مع 
الخطر داهم، فهنالك أســامء كانت مرشحة للرئاسة طُويت، 
واخرى طامحة وقد ال تكون يف مكانها الصحيح، لذا فالخيار 

الصحيح مطلوب اوالً.

ــرى طامحة ــة«... أســـمـــاء طـــويـــ واخـــ ــابـ ــيـ ــنـ ــعــلــن قــبــل »الـ ــ مــعــركــة الــرئــاســة ســتــظــهــر الـــى ال ــي ــوال ك
ــطــر داهــــم ! ال فــالــ ــل... و ــبـ ــقـ ـ ــى الــرئــيــ ا ــهــا عــل ــّي ــادي ــي ــن ق ــســيــحــيــة تــنــتــظــر تـــوافـــقـــا مـ الــســاحــة ا

ت الفر ي اال
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عاقل يفهم

»! أراك  ــى  ــ ــت ــ ح ــم  ــ ــّلـ ــ ــكـ ــ »تـ
اييل يوسف العاقوري

2 عام حني جاءه رجل  قالها ســقراط منذ اكرث من 00
انيق يتبخرت امامه متباهيا بجامله وبلباسه واناقة مظهره.

قالها يومئذ ليعرف قدر هذا الرجل ومدى علمه ومستوى 
اخالقه.

من هنا اقدر أن ابدأ مقايل هذا. عند االصغاء اىل ما يتفّو 
به املرء ميكنك ان تلتمس حقيقة أمره وتكتشف مدى عمقه 

أو سطحيته!
ميكنك أيضاً أن تعرف الكثري عن ماضيه وعن ما يحمله من 
تجارب وافكار وعن ما يكتنز من معارف وقيم. ميكنك حتى 
التأكــد من نواياه ومن افكاره التي مل يعرّب عنها. فاملكتوب 

يُقرأ من عنوانه أي من بضع كلامت فقط!
اسئلة عديدة تُطرح يف هذا السياق:

هل باليا االنسان من خطايا اللسان؟
هل ميكننا ترويض السنتنا عىل قول القليل املبارش؟

هل مبقدورنا أن ال نقول االّ الحق؟
كم منا يلتزم مبقولة »خري الكالم ما قّل ودّل«؟

كم مرّة خذلنا لسانُنا وخانُتنا الكلامت؟
كم من مرّة كلامت هّدت بيوت وهزّت عروش؟

وكم من مرّة كلمة واحدة انقذت نفوساً حزينة وضمضت 
جراحاً بليغة أو حتى أحيت عظاماً رميمة؟

قيل وكُتب عن هذا العنوان العديد من املقاالت ونوقش من 
العديد من األدباء وعلامء االجتامع والفالسفة، حتى األديان 

تطرّقت اليه من بابه العريض!
ماّم ال شك فيه أننا نحن الرشقيني نكرث من الكالم، ويف 
أغلب االحيان نكرث الرشح والتربير ونسهب يف تحليل النوايا 
ونبــش الخبايا وحتى تدوير الزوايا. ما أصعب ان نتقّدم يف 
العمــر ونحن مل نفقه معاين الكلامت وأثرها عىل محيطنا 

وعىل املجتمع عاّمة.
هناك العديد من وسائل التخاطب والتواصل والتفاهم بني 
البرش انفسهم وحتى بني االنسان والحيوان بدءاً من التعبري 
الكتايب واالمياء الجسدي والتمثيل مروراً بالرسم والفنون 
عامة وصوالً لألصوات واملوسيقى. هنا ميكنني ان اقول كم 
من االمراض ُعولجت باملوسيقى وبالفن عامة؟ لكن يبقى 
التعبري الكالمي اكرث ايقاعاً عىل األذن وما يلفظه اللســان 
اكرث ايالماً اذا كان مسيئاً واكرث راحة اذا كان مفيداً وبناًء.

اذاً نحن مسؤولون عن كل فكرة أو جملة أو كلمة ننطق 
بها، بل عن كل حرف نهّجيه!

هذه مسؤولية كبرية فالكالم الصادر من افواهنا هو مرآة 
للداخل ،هو الواقع الحقيقي بل هو الذات الصادقة بالفطرة.

نعم يف بعض األحيان تسبقنا الكلامت، لكن يف الحقيقة 
النّية املخبأة يف داخلنا هي التي تسبقنا.فاالغلبية الساحقة 
مــن االفكار الدائرة يف أدمغتنا تجري بعيداً عن رادار العقل 

الواعي، فالالوعي هو الذات الصادقة بامتياز.
عىل صعيد الرتبية، منّر يف الكثري من املراحل الصعبة يف 
التواصل اللفظي ان كان مع أوالدنا او مع طالبنا أو حتى مع 
زمالئنا وان مل نستدرك خطورة  الكالم امليسء الذي نطقنا 

به فتكون العواقب وخيمة عىل كافة املستويات.
فكــم من مرّة قلت يا عزيزي القارىء »ال أصّدق أين قلت 

ذلك«؟
ففــي هذه الحالة يفّضل االعرتاف بالخطأ وطلب املعذرة 

وكل ذلك لتاليف اي تداعيات اخرى.
عىل الصعيد الديني وبرأيي الشخ ان كل كلمة بطّالة 
يف حق الناس سنحاسب عليها يوم الدين فالرب سيؤنبنا عن 
سيئاتنا وعن خطايا السنتنا، وكم هي كثرية ،من هنا يجب 
ان نعمل عىل تدريب انفسنا عىل قول الحقيقة مهام كانت 
صعبة ويجب االبتعاد عن االخطاء التي يقع فيها اللســان 
من الكربياء والتعايل واالهانة واالستخفاف بعقول اآلخرين 

والكالم املسي والجارح بحق الناس.
وألن الرب زرع يف ذواتنا محبته يجب علينا الســري يف 
الســلوك الحسن بعيدا عن الكراهية وكالم الشتائم واللعن 

والنميمة والدسيسة واالّ فالحساب عسري.
كم وكم من املرّات ســمعت فالنا يتفّو بكلامت جارحة 
وعالّنا يستغيب الناس وينّم عليهم وآخر يشتم ويلعن ويحّقر 
وكم متنيت لو ان هؤالء الشتامني هم دون السنة فألسنتهم 

سبب بالئهم وخيانتهم وسبب تدمري املجتمع عامة.
يف النهاية ومــن باب الخربة الذاتية املبنية عىل تعاليم 
الكنيســة ومن باب االطالع عــىل االديان االخرى ميكنني 
ان اتشــاطر معكم ايها القرّاء خربيت يف هذا املجال وكيف 
متكنت من الســيطرة عىل ما اقوله والتحكم برّدات فعيل 

وصون لساين.
من املهم يف اساس اي تخاطب هو التكلم ببط مقبول 
وخصوصا عندما تكون يف حالة انفعال او غضب فرمبا ال 

تستطيع ان تلجم نفسك فتقع يف الخطأ ان ترسّعت.
ال تدع العاطفة تعمل مكان العقل فبهذه االوقات ال تجعل 

االنفعال هو الذي يجيب ويقّرر مصريك.
املهم الحفاظ عىل مشاعر اآلخرين وقول ما يجب ان يقال 
بصدق وشــفافية تامة بعيدا عن التحقري واالتهام الباطل 
والتقليل من شأن الناس ،فمهام عال شأن املتكلم يجب عليه 
ان يضبط كالمه وان ال يعطي لنفسه حّق التوبيخ واهانة 

من هم اقل شأنا منه!...
يف الختــام ان تكلّمنا بصــدق وبلباقة واختصار ندخل 
عقــول الناس وألباب االطفال وضامئر الشــيو وبالطبع 
اســأل نفسك يف كل مرة تغضب وتريد ان تتكلم ماذا يقول 

الرب لو كان مكاين؟
من بعدها تكلّم يك يراك الناس عىل حقيقتك.

بيروت مع  حــّل  ال   ...  » تعال ال  »فال   : لباري الرياض 
ــة الــتــفــاوض ــا عــلــى طــاول ــوي ــان ــر  ــلــف الــلــبــنــانــي حــ ا

ميشال نرص

بني تغريدة البخاري، التي رســمت السقف السعودي خالل 
املفاوضــات، ومقدمة نرشة اخبار »املنار« التي أظهرت ثبات 
الحزب عىل مواقفه رغم مراعاة الخواطر يف مسألة استقالة 
قرداحي، ينكشــف مستور اتصال ميقايت - بن سلامن الذي 
دام لدقائــق، ليســمح بفصل الخيط األســود عن األبيض، 
خصوصــا اذا ما أضفنا إىل ذلك عدم صدور اي موقف اماريت 
حــول لبنان، وهي الدولة التي بارشت إجراءاتها حتى ما قبل 
القرار السعودي، وال حتى عن الكويت التي بقيت خارج دائرة 
االتصاالت والسمع بعد أن بلغت االزمة عىل اراضيها املوضوع 

األمني.
كام كانت االستقالة شكلية، وبادرة حسن نية ال تقدم وال 
تؤخر يف موازين القوى الداخلية، ســلفت من خاللها سوريا 
ومن خلفها طهران وحزب الله باريس ورقة للعب عىل طاولة 
ويل العهد الســعودي، كذلك جاء البيان املشرتك بشكل عام، 
وبجزئه املتعلق بلبنان خصوصا، وقبله االتصال الثاليث، الذي 
بقى ضمن حدود كرس الجليد، ولعل مدته كفيلة بتأكيد كونه 
خطوة ديبلوماســية ال أكرث، باعها األمري بن سلامن لضيفه، 
وأن كان الفتــا تجاهــل اي تواصل مع رئيــس الجمهورية، 
واقتصــار األمر عىل وعد من ماكــرون بالتواصل معه فور 
عودته إىل بالده، ما يطرح الكثري من عالمات االســتفهام، 
حول ما اذا كانت القصة مصالحة لسنة السلطة مع الرياض، 

بقدر ما هي مصالحة لبنانية - ســعودية.
فاملباحثات البناءة متخضــت عن اتصال ثاليث انتهى إىل 
تعهدات غري مفهومة، اما تفاصيل لقاءات الســاعات الثالث، 
فقد بينت بوضوح ان اململكة »قاطعة االمل« من اي تغيري يف 
بريوت، بنفس مســتوى خيبتها من االداء الفرنيس، بحسب 
مصادر متابعة، والتي اكدت ان الزيارة اىل الســعودية كانت 
مقررة قبل انفجار االزمة اللبنانية  الخليجية، وبالتايل فان 
ملف بريوت اســتجد عىل الطاولة ومل يكن اساسيا، اذ الهدف 
االول واالســا هو عقد صفقات مالية تعوض خســارة 
صفقة الغواصات مع اوســرتاليا، عشــية املعركة الرئاسية 
يف فرنســا،وقد نجح االليزيه،بتحقيق جزء من هدفه هذا يف 

االمــارات ،اال انه خرج خايل الوفاض من الرياض والدوحة.
اذن كيف ميكن تفسري، ما وصف باألحداث املتسارعة؟ بداية 

تؤكد املصادر الســعودية انها منذ اليوم االول لالزمة وقبلها، 
حددت الرياض مطالبهــا ورشوطها، التي ترتبط كلها بامن 
اململكة القومي وأمن املجتمع الســعودي، والتي هي قضايا 
ســعودية، وتم التعامل معها من منطلقات القانون الدويل، 
حيث الدول مسؤولة عن ترصفات اي جامعات متواجدة عىل 
اراضيها وتســتخدمها كمنصة ضد الدول األخرى، لذلك كانت 
اإلجــراءات األخرية ضد الدولــة اللبنانية بعدما طفح الكيل، 
وبعدما بات واضحا من سلوك السلطات الرسمية عدم رغبتها 
بالتعامــل مع هواجس اململكة واالعتــداءات الخطرية التي 

تتعرض لها كام أمن دول الخليج جميعا.
وتابعت املصادر ان البيان الفرنيس - الســعودي واضح يف 
نقاطه، وهي نقاط تشكل مطلبا لكل دول العامل وحتى لكثري 
مــن اللبنانيــني ايضا، وهي تبقى حربا عىل ورق ما مل تقرتن 
باجراءات تنفيذية جدية، ال كام درجت العادة، مشــددة عىل 
أن املطلوب تحركا فعليا وخطوات إىل األمام، مشككة بجدوى 
التعهدات الفرنسية وقدرة باريس عىل تغيري السلوك اللبناين، 
خامتة بأن الرياض ردت عىل االســتقالة مببادرة  ويل العهد 
بالكالم مع رئيس الحكومة اللبنانية، اما اكرث من ذلك فيلزمه 
خطوة جديدة لبريوت إىل األمام، لذلك فان االيام واالســابيع 
القادمة ستظهر مدى جدية التعهدات وااللتزامات التي قدمت 
.لذلــك فان مبادرة ويل العهد ميكن البناء عليها للذهاب نحو 
حــوار بناء يهدف لتغيري سياســات لبنان الحالية ليعود إىل 
بيئته العربية الطبيعية ويســتعيد دوره مبســاعدة اشقائه، 
يف حال صفت النيات ومتكن املسؤول من الوفاء بالتزاماتهم 

قبل فوات األوان.
من جانبها، اوســاط مقربة من االليزيه أشــارت إىل أن 
الرئيــس ماكرون كان واضحا، منــذ انطالقة تحركاته عىل 
الســاحة اللبنانية، لجهة تحديده واجبات السلطة اللبنانية 
ورة الترصف كدولة  ورة اإلصــالح عىل كل الصعد، و و
ذات ســيادة تحــرتم التزاماتها الدولية وتحــرتم القرارات 
الصادرة عن األمم املتحدة واال فان اي مســاعدات ال ميكن أن 
تقــدم من اي طرف كان، واملت املصادر بأنه يف حال تحقيق 
الحكومة اللبنانية تقدما فان باريس ســتكون مستعدة إىل 

الدعوة للمؤمتر ألصدقاء لبنان بحضور السعودية.
وحــول ملف االزمة اللبنانية - الخليجية أكدت املصادر ان 
القطار وضع عىل السكة الصحيحة اال انه ال زال هناك الكثري 

مــن العمل إلنجازه، وهو متوقف عىل مدى وفاء كل األطراف 
املعنيــة بوعودها التي قطعتها أثنــاء املفاوضات الجانبية، 
خامتة باعتقادها ان االمور لن تكون ســهلة نظرا للتعقيدات 
اإلقليمية ولشــد الحبال القائم راهنا يف املنطقة،فانسحاب 
اململكــة من لبنــان وانكفاءها عنه، تســببا بتقوية النفوذ 
االيراين فيه، اما عودتها اليوم فسيخلق توازنا يوقف اختالل 

امليزان املحيل لصالح طهران.
يف كل األحــوال، وبالعودة إىل تفاصيل البيان الصادر عن 
القمة يف جدة، يتبني ان اي خطوات ملموســة مل تتحقق، إذ 
انتزع األمري بن ســلامن من الفرنســيني تعهدات يطالب بها 
املجتمع الدويل ككل، دون أن تجد لها حتى الســاعة طريقا 
ســالكا إىل التنفيذ، وهي لطاملا بقيت حربا عىل ورق. فرغم 
مســايرة ماكرون بالفرصة »املرشوطة« ،ال العالقات ستعود 
اىل مــا كانت عليه، و«ايام العّز« لن تعود ايضا، فبالنســبة 
للرياض »املؤسســات الدستورية يف لبنان تغطّي اداء حزب 
الله وهي واقعة تحت ســيطرته،من سعد الحريري اىل نجيب 
ميقايت مرورا بحسان دياب«،عىل ما تختم املصادر الفرنسية.

ـــــــــــــــل قب ـــــــــــــــة ا ـــــــــــــــاع الحكوم ـــــــــــــــر اجتم ـــــــــــــــّدد مصي ـــــــــــــــوم تح ـــــــــــــــريعية الي ـــــــــــــــة الت الجلس
فادي عيد

تكشف أوساط وزارية مطّلعة، بأن فرصة 
متاحة وّفرتها اســتقالة وزير اإلعالم جورج 
قرداحي من جهة، ومبادرة الرئيس الفرنيس 
إميانويــل ماكرون األخرية خالل زيارته دول 
الخليج العريب من جهة أخرى، باتت تســمح 
بالحديث عن جلســة وشيكة للحكومة، وإن 
كان رئيسها نجيب ميقايت، ال يزال يرتيّث يف 
توجيه الدعوة إىل انعقاد جلســة حكومية، 
وذلك خشية مقاطعة وزراء »الثنايئ الشيعي« 
و«تيــار املردة« لها. وتجزم هذه األوســاط، 
بــأن عدة مؤرّشات قــد تراكمت عىل املرسح 
الحكومي، وباتت تسمح بحلحلة عىل صعيد 
تجميد جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً وأن 

ما حصل من فتح صفحة جديدة من العالقات بني لبنان ودول 
الخليج، ســوف يؤّسس إىل مقاربة محلية لكل امللفات، ومن 
ضمنهــا ملف التعطيل الحكومي، عىل قاعدة العودة إىل تأمني 
انتظام عمل املؤّسســات الدســتورية، ويف مقّدمها مجلس 
الوزراء، عىل أن يتبلور املشهد الحكومي بالكامل يف الساعات 
الـ  املقبلة، ويف ضوء ما ســتؤول إليه الجلسة الترشيعية 

العامة اليوم.
وتقول األوســاط الوزارية نفســها، أن اإلنشغال بجدول 
أعامل الجلسة الترشيعية، ال يلغي الرتكيز عىل األجندة املثقلة 
بامللفــات، واملطروحة عىل طاولة مجلــس الوزراء منذ نحو 
شــهرين، والتي باتت تتطلّب ترسيع وترية اإلتصاالت الجارية 
للحصول عىل موافقة كل املكّونات السياسية للحكومة، عىل 

الدعوة التي ســوف يوّجهها ميقــايت عندما يضمن اكتامل 
النصــاب، ألنه بخالف ذلك، لن يغامر بتحديد موعد جلســة 

حكومية تأيت مبثابة خطوة ناقصة أو توّجه نحو املجهول.
وانطالقاً من هذه املعطيات، تخ األوساط الوزارية ذاتها، 
أن تأخذ األطراف السياســية من الخالفات القامئة بني الكتل 
النيابية حول مشاريع القوانني املطروحة عىل املجلس النيايب، 
ذريعة إلطالة أمد تعليق جلســات الحكومة، من دون أن تكون 
مّتفقة من حيث املبدأ مع الســبب األســا الذي دعا فريق 
»الثنايئ الشــيعي« إىل مقاطعة جلسات الحكومة، وبالتايل، 
فــإن تجّدد الخــالف بني أطراف هذه الحكومــة، قد بات هو 
املســؤول عن تأخري الجلسات، خصوصاً وأن كل فريق يتحرّك 
وفق أجندة خاصة بــه، ويحاول توظيف نقاط التقاطع التي 

ال تؤدي كلها إىل تحقيق الهدف املشــرتك بني 
القوى التي تعرتض عىل التحقيق الجاري يف 
انفجار مرفأ بــريوت، والقوى التي تعرتض 
عىل مشــاريع قوانني يستعّد املجلس النيايب 
إلقرارهــا، وتّتصل باســتحقاقات إنتخابية 

مقبلة.
ولذا، فإن تداعيات التأخري يف الدعوة، ويف 
انعقاد مجلس الوزراء، سوف يرتّب ارتدادات 
بالغــة الخطورة، كونه ســيدفع يف خالل 
فرتة غري بعيدة إىل تفكّك العمل املؤّسسايت، 
وإىل تزايــد املخاوف من غياب الحلول امللّحة 
وريــة لألزمات املتعــّددة التي باتت  وال
تُسّجل بشــكل يومي، وال تقترص فقط عىل 
القطاعات املاليــة واإلقتصادية والصناعية 
والزراعيــة والصحيــة والرتبوية، بل باتت 
تطال البيئة والسالمة العامة، كام هي الحال 
بالنســبة ملعالجة أزمة النفايات عىل سبيل املثال ال الحرص، 
والتي تتطلّب قراراً من مجلس الوزراء ملعالجتها بشكل نهايئ. 
كذلك، ويف الســياق نفسه، تؤكد األوساط الوزارية نفسها، 
أن رئيس الحكومة املتفائل يف األيام املاضية نتيجة ما تحّقق 
عــىل صعيد حّل األزمة مع دول مجلــس التعاون الخليجي، 
ســوف يركّز كل جهوده اآلن عــىل إعادة األمور إىل طبيعتها 
عىل الساحة الحكومية، والعمل عىل اإلفادة من الدعم املتجّدد 
للحكومة من قبل الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، للدفع 
باتجاه تســوية كل أسباب التوتّر السيا الداخيل، وإنضاج 
ظروف الدعوة إىل معاودة جلسات الحكومة يف أقرب فرصة 

ممكنة.

ــاع الــحــكــومــة  ــم حـــجـــار: مـــوضـــوع اجــت
جاريها ستعود  واألمــور  »تحلحل«... 

أعلن وزير الشــؤون االجتامعية هكتــور حجار، أنه »منذ 
اليوم األول قلنا للجميع، أن شبكة الدعم للحامية االجتامعية 
ستتأخر ألسباب تقنية وقانونية، وكام وعدنا أطلقنا منذ بداية 
الشــهر، آلية التسجيل وكيفيته وطرق اإلستفادة، عىل أن يبدأ 

الّدفع يف 2022«.
وكشــف حجار، يف حديث إذاعي، »وجــود »أعداد عائالت 
هائلة تتسجل عىل منصة  impact  منذ اليوم األول لإلستفادة 
من برنامج البطاقة التمويلية، وال إمكانية للتدخل بالبرشي«، 
مشــددا عىل أن »ال محســوبيات بشأن التسجيل عىل املنصة 

والبطاقة التمويلية لن تكون بطاقة انتخابية«.
وأشــار إىل أن »هناك برامج أخرى نقوم باتباعها، من أجل 
خفض مســتوى الفقر لدى اللبنانيني«، مضيفا أّن »العمل جار 
ليك ال تكون الخســائر عىل حســاب املودعني من قبل رئيس 

الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقايت«.
وكشــف حجار أن »موضــوع اجتامع الحكومــة مجدداً 
»تحلحل« قليالً واألمور ســتعود إىل مجاريها، وكل الرشائح 
اللبنانية تحرك ملف إعادة اجتامع الحكومة، وهناك تحرك من 

قبل كل االطراف ونأمل خرياً«.

!؟ بمفردها  ــرة«  الــصــ »حــفــر  عــن  عــاجــزة  الكتائ 
عي بو عي

ليس بشــكل تسلســيل ودراماتييك، إمنا تدريجيا يكاد 
حزب »املســيحيني االول«، وهو الكتائب اللبنانية يعمد عند 
كل إســتحقاق اىل اإلســتعانة أو اإلستدانة بصديق أو أكرث 
ســبيال لخوضه معارك وإنتخابات، فالحزب الذي كان ميلك 
كتلــة نيابية وازنة خالل فرتة طويلة من الزمن، بات اليوم، 
ووفق أســباب ال يجهلها أصحاب الشأن فيه، ملحقا بهيئات 
املجتمع املدين، وحتى هــؤالء يرفض البعض منهم التعاون 
معه عىل خلفية وضعيته غري البعيدة أنه جزء من السلطة.
وفيام تقّر مصادر كتائبية مبا ســبق، إن من حيث أعداد 
كتلتــه النيابيــة املتواضعة يف امل تحديــدا أو تأثريه يف 
الحياة السياســية بشــكل قوي، تقــول: مل نكن يوما يف 
السلطة الفاعلة وبالكاد متثيلنا إقترص عىل وزيرين، ناهيك 
بالتغيريات الجذرية التي طرأت عىل وضعية البلد ككل إبتداء 
مــن الطائف وصوال اىل إســتهدافه جســديا ومعنويا من 
أطراف كرث يف الســلطة القامئة، هذا املشهد الكتائبي لحزب 
عمــره من عمر لبنان، ال ميكن تربيــر تراجعه الدراماتييك 
بهذه الخفة، حســب مصادر سياســية مراقبة، التي تعترب 
أن سياســة الحزب إرتكزت عىل سلسلة من الرهانات، ويف 
مقدمهــا االعــرتاض عىل كل يشء مهــام كان هذا اليشء 
ومرشوع تحت شــعار »تغيري« الطبقــة الحاكمة بكاملها، 
لتقــول: هذا عذر أقبح من ذنب، فهل الكتائب تنتظر القضاء 
عىل السلطة املوجودة وتنظيف االرض وإعادة هيكلة الدولة 
وباألخري تســليمها اىل الحزب !! لتطرح ســؤاال آخر: ملاذا 
يحتاج الحزب عند كل منعطف اىل مهاتفة »صديق« من هنا، 
وشــبه حليف من هناك لتربهن مدى حجمها وقوتها، وأين 
زنود »الحافريــن« يف صخرة الكتائب ؟ أين حلفاء الكتائب 
املفــرتض عقد التفاهامت معهــم يك يبقوا أوفياء وثابتني 

امللامت؟ عند 
ال شــك ومن خالل العرض املسهب عن االسباب املوجبة 
لهذا اإلنقباض الكتائبي الذي بالكاد ومنذ عرشات الســنني 
»راس الســوق« لديه نواب ثالثة يشكلون الحديقة الخلفية 
لبكفيا معقل الحزب االسا والتاريخي، وغري ذلك تفتقر 

املناطق املســيحية من جزين اىل الشوف وبعبدا وكرسوان 
وجبيــل وصــوال اىل زغرتــا وبرشي ألي متثيــل نيايب، 
وحتــى بعض النــواب الكتائبيني أقدامهــم لدى »القوات 
اللبنانيــة« وأياديهم يف مــكان آخر! وللداللة عىل تراجع 
 الحزب تســتعرض املصــادر الســيناريو الحقيقي االيت:
1- يف امل الشاميل، ميكن اعتبار فوز الشيخ سامي الجميل 
أمرا طبيعيــا، وإمكانية عدم وصوله اىل املرتبة االوىل هي 
القصــاص بذاته بوجود منافس قوي له هو النائب ابراهيم 
كنعــان،  والنائب الياس حنكش أيضا لديه لزوم املعركة يف 
امل فقط، أما الوصول اىل الحاصل الثالث فأمر مســتبعد، 
ويف عريــن الكتائب ميكــن اعتبار عدم الفوز بحاصل ثالث 

كنكسة لحزب عريق ويف عقر داره.
2- الكتائب عىل خالف مع »القوات«، ابنتها البكر، وبغض 
النظر عن االســباب املوجبــة لحزبني متالصقني تقريبا يف 
العقيدة وااللتزام، كان عىل الكتائب أن تبادر رغم الصعوبات 
للتالقي، ولو عىل الحد االدىن من القواسم املشرتكة ما دامت 
القراءة يف السياسة شبه موحدة، بغض النظر عن »هفوات 

الحزيب. منبعها  تجاه  القوات« 
- مع التيار الوطني الحر، ال كالم وال ســالم عىل خلفية 
تفاهــم مار مخايل بني التيار وحزب الله،  لكن هذه املصادر 
تلفت اىل أن الكتائب ســبق وعمدت اىل عملية »شم الحبق« 
لــدى الحزب، ومل تكن الخطــوة موفقة مع معرفة الجميع 
بوجــود لجنة عملت لفرتة مــن الزمن بني الحزبني لكنها مل 
تتواصل، مــع أن حزب الله يرحب بهكــذا تفاهامت، بينام 
أجنــدة الكتائب بــدت مختلفة، فيام العالقــات مع حليف 
 الحزب االســا وهــو »حركة أمل« عىل خــري ما يرام!!
لة  - مــع حــزب الوطنيــني االحــرار، وبالرغم مــن ض
شــعبيته، ال يســتطيع مــّد الكتائب باالصــوات الالزمة 
لتكريــس زيــادة الكتلة، فاالحــرار بالكاد يســتطيعون 
 تنظيــم صفوفهــم أوال ثــم التوجه نحو دعــم االّخرين.
5- أمــا التعويل االكرب للكتائــب حاليا، فريتكز عىل حركات 
بها  املجتمع املدين واملنصات السياسية، وهذه مبجملها ي
عامــل الفرقة فيام بينهــا عىل خلفيــة تصنيف االحزاب 
بالســلطوية أو عدمها عىل مقياس »ريخرت« أو غريه، وفقا 

لرزنامــة غري مفهومة املنهــج املعتمد، وتقول هذه املصادر 
ان االســتناد أو االستعانة بهذه الحركات املجتمعية ال تطعم 
خبــزا للكتائب ما دام قرارها ليس ملك أيديها إ ففي كرسوان 
»تستعني« الكتائب بالنائب املستقيل نعمة افرام والعمل معه 
إليصال ســليم الصاي اىل الندوة الربملانية، ويف زغرتا يتم 
العون من قبل النائب املستقيل ميشال معوض يضاف اليهام 
البرتون، حيث من املنتظر أن يســتظل النائب السابق سامر 
ســعاده مبعوض أيضا مع نجل النائب السابق بطرس حرب 
 املحامي مجد !! واالمر نفسه يف جبيل حيث ال رشيك وال معني!

إنها حكاية »إبريق الزيت« الكتائبية منذ الطائف حتى اليوم 
يف عقد التحالفات غري مرنة، أقله لناحية املعركة االنتخابية، 
مع ان الشهيد الراحل الوزير بيار الجميل استطاع خالل فرتة 
وجيزة نسج تحالفات وتجميع الكتائبيني جميعهم يف البيت 
املركزي، وبالتايل تدعو هذه املصادر اىل فصل العمل الحزيب 
عن االنتخابات أقله خالل فرتة االستحقاق، فجميع التيارات 
واالحزاب تقوم باختيار أشــخاص غري حزبيني لكن مقربون 
منها، إال إذا كان االمر يدخل يف خانة »العيب« أيضا وفرض 

ثانيا!! الطاعة 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الثلثاء 7 كانون األول 2021

ولية بمواجهــــة الفســــاد ســــ ــــل اللــــه: الجميــــع يتحّمــــل ا ف

ــة  ــ ــ ــوم ــ ــ ــك ــ ــ ــح ــ ــ ــــــــــــــازن: لـــــــفـــــــ أســــــــــــــر ال الــــــــــــــ

استقبل العالمة السيد عيل فضل الله وفدا 
من دار الصادق برئاســة  نهى الصاي التي 
وضعته يف أجواء عمل الــدار و«الصعوبات 
التي تواجــه العملية الرتبويــة والتعليمة، 
والسيام يف ظل هذه الظروف التي نعيشها«.

وبعد الرتحيب بالوفد، أشــاد فضل الله بـ 
وتفانيهــم يف عملهم من  العاملني  »جهود 

أجل الرفع من مستوى هذه املؤسسة«.
العمليــة ال ميكن أن تنتج  وأكد أن »هذه 
التضافر  إال من خــالل هذا  ارها،  وتؤيت 
والتعاون«، ولفت إىل ان »هذا الجيل بحاجة 
إىل جهد كبري للحفاظ عليه وإعطائه املناعة 
يف وجه كل ما قــد يتعرض له من عواصف 
قيمه  تدمري  إىل  تهــدف  فكرية  وانحرافات 
األخالقية واإلنســانية، ويحتــاج أيضا إىل 
الضوابط األخالقية التي متنعه من السقوط 

يف وحول االغراءات الدنيوية وامللذات اآلنية، 
الجوهرية  قضايــاه  عن  إلبعاده  وتســعى 

واملصريية«.
وقال: »ال ننكر ان املرحلة صعبة ومعقدة، 
التــي مير بها هذا  املراحل  وهي من أصعب 
اننا ســنتجاوزها  يقني  ولكننا عىل  الوطن، 
من خالل تضافــر جهود الجميع وتعاونهم، 

وسيعود لبنان إىل ما كان عليه«.
وختــم«كل منكم يتحمل مســؤولية يف 
مواجهــة هذا الفســاد واالنحــراف الذي 
يعيشــه الوطــن، والذي اوصلــه إىل هذا 
مهب  يف  رهينة  وجعله  املأســاوي  الواقع 
ورة اعتامد  رياح االخريــن«، داعيا إىل »
األســاليب الحكيمة يف التغيري التي توصل 
األمور  تزيــد  وال  املرجــوة  النتيجــة  إىل 

تعقيدا«.

شــكر الوزير الســابق وديع الخازن، يف 
بيان له، للبابا فرنســيس وللرئيس الفرنيس 
إميانويل ماكرون »مبادراتهام املرشفة تجاه 
لبنان وشــعبه، ووضعهام قضيته يف سلم 
أولويات مباحثاتهام يف  لقاءاتهام الدولية«، 
متمنيا »أن تثمر هذه الجهود تحريكا للركود 
اللبناين، وللجمود يف املســار  يف املشــهد 

السيا واإلقتصادي«.
»اإلفادة من  إىل  اللبنانيني  املسؤولني  ودعا 
هذه املســاعي الدولية الخــرية لجهة تعبيد 

الطريــق نحو إعادة العالقــات إىل طبيعتها 
الدوليني،  واألصدقــاء  العرب  األشــقاء  مع 
الدبلوماسية  حازتها  مبكتسبات  املس  وعدم 
اللبنانيــة خالل عقود مــن الحضور الدويل 

املرشق واملرشف«.
ومتنى الخازن »أن تواكــب هذه املبادرات 
الدولية خطــوات داخلية جدية نحو:فك أرس 
الحكومة لإلنطالق باإلصالحات املنشــودة، 
وتحرير التحقيق يف تفجري مرفأ بريوت من 

كل تجاذبات سياسية وضغوط حزبية«.

ــة قــرداحــي« ــ تصر بــالــعــودة الـــى مــا قــبــل »أزم ــرون ي ــاك نـــجـــاز« م «

ــا  ــوســي ــق ــي ــة ســــيــــدة الـــنـــعـــم - ن ــ ــّيـ ــ ــدرائـ ــ ــاتـ ــ ــا فـــــي كـ ــ ــ ــداس ــ ــ تــــــــرأ ق
ا ــ ــكـ ــّر هـ ــمـ ــتـ ــسـ ــيـ ــن: مـــــا مـــــن شـــــــي سـ ــيـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــــراعــــــي لـ

ــم ــي ــل ــات اإلق ــاوضـ ــفـ ــف مـ ــلـ ــظــر خـ ــت ــن ــة الــســيــاســيــة« ت ــريـ ــريـ ــحـ »الـ

ــي لــبــنــان ــ ــدو الـــنـــقـــد الــــدولــــي ف ــ ــن ــن صــ ــ ــة م ــ ــع ب

هيام عيد

الخليجية  الجولــة  غداة 
للرئيــس الفرنيس إميانويل 
ماكــرون، بــدأت ترتســم 
عىل  عديدة  ســيناريوهات 
تحايك  اللبنانية  الســاحة 
مرحلة ما بعد اإلخرتاق الذي 
الرئيس  محادثــات  حّققته 
الفرنــيس، يف جدار األزمة 
الديبلوماسية ما بني بريوت 
والريــاض، من خالل البيان 
الفرنيس والسعودي املشرتك 
مــن جهــة، ومــن خالل 
ما  الثاليث  الهاتفي  اإلتصال 

بني الرئيس ماكرون وويل العهد محمد بن سلامن 
ورئيس الحكومة نجيب ميقايت.

وإذا كان وزير اإلعالم املستقيل جورج قرداحي، 
قد اعترب أن رئيس الحكومة، ربح »املليار« بعد هذا 
اإلتصال، فإن مصادر ديبلوماسية مطلعة، كشفت 
أن هذا التطــّور، وعىل الرغم من إيجابيته، ال يغدو 
كونه الخطوة األوىل يف مسرية األلف ميل، والتي 
تنتظر كال من لبنان والسعودية، يف تعبيد وترميم 
أن  الديبلوماسية. وشّددت املصادر، عىل  العالقات 
إعادة الحوار، دونه أكرث من خطوة تكتسب طابعاً 
ميدانياً، وليس سياســياً من خالل البيانات املؤكدة 

عىل أهمية ترميم ما انقطع ما بني البلدين.
ومــن أبرز هــذه الخطــوات، كــام حّددتها 
املصادر الديبلوماســية، اإلعــداد ملرحلة جديدة 

من العالقــات بني لبنــان ودول مجلس التعاون 
ورة قيام  الخليجــي، أبرزهــا، التأكيد عــىل 
الحكومة اللبنانية بسلســلة إجراءات إصالحية، 
تشــمل ضبط الواقع املحيل لجهة اإللتزام الجّدي 
باتفاق الطائف وبــكل مندرجاته، بدءاً من ضبط 
الحدود وصوالً إىل حرص الســالح مبؤّسســات 
الدولة وتعزيز دور الجيش اللبناين، مروراً بعودة 
مجلس الوزراء إىل اإلجتامع من أجل متابعة هذا 

املسار.
 وبالتايل، فــإن توحيد الرؤية مــا بني باريس 
والرياض حيال لبنان، لجهة تجنب انهياره الكامل، 
فيدخل يف فو من دون أفق زمني وانعكاسات 
خطرة، يشكّل »الخرق املفيد«، كام وصفته املصادر 
الديبلوماســية، التي وجدت أن دعم لبنان، ولو من 
خالل إرساء آلية مســاعدات إنسانية يف الدرجة 

األوىل خالل الفرتة الراهنة، 
هو يف حّد ذاته، مؤرش عىل 
التحّول يف طبيعة األزمة مع 
دول الخليج، بحيث أنه يؤّمن 
قطع  مرحلة  مــن  عبورها 
العمل  مرحلة  إىل  العالقات 
املناسبة  اآلليات  إيجاد  عىل 

للتعاون يف املستقبل. 
وعليه، فــإن اإلنتقال من 
القطيعة إىل التعاون والدعم 
قد  اإلنساين،  املستوى  عىل 
يكون النتيجة األكرث ترجيحاً 
عىل حّد قول املصادر نفسها، 
التــي كشــفت أن الرياض 
تربــط أي تطوير للعالقات 
بكل ما تقدم مــن »رشوط«، إذا صّح التعبري، ويف 
مقّدمها اإلصالحات، عىل قاعدة ما تطرحه فرنسا 
واملجتمع الدويل من أجل تقديم الدعم للبنان، بعدما 
باإلصالحات خالل  الوعــود  تنفيذ  تأخرت عملية 

السنوات املاضية.
الرئاســية  الجولة  ومن هنــا، فإن خالصــة 
الفرنسية واملحادثات مع الرياض، وكام استنتجت 
إجراءات  أي  الديبلوماسية، تُخترص بوقف  املصادر 
ذات طابع تصعيــدي من اململكــة ودول الخليج 
تجاه لبنان يف الوقت الراهــن، بانتظار التطّورات 
املســتقبلية يف ضوء اإلســتحقاقات اإلنتخابية 
، عىل أن  املقبلة عىل الصعيديــن النيايب والرئا
يعود واقع العالقــات إىل ما كان عليه قبل صدور 

مواقف وزير اإلعالم املستقيل جورج قرداحي.

البطريــرك  واصــل 
الكردينــال مار  املــاروين 
الراعي  بطــرس  بشــاره 
اىل  الرعائيــة  زيارتــه 
ترأس  حيث  قربص،  جزيرة 
كاتدرائية  يف  الهيا  قداسا 
نيقوســيا  النعم-  ســيدة 
األبرشــية  أبناء  نية  عىل 
يف  ورعاياها، عاونــه 
من  لفيف  القــداس  خدمة 

الكهنة. واالباء  املطارنة 
 اســتهل القداس بكلمة 
قربص  أبرشــية  لراعــي 
املارونيــة املطران ســليم 
صفــري قــال فيهــا: »إن 
صاحــب  يــا  حضوركــم 
فرح  حضور  هــو  الغبطة 
تــزورون  حيــث  دائــم، 

جزيرة قــربص للمرة الثانية، لذلك دعوتنا اليوم 
أن نكون باتحاد دائــم معكم يا صاحب الغبطة 
اياها  اعطاكم  الــذي  والتدبري  االميان  وبوحدة 

الرب«.
بعــد تالوة االنجيــل املقدس، ألقــى الراعي 
عظة قال فيهــا: »اليوم هو عيــد مولد يوحنا 
هو  الله  أن  العيــد  هــذا  من  نتعلم  املعمــدان، 
البرشي ويتمم خالصه بواسطة  التاريخ  ســيد 
املؤمنني واملؤمنــات. زكريا واليصابات وابنهام 

الله  ارادهم  الــذي  األشــخاص  من  هم  يوحنا 
 . الخال مرشوعه  إلمتــام  معاونيه  ليكونوا 
الله  اراده  وهذا منوذج  لكل انســان اي انسان 
أن يكــون معاونا المتام تصميمه الخال يف 
التاريخ حيث ال ميكننــا ان نفصل فصال كامال 
 ،» بني تصميــم البرش وتصميــم الله الخال
مضيفا »ان الله هو ســيد التاريخ ال أحد سواه، 
عن  والبحث  باالنفتاح  للعيــش  مدعوون  ونحن 
أن االفــاق هي مقفلة  أ ال نعترب  الله، وعلينــا 
نهائيــا. أكرث من ذلك، ان مار بولس يقول علينا 

يدل  ما  بالرجاء  نستمر  أن 
األبواب  كانــت  لــو  حتى 
مقفلــة علينا أن نبقى يف 

رجاء«. حالة 
هذا  أردت من  »لقد  وتابع 
التأمــل يف االنجيل أن اؤكد 
االوىل  الكلمة  كلمتني،  عىل 
غري  أو  القربصيني  للموارنة 
تتحلوا  أن  هــو  القربصيني 
لديكم  يكون  وان  بالرجــاء 
االمل بالعــودة إىل حياتكم 
يف قراكم. أما الكلمة الثانية 
الكل  للبنانيــني ألن  فهــي 
يعيش ويحمل هّم الشــعب 
هذا  مصري  هو  وما  اللبناين 
أقول ما من  لذلك  الشــعب، 
يشء سيســتمر هكذا، ألن 
الظلم  الله رحــوم ويرفض 
واالســتبداد، لذلك نصيل برجاء وانتظار ونقول يا 
رب تعاىل وحقــق تصميمك. وعىل اهايل قربص 
ولبنان أن يستمروا يف العالقة الروحية مع الرب 
والصالة الدامئة والصدقة، ليك يســتحقوا تجيل 

الرب.«
املطران سليم صفري  قدم  القداس،  ويف ختام 
واألب انطوان ســكر، صليبا مقدسا نسخة عن 
قربص  يف  الواقعة  القريــة  كرباشــا،  صليب 

الشاملية.

فاطمة شكر 

واإلقليمية  الدوليــة  األجــواء  تتغــري  هكذا 
الغربية  اإليرانية-  فيينا  مفاوضات  من  برسعة، 
اىل األزمة اللبنانية - الســعودية، مروراً بزيارة 

السعودية.  اىل  ماكرون  الفرنيس  الرئيس 
يُدرُك اللبنانيون جميعاً أن ما يجري يف املنطقة 
خر،  واإلقليــم ينعكُس عــىل لبنان بشــكل أو ب
املنغمس يف  الداخل،  اللبناين يف  البعض  ويتوهم 
األمرييك  الر  أن  واألزمات،  املشــاكل  إختالق 
والسعودي ينعكُس إيجابياً عىل لبنان، وسيخفُف 
من وطأة الحصار واملشاكل، بينام ال يقبُل جزء من 
اللبنانيني هذا اإلتجاه، عىل قاعدة وىّل زمن الوالء 

و تقديم الطاعة لألمريكيني وحتى السعوديني.
ما يحصل يف املنطقة  من تحركات سياســية 
يوضُح  املختلفة،  الدول  بني  ديبلوماسية  وأخرى 
الجديد يف  الســيا  الجديد والواقع  الشــكل 
املنطقة . يف الشــكل هناك تقــدم ملحوظ يف 
بدءاً  والعالقات،  واملفاوضات  التســويات  شكل 
بالحوار الســعودي - اإليراين، وعودة ســوريا 
األمرييك  والتفــاوض  العربية،  الجامعــة  اىل 
عــرب مجموعة الـ 5+1 مع اإليراين، إضافة اىل 
يعني  ما  والرتيك،  واإليــراين  اإلمارايت  التحرك 
مفاوضــات جديدة يف املنطقة، بغض النظر عن 

األحداث. نتيجة  املنطقة  وغليان  األجواء  كل 
ظاهرة جديدة تتبلوُر يف اللقاءات التي تشــمُل  

كالً من إيران واإلمارات برعاية دولية، ال ســيام 
الدوليني أمريكا وروســيا بالتاميش  بني الطرفني 
مع تقارب إمارايت - تــريك، ويف املعلومات فإن 
مستوى املفاوضات يرتفع من املستوى السيا 
األمني والعسكري،  املســتوى  والديبلوما اىل 
حيُث ســتطرح كل النزاعات يف املنطقة ،السيام 
اليمن  إبتداًء مــن  التموضع العســكري  إعــادة 

فالعراق فسوريا.
لبنان بشكل  العموم ينعكُس عىل  كل هذا عىل 

لسببني: يعود  وذلك  مبارش، 
- أوالً: أهميــة وجــود حزب اللــه يف لبنان 
العــدو اإلرسائييل عىل  اره عــىل مواجه  وإ
حــدود لبنــان مع فلســطني املحتلــة، وعمله 
األزمات  معالجــة  عــىل  الداخل  يف  الــدؤوب 
ار  واملشــاكل اإلقتصادية واملعيشــية، رغم إ
اإلدارة االمريكيــة عــىل عــزل لبنــان  وإنزال 
الجهات  كل  مــن  وحصــاره  عليه  العقوبــات 
األمريكية  الجمعيات  واســتخدام  إركاعه،  حتى 
NGOs إلســتغالل الناس املســحوقني مادياً  ال 
عقــب األزمة التي الزال لبنــان يعاين منها منذ 
ســنتني،  ودعم السفرية األمريكية دورويث شيا 
لكل الف يف لبنان وخلق العداوات بني الشــعب 
امل قدماً من  الحزب يُــرُص عىل  الواحد، لكن 

األمرييك. الحصار  وكرس  العقبات  تذليل  أجل 
- ثانياً:  يقُف لبنان أمام هذه التطورات الدولية، 
الرياض  الرئيس الفرنيس ماكرون اىل  ولعل زيارة 

لبحث مختلف امللفات، ومــن ضمنها املبادرة لحل 
أزمة لبنان مع الســعودية، مشــهُد يســتوجُب 
التأّمل به عقب ربط إعــادة العالقات بني البلدين 
بجملة من اإلصالحات، إضافــًة اىل تنحية حزب 
الله عن الحكومة، وينقُل مصدر ســيا أن أحد 
أهم امللفات التى جرى التباحــث بها بني الطرفني 
الســعودي والفرنيس عودة العالقات بني ســعد 
الحريري والسعودية متهيداً لإلنتخابات الربملانية، 
ورة  كام أكد الطرفان  الفرنيس والسعودي عىل 

إجراء اإلنتخابات يف موعدها املحدد. 
اره  املصدر حســم أن الحريري تحدث عن إ
النيابية  عن عزوفه عن الرتشــح لإلنتخابــات 
يف ربيع العــام القادم، عازياً ذلك اىل العالقات 
املتوترة بينه وبني الســعودية، إضافة اىل عدم 
اإلنتخابية،  املالية عــىل متويل حملتــه  قدرته 
الودية  العالقة  استمرار  عىل  اره  إ عن  ناهيك 
بينه وبــني الثنايئ الشــيعي، وتابع املصدر أنه 
لو حصــل تقدم يف الحوار بني ســعد الحريري 
الرتشــح  األخرية  الســعودية وطلبــت منه  و 

سيرتشح. لإلنتخابات 
لعــل األيــام القادمة والســاعات واللقاءات 
التي تشــهدها  الدوليــة واإلقليمية  املكوكيــة 
املنطقــة ســتخفف من اإلحتقــان وترسُع من 
تهدئة األجواء لتنطلــق املنطقة نحو مرحلة من 
القامئة عىل  الجديدة  والعالقــات  املثمر  الحوار 

الصعد مختلف  عىل  واإلنفتاح  التبادل 

وصلــت إىل لبنان بعثة من صندوق النقد 

الــدويل برئاســة الرئيس الجديــد للبعثة 

أرنســتو رامرييز، الذي سيتسلم مهامه يف 

املقبل خلفا ملارتن سرييسوال.  العام  أوائل 

 وســتلتقي البعثة، التاســعة من صباح 

الوزراء  رئيس مجلــس  )الثالثاء(،  اليــوم 

الحكومي، يف  الــرساي  نجيب ميقايت يف 

مســتهل زيارة تســتمر عدة أيــام  تجري 

املسؤولني  كبار  مع  لقاءات  سلسلة  خاللها 

وأعضاء اللجنــة الوزارية املكلفة التفاوض 

الصندوق.  مع 

 كام تجــري جولة أفق عىل كل املواضيع 

واالســرتاتيجيات التي ينطلــق منها فريق 

العمل والتــي ميكن أن يبنى عليها يف أوائل 

موسعة  بعثة  ســتأيت  عندما  املقبل،  العام 

للتفــاوض عىل تفاصيــل برنامج التعايف 

لبنان.  املتوقع مع  االقتصادي واملايل 

 وقال رئيس اللجنــة نائب رئيس مجلس 

الحكومة  »إن  الشــامي:  ســعادة  الوزراء 

الربنامج،  هذا  بجديــة عىل  تعمل  اللبنانية 

وقــد قطعــت أشــواطا يف هــذا املجال، 

علــام أن الصندوق كان أكد يف مناســبات 

الخروج  عىل  لبنان  ملساعدة  عدة  استعداده 

الحالية«.  أزمته  من 

ــل الـــلـــه: تــعــطــيــل جــلــســات الــحــكــومــة حــســن فــ
ســبــبــه االعـــــتـــــداء عـــلـــى الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــيـــن

لـــعـــون ــن  ــ ــك ــ ــم ــ ي ال  دســــــتــــــوريــــــا   : جــــنــــبــــا 
الــــرئــــاســــة ــم  ــ ــّلـ ــ ــسـ ــ يـ أن  ويـــــجـــــ  الــــتــــمــــديــــد 

ي ور با السفري السوري ي

أن »النظام  الله  النائب حســن فضل  رأى 
املرصيف الفاشل يف لبنان أسهم يف الوصول 
اســتثمرت  فاملصارف  املايل،  االنهيــار  إىل 
أموال املودعني وحققت أرباحا عىل حسابهم 
وخصوصا من خــالل إيداعاتها يف املرصف 
املركــزي، وهي جزء مــن النهج االقتصادي 
الفاشــل الذي تحكم بالبلــد، وكنا دامئا يف 
موقع املعارض له، ولكن لهذا النهج حراسه 
الذيــن يدافعــون عنه إىل اليــوم، وال تزال 
املصارف تجد داخل تركيبة مؤسسات الدولة 
عىل  مصالحها  ويحمــي  عنهــا  يدافع  من 
الرغم من كل مــا ارتكبته يف حق اللبنانيني 
وخصوصــا املودعني، فهي حجــزت أموال 
الذين  النافذين  باســتثناء  منهــم  الغالبية 
إلينا،  بالنســبة  الخارج.  أموالهم إىل  هربوا 
إن أمــوال املودعني هي حقهــم الذي يجب 
أن يعــود إليهم، واملصارف هــي التي نكثت 
أموالهم  بالعقود معهم، وذلك عندما حجزت 
ومنعتهم من اسرتدادها، وعربنا عن موقفنا 
بوضوح داخل اللجان النيابية لجهة متسكنا 
بالدفاع عن حقــوق املودعني ورفض كل ما 
ميس بهم، أو تحميلهــم نتائج الزلزال املايل 

واالقتصادي الذي أوصلتنا إليه السياســات 
السابقة. املالية 

لقاء حواري شعبي  الله خالل  وقال فضل 
يف بلدة قالويه الجنوبية: »إن األسباب التي 
أدت إىل عدم اجتامع الحكومة معروفة، وهي 
انفجار  باملحقق يف قضية  املرتبطة  املشكلة 
املرفأ، ونحن نريد لهــذه الحكومة أن تفكك 
كل األلغام من طريقها، وأن تحل مشــكلتها 
وتجتمع مــن جديد، ولكــن عليها أن تذهب 
ملعالجة أســباب عدم اجتامعها، ونحن لسنا 
مع التعطيل، وهو ليس من جهتنا، فســببه 
هناك  وألن  والقوانني،  الدستور  عىل  االعتداء 
من هو يف داخــل القضاء يقيــم املتاريس 
العتبارات داخلية وخارجية، ولديه حسابات 
ويعطل  وطموحــات  وطائفية  شــخصية 
ومينــع أي حل قضايئ ويدمــر القضاء من 
داخله، فالقضاء يكفيه ما فيه، وحتى هناك 
عالجات قضائية مــن خالل الهيئات املعنية 
ال يقبلون بها، ودامئــا هناك تعطيل ألي حل 
عرب القضاء والقانون والدستور، وبالتايل ال 
ميكن للحكومة أن تقول أنه ليس لها عالقة 

بهذا األمر«.

أكد رئيــس الحزب التقدمي اإلشــرتايك 
ألجل  النضال  يف  االســتمرار  جنبالط  وليد 
لبنــان، وقــال يف لقاء خاص مــع جريدة 
األنبــاء اإللكرتونية ملناســبة ذكرى ميالد 
نناضل من  املعلم كامل جنبالط: »ســنبقى 
أجل لبنان أفضــل، من أجل لبنــان العدالة 
اإلجتامعية ومن أجل لبنان غري طائفي ومن 
لبنان عريب سّيد ومستقل، وهكذا كان  أجل 
بات تلو  يريد كامل جنبالط ولكن أصبنا ب

بات«. ال
وعــن موضوع اإلنتخابــات النيابية، قال 
جنبالط: »اإلنتخابات النيابية ستحصل، لكن 
كل الحركة التي يقوم بها التيار الوطني الحر 
بالعــودة اىل القانون القديــم حول إنتخاب 
ســت نواب يف اإلغرتاب وتوزيع املقاعد عىل 
القارات لــيك يتفادوا بذلك تصويت املغرتبني 

يف لبنان«.
الرئاســية  اإلنتخابات  وعــن موضــوع 
»دســتوريا  جنبالط:  قال  التمديد،  واحتامل 
ال ميكــن لرئيس الجمهورية ميشــال عون 
التمديد، وهذا األمر مخالف للدســتور ويجب 

أن يسلّم يف اللحظة األخرية«.
وعن موضــوع البطاقــة التمويلية، قال 
التمويلية مؤمن  للبطاقة  »التمويل  جنبالط: 
ويتأمن، يكفي املبل الــذي أ من صندوق 
النقد الدويل، املليار دوالر التي حصلنا عليها 
من حصتنــا من التوزيعــة العامة عىل كل 
الدول، يؤمــن هذا التمويل لثالث ســنوات، 

النواب غري مؤمنة، ملاذا  لكن اإلرادة مبجلس 
لست أدري، يبدو أن بعض املصالح يف مجلس 
النــواب تريد تحويل هــذه املبال اىل أماكن 
أخــرى ليك تترصف بها وهذا عىل حســاب 

املواطن«.
وعن املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، 
اعترب جنبالط أنه »يجب توحيد األرقام، فكان 
هناك ثالث أرقام متباعدة يف خسائر الدولة 
اللبنانية واملطلوب أن توحد األرقام ومن ثم أن 
تسمح لهذه الحكومة أن تجتمع ثم نذهب اىل 

املفاوضة رسمياً مع صندوق النقد«.
وعن موضوع ترسيم الحدود البحرية، قال 
جنبالط: »إذا إنتهت املفاوضات وال أعتقد أن 
تكون قد إنتهت، تــأيت عملية التنقيب، فإذا 
حفرنــا اليوم نريد حوايل الخمس ســنوات 
ليك تخرج النتائج، وكنــا قد طرحنا كحزب 
أن تكون هناك رشكة وطنية من أجل إمتالك 
هذه الــرثوة الوطنية وعندهــا تتعاون هذه 
الرشكة مع رشكات تنقيب ألننا ال منلك قدرات 
ومقبولة  معينة  ونســتفيد بحصة  التنقيب 
من هذه الرثوة، ألنــه إذا أتت رشكة أجنبية 
وفرضت رشوطها، يرسقوننا ويعطوننا 10 
أو 15 والباقي ماذا؟ ولكن مل أســمع شيئاً 
حول اإلتفاق النهــايئ، ويف مجمل األحوال 
هذا ال يحل ال الطائفية السياســية وال يحل 
التصاعدية  يبة  ال وال  الرثوة  توزيع  إعادة 
وال قانون اإلنتخــاب. هذا املوضوع مفصول 

وليس له عالقة«.

الراعي ي القدا

بـــــاســـــيـــــل اســــتــــقــــبــــل ســـــفـــــيـــــري هــــولــــنــــدا 
ـــــودعـــــيـــــن« ــرخـــــــة ا وســــــــوريــــــــا ووفـــــــــــد »صـــــ

اســتقبل رئيــس »التيار 
النائب جربان  الوطني الحر« 
باسيل، ســفري هولندا هانز 
بيرت فان ديــر وود، وعرض 
معه للتطورات السياســية، 
أهمية  عىل  التشديد  وجرى 
عودة النازحني السوريني اىل 

بالدهم.
 والتقى باســيل وفدا من 
املودعني«،  خة  »جمعية 
الصي  اســتعراض  وجرى 
للكابيتــال  املطروحــة 

كونرتول.
 واكد باســيل »رفــض أي ترشيع لرسقة 
أموال املودعــني وللعفو عمن ارتكب فضيحة 
التحويل املشــبوه لألموال اىل الخارج أو ترك 

لحاكمية مرصف لبنان استنسابية تحويالت 

مستقبلية«.

سوريا  سفري  سابقا  استقبل  باسيل  وكان 

عيل عبد الكريم عيل، وجرى عرض للتطورات.

ــا ــّي ــن وش ــاســي ــن ي ــي ــة ب ــّي ــ ــي ــا ب ــاي ــ ق

ي يا مستقبالً السفري االمري
التقى وزير البيئة نا ياســني ظهر امس يف مكتبه يف 
الوزارة، الســفرية االمريكية يف لبنان دورويث شيا، وعرض 
معها لقضايا بيئية تتعلق بالنفايات الصلبة والطاقة البديلة 
وللتعاون يف املبادرات ذات الصلة بالتغري املناخي، باالضافة 

إىل أهمية إرشاك القطاع الخاص يف املبادرات املجتمعية. 
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ــ ــق ف ــا  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ مـ عـــــكـــــار:   فـــــي  ــة  ــ ــ ــ ــال ــ ــ ــ ال الــــجــــرعــــة 
اللقاح؟ تلقي  واطن  ا »الصحة«  تلزم  ال  ا  ا  .. ناعة  ا تفتقد  دينة  ا

جهاد نافع

نداءات من اوســاط طبية 
عكارية ومراجع صحية، بّحت 
اصواتها وهي تدعو املواطنني 
اىل تلقــى لقــاح كورونــا 
للوصول اىل مناعة مجتمعية 
يف عكار، لكن االقبال ال يزال 
خجوال، ويبدو انه لن يتحسن 
إن مل يصدر قرارا الزاميا بتلقي 

اللقاح لحامية املجتمع.
ويوم امس، ســجلت عكار 
ادىن رقم لقاح يف لبنان، يكشف 
حجم الالمباالة واالســتهتار 
بالوباء الذي يفتك باملواطنني 

الذين ما زالوا رافضني اخذ اللقاح، ويخضعون لتضليل 
بعض مواقع التواصل االجتامعي التي تنرش معلومات 

مشوشة وغري علمية وافرتاءات عنه.
فعكار التي تجاوز عدد ســكانها مع املقيمني فيها 
قرابة الســبعمئة الف مواطن، مل تتجاوز فيها نسبة 
امللقحني من ابنائها الواحد باملئة، رغم بدء تفيش الوباء 
يف مختلف البلدات والقرى العكارية، ويف اوســاط 
التالميــذ والطالب والهيئات التعليميــة واالدارية، 
واضطرار بعض املدارس اىل االقفال جراء تفيش الوباء 

فيها، دون ان يتعظ البعض ويرسع اىل اللقاح.
آخر عــدد للملقحني صدر عن مستشــفى حلبا 
الحكومي وهو ان 156 مواطنا تلقوا الجرعة الثالثة، 
وهي نسبة تشكل فضيحة تستدعي تدخال رسيعا من 
وزارة الصحة ورئيس برنامج اللقاح الدكتور البزري، 

وان تتوجــه االنظار نحو هذه املحافظة ذات الكثافة 
السكانية،

والتي ال تزال تعاين من التهميش عىل كل املستويات.
وخرجت اصوات عكارية تعرب عن اسفها ان يتخذ 
وزيــر الصحة الدكتور االبيــض قرارا باطالق حملة 
التلقيــح يف املدارس من احدى مدارس بريوت، بينام 
كانت تتوقع ان يوجه انظاره نحو عكار ليطلق الحملة 
منها، كونها املنطقة االكرث تدنيا يف تلقي اللقاح ، ويف 
تطبيق اجراءات التباعد االجتامعي والكاممات، بحيث 
كان يفرتض حضوره شــخصيا اىل عكار لتشجيع 

املواطنني عىل التلقيح .
كام دعت اوســاط صحية وزارة الصحة اىل الزام 
املواطنــني بالتلقيح، بحيث ال يكون اختياريا، وان اي 
مــربرات مل تعد مقبولة، طاملــا ان املطلوب حامية 

املجتمع والوصول اىل مناعة 
جامعيــة ملواجهة الكورونا، 
كام يقتــ تكثيف برامج 
التوعية مــن مخاطر الوباء 
االوساط  يف  اللقاح  واهمية 
ذات الثقافة الشعبية واملتدنية 
والتــي تتأثــر بااشــائعات 
الناس  تخيف  التي  واالضاليل 
وتجعلهم يحجمون عن تلقي 

اللقاح ..
ان اصواتــا  اضافــة اىل 
عكاريــة ، دعت وزير الصحة 
اىل ايــالء محافظــة عكار 
للقطاع  القصــوى  االهمية 
االستشــفايئ، وتقديــم كل 
التسهيالت للمواطنني الفقراء ولذوي الدخل املحدود 
يف ظل انهيار اللرية واقدام مستشفيات عىل استيفاء 
رسوم االستشفاء حسب ســعر الدوالر يف السوق 
السوداء، وامتناع البعض عن استقبال مر فقراء 
غــري قادرين عىل دفع مبلــ احتياطي قبل دخول 
املستشفى يرتاوح بني ال 5 ماليني، و10 ماليني لرية، 
وهذه قضية خطرة حيث يقترص االستشفاء حينها 
عىل املر االثرياء، اما املريض الفقري وغري القادر 
عىل تأمني مبل خيايل بالنسبة اليه، فحياته ستكون 
مهدد بالخطر، وال ميكن وصف هذه االجراءات حينها، 
اال بعملية قتل متعّمد عندما تخلو االنسانية والضمري، 
وعندمــا يصبح الهاجس املــال، يف ظل غياب وزارة 

الصحة ورعايتها للمواطنني..

قــانــون  لتحييد   : ــار ـ ــ الـ فــي  الــطــاب  أهــالــي 
السياسّية  ــات  ب ــجــا ــت ال عــن  الــطــالــبــي  ــدوالر  ــ الـ

كيله  ــ  ــف ط ـــعـــّلـــم  ا ـــتـــعـــاقـــديـــن«:  ا »حــــــراك 
دمة  ال الهاربين من  أوزار  نحّمله  أن  عي  ا ومن 

دعــت »جمعية أهايل الطــالب اللبنانيني 
يف الخــارج«، يف بيــان أصدرته عشــية 
انعقاد الجلســة العامة ملجلس النواب وإدراج 
قانون الدوالر الطالبي يف البند التاســع من 
جــدول األعــامل، اىل »تحييد هــذا القانون 
عن التجاذبات واملناكفات السياســية، ليكن 
محطــة تقاطع  بني مختلــف الكتل النيابية 
لتمريــره انطالقا من الظــروف  املوضوعية 
التي تســتوجب إقراره بعدمــا أصبح طالبنا 
يف الخــارج عــىل مفــرتق صعــب يهدد 
مستقبلهم بالضياع، ويعانون أبشع الظروف 
الحياتية  عىل الصعيدين الدرا واملعييش«.

ورأت يف »مضمون اقرتاح القانون الجديد 
لجهة لحظه بنــدا جزائيا ومفعول رسيانه 
حتــى انتهاء مرحلــة االختصاص، مؤرشا 
إيجابيــا يعول عليه الطالب يف تحمل الدولة 
مســؤولية الرعاية الدراســية يف الخارج 

لطالبها ، ويف إلــزام املصارف يف التحويل 
تحت طائلة املساءلة الجزائية ، وهذا ما افتقر 
19 بحيث افرغته املصارف من  إليه القانون 

مضمونه بعيدا من املحاسبة«.
ولفتت »عناية نــواب األمة، لحظ فقرة 
املرصفية اىل حســاب  التحويالت  تحــدد 
الطالب يف الخارج، او اىل حساب  الجامعة 
املســجل فيها، الســيام الطــالب الذين ال 
ميلكــون حســابا مرصفيــا يف الخارج«، 
ونبهــت الجهــات املســؤولة املعنية »يف 
ف ال00 الــف دوالر املقدمة من إدارة 
الريجــي للطالب األكرث معاناة من ســلوك 
التي متــارس عىل  امللتويــة،  السياســة 
الصعيد الرســمي عىل قاعدة املحسوبيات 
واالستثامر االنتخايب عىل حساب اصحاب 
الحقوق«، كاشــفة أنها »ستسمي األشياء 

امللف«. هذا  يف  بأسامئها 

أكد منســق »حــراك املتعاقديــن« حمزة 
منصور  يف بيــان، ان »وزير الرتبية عباس 
الحلبي هو املســؤول عــن املعلمني ويتحمل 
مســؤولية عدم وصــول حقوقهــم حتى 
اآلن«،  وقــال:«ان مل يســتطع ذلك، فليقدم 
اســتقالته فورا وينهي العام الدرا ويرفع 

جميع الطالب«.
ولفت اىل ان »هناك مشــكلة يف دفع مبل 
الـ 90 دوالر، ومــن املمكن أن يكون املوظف 
يف وزارة الرتبية سبب إعاقة دفعها، أو برامج 
الوزارة املتخلفة، أو ركاكة بعض املديرين، لكن 
يف كل الحــاالت الناس ال تعرف إال املســؤول 
املبارش، الوزير، متامــا مثل أي معركة، فقد 

يتسبب جندي خانع أو منهزم أو خائن بخسارة 
حرب معركة يخوضها قائد مقدام، لكن الناس 
ســتقول القائد انهزم«، مضيفا »املسؤول هو 
وزيــر الرتبية ووحده مــن عليه وزر دفعها، 
فاملعلم طفح كيله ومن املعيب ان نحمله أوزار 

الخانعني والهاربني من الخدمة«.
واشــار اىل ان«وزير الرتبيــة ينزعج من 
الحاحي  الدائم  ومطالبته بحســم كل ملفات 
املتعاقدين وتأمني حقوقهم، فهذه هي رسالتي 
ومسؤوليتي الوطنية تجاههم. لذلك ومن هذا 
اقب هذا األسبوع أين  املنطلق، لن نسكت وس
أصبحت حقوقنا، وســنرتيث يف أخذ قرارنا 

بإعالن النفري العام«.

ــن ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ تــــــــوقــــــــيــــــــف مـ

ــفـــة ــلـ ــتـ ـ ــ مـ مـــــنـــــاطـــــق  فــــــــي   
ـــ مديرية التوجيه يف بيان لها انه:  أعلنــت قيادة الجيشـ 
أوقفــت دورية من مديرية املخابــرات يف منطقة الكفاءات 
املطلــوب )أ.ك( الرتكابه جرائم: مامرســة أعامل الســحر 
والشــعوذة، والنصــب واالحتيال، وابتزاز الفتيات وتســهيل 
الدعارة، وضبطت بحوزته مواد ومعدات تُســتخدم يف أعامل 

الشعوذة ومبال مالية.
ويف منطقة صحراء الشويفات، أوقفت دورية من املديرية 
املذكــورة املطلوب )ط.ز( إلقدامه عــىل إطالق النار بتواريخ 
مختلفة وإصابة أحد األشخاص، والقيام بأعامل الربا، وُضبط 

بحوزته مسدس حريب.
كام أوقفت دورية أخرى يف منطقة الليليك كالً من: )ع.ز( 
و )ح.ح( الرتكابهام جرائم: تأليف عصابة مسلحة مع آخرين 
بهــدف تحصيل األموال وفرض الخوات، وافتعال املشــكالت، 
والتعدي عىل املواطنني ومحطات املحروقات، ومحاولة خطف 
أشخاص، ونقل األسلحة والذخائر، باإلضافة إىل إطالق النار 

يف أماكن وتواريخ مختلفة.
 ُسلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف 

. القضاء املخت

ــرول« ــتـ ــونـ ــال كـ ــتـ ــيـ ــابـ ــكـ ــروع »الـ ــ ــ ــ ــار: م ــبـ ــسـ كـ
ــودعــيــن  ــرا داهـــمـــا عــلــى حــقــو ا ــّكــل خــط يــ

قال نقيب املحامني يف بريوت نا كسبار 
يف بيان: »بعد تعرض الشعب اللبناين ألكرب 
عملية رسقة منظمة لودائعه يف املصارف، 
مــام حدا بالرئيس الفرنيس شــخصيا عىل 
وصفها بعمليــة Ponzi منظمة عىل صعيد 
الوطن، ما زال التخبط والحلول عىل القطعة 
سيد املوقف. وتتناقل يف هذا السياق وسائل 
اإلعالم مرشوع كابيتال كونرتول يتم درسه 
حاليــا يف مجلس النواب تحضريا للتصويت 
عليه. وهذا املرشوع، الذي تعرتيه شــوائب 
عدة يف الشكل ويف املضمون، يشكل خطرا 
داهام عىل حقوق املودعني، كام يشــكل يف 
بعض جوانبه اعتــداء خطريا عىل حقوقنا 

الدستورية«.

وأكــد أن »النقابة بصدد تشــكيل لجنة 
متخصصني  واقتصاديــني  محامــني  تضم 
ملتابعة ودراسة القوانني والخطوات الالزمة 
لحامية حقــوق املودعني كاملــة«، مهيبا 
بالنواب »عــدم التصويت عىل أو مترير أي 
قانــون قد ي مبصلحة املودعني أو يعطي 
صك براءة ألي مســؤول عن جرمية تفليس 

وطن وإفقار أهله«.
وأشار البيان اىل أن كسبار »بارش االتصال 
بالنواب املحامني لحضهم عىل التنســيق مع 
نقابتهم، وباألخ مع اللجنة التي ستشكل 
هذا األســبوع ملتابعة هذا امللف والسهر عىل 
املودعني ومالحقة ومعاقبة  حامية حقوق 

الفاعلني«.

وريفي  ســنــوات  ا  ل باالجماع  نقيبا  القصيفي 
اني  ال للنصف  الدين  وتقي  واليــة  لنصف  له  نائبا 

صدر عــن نقابة محرري 
البيان  اللبنانية  الصحافــة 
اآليت: »عــىل ضوء املادة  
التأم  الداخيل،  النظــام  من 
املنتخب  النقابــة  مجلــس 
برئاســة أكرب األعضاء سنا، 
جوزف  باإلجامع  وانتخــب 
ملدة ثالث  نقيبا  القصيفــي 

سنوات.
 بعد ذلك، ترأس القصيفي 
الجلســة ودعا اىل انتخاب 
هيئة مكتــب املجلس، ففاز 

باإلجامع كل من: 
غسان ريفي نائبا للنقيب 
ملدة سنة ونصف سنة )نصف 
الواليــة األول(، صالح تقي 

الديــن نائبا للنقيب لنصــف الوالية الثاين، 
جورج شــاهني أمينا للرس،عيل يوسف أمينا 
للصندوق، واصف عواضــة مديراً للعالقات 

العامة واإلعالم.
 كام انتخب املجلس مجلسا تأديبيا للنقابة 
برئاســة صالح تقي الديــن وعضوية وليد 

عبود وهنادي السمرة، وفقا للامدة العارشة 
من النظام الداخيل.

 ويف ختام الجلســة، أعلن ا القصيفي أن 
املجلس ســيعقد خلوة قريبة إلعداد برنامج 
عمــل للمرحلة املقبلــة، ومتنى عىل أعضاء 

املجلس إعداد اقرتاحاتهم يف هذا املجال«.

ت ر اال يفي  الق

أرسان شكي  انوية  في  اللقاح  حملة  سير  على  اطلعا  والصحة  التربية  وزيــرا 
وتــربــوي  صحي  مستقبل  لتأمين  نعمل  ــيــض:  األب ــــ  بالتدابير  لــالــتــزام  الحلبي: 

ــّر ــ ــح ــ ــت ــ هـــــن ا ــن أســـــتـــــا ــحـ ـ ــ ــفـ ــــانــــويــــة فـــــي طــــرابــــلــــ يـ طــــالــــبــــات 
ــتــأديــ  ــل ــا ل ــي ــل ــع ــة ال ــ ــي ــه ــلـــف الــــى ال ـ ــة... وأحــــــال ا ــّيـ ـ ــ ــقـ ــع الـ ــابـ ــي تـ ــب ــحــل ال

جال وزير الرتبية والتعليم 
العايل وزير االعالم  بالوكالة 
عباس الحلبي ووزير الصحة 
األبيض، يف  العامة فــراس 
ثانوية ومدرســة شــكيب 
فردان  يف  الرسمية  ارسالن 
يف  أطلعا  حيــث  بــريوت، 
اطار »حملة نرش اللقاح يف 
املــدارس«، عىل ســري عمل 
إعطاء اللقــاح  ضد فريوس 
كورونــا للتالمذة فوق عمر 
ال 12 ســنة وللهيئة االدارية 

والتعليمية.
 وشــارك يف الجولة املدير 
للرتبية فــادي يرق  العــام 
ورئيس لجنــة إعطاء اللقاح 
املضــاد لكورونا الدكتور عبد 

الرحمــن البزري ونقيب األطبــاء رشف ابو رشف 
وممثلو هيئات دولية ومحلية ومعنيون.

بعد الجولة، عقد الحلبي واالبيض مؤمترا صحافيا، 
وقال الحلبي:«زيارتنا امليدانية لثانوية ومدرســة 
شــكيب ارسالن الرســمية، تأيت يف ظل مخاطر 
متحــور جديد لفريوس كورونا، وتتزامن مع عطلة 

األعيــاد املجيدة، لتكون فرصــة لتعميم اللقاح من 
خالل حملة تنظمهــا الوزارتان مع الرشكاء، لرفع 
نســبة التحصني املــدر واإلجتامعي وبالتايل 
الوطني، والتشــدد يف تنفيــذ التدابري الوقائية يف 
املــدارس ويف املجتمع، لــيك ال تتحول العطلة من 
بهجة إىل مصيبة«، مضيفا«إنطلقت حملة التطعيم 
يف املؤسســات التعليمية من خالل عيادات نقالة، 

منذ فرتة قصرية يف شــكل 
خجــول، لذا يجب ان نعطيها 
كل األولويــة ، وان نطعــم 
تالمذتنا والهيئتني التعليمية 
العاملني  واالداريــة وجميع 
يف املؤسســات التعليميــة 
يف االيــام املقبلة لنوفر لهم 

التحصني الالزم«.
بــدوره، قال األبيض:«كلنا 
نعلم اننا منر مبشاكل وأزمات 
مصريية وهي من أشد االزمات 
التي مر بها لبنان يف تاريخه 
صحيا واقتصاديا وإجتامعيا. 
وما رأيناه أمر يرسنا يف وزارة 
الصحة الننا رأينا امرين: ردة 
فعل ايجابيــة بالتوجه ألخذ 
اللقاح لنؤمن مستقبال صحيا 
سليام ومستقبال تربويا سليام.واالمر الثاين يف ذات 
االهمية، النمــوذج الجيد من التعاون بني الوزارات. 
وما نشهده اليوم من تعاون بيننا هو للحصول عىل 
ما تبغيــه الوزارتان بتأمني صحة املواطن والصحة 
الرتبوية. ونشــكر كل اللجــان املختصة يف وزارة 

الصحة ورشكاءنا املحليني والدوليني«.

تابع وزير الرتبية والتعليم 
العــايل عبــاس الحلبــي، 
قضيــة األســتاذ التعليــم 
الثانــوي املتهم بأعامل غري 
الئقــة يف ثانويــة جورج 
اف الرســمية يف مدينة 
طرابلس، وتسلم الحلبي من 
اإلدارة نتائج التحقيق األويل 
معه، وبناء عىل ذلك تم وقف 
األستاذ املعني عن التدريس، 
الهيئة  عــىل  امللف  وإحالة 
ومصلحة  للتأديــب،  العليا 
حامية األحــداث يف وزارة 
العــدل، التخــاذ اإلجراءات 

الالزمة.
 وطلب الحلبي من املديرية 
العامة للرتبية عرب الوحدات 

املختصــة، تأمــني الدعم النفــيس واالجتامعي 
الثانوية. لتالمذة 

 وكان أشــعل تحرش االستاذ )س. م.( بطالباته 
يف طرابلس، حراكاً ضد االستاذ الذي قالت الطالبات 

انه يتحرش بهن، ويهني طالباته ويهددهن. 

 كــام نظمت طالبات وفعاليــات حقوقية يف 
اف التابعة  طرابلس، تحركاً أمام ثانوية جورج 
ملدرسة االخوة اللبنانيني، احتجاجاً عىل ترصفات 
االســتاذ، وتأييــداً لتوجه الطالبــات اىل فضح 
اســتاذهن وعدم الســكوت عىل ترصفاته، ودعم 
الناجيات من التحــرش. وطالب األهايل القضاء 

املخت بفتح تحقيق فوري 
املعني لكشف  مع األســتاذ 
الحقيقة ومعاقبته، يف حال 

ثبتت التهمة عليه.
نادي  حســاب  ونــرش 
الطــالب اللبنانيــني قصة 
طالبــات  مــن  ناجيــات 
االســتاذ س.م.، وقــال ان 
يلتقط  أن  اراد  الذي  االستاذ 
صورة مع طالباته، أمســك 
بيــد واحدة منهــن، وهدد 
مــن رفضــن التقاط صور 
اىل جانبــه، كــام توجــه 
اىل أخريــات بــكالم مذل. 
وقالــت الطالبات ان اإلدارة 
مل تســتجب لشكاويهن، ما 
استدعى إخراج القضية اىل 

العلن وتحويلها اىل قضية رأي عام.
 وقررت احدى الطالبات فضح االستاذ »املعروف 
عنه أنه يلمس طالباته« و«يســتخدم مصطلحات 
تحمل ايحاءات جنســية«، و«يخاطبهن بطريقة 

مهينة وغري الئقة«.

انوي ال الجول  ال

انوي ا اما ال ال االعت



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
الثلثاء 7 كانون األول 2021

ــاع ــ ــي القط ــ ــة ف ــ مكن ــات ا ــ ــة االصاح ــ ــر الطاق ــ ــع وزي ــ ــرض م ــ ــري ع ــ  ب
بالكهربــــاء للنهــــوض  ــــريعات  للت االول  الداعــــم  بــــري   : فيــــاض 

ــتدام ــ س ـــو ا ــترك للنمـ ــ ــل ا ــ ـــون العم ــنطن : ملتزمـ ــ ـــن واش ــام مـ ــ س

ائيــــا ــــافا  لــــق انك ائيــــة : رفــــع الــــدوالر الجمركــــي ي ــــواد ال مســــتوردو ا

ــوى ــ ــت ــ ــس ــ ــــفــــض الــــــــــى أدنـــــــــــــى م ــر »بـــــــــلـــــــــوم« يــــنــــ ــ ــ شـ ــ ــ ــ  مـ
ـــــــانـــــــي مــــــــن الــــــــعــــــــام الــــــــجــــــــاري« ــريــــــن الـــــــ ــــ فــــــــي تــــــ

ــز ــجــي ــراح قــــانــــون ي ــ ــتـ ــ ــوي« أعـــلـــنـــوا عــــن اقـ ــ ــقـ ــ ــواب »لـــبـــنـــان الـ ــ ــ  نـ
ــا ــهـ ــدالتـ ــة بـ ــ ــاي ــ ــب ــ ــا وج ــ ــه ــ ــع ــ ــوزي ــ ــة وت ــ ــاق ــ ــط ــ نـــــتـــــا ال ــات  ــديـ ــلـ ــبـ ــلـ لـ

ــــ طال ــــة ا ــــ لتلبي مي ــــري ال ــــل الب ضــــراب قطــــاع النق ــــن  ــــ اعل طلي

صــــار حصــــرا ــــدم ا ــــرول ي ــــال كونت ــــون الكابيت ــــة« : قان اروني ــــة ا  »الرابط

ــــن لودائعهــــم ودعي ــــى خســــارة ا ــــن نكــــون شــــهود زور عل البســــتاني : ل

ــنوات  ــا ســ ــ ــال  ــ 2 خ ــى  ــ ــع ال ــ ــة يرتف ــ ي ــعار األ ــم أســ ــ ت

 عرض رئيس مجلس النواب نبية بري امس  شــؤونا متصلة 
بقطاع الطاقة والكهرباء واملياه خالل اســتقباله وزير الطاقة 
وامليــاه الدكتور وليد فياض، الــذي قال بعد الزيارة: »اللقاء هو 
الثاين مع الرئيس نبيه بري منذ تســلمت وزارة الطاقة واملياه، 
ولهــذه الزيارة اهميه كون دولــة الرئيس يلعب دورا مهام من 
موقعه كقطب عىل املســتوى الســيا والترشيعي، ولذلك 
التغيريات واإلصالحات االســرتاتيجية يف قطاع الطاقة واملياه 
التي سنقوم بها يجب ان تخضع لترشيعات من املجلس النيايب، 
ومــن الطبيعي أن يكون الرئيس نبيه بري هو الداعم االول لهذه 
الترشيعــات. ويف هذا االطار كانت الزيارة جدا إيجابية، وجدد 
الرئيس نبيه بري دعمه ملســألة النهوض بهذا القطاع خاصة 
الكهرباء والطاقة عىل مختلف الصعد، ومن ضمن العناوين التي 
تم بحثها اوال الفيــول وخاصة ملف الفيول العراقي من خالل 

املساهمة التي تقدم للبنان ببيع الفيول بطريقة مسهلة«.
أضاف: »كام وضعته يف أجواء الزيارة التي قمنا بها اىل دولة 
قطــر والدعم الذي حصلنــا عليه من االمري ومن وزير الطاقة 
القطريــة. كام وضعته يف أجــواء التقدم الحاصل مبوضوع 
اســتجرار الطاقة من االردن والغاز من مرص عرب سوريا، ويف 
أجواء اإلتفاقيات التي بتنا قريبا جدا من توقيعها ومنح التمويل 
مــن البنك الدويل. كام رشحت لدولته أهمية تطوير شــبكات 
التوزيــع بالتوازي مع زيادة ســاعات التغذية من مؤسســة 
كهربــاء لبنان إنطالقا مــن أهمية ان تكون كهرباء لبنان هي 
التــي تؤمن الجــزء االكرب من احتياجات املنــازل من الطاقة 
الكهربائية مبا يســاعد من تحسني االستدامة املالية لكهرباء 
لبنان عن طريق زيادة التعرفة بشــكل عادل وتكون الفاتورة 
الكهربائيــة أقل مام هي عليه اليوم عىل صعيد فاتورة كهرباء 
املولدات الخاصة الباهظة الكلفة. ستكون زيادة التعرفة بشكل 
عــادل وفاتورة املنزل أقل مــن الفاتورة الناتجة مبعظمها عن 
فاتورة املولدات الخاصة الباهظة الثمن، وسنتنبه خالل اعادة 
صياغة التعرفة يف أول الشــطور ستكون قليلة الثمن لكافة 

املنازل وكلفة الكيلوواط أقل مام هو عليه اليوم«.
وتابــع: »كذلك عرضت ، موضوع قطاع التوزيع وتحســني 
االداء فيه عن طريق العمل بطريقة افضل مع موزعي الخدمات 
وبالتنســيق مع الفرق املعنية يف كهرباء لبنان ومبؤازرة كل 
املعنيــني يف القوى االمنية والجهــات القضائية مبا يتيح لنا 
تحسني االداء يف التوزيع وخفض الهدر وزيادة الجباية، وهذا 
يســاعد يف الوصول اىل قطاع مســتدام، وأعرب الرئيس بري 
عــن دعمه الكامل لهذا الربنامــج. وأطلعته أيضا عىل نقطة 
اسرتاتيجية ثالثة، وهي النهوض مبؤسسة كهرباء لبنان التي 
يجب ان تكون مثاال للمؤسســات الناجحة، فهي تعاين ماليا 
وجراء انفجار املرفأ الذي دمر املبنى ودفع املوظفني اىل العمل 
من مخيامت عــىل االرض، لذلك يجب اعادة تأهيل املبنى. لقد 
طلبت من مجلس ادارة املؤسسة إعطاء هذا االمر أولوية، وهذا 

ما تم يف آخر اجتامع له«.
وأردف: »وضعت الرئيــس بري بكل هذه التطورات وتكلمنا 
عن شــؤون العاملني يف مؤسســة الكهرباء، نحن ملتزمون 
معهــم اىل آخــر الحدود والرئيس بري أثــار معي أمورا أخرى 
وهــي مهمة جدا من الناحية اإلســرتاتيجية وتتعلق باالنتاج 
وتحســينه والتعويل عىل الزيادة يف االنتاج من خالل الطاقة 
الشمســية والحاجة اىل معامل جديدة تعمل عىل الغاز والتي 
هي جزء من الخطة التي عملت عىل تحديثها الرشكة الفرنسية. 
ونحن هدفنا تنفيذ هذا الربنامج لزيادة االنتاج من خالل إنشاء 
محطات جديدة واإلســتفادة من التمويل الذي هو بني أيدينا، 
ودولتــه طرح مصــدر متويل آخر متوفر مــن خالل حقوق 
الســحب من مبل مليار ومئتي مليون من صندوق النقد. هذا 
املبل موجود لالســتفادة منه يف عملية النهوض االقتصادي 
ومن ضمنه قطاع الكهرباء، وعىل االقل يجب االســتفادة من 
جزء من هذا املبل يف قطاع الكهرباء. من جهتي اكدت للرئيس 
بــري جهوزيتي لذلك لكن هذا االمر يحتاج اىل مجلس الوزراء 
يك يقرر كيفية السحب، اتفقنا عىل ان يكون لهذا االمر تتمة 
خاصــة ان الرئيس بري لفت اىل ان هناك رشكات عاملية كربى 

طرحت ما يلزم من كفاءات لبناء محطات«.
وختــم: »أما النقطة االخرية التي تم بحثها مع الرئيس بري 
فهي موضوع التنقيب عن النفط والغاز والذي يحظى باهتامم 
كل القيــادات، من رئيس الجمهوريــة والرئيس بري والرئيس 
ميقايت والوزراء جميعنا معنيون بهذا امللف، ال ســيام ان الغاز 
يســتفاد منه اليوم يف قربص ودول الجوار يف مرص وسوريا، 
لذلك ال سبب مينع أن نكون مندفعني ايجابا مبلف التنقيب عن 
الغاز. وتكلمنا يف كيفية تفعيل الكونســورتيوم املوجود من 
اجل االلتزم باملهل للمبارشة بالتنقيب بشكل مرسع عام 2022، 
وعن اطالق دورة الرتاخي الثانية التي وضعنا لها مدة زمنية 
هي حزيران 2022. الرئيس بري كان مشجعا لهذا االمر ويرغب 

باملبارشة يف أعامل التنقيب يف أرسع وقت«.

بحث وزير االقتصاد والتجارة أمني سالم يف مشاريع البنك 
الــدويل يف لبنان، مع كل مــن املدير التنفيذي وعميد مجلس 
املديريــن التنفيذيــني ملجموعة البنك الــدويل الدكتور مريزا 
حســن، ونائب رئيس مجموعة البنك الدويل لشؤون منطقة 
الرشق األوسط وشــامل أفريقيا فريد بالحاج، يف مقّر البنك 

يف واشنطن.
وكان لســالم برنامج عمل ملدة يومــني تخللته لقاءات مع 
املؤسســات الخمــس يف البنك وهي: البنك الدويل لإلنشــاء 
 (IDA( واملؤسســة الدوليــة للتنميــة )IBRD( والتعمــري
 ،)IFC( ويشكالن معاً البنك الدويل، ومؤسسة التمويل الدولية
والوكالة الدولية لضامن االســتثامر )MIGA(، واملركز الدويل 
لتســوية منازعات االستثامر )ICSID(. وتلعب كل واحدة من 
هذه املؤسســات دوراً مميزاً يف تحقيق رسالة مجموعة البنك 
املتعلقة مبكافحة الفقر وتحســني مســتويات املعيشة يف 

البلدان النامية.
وعرض فريق من البنك للوزير سالم مشاريع عدة وما وصلت 
إليه مراحل التنفيذ، ال ســيام مشاريع تنشيط قطاع الرشكات 

املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر.
بدوره، شدد سالم عىل »اعتامد نهج شامل يف تحسني قدرة 
هذه الــرشكات عن طريق تعزيز البيئة املواتية، وتنمية البنية 
التحتية لألســواق املالية، وبناء القــدرات الفنية والتمويلية 
للوســطاء املاليني. وأكد بشــكل خاص مساندة ريادة األعامل 

واالستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول املايل«.
وقال: ميكن لقطاع املشاريع املتوسطة والصغرية ومتناهية 

الصغر القــوي أن يهّي فرص عمل، وفرص اقتصادية للمرأة، 
ويســاعد عىل االبتكار وتوجيه طاقات الشباب بشكل منتج. 
ونحن ملتزمون بالعمل والرشاكة مع البنك الدويل لتحقيق منو 
مســتدام طويل األجل يف لبنان. وسنعمل مع رشكاء التنمية 
لتحفيز منو القطاع الخاص واملســاعدة يف تعزيز اســتدامة 

القطاع املايل واستقراره.
وتخللت ورشــة العمل اجتامعات مختلطة مع فريق البنك 
الدويل ملناقشــة مســائل التأمني وحامية املســتهلك واألمن 
الغذايئ، مع مؤسســة التمويل الدولية )IFC( ملناقشة مسائل 
متويل التجارة، ومشــاريع الرشاكه بني القطاع العام والخاص 

(PPP(، ومشاريع البنى التحتية.

ناشدت نقابة مســتوردي املواد الغذائية يف لبنان برئاسة 
هاين بحصيل »الســلطة اللبنانية تجنب أي إجراء من شــأنه 
زيادة األعباء عىل املواطنني والحد من قدرتهم االســتهالكية 

والرشائية ال سيام يف ما خ املواد الغذائية«. 
ورة أال يشــمل رفع الدوالر   وشــّددت يف بيــان عىل »
الجمريك الجاري إعداده حاليا املواد الغذائية ألن من شأن ذلك 

املّس بأمن اللبنانيني الغذايئ«. 
وأشارت النقابة اىل انها »كانت ناقشت املوضوع مع رئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت وكان متفّهامً ومتجاوباً لهذا املطلب، 
وعىل هذا األســاس تم تســليم مكتب رئيس الحكومة الئحة 
بالســلع الغذائية األساسية للمواطنني التي يجب أن ال يشملها 

رفع الدوالر الجمريك«. 
ونّبهــت من أّن »رفع الدوالر الجمريك عىل الســلع الغذائية 
سيؤدي حتامً اىل زيادة أسعارها وتدين قدرة نحو 2 يف املئة من 
املواطنني الذين باتوا تحت خط الفقر، عىل الحصول عليها، ما يعني 
حصول انكشاف غذايئ لهذه الرشيحة الواسعة، خصوصاً مع عدم 
إنشاء شبكة أمان اجتامعي ال سيام إطالق البطاقة التمويلية«. 

وأكّدت أنها تعّول عىل »حكمة الرئيس ميقايت وفريق عمله، 
لتجنــب مثل هذا اإلجراء الذي ســيزيد من معاناة اللبنانيني«، 
ورة أن تأيت كل اإلجراءات من ضمن ســلة  مشــددة عىل »
ورؤية متكاملة تأخــذ يف االعتبار كل املتطلبات االقتصادية 

واملالية واإلجتامعية واملعيشية يف آن واحد«. 

انخفض مؤرّش مدراء املشرتيات للبنان BLOM PMI يف 
ترشين الثاين 2021، إىل أدىن مستوى له يف تسعة أشهر.
وتعليًقــا عــىل نتائج مؤرش PMI خالل شــهر ترشين 
الثــاين 2021 ، قالــت محللــة البحوث يف بنــك »لبنان 
واملهجــر لألعامل« ألني قزي: بلغت قــراءة مؤرش مدراء 
املشــرتيات لشــهر ترشين الثاين 2021 أدىن مستوى لها 
يف تسعة شــهور بسبب التأثريات الســلبية للمستجدات 
املحليــة واإلقليميــة، حيث كانت األحــداث الكربى ذات 
، مع أن جميــع تأثرياتها كانت اقتصادية.  طابع ســيا
وأّدى التدهــور الرسيــع وغــري املتوقــع للعالقات بني 
لبنــان ودول الخليــج، وحالة اإلضطراب الســيا التي 
تبعــت االشــتباكات الداميــة يف منطقــة الطيونة يف 

بريوت، واألزمة القضائية املســتمرة، إىل زيادة الظروف 
لبنان. يف  سوًءا  االقتصادية 

أضافــت: ونتيجــة لذلك، انخفض مــؤرش اإلنتاج لدى 
رشكات القطــاع الخاص اللبنــاين، األمر الذي دفعها إىل 
تخفيــض أعداد موظفيها. كام ســجلت الرشكات اللبنانية 
زيادة يف التكاليف اإلجاملية ملســتلزمات اإلنتاج بســبب 
ف اللــرية اللبنانيــة مقابل الدوالر  انخفــاض ســعر 
األمرييك. باإلضافة إىل ذلــك، انخفضت طلبيات التصدير 
الجديــدة بوترية هي األعىل منذ بدايــة العام. ورغم ذلك 
كله، مل تتحمل الحكومة اللبنانية حتى اآلن مســؤولياتها 
يف التعامل مع أســوأ أزمة اقتصادية يشــهدها لبنان يف 

الحديث. التاريخ 

عقــد نواب تكتــل »لبنان القوي«: ســيزار أيب خليل، فريد 
البســتاين، حكمت ديب،ادي معلوف وســليم عون، مؤمترا 
صحافيــا يف مجلس النــواب، عرض يف خالله اقرتاح قانون 
قدمه »التكتل« ويجيز للبلديات إنتاج الطاقة والطاقة املتجددة 
وتوزيعها وجباية بدالتها ويســمح بضــخ الفائض لصالح 
كهرباء لبنان مقابل رسم يضمن مصلحة املؤسسة واملرشوع 

عىل السواء.
وقال أبو خليل: »نعلن اليوم، أننا تقدمنا باســم تكتل لبنان 
القــوي باقرتاح قانون يتيح للبلديات افرادياً او ضمن اتحادات 
وتجمعات للبلديات ان تقوم بإنتاج الكهرباء بالوسائل املتجددة 
او التقليديــة الصديقــة للبيئة حيث أمكــن، وتوزع الطاقة 

الكهربائية املنتجة ضمن نطاقها البلدي وجباية بدالتها.
ت كهرباء لبنان  يسمح هذا االقرتاح للبلديات باستعامل منش
وبناها التحتية من شــبكات او عواميد لقاء رسم استعامل او 
نقــل او عبور )wheeling charges( طبعا بعد موافقة كهرباء 

لبنان عىل الدراسات التقنية الالزمة.
ويســمح هذا االقرتاح ايضا للبلديات الجباية بحسب تعرفة 
تسمح وتحفظ التوازن املايل للبلدية وللمرشوع وتوافق عليها 
وزارة الطاقة، بدون تحميل أي خسائر لكهرباء لبنان كام كان 

يحصل يف االمتيازات وبعض املشاريع املقرتحة األخرى.
واألكيــد أن التعداد الذيك او ما يعرف بال AMI متاح للبلدية 
ال بل يشــجع عليه القانون ألنه يســمح بإدارة طاقوية كفوء 
ورشــيدة ويوفر هدر الطاقة والتلوث ويسمح بضخ الفائض 

لصالح كهرباء لبنان.
واألهــم هو أن اقرتاحنــا اليوم يضمن الســامح للبلديات 
بالرشاكة مع القطاع الخاص إن كان لجهة االســتثامر ببناء 

وحدات اإلنتاج والتوزيع أو لجهة الصيانة والتشغيل.
ويأيت هــذا االقرتاح اليوم بعد تعطيل كل محاولة لإلصالح 
وزيــادة اإلنتاج من املعامل الكبــرية املركزية، إن عرب تعطيل 

املناقصــات او االعامل بعد إنجاز املناقصات وترســية العقود 
حســب األصول، أو بعد حرمان كهربــاء لبنان من االعتامدات 

لرشاء الفيول وقطع الصيانة لتشغيل املعامل الحالية.
كام تعطيل كل مشــاريع النقل والتوزيع والشــبكة الذكية 
ب كل  والتعداد عن بعد وتوقف الجباية ألشــهر وسنوات، و
محاوالت تصحيح التعرفــة املدعومة عندما كان ذلك ممكناً. 
وبعدما متكّّنا من رفع التغذية من 11 ســاعة سنة 2010 اىل 

2 ميغاواطاً.  201 أي ما يعادل  20 ساعة سنة 2017 و
وأصبح اليوم اقىص ما تتطلع اليه الحكومة 9 او 10 ساعات 
تغذيــة وصار اللبنانيون يدفعون تعرفة مولد 5 مرة أغىل من 
 ?1 تعرفة كهرباء لبنان، واحتياطنا من الدوالرات يســتنزف 2
أرسع وأكــرث من حني كانت الدولة تعطي مســاهامت لرشاء 

الفيول لكهرباء لبنان.
لذلك رأينا انه يجب علينا إيجاد األطر القانونية التي تســمح 
للسلطات املحلية أي البلديات افراديا او ضمن االتحادات ضمن 
القضاء أو العابرة لألقضية ان تعتمد بقدراتها الخاصة او عرب 
رشاكة مع القطاع الخاص ســبل تأمني الكهرباء بالشكل األقل 

كلفًة عىل املواطن واألكرث حاميًة للبيئة«.

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل الربي اجتامعا يف مقر 
االتحاد العاميل العام، برئاســة بسام طليس وحضور ممثلني 
عن النقابات واالتحادات يف املحافظات واملناطق والقطاعات. 
واســتهل االجتامع بكلمة لطليس، عرض فيها ما تم االتفاق 
عليــه مع رئيس الحكومة نجيب ميقــايت يف حضور وزراء 
الداخلية بســام مولوي واألشــغال العامة والنقل عيل حميه 

واملال يوسف خليل، بشأن مطالب القطاع وهي: 
1- البــدء بتنفيذ دعم القطاع اعتبارا من 2021/12/1 وفقا 
للمرشوع املقدم مــن االتحادات والنقابات مرفقا باآللية التي 
وضعها وزير األشــغال العامة والنقل عىل أن يتم تغطيته من 
قرض البنك الدويل املخص للنقل يف لبنان بقيمة 55 مليون 

دوالر. 
2-  البدء بتســجيل الســائقني العموميني لالســتفادة من 

البطاقة التمويلية. 
- البدء الفوري وخالل  ســاعة من موعد االجتامع يف 
رئاسة الحكومة بتطبيق قانون قمع التعديات عىل القطاع من 

الرشكات الوهمية والسيارات املزورة والخصوصية. 
- إعداد مرشوع قانون إلعفاء املركبات العمومية من رسوم 

امليكانيك واملعاينة امليكانيكية«. 
ولفت طليس إىل أن »النقابات ال متلك سلطة االوامر للقوى 
األمنيــة لتطبيق القانون، وال متلك األموال لتنفيذ اتفاق الدعم، 

واال ليس من داع ملراجعة الحكومة«، مشددا عىل »عدم تحميل 
السائقني مســؤولية عدم التزام الحكومة باإلتفاق. لذلك كان 
ارنــا عىل إعالن االتفاق وااللتزام مــن قبل الوزراء الذين  إ

شاركوا يف االجتامع نيابة عن رئيس الحكومة«. 
واضاف »الحكومة مل تلتــزم باالتفاق، وبتاريخه أعلن عن 
اب  إطالق يــد النقابات واالتحادات والســائقني لتنفيذ اإل
والتحــرك والتجمعات واالعتصامات عىل كل األرايض وفقا ملا 
يرونه مناسبا اعتبارا من صباح الخميس املقبل2021/12/9. 
 من جهته، أكد رئيس نقابة الشــاحنات شفيق القسيس ما 

اب.  طرحه طليس، معلناً التزام ما اعلنه واإل
وأكد رئيــس »اتحاد الوالء«عيل محــي الدين وحدة قطاع 
اب صباح الخميس، داعياً الجميع  النقل الربي، وتنفيــذ اإل

اىل التحرك. 
بــدوره، دعــا رئيس نقابــة أصحاب الصهاريــج ابراهيم 
الرسعيني إىل »التزام التحرك اعتبارا من صباح الخميس املقبل، 
1 من قانون السري التي تسمح بزيادة 20  طالبا التزام املادة 

 عىل حمولة الصهاريج والشاحنات«. 
اب ابتداًء من صباح  ون البدء بتنفيــذ اإل واكد الحــا
الخميس 9 الجاري، مع تأكيد عدم قطع الطرقات والتعدي عىل 
األمالك العامة والخاصة، عىل أن تتوىل النقابات إدارة التحرك 

كل يف منطقتة

قال النائب فريد البســتاين، عن جلسة املال واملوازنة واالدارة 
والعدل، وأثناء عقد »نواب تكتل لبنان القوي« املؤمتر الصحايف 
لالعالن عــن اقرتاح قانون يجيز للبلديــات انتاج الطاقة يف 
مجلس النواب: »أود الحديث عن جلســة املال واملوازنة واالدارة 
والعدل. فباســم »التكتل« أقول اننا لن نكون شــهود زور عىل 
خســارة املودعني لودائعهم ولن مير هذا االقرتاح اليوم. ونحن 
نتفهم كل ما يطلبه صنــدوق النقد ونحن داعمون للحكومة؟ 
ونعلــم ان الوضع صعب ولكن لدينــا رشوط. الرشط االول ان 
تجتمع الحكومة وتخــرج برؤية موحده، وثانيا علينا ان نعلم 
ماهــي خطة التعايف االقتصادي واملــايل وعليهم ان يرشحوا 
لنا ماهيــة الجدوى االقتصادية قبل تقديم القانون وثالثا وهو 
موضوع طلبنا معرفته االسبوع املايض هو توزيع الخسائر. وأنا 
ال اقبل ان اسمع من االعالم ان الحكومة توافقت عىل موضوع 
تحديد الخسائر وتوزيعها. علينا ان نعرف ونحن نواب االمة وانا 
كرئيــس لجنة اقتصاد، الن قانون الكابيتال كونرتول يؤثر عىل 
الوضع االقتصادي ومن غري املمكن ان يكون من حول امواله اىل 
الخارج استفادوا. واليوم نأيت لنؤمم أموال املودعني األوادم الذين 
تركــوا أموالهم. وليس املوضوع، قيمة الوديعة كبرية أم صغرية 
أم متوسطة. هذا »مال حالل« وعلينا ان نحافظ عليه ونتساءل 
أين مصري القوانني التي قدمناها وتتعلق باالموال املحولة وماذا 
حصل بها. انا حري أال تتعرث املصارف، امنا ال نقبل أال تتعرث عىل 

حساب املودع وسنكون اىل جانب افشال هذا االقرتاح.

 الرابطة املارونية 
اكــدت الرابطة املارونية يف بيان انهــا »توقفت بقلق عند 
اقــرتاح قانون الكابيتال كونرتول« وقالت: »يأيت هذا االقرتاح 
متأخرا ألنه كان يجب أن يصدر يف األيام القليلة التي تلت اندالع 
ثــورة 17 ترشيــن االول 2019. فعوضا عن أن يصدر القانون 
للحــؤول دون تهريب االموال اىل خــارج لبنان آنذاك،  أقفلت 
املصــارف أبوابها أمام املودعني ألســباب تبقى مجهولة حتى 
اليوم وجرت تحاويل مشبوهة اىل الخارج بشكل يتعارض مع 

مبدأ التساوي بني املودعني«.
واشارت اىل ان »اقرتاح القانون يتعارض مع مقدمة  الدستور 
التي كرست حرية نظام اقتصادي حر«،  معتربة انه »يتعارض 

مع املادة 15 من الدستور التي حمت امللكية الفردية«. 
وقالت:« فبحرصه السحوبات باللرية اللبنانية مهام كانت عملة 
الحساب ، يكرس ويشكل اقرتاح الـ Haircut عىل الودائع مصادرة 
وإســاءة أمانة لهذه الودائع ويؤدي اىل إفقار الشعب وحثه عىل 
الهجرة من الوطن. فهل يعقل أن يحرم اللبناين من جنى عمره يف 

حني أن النازح السوري يتقا مساعدات نقدا بالدوالر؟«. 
ورأت ان »االقرتاح  يخدم املصارف حرصا بدليل أنه ن عىل 
وقف الدعاوى املقامــة ضدها موضوع إلزام املصارف تحويل 

مبال اىل الخارج«.
وختم:« بناء عىل ما تقدم ، ترى الرابطة املارونية يف اقرتاح 

القانون مرشوع إفقار الشعب اللبناين عرب مصادرة أمواله. فبدال 
من اقرتاح هذا القانون ، كان عىل السلطة الحاكمة أن تعمل عىل 
استعادة االموال املنهوبة واالموال التي هربت بطريقة مشبوهة 
اىل الخــارج خالل فرتة إقفال املصارف، ومحاكمة املســؤولني 
عنهــا. إن هــذا االقرتاح ، إن تم تصديقه مــن  مجلس النواب ، 
فسيكون املســامر االخري يف نعش دولة القانون والقضاء يف 
لبنان. ذلك ، تدعو الرابطة املارونية نواب االّمة وخصوصا النواب 
املوارنة اىل التصويت ضد اقرتاح هذا القانون الكابيتال كونرتول 

التزاما منهم بالوكالة التي منحها إياهم الشعب«.

 التقدمي االشرتايك 
ذكر الحزب التقدمي االشرتايك أنه »منذ بداية األزمة النقدية 
كان الحــزب أول املطالبني بإقرار قانون القيود عىل التحويالت 

 .»)Capital Control( والسحوبات النقدية
وقــال يف بيان اليوم: »بعد ما يزيد عن ســنتني من التأخري 
ورة إقرار هذا القانون ليضمن أوال وأخريا  يعود الحزب ليؤكد 
حقوق املودعني ويفرض تقنينا يف ســحب الودائع إمنا بعملتها 
ورة االحتفاظ  األساســية. كام يجب ان يتضمن القانــون 
1 كحد أدىن لالحتيــاط اإللزامي مع وضع خارطة  بنســبة 
طريق واضحة لكيفية رفع القيود عن السحوبات والتحويالت 
بشكل تدريجي، مع تحديد مسبق لسقوف السحوبات النقدية. 
كام يجب ان يراعي القانون مبدأ فصل الســلطات واحرتام 
اســتقاللية القضاء، مع مراعاة االتفاقات الدولية التي تسمو 

عىل القوانني الداخلية«.
وختم: »عىل هذا األســاس يحذر الحزب التقدمي اإلشرتايك 
مــن كل املحاوالت الرامية إلقــرار أي صيغة لقانون »كابيتال 

كنرتول« ال تتضمن هذه القواعد«.

 جمعية املستهلك 

وجهت »جمعية املســتهلك« رســالة إىل النواب، جاء فيها: 
»ألكرث من سنتني تركتم للمصارف ولحاكم مرصف لبنان سالمة 
حرية االستيالء عىل القرار املايل واالقتصادي، والنتيجة خراب 
وانهيار البالد وافقار معظم فئاتها. فهل ســتعيدون القرار اىل 
اعات  الدولة ومؤسساتها؟ ام ســتخرتع احزاب الطوائف 

جديدة لتأجيل الحلول؟.
املطلــوب منكم إقرار املجلس للكابيتال كونرتول فورا ليضع 
حدا لنهب الشــعب اللبنــاين، عىل أن يحدد القانون ســقف 
السحوب ويوحد ســعر الرصف للدوالر ويفرض دفع الودائع 
بعملــة الوديعة من دون أي استنســابية تــرتك للمصارف أو 
للحاكم ســالمة حرية تدفيع أجــور أكرث من مليوين موظف 
ن االزمة التي فجروها. لقد  وعامــل وأكرث من مليوين مودع 
استخدموا أســعار الرصف املتعددة وتصفري الفوائد وعرشات 

9 من الودائع. األساليب التي أدت إىل نهب بني 0 و

أعلنت ادارة االحصاء املركزي انها »تنرش مؤرش اســعار 
االستهالك عىل اســاس شهري، وانه خالل ازمة السنوات 
األربع املاضية واصلت االدارة نرش الرقم القيا الســعار 
االســتهالك يف الوقت املحدد كل شــهر. معــدل التضخم 
الرســمي يف لبنان هو التغري ملدة 12 شــهرا، وهو التغيري 
بني الشــهر الحايل والشهر نفســه يف العام السابق. عىل 
ســبيل املثال يقيس معدل التضخم الرســمي لشهر ترشين 
االول 2021 التغيــري بني ترشين االول 2021 وترشين االول 

 .»2020
ولفتت يف بيان إىل أنها اعدت »سلســلة تحليلية لتوضيح 
تأثري االزمة يف االسعار. توضح هذه االرقام التضخم االجاميل 
او الرتاكمــي للفرتة املحددة. والغرض من هذه االرقام هو ابراز 
تأثري االزمة يف االســعار التي يدفعها املســتهلكون وينبغي 

استخدامها للتحليل فقط. 

اجاميل التضخم  

201 اىل ترشين االول 2021  معدل التضخم من كانون االول 
 562 -

معدل التضخم من كانون االول 2019 اىل ترشين االول 2021 
 519 -

معدل التضخم من كانون االول 2020 اىل ترشين االول 2021 
 152 -

  -201 معدل لعام 
معدل التضخم لعام 2019- 7 

  1 معدل التضخم لعام 2020- 5
معدل التضخم لعام 2021 ترشين االول 2021 - 151 
التضخم االجاميل لالغذية واملرشوبات غري الكحولية 

201 اىل ترشين االول 2021 - 2067  من كانون االول 
 1 7 من كانون االول 2019 اىل ترشين االول 2021 - 

 29 من كانون االول 2020 اىل ترشين االول 2021 - 
اجاميل التضخم للمالبس واالحذية 

201 اىل ترشين االول 2021 - 1911  من كانون االول 
 161 من كانون االول 2019 اىل ترشين االول 2021 - 

من كانون االول 2020 اىل ترشين االول 2021 -160 
التضخم الســنوي )نهاية الفــرتة - كانون االول اىل كانون 

االول( 

يا        )حسن ابراهيم( بري مجتمعاً مع 

ا ر ال ال ا



دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الثلثاء 7 كانون األول 2021

السودانية  استخدمت قوات األمن 
الغــاز املســيل للدمــوع والقنابل 
الصوتيــة، وأطلقــت الرصاص يف 
الهــواء ملنــع آالف املحتجــني من 
الوصول إىل القرص الرئا يف قلب 

الخرطوم.
وتدفقــت،  أعــداد كبــرية مــن 
الســودانيني يف مســريات جديدة 
اجتاحت شوارع الخرطوم وأم درمان 
مدن  ومعظم  بحــري  والخرطــوم 
بإنهاء  للمطالبة  األخرى  الســودان 

سلطة الجيش وعودة الحكم املدين.
وطالــب املحتجون بإبعاد الشــق 
العســكري من الحكم ومحاســبة 
املتســببني يف قتــل أكــرث من  
االحتجاجات  انطالق  منذ  شــخصا 
أصدرها  التــي  للقرارات  الرافضــة 
الربهان يف  الفتاح  الجيش عبد  قائد 

الخامــس والعرشين من أكتوبر والتــي أعلن مبوجبها حالة 
الطوار وحل مجليس السيادة والوزراء.

واعتربت قوى سياســية فاعلة يف الشارع السوداين من 
بينها لجــان املقاومة وتجمع املهنيني وقوى الحرية والتغيري 
االتفاق الســيا املوقع بني الربهان ورئيس الوزراء عبد الله 

حمــدوك يف الحادي والعرشين من نوفمرب اســتمرارا لقطع 
الطريق أمام الفرتة االنتقالية.

وشــهدت ضاحية بحري- شاميل الخرطوم - أكرب املسريات 
حيث احتشد اآلالف من سكان أم درمان ورشق النيل يف منطقة 
»املؤسســة« يف وســط املدينة رافعني اإلعالم والشــعارات 

املطالبة مبدنية الدولة.

رطوم تظاهرين من الوصول الى قصر الرئاســــــة بال األمن يمنع ا
قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان قبيل توجهه 
إىل قطــر إن العالقات بني البلدين »إســرتاتيجية«، 
مؤكدا أنه ســيعمل عىل توطيد العالقات مع الدول 
الخليجيــة ألنه أمــر مهم لبالده، وأنــه ال يصغي 

لألصوات املعارضة لهذا التعاون.
ويف مؤمتر صحفي عقــده باملطار قبيل توجهه 
إىل الدوحــة قال أردوغــان إن »العالقات مع قطر 
إسرتاتيجية وسنوقع اتفاقيات جديدة بني البلدين«.

وأضاف أن زيارته الرسمية -التي ستستمر يومني 
وتــأيت تلبية لدعوة من أمري قطر الشــيخ متيم بن 
حمــد آل ثاين- ستشــهد توقيع عدد من االتفاقيات 

يف مجاالت مختلفة.
وأكد أردوغان أنه ســيعمل عىل توطيد العالقات 
مع الدول الخليجية، وأن هذا ســينعكس إيجابا عىل 
رفاهية األوضاع يف تركيا. وتابع الرئيس الرتيك أن 
»تعزيز العالقات الرتكية الخليجية أمر مهم بالنسبة 

لنا، ونحن ال نصغي لألصوات املعارضة )لذلك( يف الداخل«.
ويف موضــوع آخر، قال أردوغان إن مســؤولني يف حركة 
طالبــان األفغانية تعهدوا يف أثنــاء زيارتهم لرتكيا بإجراءات 
تتعلق بحقوق املرأة واألطفال. ومن املقرر أن يرتأس أردوغان وفد 
تركيا يف اجتامع الدورة الســابعة للجنة اإلسرتاتيجية العليا 

املشرتكة التي ستعقد يف الدوحة غدا.
وكان الســفري الرتيك لدى قطــر محمد مصطفى كوكصو 
قد أعلن -يف بيان- أن الدورة ستشــهد توقيع اتفاقيات جديدة 
يف مجاالت الثقافة، والتجارة واالستثامر، واإلغاثة، والشباب 
والتنمية،  والدبلوماســية،  الفعاليات،  والرياضة، وتنظيــم 

والصحة.
مــن جهة أخرى، عقد نائب رئيــس الوزراء وزير الخارجية 
القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين مؤمترا صحفيا 
يف الدوحــة مع وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش أوغلو، 

بعد مباحثات أجراها الوزيران .

وقال وزير الخارجية القطري »ناقشــت مع نظريي الرتيك 
التطورات يف العراق وسوريا وملفات إقليمية أخرى«.

وأضاف الوزير أن القمة بني أمري دولة قطر والرئيس الرتيك 
ستشــهد توقيع مزيد من االتفاقيات، وأن الزعيمني سيبحثان 
تطورات امللف األفغاين سياســيا وإنسانيا، كام سريكزان عىل 

تطورات القضية الفلسطينية.
كام قال الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن إن تزامن زياريت 
الرئيس الرتيك وويل العهد الســعودي األمري محمد بن سلامن 

إىل قطر جاء مصادفة.
وشدد وزير الخارجية القطري عىل ثقة بالده يف االقتصاد 
الرتيك، معتربا أنه قائم عىل أســس متينة، وموضحا أن لدى 

قطر استثامرات ضخمة لدى تركيا.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الرتيك »ســنوقع اتفاقيات 
جديدة مع قطر ونسعى لتعزيز عالقاتنا مع الدوحة يف مجاالت 
عدة«، مضيفا »العالقات مع قطر يف تطور مســتمر، ونحاول 

تقليل التدابري بني البلدين بشأن وباء كورونا«.

لي ــــــان : التعــــــاون مع قطــــــر لتطويــــــر عاقاتنــــــا بال أردو

أصــدرت وزيرة األشــغال 
العامــة الكويتية رنا الفارس، 
قراراً بـ«حظر مرور الســفن 
التجاريــة املحّملــة ببضائع 
من إرسائيــل وإليها عرب املياه 
اإلقليمية الكويتية«، بحســب 
ما أفادت وسائل إعالم كويتية.

الــوزاري  القرار  وينــ 
الوكالء  »منع  الكويتي عــىل 
البحريني املســجلني يف قسم 
البحرية يف وزارة  الــوكاالت 
طلبات  تقديم  من  املواصالت، 
ترصيح دخول سفن أجنبية«، 
وذلــك وفق مرســوم أمريي 
ســابق صدر عام 1957 ن 

عىل مقاطعة »إرسائيل«.
ونــ القــرار كذلك عىل 
»شــمول الحظر كافة السفن 

القادمة من موان أخرى لتفري جزء من حمولتها يف املوان 
الكويتيــة، متى كانــت تحمل عىل ظهرها أيــاً من البضائع 
املنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإىل دولة فلسطني 
املحتلة، أو إىل موان أخرى بعد مغادرتها من املوان الكويتية«.
حامرسّحبت حركة »حامس« بقرار السلطات الكويتية حظر 
مرور السفن التجارية املحملة بالبضائع من »إرسائيل« وإليها 

عرب مياهها اإلقليمية.
وقــال رئيس الدائرة اإلعالمية للحركة يف الخارج، هشــام 
قاســم، يف بيان، إن القرار »ميّثل تطبيقاً للسياســة الكويتية 
القدميــة الجديدة، التي تهدف دامئاً إىل االنتصار لفلســطني 

وقضيتها العادلة«.
وأضــاف أن هذا املوقف »تُحّييه حامس وتُكربه وتُجلّه، ألنّه 
يتــام مع قــرار املقاطعة العربية لالحتــالل، الذي تبّنته 

الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن املايض«.
ورأى قاســم أن القرار »ينســجم مع التوجهات الرســمية 
للكويــت، التي تنترص لفلســطني يف كل املحافل السياســية 

والدبلوماسية والربملانية والدولية«.
وتابع: »املوقف يؤكّد رؤية حامس بأن األمة ما زال فيها خري 
كثري، رغم موجة التطبيع الســيئة الصيت التي تحاول حرفها 

عن بوصلتها«.
ودعا قاسم الدول العربية واإلسالمية إىل »اتّباع نهج الكويت 

ة االحتالل والتضييق عليه ومنعه من استغالل موانئها  ملحا
البحرية يف االســترياد والتصديــر، يف وقت يواصل فيه قتل 

الفلسطينيني ورسقة أرضهم وتدنيس مقدساتهم«.
الجهاد اإلسالميبدوره، قال عضو املكتب السيا يف حركة 
»الجهاد اإلســالمي«، يوسف الحسانية، إن »الكويت تؤكد من 
جديد حكومة وشــعباً انحيازها ملظلومية شعبنا الفلسطيني 
الــذي يتعرض عىل مدار الســاعة النتهــاكات وجرائم العدو 

الصهيوين، وذلك عرب قرارها األخري وغري املستغرب«. 
وأضاف الحســانية أن »هذا املوقف الكويتي األصيل يعكس 
أصالــة الشــعب الكويتــي، وأصالة انتامئه ألمتنــا وقيمها 
وتاريخها ورسالتها، كام يعرّب عن اإلحساس العايل باملسؤولية 
تجاه قضايا األمة، ويف مقدمتها قضية فلســطني مبركزيتها 

ومحوريتها«.
وختــم عضو املكتب الســيا يف »الجهاد اإلســالمي« 
ترصيحه بالقول إنه »نهيب بكل شــعوب املنطقة وحكوماتها 
إعــادة التموضع والتخندق يف خنــادق الرشف والبطولة من 
خالل االنحياز مجدداً لقضية شعبنا املظلوم واملضطهد، وعدم 
االنجرار وراء مخططات التيه والخداع التي يقودها أعداء األمة«.

وتّتخــذ الكويت موقفاً معارضاً للتطبيــع، وأفاد بيان عن 
مجلس األمة الكويتــي يف أيار املايض بـ«املوافقة، من حيث 
املبدأ، عىل تعديالت بشــأن تشديد العقوبات وسّد الثغر، يف ما 
يتعلق بقانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوين«.

ســــــرائيل« ائع لـ » حّملــــــة بب الكويــــــ تحظر مرور الســــــفن ا

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي رئاســة املجلس 
بعقد جلســة ملســاءلة رئيس املفوضية العليــا لالنتخابات 
واملرشفني عىل العملية األمنية والقضائية، ويأيت ذلك وســط 
شكوك يف إمكانية تنظيم انتخابات الرئاسة يف موعدها املحدد 

2 كانون األول الجاري. يف 
وقالت وكالة األناضــول لألنباء إن 70 نائبا -معظمهم من 
املؤيدين للواء املتقاعد خليفة حفرت- وقعوا بيانا يدعو ملساءلة 
رئيس مفوضية االنتخابات عامد السياح واملسؤولني عن األمن 
والقضاء، مشرية إىل أن البيان يأيت بعد أيام من إصدار محكمة 
يف مدينة الزاوية )60 كيلومرتا غرب العاصمة طرابلس( حكام 

ابتدائيا يق باستبعاد حفرت من انتخابات الرئاسة.
وحــّذر هؤالء النواب مفوضية االنتخابات من إعالن قامئة 
املرشــحني النهائية لالنتخابات الرئاسية قبل انتهاء مساءلة 
املرشفــني عىل العملية االنتخابيــة يك يتمكن مجلس النواب 
من تقييم الوضع وســبل إنقاذ إجــراء العملية االنتخابية يف 

موعدها، وفق تعبريهم.
وقالــوا إنهم يتابعون بقلق شــديد ما وصفوها بالتطورات 
السلبية للعملية االنتخابية، وعدم تنفيذ القانون وااللتفاف عليه 
من قبل املؤسســات القضائية واملفوضية العليا لالنتخابات، 
والســكوت عىل ما سموها شــبهات التزوير ورشاء األصوات 

والتأثري عىل القضاء بالرتهيب أو بالرتغيب.
ويفــرتض أن تعلن املفوضيــة العليا لالنتخابات خالل أيام 
القامئة النهائية للمرتشحني النتخابات الرئاسة بعد أن تنتهي 

مرحلة الطعون القضائية.
وأعادت محكمة يف مدينة سبها )جنويب ليبيا( حكام ُوصف 
بأنه نهايئ ويق بإعادة ســيف اإلسالم القذايف إىل قامئة 
املرتشحني لهذه االنتخابات، وقبل ذلك اتخذت محكمة استئناف 
طرابلس قرارا مامثال يعيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 

الحميد الدبيبة للسباق.
وتعــارض أطراف ليبية -بينها املجلس األعىل للدولة - إجراء 
انتخابات الرئاســة يف غياب الدستور ويف ظل القوانني التي 

أقرهــا مؤخرا مجلس النــواب الليبي، التــي وصفها الدبيبة 
باملعيبة.

وتدفــع القوى الغربيــة - ويف مقدمتها الواليات املتحدة- 
باتجاه إجراء االنتخابات الرئاســية الليبية يف موعدها رغم أن 
هناك خشية من أن االنقســامات الداخلية واألوضاع األمنية 

الهشة قد تعرقل إجراءها.
وأكــد عدد من قادة ثوار وكتائب مدينة مرصاتة متســكهم 
باملســار الدميقراطي وإجراء انتخابــات نزيهة، رشيطة أن 

تستمد قوتها من قوانني صحيحة وفقا لقواعد دستورية.
ورفض قادة ثوار وكتائب مرصاتة -يف بيان- مشاركة اللواء 
املتقاعد خليفة حفرت وســيف اإلسالم القذايف يف االنتخابات 

الرئاسية.
وقال البيان إن وصول مثل هذه الشــخصيات للحكم يرتتب 
عليــه دخول البالد يف دوامة عنف ونــزاع ال ينتهي، عىل حد 

تعبريهم.
ومؤخرا خرجت يف طرابلس وعدة مدن بغرب ليبيا مظاهرات 
تندد بالسامح برتشح شخصيات متهمة بالتورط يف جرائم ضد 

الليبيني، وعىل رأسها سيف اإلسالم القذايف وخليفة حفرت.

ابــــــات ليبيــــــا : مطالبــــــات بمســــــاءلة رئيــــــ مفوضيــــــة االنت

أطرافا  التونســية   النهضة  اتهمت حركة 
-بعضها يف الســلطة- بالســعي إلقصائها 
من الساحة السياسية، وتحدثت عن ضغوط 
إلســقاط قوامئها الفائــزة يف االنتخابات 
الترشيعية املاضيــة، نافية تلقيها أي متويل 

أجنبي يف ذلك االقرتاع.
فخــالل مؤمتــر صحفي مبقــر الحركة 
بالعاصمة التونسية، رد قياديون يف الحركة 
5 نائبا من أصل 217 نائبا يف الربملان املعلقة  (
أعاملــه( عىل اتهامات ضــد النهضة ترددها 

بعض األطراف السياسية.
فقد شــدد ســامي الطريقي، القيادي يف 
حركة النهضة واملستشار السيا لرئيسها 
راشــد الغنويش، عىل أن هناك أطرافا تسعى 
ب حركــة النهضة بــأي طريقة كانت،  ل
باستخدام  الســيا  املشهد  وإقصائها من 
أجهزة الدولة، وتهديد القضاء والضغط عليه، 
عىل حــد وصفه. كام أكــد الطريقي وجود 

ضغوط ومساع إلسقاط قوائم حركة النهضة 
يف االنتخابات الترشيعية السابقة التي فازت 

النهضة بأغلبيتها.
وأوضح أن تقرير محكمة املحاســبات بّرأ 
حركة النهضة من شبهة خرق القانون يف ما 
يتعلق بتمويل حملتها االنتخابية لعام 2019، 
مشــريا إىل أن أحزابا أخــرى توجه اتهامات 
للحركة بهذا الشــأن عىل الرغم من أنه تتعلق 

يبية. بها تهم انتخابية وجرائم 
بدورهــا، قالت القيادية يف حركة النهضة 
وعضو الربملان التونيس املعلقة أعامله زينب 
الرباهمــي إنه ال صحة لالتهامات التي توجه 
للحركة بتلقي متويل أجنبي خالل االنتخابات 
األخرية، مضيفة أن حزبها يحتكم إىل القضاء 

وعلوية القانون.
وتابعت الرباهمــي أنه يجري توجيه الرأي 
العام عرب مغالطات وحمالت تشوية تستهدف 

حركة النهضة، حسب تعبريها.

ة تتهــــــم أطرافا بالســــــعي إلقصائها تونــــــ : النه

قام ناشــطون ضد التطبيــع مع االحتالل 
مطبع، الذي يهدف  إمسك بإعادة إحياء وسم 
إىل كشــف املطّبعني من املشاهري سواء عىل 
الصعيد الفني أو السيا أو الثقايف أو غريها.

الحملــة تجددت بعد أن شــهدت اإلمارات 
 Abo  2021  Vidcon« مهرجــان  فعاليــات 
Dahbi«، الــذي يســتمر حتى الســادس من 
الشــهر الحايل.  وهذا املهرجان يقام كل عام 
يف بلد مختلفة، ويتخص لصانعي املحتوى 
املريئ تحديداً، خاصة عىل منصات »يوتيوب« 
و«تيك توك« و«انســتغرام«، ويجمع املؤثرين 

يف املحتوى البرصي من جميع أنحاء العامل.

واستضاف املهرجان أشــهر »اليوتيوبرز » 
واملؤثريــن يف مواقــع التواصل االجتامعي، 
من جميع الجنسيات العربية، برفقة مؤثرين 
إرسائيليــني ومطبعــني مثل نصري ياســني، 
واملرصية إميــان صبحي التي تعمل يف ناس 
اكادميي، وشخصيات أخرى خدمت يف جيش 

االحتالل االرسائييل.
الحملــة النشــطة عىل مواقــع التواصل 
االجتامعي شكلّت ضغطاً عىل املشاركني، حتى 
أن بعضهم اعتذروا عن مشــاركتهم وشاركوا 
اعتذارهم عرب خاصية »الســتوري«، مثل نوال 

املرصي، وموين هالل، وأحمد عوض.

طّبعيــــــن ــــــ ا مســــــ مطّبــــــع« : هاشــــــتا لف «
قالت مصادر أمنية، إن قوات 
البشــمركة  ومقاتيل  عراقية 
الكردية، اســتعادوا السيطرة 
عــىل قرية شــاميل البالد،  
بعد أن ســيطر عليها مسلحو 

داعش.
وقالــت املصــادر إن قوات 
النخبــة يف وزارة الداخليــة 
البشمركة  ومقاتيل  العراقية، 
السيطرة  من  الكردية، متكنوا 
الرغم  عىل  لهيبان،  عىل قرية 
مــن أن املســـلحني قامــوا 
بعبوات  املنازل  بتفخيخ بعض 

ناسفة.
عنــا  أن  وأضافــت 
هجوم  يف  من داعش قتلــوا 
مــن  جنــود  منفصــل،   
 6 وأصابوا  ومدين،  البشمركة 
آخريــن، عندما هاجموا قرية 

قره سامل بشامل العراق.
وقالــت وزارة شؤون البشــمركة يف بيان، إن 
الهجوم تســبب يف سقوط ضحايا، لكنها مل تؤكد 

عددهم.
وقال عقيد من البشــمركة، إن مســلحي داعش 

»ينتهجون أســلوب الكر والفــر يف هجامت ليلية 
عــىل مواقع القــوات الكردية«، مضيفــا: »إنهم 
يتجنبون البقاء عىل األرض لفـــرتة طويلة، وجرى 
إرســال املزيد من التعزيزات إىل املنطقة ملنع املزيد 

من الهجامت«.

وأوضــح مصــدران أمنيان 
عراقيــان، أن القوات العراقية 
ومقاتــيل البشــمركة عززوا 
قواتهم،  يف املنطقة التي وقعت 
فيها الهجــامت، كام تم الدفع 
عســكرية  مروحية  بطائرات 

عراقية ملطاردة املسلحني.
وتقــع القريتان يف منطقة 
نائيــة تطالب بهــا الحكومة 
العراقيــة يف بغداد، وحكومة 
يف  الشــاميل  الكردي  اإلقليم 
أربيل، حيث يشن تنظيم داعش 

هجامت منتظمة.
لكن األمر النادر حدوثه كان 
ســيطرة مسلحي التنظيم عىل 
بالقرب  منطقة ســكنية تقع 
من طريق رئييس، وهو طريق 
رسيــع يربط أربيــل مبدينة 

كركوك.
أعلن  قد  أن العراق كان  يذكر 
االنتصار عىل داعش يف كانون االول 2017. وعىل 
الرغــم من هزمية التنظيم إىل حــد كبري، يواصل 
مســلحوه شــن هجامت متفرقة وتشكيل خاليا 

محدودة يف أنحاء البالد، السيام يف الشامل.

ــة »داعـــــــــــش« ــ ــ ــ ــب ــ ــد  لــــهــــيــــبــــان مـــــــن ق ــ ــي ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ الــــــــعــــــــرا ي

حملــت وزارة حقوق اإلنســان يف صنعــاء األمم املتحدة 
»املسؤولية الكاملة عام تنويه دول تحالف العدوان من التصعيد 

اإلجرامي ومامرستها اإلرهابية ضد أبناء الشعب اليمني«.
وأشارت الوزارة إىل أن »استمرار دول تحالف العدوان بقيادة 
أمريكا والسعودية يف استهداف املدنيني يف مختلف املحافظات، 

يؤكد أنها ال تريد إحالل السالم واألمن لليمن وال للمنطقة«.
يأيت ذلك فيام شــّنت طائرات التحالف الســعودي عرشات 
الغــارات عىل صنعاء ومناطــق متفرقة من محافظات مأرب 

وتعز وصعدة وعسري.
وأوضح مصدر محيل أن طائرات التحالف شــنت 5 غارات، 
عــىل حي األعناب يف العاصمة صنعــاء، وقع عىل إثرها 16 

جريحاً. 
وأضــاف املصدر أن »الطائرات شــّنت  غارة جوية عىل 
واح والجوبة يف مأرب، و  غارات عىل مديرية  مديريتــي 
مقبنة يف تعــز، وغارتني عىل مديرية الظاهر بصعدة وغارة 
عىل الربوعة يف عســري، اقترصت جميعها عىل املاديات من 

دون تسجيل سقوط أي مدين«.

ــد »الـــتـــحـــالـــف« ــصــعــي ولـــيـــة ت ــدة مـــســـ ــحـ ــتـ ـ ـــم ا ــ صـــنـــعـــاء تـــحـــّمـــل األمـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات دولـــيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات  تتم
الثلثاء 7 كانون األول 2021

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
وزارة الداخلية والبلديات

محافظة جبل لبنان

قامئقامية امل

املجلس البلدي يف ضبيه، ذوق 

الخراب، عوكر وحارة البالنة

ذوق  ضبيــه،  أهــايل  عموم 

الخراب، عوكر، حارة البالنة

ينعون إليكــم فقيدهم الكبري 

املأسوف عليه

قبالن ميشال االشقر

رئيــس بلديــة ضبيــه، ذوق 

الخراب، عوكر وحارة البالنة

عميد رؤساء البلديات يف لبنان

حائز عىل وسام األرز الوطني

زوجة الفقيد ســمرية يوسف 

شالال

إبنه وليد زوجته رانيا الشاروق 

0 6 9 وولديهام 9

جوســــــلني  إبنتــــــاه 

6 6 60577

0 00 كورين  9

شــقيقه أوالد املرحوم إبراهيم 

وعائالتهم

شــقيقته أوالد املرحومة روز 

زوجــة املرحــوم ميشــال جرب 

وعائالتهم

إبنا حميه أوالد املرحوم داوود 

وعائالتهم

مرياي أرملــة املرحوم أنطوان 

وأوالدها وعائالتهم

األشــقر،  عائالت:  وعمــوم 

شــالال، املالح، الشــاروق، جرب، 

القرطباوي

املنتقل اىل رحمته تعاىل نهار 

األحد 5 كانون األول 2021 مزوداً 

باالرسار املقدسة.

يحتفل بالصالة لراحة نفســه 

نهار األربعاء  كانون األول 2021 

يف متام الساعة الثالثة بعد الظهر 

يف كنيسة الصعود، الضبيه.

لنفســه الراحة ولكم من بعده 

طول البقاء  صلو ألجله

تقبــل التعازي أيــام الثالثاء 

واألربعــاء والخميس 6 و7 و و9 

كانون األول من الســاعة الحادية 

الساعة  الظهر ولغاية  عرشة قبل 

السادســة مســاًء يف صالــون 

كنيسة الصعود، الضبيه.

مبزيــد من الر والتســليم 

اليكم  الله تعاىل ننعى  مبشــيئة 

وفاة فقيدنا الغايل

املرحوم العميد السيد 

محمد محسن الحسيني
)ابو سمري(

عضو مجلس قيادة قوى االمن 

الداخيل سابقا.

الطاهر  جثامنه  عىل  سيصىل 

الســاعة الواحدة مــن ظهر يوم 

 2021 12 الثالثــاء الواقع يف 7

الــرثى يف جبانة بلدته  ويوارى 

شمسطار.

والنساء  للرجال  التعازي  تقبل 

والخميس  واالربعاء  الثالثاء  ايام 

يف منــزل الفقيد الكائن يف بلدته 

شمسطار.

كــام يتم تقبل التعــازي نهار 

 2021 12 الجمعة الواقع يف 10

يف الجمعية االسالمية للتخص 

العلمــي قرب مبنى امــن الدولة 

)الجنــاح( بريوت من الســاعة 

الثانيــة ظهرا وحتى السادســة 

مساء.

نــــــتــــــائــــــ الـــــــلـــــــوتـــــــو الــــلــــبــــنــــانــــي
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 1959 

وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

1-6  الرقم االضايف: 7 -16-2 االرقام الرابحة: 26-27-

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

قيمة الجوائز االجاملية:

عدد الشبكات الرابحة: ال شيىء

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

قيمة الجائزة االجاملية: 

عدد شبكات الرابحة: ال شيىء

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة:

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

7 ل.ل. 2 ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 1960

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1 شبكة

252 ل.ل. ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 612

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

7 ل.ل. 2 ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 1960

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1062 شبكة

7 ل.ل. ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 665

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 192012000 ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 16001 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 12000 ل.ل.

 املبالــ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب 

91 ل.ل. 9 املقبل: 5601

نــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــ زيــــــــــــــــــــد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقم 1959 وجاءت النتيجة 

كاآليت:

الرقم الرابح: 90095

 الجائزة االوىل: 75000000 ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 0095

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 095

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 95

الجائزة االفرادية: 000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل: 75000000 ل.ل

نـــــــــــــــتـــــــــــــــائـــــــــــــــ يــــــــــومــــــــــيــــــــــة
11 وجاءت النتيجة  جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1

كاآليت:

 يومية ثالثة: 95

 6  يومية اربعة: 

72  يومية خمسة: 20

ــ جــمــهــوري أمــيــركــي ــائ ــن ــادات ل ــقـ ــتـ انـ
سلحة ل فيها  يرّو  ميادية  ر صورة  لن

تعرّض نائب جمهوري أمرييك النتقادات بسبب نرشه صورة 
ألفراد عائلته مبتسمني ويحملون أسلحة أمام شجرة ميالدية 
بعد أيام عىل عملية إطالق نار أوقعت قتىل يف مدرســة يف 

والية ميشيغن األمريكية.
 ، ونرش النائب الجمهوري عن والية كنتايك، توماس ما
صــورًة له مع 6 مــن أفراد من عائلته مبتســمني ويحملون 
األســلحة، مرفقاً الصورة بتعليق »ميــالد مجيد! مالحظة: 

سانتا، من فضلك أح الذخرية«.
وأثار املنشــور غضباً عارماً، حيث اتّهم ذوو ضحايا إطالق 
، بأنّه عديم اإلحســاس،  النار الذي وقع يف املدرســة، ما
بعدما أردى مراهق  طالب يف ثانوية أوكســفورد يف والية 

ميشيغن.
ووصــف النائب الدميوقراطي عــن كنتايك جون يارموث، 
منشــور ما بأنه »ُمشني«، وقال إن »رسائل كهذه يوّجهها 
جمهوريون مؤيدون للحق املطلق يف حيازة األســلحة متّر 
وجوهنــا« بجرائم قتل يذهب أطفال ضحيتها، مشــّبهاً األمر 
بتسجيلهم )الجمهوريني( هدفاً يف لعبة كرة القدم األمريكية.

ويف تغريــدة أطلقهــا، أكد النائب الجمهــوري عن والية 
إيلينوي، آدم كينزنغر، أنّه يدعم حق حيازة األسلحة يف الواليات 
املتحدة، لكّنه اعترب أن »هذا األمر ال يدعم حق حيازة األسلحة 

وحملها، إنه هوس باألسلحة«.
كام انتقد الناشــط فريد غوتنرب الذي ُقتلت ابنته جاميي 
يف أعنف عملية إطالق نار داخل مدرسة يف الواليات املتحدة 
201، منشور  سّجلت يف باركالند يف والية فلوريدا يف العام 

. ما
وجــاء يف تغريدة أطلقها غوتنــرب توّجه فيها إىل النائب 
الجمهوري »مبا أننا نتشــارك صوراً عائليــة، إليك صوري«، 
وتابــع »األوىل هي األخرية التــي التقطتها لجاميي، والثانية 

هي للمكان الذي دفنت فيه«.
.إن.إن.« اإلخبارية  ويف مقابلة أجرتها معه شــبكة »
األمريكية علّق مانويل أوليفر الذي ُقتل ابنه خواكني يف مجزرة 
باركالند بالقول إّن »هذا حّيز كبري من املشكلة«، قائالً إنه أيضاً 

أمر يجب أن »يعلّمنا من ننتخب«.

فالدميري  الــرو  الرئيس  يعقد 
الوزراء  بوتني مشــاورات مع رئيس 
الهنــدي ناريندرا مودي يف العاصمة 
الهندية نيودلهي ، يف مسعى لتعزيز 
العالقــات العســكرية والتعاون يف 

الطاقة. مجال 
وتتزامــن الزيارة مع تســلم الهند 
( روســية  00-S( 00-أنظمة إس
الصنــع للدفاع الجــوي، وهو ما قد 
يجعلها عرضــة لعقوبات من جانب 

املتحدة. الواليات 
وذكر الكرملني األسبوع املايض أن 
الدفاع والطاقة ستهيمن عىل  قضايا 
املحادثــات، وســيح أيضا رئيس 
العمالقة  الروسية  الطاقة  مجموعة 
»روســنفت« إيغور سيتشــني نظرا 

لوجود »عدد مــن اتفاقيات الطاقة املهمة« 
النقاش. املطروحة عىل طاولة 

وكانت الهند مقربة من االتحاد السوفيايت 
إبان الحرب الباردة، وهي عالقة اســتمرت 
حتــى أن نيودلهــي وصفتهــا »بالرشاكة 

واملميزة«. الخاصة  اإلسرتاتيجية 
وكشــف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس 
الــرو أمس األحد عن أن بــالده والهند 
ســتوقعان 10 اتفاقيات مهمة عىل هامش 

زيارة الرئيس الرو إىل نيودلهي.
وقــال يف ترصيحات -نقلتها وكالة أنباء 
»تاس« الروســية- إنه »ســيتم توقيع نحو 
10 اتفاقيــات ثنائية مهمة، بعضها شــبه 
رسية. وما زال العمل جاريا بشــأنها ونحن 
واثقون من توقيع حزمة االتفاقات يف إطار 

الزيارة«.
ولطاملــا كانت روســيا مزودا رئيســيا 
لألســلحة إىل الهند، التــي تتطلع لتحديث 
قواتها املســلحة. ومن أهم العقود القامئة 
حاليا بــني الطرفني عقد ملنظومة إس-00 

الدفاعية. الصاروخية 
وتم توقيــع االتفاق -الــذي تبل قيمته 
 ،201 أكــرث مــن 5 مليــارات دوالر- يف 
وذكرت تقارير أن عملية التســليم بدأت لكن 
األمــر يهدد بزعزعة العالقــة بني نيودلهي 

وواشنطن.
ويف إطــار محاولتهــا التعامل مع تزايد 
واشــنطن حوار  أسســت  الصيني،  النفوذ 
»كواد« األمني مع الهند واليابان وأسرتاليا، 
يف خطوة أثارت قلق بكني وموســكو عىل 

حد سواء.

ــات الـــطـــاقـــة ــ ــق ــ ــف ــريـــة وصــ ــكـ ــسـ ــعـ ــات الـ ــ ــاق ــ ــع ــ ال
للهند ــن  ــي ــوت ب زيـــــارة  ــال  ــمـ أعـ ــدول  ــ جـ ــّدران  ــصـ ــتـ تـ

ــّدي لـــروســـيـــا  ــصــ ــ ــت ــ ــال ــ ــد ب ــ ــوّعـ ــ ــ األوكـــــــرانـــــــي تـ ــ ــي ــ ــرئ ــ ال
ــــزو ــر بــــوتــــيــــن مــــــن الــــ ــ ي ــ ــ ــح ــ ــي بــــــايــــــدن يـــــنـــــوي ســ

ــة االرهـــــــــــاب ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــز الــــــعــــــاقــــــات ومـ ــ ــزي ــ ــع ــ ــت ــ ــران ل ــ ــ ــهـ ــ ــ ــي طـ ــ ــ وفـــــــــد امـــــــــاراتـــــــــي وســـــــــــــوري فـ

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

بالعيد الوطني للقوات املســلحة األوكرانية، مشيدا ب«الروح 
القتاليــة للجيــش وقدرته عىل إحباط مــا وصفها بالخطط 
العدوانية«، ومعربا »عن ثقته بأن الجيش األوكراين سيواصل 
 ، الدفاع عن حرية وســيادة أوكرانيا يف وجه املعتدي الرو

حسب تعبريه«.
ويف مســاءلة أمــام الربملان األوكراين، قــال وزير الدفاع 
ريزنيكوف: »إن روسيا تخطط لهجوم عىل بالده بحلول نهاية 
الشــهر املقبل، مؤكدا أن أوكرانيا ومن سامهم رشكاءها سوف 
 9 يقاومون«، مؤكدا »أن روسيا حشدت عىل تخوم بالده نحو 
 ألف جندي، ضمن 50 كتيبة معظمها عىل أهبة االســتعداد«.
كــام تحدث وزيــر الخارجية األوكراين دميــرتو كوليبا، عن 
خطورة هذه الحشــود الروسية، متهام موسكو بالعمل عىل 
عرقلة مهمة بعثــة منظمة األمن والتعاون األورويب الرامية 

لحفظ اتفاقية وقف إطالق النار يف إقليم دونباس.
ويتحدث خرباء عسكريون عن أن هجوم روسيا قد يقع عىل 
جبهات عدة محور من الشــامل يزحف نحو العاصمة كييف، 
ومحــور آخر يقوده االنفصاليون املوالون لروســيا يف إقليم 
دونباس من جهة الرشق، ومحور ثالث ينطلق من البحر األسود 

باتجاه مدينتي مريوبال وأوديسا.

 »الداخلية« 
وقالــت وزارة الداخليــة األوكرانيــة إن الوزيــر دينيس 
موناستريسيك شــدد خالل اجتامعه مع ســفرية الواليات 
املتحدة يف أوكرانيا كريســتينا كفني، عىل »قضية تعزيز األمن 
عىل حدود أوكرانيا«، واصفا »إياها بأنها قضية ملحة وتحتاج 

إىل مزيد من االهتامم«.
وقالت كفني: »إن بالدها مستعدة ملواصلة دعم وزارة الداخلية 

األوكرانية، يف حال حدوث تصعيد عىل الحدود األوكرانية«.
، »التزام  من جهته، جدد وزير الدفاع األمرييك لويد أوســ

بــالده مبســاعدة أوكرانيا يف الدفاع عــن أراضيها يف حال 
، مبديا قلقه بشــأن حشد روسيا قواتها  تعرضها لغزو رو

عند الحدود«.

 املوقف الرو 
يف املقابل، قال وزير الخارجية الرو سريغي الفروف، يف 
حديث تلفزيوين »إن ســلطات أوكرانيا ال تنوي تنفيذ اتفاقات 
مينسك مبحض إرادتها«، مضيفا »أنه إذا تركت أوكرانيا وحدها، 
فهي حتام لن تنفذ أي يشء، لذلك يجب أن يتم إجبارها عىل ذلك، 
وهذا بالضبط هدف إنشاء صيغة »نورماندي«، حسب قوله«.

وشــدد الفروف »عىل أن برلــني وباريس ال تزاالن متاطالن 
يف تنفيذ التزاماتهام يف ما يتعلق بدفع أوكرانيا لاللتزام ببنود 
اتفاقات مينســك، مشريا إىل أن روسيا تقوم بلفت انتباههام 

ورة القيام بذلك«. إىل 
ويق اتفاق مينســك لوقف إطالق النار بسحب األسلحة 
الثقيلة والقوات األجنبية من أوكرانيا، باإلضافة إىل ســيطرة 

أوكرانيا عىل كامل حدودها مع روسيا.

 املوقف األمرييك 
هــذا التطور امليداين يســتبق قمة افرتاضيــة مرتقبة بني 
الرئيســني األمرييك جو بايدن والرو فالدميري بوتني، فقد 
قال البيت األبيض »إن بايدن ســيعرب عن مخاوف واشــنطن 
بشــأن األنشطة العسكرية الروسية، كام سيجدد التأكيد عىل 
دعم واشــنطن ألوكرانيا، خاصة يف ظل تقارير تحدثت عنها 
الخارجية األمريكية يف وقت ســابق بشــأن حشود عسكرية 

روسية عىل الحدود مع أوكرانيا«.
ونقلت صحيفة »فايننشال تاميز« )Financial Times( عن 
مسؤولني أوروبيني قولهم إن بايدن سيحذر نظريه الرو من 
تبعات أي غزو قد تقدم عليه روسيا ألوكرانيا، وقد تتضمن هذه 
التحذيــرات إجــراءات عقابية تحظى بدعم من حلف شــامل 

األطليس ودول االتحاد األورويب.

إىل إيجــاد فتنة من خالل الهجوم الســيرباين عىل 
محطات الوقود، لكن تم إحباط هذا املخطط من خالل 
دعم وتعاون املواطنني وعمل الحكومة«، مشــرياً إىل 
أنه »متفائل بالنســبة إىل مستقبل البالد أكرث من أي 

وقت آخر«.
وعن الدرجة التي يعطيها ألداء حكومته خالل املئة 
يوم املاضية، قال »الدرجة يجب أن يعطيها الشــعب، 

فحكم الشعب يف هذا املجال عادل ومنصف«.
وكان املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب 
زاده أكد يف وقت سابق، عدم وجود يشء اسمه خطوة 
مقابل خطوة أو اتفاق مؤقت يف محادثات فيينا حول 
االتفاق النووي التي ستستأنف نهاية األسبوع الجاري.

وقال خطيب زاده يف مؤمتر صحايف »إن وفد بالده 
سيتوجه إىل فيينا عازماً الوصول إىل اتفاق جيد ونأمل 
أن يــأيت الطرف اآلخر بالعزم ذاته«، مشــدداً عىل أن 
»طهران ليست مستعجلة وال تسمح ألحد بأن يتالعب 

بوقتها وجهدها«. 

 وفد إمارايت 
يزور رئييس وشمخاين 

من جهة ثانية، أكد الرئيس االيراين  خالل استقباله 
يف طهران أمس، وفداً برئاسة مستشار األمن القومي 
اإلمارايت طحنون بن زايد ، »أن العالقات الجيدة مع دول 
املنطقة تعترب من أولويات السياسة الخارجية إليران، 
وأن بــالده تدعم االمن يف منطقة الخليج. ولذا نرّحب 

بتعزيز العالقات مع اإلمارات«.
وأشــار رئييس إىل أنــه »يجب أن ال يكون هناك أي 
عائــق لتعزيز العالقات بني البلدين إيران واإلمارات أو 
أن تكون العالقات تحت تأثري عوامل أجنبية«، قائالً إن 
»سياسة أعداء املنطقة هي بّث الرعب بني دول الجوار 

ويجب أن نحبط هذه املؤامرة بالوعي املشرتك«.
كام قال إن »الصهاينة يف املنطقة يسعون لتحقيق 
مخططاتهم املشــؤومة وأينام يجــدون موط قدم 
يحاولــون إثــارة الف ولذا يجب عــىل دول املنطقة 
الحذر«، معتــرباً »أن أمن دول املنطقة مرتبط ببعضه 

اآلخر، ولذا فإن إيران تدعم حفظ أمن دول الخليج«.
بــدوره، قال بن زايد »إن هذا اللقاء نقطة عطف يف 
مســري العالقات بني البلدين«، مضيفاً أننا »مستعدون 
لتعزيز التعاون ونأمل أن يبدأ فصل جديد من العالقات 

بني البلدين مع زيارة الرئيس رئييس إىل اإلمارات«.
ويف وقت سابق، استقبل أمني مجلس األمن القومي 
اإليراين عيل شــمخاين، مستشــار األمــن القومي 

اإلمارايت.
وقــال ابن زايد »إن تطويــر العالقات األخوية مع 
طهران من أهم أولوياتنا«، قائالً: إن »إيران دولة كبرية 
وقويــة باملنطقة وتتمتع مبوقع جيوســيا فريد 

يربط بني رشق العامل وغربه«.

 وفد سوري يزور طهران 
كام اســتقبل الرئيس اإليراين، وفداً سوريا برئاسة 
وزير الخارجية فيصل املقداد، ونائبه بشار الجعفري.

وقــال رئييس خالل لقاءه املقداد: »نســعى لتعزيز 
العالقات بني طهران ودمشــق وال سيام  االقتصادية 

والتجارية«، مشــرياً إىل أن »التبادل التجاري بني إيران 
وســوريا ليس يف املســتوى املطلــوب ويجب العمل 
عــىل رفع التبــادل وتفعيل االمكانيــات الالزمة بني 
البلدين«. وأكد أن »سوريا تلعب دور مهم يف املعادالت 
اإلقليمية وهي الخط األول للمقاومة ضد الصهاينة«، 

مديناً »انتهاك سيادة سورية من قبل دول أخرى«.
ثــم عقد وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد 
اللهيان ونظريه السوري فيصل املقداد، مؤمتراً صحافياً 
يف طهــران، تحدثا فيه عن أبــرز امللفات عىل صعيد 

املنطقة.
وقال أمري عبد اللهيان »كان للقائد )الفريق الشهيد( 
قاسم ســليامين دور مهم يف الحرب عىل اإلرهاب«، 
مؤكداً أن »إيران تتابع بدقة سعي الجامعات االرهابية 
لعودة عدم االستقرار األمني يف العراق وسوريا، وتدعم 
ورة  دمشــق يف محاربتها االرهاب«، مشدداً عىل »

محاربة حكام املنطقة لالرهاب«.
وعن مفاوضات فيينا، قــال عبد اللهيان إن »إيران 
قلقــة من التنّصل من االتفاق النــووي وعدم اعطاء 
ضامنات«، مؤكــداً أن »إدعاء بعض األفرقاء الغربيني 
بأن إيران خرجت عن االتفاق النووي ال أســاس لها من 
الصحة. ذهبنا بنّية صادقة وجدية إىل مفاوضات فيينا 
من أجل رفع الحظر عن الشــعب اإليراين، ونحن وراء 
اتفاق جيد يتبلور من خالل مفاوضات قوية وجادة«. 
بدوره، قال املقداد إنه نقل للرئيس اإليراين رســالة 
مكتوبة من الرئيس الســوري بشار األسد، حيث وّجه 

فيها األخري دعوة مكتوبة إىل رئييس لزيارة سوريا.
أضــاف املقداد أنه »يجب أن يكون الرشق األوســط 

منطقة ســالم ال منطقة نفوذ اســتعامري«، معترباً 
أن »الــدول الغربية هي التي عارضت مقرتح ســوريا 
جعل الرشق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشــامل«.  وفيام يتعلّق باالتفاق النووي، أكد املقداد 
أن »الربنامج النووي اإليراين ســلمّي ويجب كشف كل 
األالعيب اإلرسائيلية«، مشــرياً إىل أن »عرقلة التوصل 

التفاق نووي مع إيران هو خدمة إلرسائيل«.
وأكــد املقداد إن »العدوان اإلرسائييل املســتمر عىل 
سوريا ال ميكن أن مير من دون الرد عليه«، الفتاً إىل أنه 
»عندما تجد إرسائيل أن سوريا انترصت بفضل جيشها 
وأصدقائها وحلفائها فإنها تلجأ إىل وسيلة العدوان«. 

 باراك: إيران عىل عتبة النووي 

يف غضون عدة أشهر أو أسابيع 
عــىل صعيد آخر، قــال رئيس حكومــة االحتالل 
اإلرسائييل األسبق إيهود باراك إنه »يجب عىل إرسائيل 
أن تفهــم أنه يوجد فرصة ألن تكون إيران دولة عتبة 
نوويــة«. وأضــاف يف مقابلة مع »القنــاة الـ 12« 
اإلرسائيليــة للحديث عن املفاوضات النووية يف فيينا 
وموقف »إرسائيل« منها أنه »ليس واضحاً أّن إلرسائيل 
والواليات املتحدة األمريكية خطة هجومية ضد إيران«.

واعترب باراك أّن »االتفاق النووي كان سّيئاً«، مؤكداً 
أنه »كان يجب أن نعّد الخطط لحالة اقتحام إيران نحو 
النــووي. كام أكد أن عــىل إرسائيل أن تعرتف بالواقع 
وتفهم أّن احتامل أن تكون إيران دولة عىل عتبة النووي 
يف غضون عدة أشــهر أو أسابيع هو قائم، لذلك يجب 

االستعداد له«. 
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:  2 2 قــطــر   - الـــقـــدم  كــــرة  فـــي  الـــعـــرب   كــــأ 
الــيــوم الـــســـودان  بــمــواجــهــة  ــاركــتــه  مــ تتم  ي لــبــنــان 

ــودو ــ ــ ــج ــ ــ ــا فـــــــي ال ــ ــ ــي ــ ــ س ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ  اخـــــتـــــتـــــام بـ
ــوا ســـعـــادة ــ ــس ــ ــرن ــ واالتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي كــــــــّرم ف

ــدم ــ ــق ــ ال كـــــــرة  فـــــي  أوروبــــــــــــا  أبـــــطـــــال   دوري 
ــرن ــايـ ــة فــــي مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة أمـــــــام بـ ــونـ ــلـ ــرشـ  بـ
ــان ــي ـــال وانــــتــــر م ــ ــ ــن ري ــيـ ــرة بـ ــيـ ـ ــ ــة مـ ــ ــه ــ ــواج ــ وم

ــد »حـــــّجـــــهـــــا« ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الــــــــكــــــــرة الـ

لبنان  منتخــب  يختتــم 
يف  مبارياته  القــدم   لكرة 
 FIFA العرب  »كأس   بطولة 
قطــر 2021« بلقائه نظريه  
الســوداين ضمن املجموعة 
العــارشة  عنــد  الرابعــة 
من مســاء اليــوم الثالثاء 
بريوت(  بتوقيت   )التاسعة 
التعليمية  املدينة  استاد  يف 
مبنطقــة الريــان، متطلّعاً 
أن  يكون يف  إىل فوز يجب 
متناولــه قياســاً إىل أدائه 
بّدل  ما  والجزائر،  أمام مرص 
الحكم  إىل   كثرييــن  نظرة 

املســبق عىل هذه املشــاركة من نواح عدة. 
وقد علّق مــدّرب الجزائر مجيد بو  قرة ونجم 
فريقه يوســف بالييل عىل عزمية اللبنانيني 
ارهــم، بالقــول: »واجهنا  منافســاً  وإ

محرتماً، وفوزنا كان صعباً«.
التشــييك   بقيادة  الفني  الجهاز  ويصّوب 
ايفــان هاشــيك يف خياراته، عــىل تقديم 
تشكيلة متناغمة تديل بدلوها، عىل رغم أنها  
ستفتقد إىل جهود نور منصور بداعي إصابته 
للركبة،   الداخــيل  الجانبي  بالربــاط  بتمدد 
لنيله بطاقة حمراء يف مباراة  الزين  وقاسم 

السبت.
كام أن صفوف الســودان ناقصة بدورها،  
وكان خرست تشــكيلته يارس مزمل وفارس 
عبد الله يف الشوط الثاين أمام مرص لنيلهام  
يتمتع  الذي  املنتخب،  أن  بطاقة حمراء. علامً 
يُظهر  ه بالرسعة والبنية الصلبة،  مل  عنا
ما كان متوقعاً منه برأي خرباء، ســيام بعد 
بــروزه أخرياً وبلوغه نهائيــات  كأس األمم 

األفريقية املقبلة مقصياً جنوب أفريقيا.
الخاص   الصحايف  املؤمتــر  االثنني  وعقد 
باللقــاء، الذي تحــّدث فيه هاشــيك وقائد 

املنتخب محمد حيدر.
وقد تحددت إجابات هاشــيك عىل االسئلة  

املطروحة كاآليت:
أهمية عىل   الســودان  تقل مواجهــة  لن 
أمــام مرص  اللتــني خضناهام  ســابقتيها 
والجزائر، وندرك جيداً أنه ليس بالفريق السهل. 

نحن  جاهزون ونعد باالفضل للمستقبل.
كررت مرات أن البطولة محطة أساسية يف  
استعداداتنا إلستكامل تصفيات كأس العامل، 

الثقة وتطوير شــخصية  لتعزيــز  وفرصة 
الفريق  يف ظل تحّسن أدائنا.

العنــا التي أعتمد عليهــا ال يعني  أنها 
الوحيدة التــي أمحضها ثقتــي، األمر عائد 
إىل التكتيك املعتمــد واملجريات التي  تفرض 
نفسها. واملهم أن التشكيلة الحالية منسجمة 

لفة عىل أبعد حدود. ومت
مــن جانبــه، أكد حيــدر أنــه وزمالؤه  
سيواجهون الســودان »بروح عالية وعزمية 
كبرية لتأكيــد أن ما قدمناهــا ليس  صدفة 
عابرة، ونأمل بأن نوّفق يف إنهاء مشــاركتنا 

بأفضل صورة«.
وأضاف حيدر رداً عىل أسئلة االعالميني:

نحن ترشّفنا باملشــاركة يف هذا البطولة  
املنافسة  تتميز مبســتويات عالية من  التي 
املرشحني   والجزائر،  أمام مرص  وقد خربناها 
للقب. كــام كانت مناســبة النخراط وجوه 
واعدة مــن صفوفنا يف خضم املباريات عىل  

طريق قول كلمتها يف املستقبل.
ال نن أن صفوفنا تفتقد إىل خمسة ممن  
يتطلّب جهداً  نزعة هجومية، مــا  ميتلكون 
مضاعفاً من ربيــع عطايا ونادر مطر ومني  
الحلوة وفضل عنرت مثالً. كام  ملساندة هالل 
أنه من الطبيعي التحّفــظ دفاعياً  أمام فرق 

متتلك امكانات عالية ومرشحة للقب.
اإلداري   االجتــامع  يف  أقــر  ذلــك،  إىل 
التنسيقي الخاص باملباراة الذي عقد برئاسة 
ممثل »فيفا« ماتياس  تيتامنتي، اللون األحمر 
للباس »رجال األرز« )حــارس املرمى: اللون  
(، واللون األبيض لالعبي الســودان  األخ
)حارس املرمــى: قمي موّشــح  باالزرق 

ورسوال أسود(.

عىل هامــش بطولة آســيا واوقيانيا يف 
الجودو  التي نظمهــا االتحاد اللبناين  للعبة 
عىل  مدى اربعة ايام برعاية رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون يف »مجّمع نهاد نوفل«  ، 
كرّم االتحاد  الــدويل رئيس االتحاد  اللبناين 
لعطاءاته  »تقديراً  ســعادة  فرنسوا  املحامي 
وخدماته ملصلحة لعبة  الجودو  عىل الصعيد 
والدويل«.وتسلّم  والقاري   والعريب  اللبناين 
التنفيذي  املدير  ســعادة ميدالية مذهّبة من 
لالتحاد الدويل  فالد مارينسيسكو الذي مثّل 
الدويل ماريوس فيزر  وح  رئيس االتحاد 
البطولة وقال« باســم رئيس االتحاد  الدويل 
للجودو الســيد ماريوس فيــزر أمنح رئيس 
االتحــاد اللبناين للجودو املحامي  فرنســوا 
ســعادة امليدالية املذّهبة  تقديــراً  لعطاءاته 
الصعيد  الجودو عىل  لعبة  وخدماته ملصلحة 

اللبناين  والعريب والقاري والدويل«.
ثم ســلّم مارينسيســكو امليدالية املذّهبة 
اىل  ســعادة بحضور رئيس االتحاد اآلسيوي 
للجودو عبيد العنزيوســط تصفيق الحضور 
.بدوره،  وبعد منحه الجائزة التكرميية،القى 
املحامي ســعادة كلمه وّجه فيها الشكر اىل 
رئيــس  االتحاد الدويل عىل بــادرة تكرميه 
مشــدداً عىل العالقة الوطيــدة التي تربطه 

بفيزر والعنزي  منذ سنوات طويلة.
والحقاً اتصل ســعاده بفيزر وشكره عىل 
بادرته  باســمه وباســم االتحــاد اللبناين 

للجودو.
وكانت اختتمت بطولة آســيا األحد الفائت 
الرتتيب  املركز االول يف  اوزباكستان  باحراز  
النهايئ العام لفئة تحت ال21 ســنة بعدما 
ســبق ان  احتلت ايضاً املركز االول يف ترتيب 

1 سنة. بطولة تحت الـ
اوزباكســتان يف بطولة تحت   وحصدت 
ال21 ســنة 7  ذهبيــات وفضيتني وســت 
برونزيــات تليهــا كازاخســتان) ذهــب 
وفضية واحدة  وخمــس برونزيات( فكوريا 
الجنوبية)ذهبيتان و5  فضيات و برونزيات( 
الرابع)ذهبية  املركز  .وحلت قريغيزستان يف 
واحدة وفضيتان  وبرونزية واحدة( وجاءت 
و  وفضية  خامســة)ذهبية  طاجاكستان 
برونزيــات( والهنــد سادســة)  فضيات 
برونزيات(  سابعة)  ومنغوليا  وبرونزيتان( 
الثامن  وكل من سوريا وباكستان يف املركز  

مبيدالية برونزية واحدة.
يشــار اىل ان اللبنانية اكويلينا الشــايب 
احرزت  ميدالية برونزية يف  البطولة لتحت 

1 سنة  الجمعة الفائت. ال

الخمس  البطاقات  لحجز  فريقا   11 يتطلع 
األخــرية املؤهلة لثمن نهــايئ دوري أبطال 
أوروبا يف الجولة األخرية من دور املجموعات.

وتتنافس فرق برشــلونة وأتلتيكو مدريد  
وإشبيلية وفياريال وميالن وأتاالنتا وبنفيكا 
  ، وليل وبورتو وســالزبور وفولفســبور
لثمن  املؤهلة  الخمس األخرية  البطاقات  عىل 

النهايئ.
يف املقابل، حجزت فرق أياكس أمســرتدام  
وبايرن ميونيخ وليفربول ومانشسرت يونايتد 
ومانشســرت ســيتي مقاعدها من الصدارة 
وباريس  سان جريمان وسبورتن من املركز 

الثاين.

 فرص برشلونة 

وإنرت ميالن عىل   مدريــد  ريال  ويتنافس 
املركزين األول والثــاين يف مواجهتهام عىل 
الثالثاء،  يف  اليوم  ملعب سانتياغو برنابيو، 

واحدة من أبرز مباريات الجولة األخرية.
ويحل برشلونة ضيفا عىل بايرن ميونيخ،  
اليوم الثالثاء، يف مباراة أخرى مثرية بالجولة 
أبواب مغلقة، بسبب اإلجراءات   ستقام خلف 
األملانية،  الحكومة  تفرضهــا  التي  الصحية 

للحد من انتشار فريوس كورونا املستجد.
ويحتــاج برشــلونة، الــذي خرس أمس 
أمام ريال  الدوري اإلســباين  مواجهته  يف 
بيتيس، للفوز بهذا اللقاء أو انتظار عدم فوز 
بنفيكا  عىل دينامــو كييف، إذ مازالت فرص 
الفريق الربتغايل يف التأهل سانحة، لكن هذا 
يتوقف  عىل تعرث الربســا يف ملعب »أليانز 

أرينا«.

 مجموعة معلقة 

ويحل إشــبيلية ضيفا عىل سالزبور يف  
لقاء يتطلع فيه الفريقــان القتناص بطاقة 

العبور لدور الـ16.
ويف الوقت الذي ال يوجــد فيه خيار أمام  
يكفيه  فإن سالزبور  الفوز،  إشبيلية سوى 
التعادل، ومع ذلك فإن كل يشء ممكن يف هذه  
، إذ  املجموعة، التي يكملها ليل وفولفسبور
أن الفــرق األربعة ما زالت أمامها فرصة  يف 

التأهل.
ويحتاج ليــل متصــدر املجموعة لحصد 
، الذي  نقطة  مــن زيارته إىل فولفســبور
يواجه وضعا مشابها ملوقف إشبيلية حيث ال 

خيار سوى  الفوز.
ويكفي فياريال التعادل مع أتاالنتا  للتأهل 
اإليطايل  الفريق  يحتاج  بينام  النهايئ،  لثمن 
للفــوز، ويف الحالتني إذا حصــل أي  منهام 
عىل بطاقة العبور، ســيبل دور الـ16 ثانيا 
يف الرتتيب، نظرا لضامن مانشسرت  يونايتد 

املركز األول.
والوضع معقد بالنســبة ألتلتيكو مدريد،  
حيــث أن تأهله ال يعتمد عــىل نتائجه فقط 
ويحتاج للفوز عىل ملعــب بورتو وأال يفوز  
ميالن يف »سان ســريو« عىل ليفربول، يف 
الوقت الذي ســيتأهل فيه الفريق  الربتغايل 

إذا فاز.

 الريال واإلنرت 

ويف مواجهة مثرية أخرى بالجولة يستقبل  
ريال مدريد عىل ملعب »ســانتياغو برنابيو« 
إنرت ميالن يف منافســة عىل  املركز األول، 
الذي قد يضمنه رجال املدرب كارلو أنشيلويت، 
إذا تعادلوا فقط، بينــام  يحتاج اإلنرت للفوز 

ليتصدر املجموعة.
وكحال اإلنرت يحتاج تشيليس حامل اللقب  
للفوز عىل زينيت يف سان بطرسرب من أجل 
تصدر مجموعته، حتى ال يعتمد وضعه عىل  

مباراة يوفنتوس وماملو.
علام بأن نادي »الســيدة  العجوز« يحتاج 
لعدم فوز »البلوز«، حتــى يتمكن من تصدر 
مجموعتــه، فيــام  ســينهي زينيــت دور 

املجموعات ثالثا يف كل األحوال.

 مجموعات محسومة 

أما باقــي املجموعات فقد حســمت قبل  
نهاية هذا الدور، حيث تأهل مانشسرت سيتي 
من صدارة املجموعة األوىل وباريس ســان  

جريمان من املركز الثاين.
ويســتقبل اليبزي الــذي يتطلع الحتالل  
الدوري  خــوض  أجل  مــن  الثالث،  املركــز 
األورويب، مانشسرت ســيتي، بينام يستقبل 

باريس سان  جريمان كلوب بروج.
األمــور  كل  الثالثــة  املجموعــة  ويف 
باتت  محســومة، حيث تأهــل أياكس يف 
املركز  مــن  وســبورتن  املجموعة  صدارة 
الثاين وبوروســيا  دورمتوند ذهب للدوري 
املنافسات  األورويب وبات بشيكتاش خارج 

األوروبية.

كّنــا ننتظر انتصارك عىل 
الحياة  مباراة  لتكمل   املرض 
باالميــان والتســليم للقدر 
املكتوب، لكن قلم الله شــاء 
أن يخّط ســطرك  األخري يف 
كتــاب عمرك الــذي مألته 
بالســرية العطــرة والخلق 
الصالح   والعمــل  الحميــد 

واالنجازات الرياضية.
عرفناك يا حــاج محمود 
الطراز  مــن   هّدافاً  حمود، 
الشــاكر و«ســجداتك« يف 
املالعب تشــهد عــىل ذلك، 
متّيزت بسمو أخالقك  ورفعة 

تعاطيك مع الوســط الكروي وعلو كعبك يف 
املالعب، كام برزت نجامً ســاطعاً يف  سامء 

»نجمتك« ويف صفوف رجال األرز. 
متســلحاً  مجتهداً   مدّرباً  أيضاً،  وعرفناك 
بالعلــم والخربة واإلخالص، مــع املنتخبات 
الوطنية ومــع ناديي العهد واإلخاء  ... وعند 
»الســاحليني« الخرب اليقني والحصاد الثمني 

ولو بعد حني. 
برحيلك أيها الطّيــب خرسنا قامة كروية  
كبرية، وقدر الكبار مــن أمثالك، االعتزال يف 

أوج العطــاء، ويعّز علينا أن يكون  الوداع يف 
خّضم بطولة كأس العرب التي كان لك رشف 
املشــاركة فيها بقمي الوطن.   نسأل الله 
أن يتغمدك بواســع رحمته، والعزاء الصادق 
مع جزيل املواســاة القلبية  لعائلتك ولناديك 
جمعاء  الرياضية  وللعائلة  الســاحل  شباب 
ولكل عارفيك ومحّبيك، فإىل  جّنات النعيم إن 

شاء الله.

املهندس هاشم حيدر

رئيس االتحاد اللبناين لكرة القدم

نت لبنان ا  ر ال ال ا

اد الدو هب من مم رئيس اال يدالي ا عاد يتسلم ا امي  ا

لون وبايرن ميوني ها بر من احد موا

مود حمود الراح م

ــي الــزعــبــي ــطــل عــل ــب ــّرم ال ــ ــون كـ ــل ــات ــري ــت ــاد ال ــحـ  اتـ
ــون ــي ــا صــه ــ ــي ــ ــر وم ــاضــ ــ ــدزي ن ــ ــن ــ ــي ــ والـــبـــطـــلـــتـــيـــن ل

هيون رماً  عي م ا عبي ونا رمان ال ليف ي عي و ا

البطل  للرتياتلون  اللبنــاين  االتحاد  كّرم 
عــيل  الزعبي والبطلــة ليندزي نا عىل 
انجازاتهام يف   رياضــة الرتياتلون بحيث 
احتكرا القاب كافة املســابقات التي نظمها 
اقيمت تحــت ارشافه  التــي  او   االتحــاد 
العامل  بطولة  يف  للمشــاركة  ولتأهلهــام 
التي ســتقام العــام  املقبــل يف الواليات 
املتحدة بعــد نتائجهام املميّزة التي حققاها 
يف مســابقة  »الرجــل الفــوالذي » التي 
الفائت  الشــهر  انطاليا)تركيا(  يف  جــرت 
تكرمييني  درعني  ونا  الزعبي  .وتســلّم  
اسامعيل  وسيم  املهندس  االتحاد  رئيس  من 
واألمني العام  الدكتــور أحمد خليفة اللذين 
متنيــا لهام املزيد من التألــق  والنجاح يف 
والخارجية.بدورهام،   املحلية  مســريتهام 
وّجــه الزعبي ونا الشــكر اىل  االتحاد  
اللبناين للرتياتلون بشخ رئيسه املهندس 

العام الدكتور خليفة عىل   اسامعيل واألمني 
هذه البادرة .

كام جرى تكريــم البطلة ميا صهيون)11 
األول يف مسابقة  املركز  احرزت  التي  سنة(  
هوائيــة(  ودراجــات  الدوياتلون)ركــض  
يف فئتهــا العمرية)10-11 ســنة( من بني 
متباريات من مختلف دول العامل  يف املسابقة 
التي اقيمت يف ابــو ظبي)االمارات العربية 
املتحدة( الشــهر الفائت وهي  احدى مراحل 
العامل اضافة اىل كونها احرزت لقب  بطولة 

بطولة لبنان يف فئتها لعام  2021.
وتســلّمت صهيون الــدرع التقديري من 

املهندس  اسامعيل.
وجاء تكريم االتحاد لصهيون كخطوة  يف 
تشــجيع الجيل الواعد والناش ملامرسة هذا 
النــواع من الرياضات التي تحظى بشــعبية  

كبرية.

« ــوب  ــ ت ـــ ــ ــ ال ــق ــة: ل ــاولـ ــطـ ــرة الـ ــ  ك
ــش ــب ــه لـــحـــســـن شـــبـــيـــ ومــــريــــم ال

ا ين والفائ ي مع الفائ وب وب اد  رئيس اال

ين  توي الفائ ال  ي وها وقسيس والهبش  وب وب
ا والفائ

 Clear  trim s.a.r.l»»أقيمت املرحلة النهائّية من بطولــة
Top  التي نظمها االتحــاد اللبناين لكرة الطاولة للمصنفني 
واملصنفــات  الثامنية األوائل  يف نادي املون الســال -عني  
سعاده.فلدى الســيدات، إنتزعت مريم الهبش )األهيل صيدا( 
لقــب البطولة من تاليا عازار  )أنرتانيك بريوت( وفازت عليها 
-2( . وعند الرجال،أحرز اللقب  حسن شبيب )الجنوب تول(  (

.(1- بعد فوزه عىل محمد نور  الهبش )أنرتانيك بريوت( )
ترتيب  السيدات

ويف  الرتتيب النهايئ للسّيدات:
1-   مريم الهبش )األهيل صيدا(

2-   تاليا عازار )أنرتانيك  بريوت( 
-   لوري ياهينيان )هومنتمن بريوت(

- فاطمة الدقدوقي )األهيل الخيام( 
5-   ياسمينة الهبش )األهيل صيدا(

 6- كريستي عريضة )شاريتيه دار النور(
ترتيب  الرجال

ويف  الرتتيب النهايئ للرجال: 
1-   حسن شبيب )الجنوب تول(

2-   سعد الدين الهبش )أنرتانيك بريوت(
-   غالب فح )الريايض غزير(

-   محمد نور الهبش )أنرتانيك بريوت(
 5- باسل حرب )الجنوب تول(

6-أحمد مصطفى حرب )الجيش(
7-   ألكس درزي )هومنتمن بريوت(

- هالل مختار )الفادي األقدس(  
ويف  الختام،ســلّم راعي البطولة الدكتور حيدر بّزي رئيس 

مجلس ادارة 
 رشكة Clear trim s.a.r.lوأعضاء مجلس اإلدارة حسن بّزي  
ويوســف بّزي ورئيس االتحاد اللبنــاين للعبة جورج كوبيل 
الكؤوس وامليدالّيات والجوائز  املالّية عىل الفائزين والفائزات.

أرشف  عىل البطولة رئيس اللّجنة الفنّية فادي قسيس.
ويف  الختام شــكر كوبيل يف كلمة له الدكتور بّزي عىل 
تشجيعه كرة الطاولة ال سّيام أنّه  أحد مزاوليها.                                                                                                            

ــر جــــديــــد يــــجــــرد رونـــــالـــــدو ــ ــري ــ ــق ــ  ت
ــدم ــ ــق ــ ــ هــــــــدا كـــــــرة ال ــ ــق ــ مـــــن ل

ــارات ــ ــ ــي االم ــ فـ ــي  ســـلـــة: الــســوبــر ل
ــ الـــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي ــ ــل ــ دخ

باريا من ا

م كريستيانو  رونالدو، نجم هجوم  حقق الربتغايل املخ
مانشســرت يونايتد اإلنكليزي، إنجازا مذهال بتخطيه حاجز 

الـ00  هدف يف مسريته االحرتافية.
رونالــدو ســجل ثنائية قاد بهــا مانشســرت يونايتد 
الدوري  اإلنكليزي الخميس  -2 يف  للفوز عىل أرســنال 
املايض، لريفع عدد أهدافه الرســمية إىل 01 مع األندية 

واملنتخبات.
وحســب ما ذكرته عــدة مصــادر عىل رأســها  موقع 
»Squawka« املتخصــ يف اإلحصائيات، فإن رونالدو بات 
أول العب يف تاريخ كرة القدم  يســجل 00 هدفا أو أكرث يف 

املباريات الرسمية.
االتحاد الدويل لكرة القدم  »فيفــا« ال يقدم إحصاء دقيقا 
 Rec ألفضل هداف يف التاريخ، وهو ما دفع مؤسسة  تدعى
Sport Soccer  Statistics Foundation أو »RSSF« لجمــع 

بيانات أكرث موثوقية حول هذا املوضوع.
وحسب ما نرشته املؤسسة املذكورة، فإن  رونالدو يأيت يف 
املرتبة الخامسة بقامئة أكرث الالعبني تسجيال يف تاريخ كرة 
القدم،  فيام يحتل األملاين إرفني هيلمشني صدارة تلك القامئة، 

9 هدفا يف 575  مباراة. برصيد 2

اســتكملت بطولة الســوبر لي بكرة  السلة يف االمارات 
العربية املتحدة من تنظيم »ســبورتس مانيا - ديب«  وتحت 
إرشاف مجلــس ديب الريايض  واالتحــاد االمارايت يف كرة 

السلة.
هذه البطولة هي األوىل من نوعها يف  االمارات حيث تجمع 

انية فرق مؤلفة من العبني عرب وأجانب يف االمارات. 
ويف ما ييل نتائج مباريات الــدور ربع نهايئ:  فاز فريق 
Ghost Honey عىل فريق Jedis يف مباراة حامســية  وكان 
أفضل العب يف املبــاراة هيثم الغصني. يف املباراة الثانية فاز 
فريق Swish عىل فريــق Hoopers وكان دوريكا زركوفيتش  
األفضل يف اللقــاء. أما يف املباراة الثالثــة فقد حقق فريق 
 Chalhoub فوزاً ســهالً عىل  حســاب فريق  
Group وكان أفضل العب حســن دندش بتسجيله 65  نقطة. 
 Sportech واختتمت مباريات الدور ربع نهــايئ بفوز فريق
عىل فريق Aramex ونال آرغيل مندوسا  جائزة أفضل العب. 

ويف الدور نصف النهايئ الذي ســيقام  األربعاء   كانون 
االول الجاري، يتواجه  فريقا Ghost Honey و   

.Sportech مع فريق Swish  ومن الجهة الثانية يلعب  فريق
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من سبعة حروف:    االبراج 

عاصمة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  أحمد فتحي 

اخترب معلوماتك

يف  بــــــــلدة  1ـ 
الشـــامل. 

2ـ يخاف ويفزع. 
ـ مــن الحـــــبوب، 

أصل.
ـ مانحا اليشء. 

ترتـــــديه  رداء  5ـ 
املــرأة. 

دولــة  عاصمــة  1ـ 
آسيوية.

2ـ إشتهر مبغامراته يف 
األدغال. 

القــوم  رئيــس  ـ 
ومقدامهم، ضمري منفصل. 

ـ إتّعظ واعتد بـ.
5ـ رفيقة قلم الرصاص. 

شــاعر وصحفي وناقد وكاتب مرصي راحل. كتب يف 

الفقه، والزجل، والشــعر، كام إشتهر يف كتابة كلامت 

األغاين. 

1 حرفا. إذا جمعت:  إسمه مؤلف من 

1+12+6+ - دولة عربية.  +2

11+1+12+6+2 - عاصمة دولة أوروبية.

1+11+ - دولة أمريكية.  +1

+ - عاصمة دولة أمريكية.  +6+9

ن.   - 12+5+2

+7 - شأن وأمر.  +10

9+2 - أكل الطعام. 

1ـ ما إســم املوسيقي األمرييك املشهور الذي لّقب بـ 

املؤلّف املوسيقي األول يف القرن العرشين؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما البحر الذي يُطلق عليه أيضا إسم بحر البنطس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ من هي األديبة املغربية التي لُّقبت بـ خنساء املغرب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إسم الوالية األمريكية التي تعترب األكرب مساحة 

واألقّل سكانا، وُعرفت قدميا بـ بالد الذهب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية دولة ُولد بوذا، ويف أية دولة تويف؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم مؤسس مهرجان كان السيناميئ الدويل ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية سنة انشئت عاصمة باكستان اسالم آباد؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أيــة دولة آســيوية يقع جامع قّوة االســالم 

املشهور بربجه الذي يُعتربمن أجمل األبراج يف العالم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم األديبة املرصية التي هي شــقيقة أديب 

معــروف، وأيضا عّمة ألديبني مشــهورين، وتعترب من 

رائدات النهضة النســائية يف أواخر القرن التاسع عرش. 

وهي نظمت الشعر بالعربية والفارسية والرتكية؟

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

2 متوز( (22 حزيران - 

العذراء

2 أيلول( 2 آب -  )

العقرب

2 ت1-21ت2) )

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

أنت قلق ومرتبك يف هذه الفرتة بسبب مسألة 
معقدة قد يصعب حلها. طّور عالقات الصداقة 

فستجلب لك املتعة والراحة الحقيقية. 

ســوف تصادف أشــخاصا لهم شأن هام 
فتدخلهم يف صلب حياتك العامة، وســيكون 
لهم األثر االيجــايب الجيد يف أمورك الخاصة 

والعائلية. 

ســتصل بســالم اىل هدفك الذي خططت 
لــه منذ مدة طويلة مــن الزمن. وضعك املايل 
يتحسن وتشعر أن أمورك العملية تنّفذ بشكل 

جيد. 

عليــك بالتمهل قليــال، وال تندفع من دون 
أن ترتوى وتتفّحــ األمور بدّقة، ففطنتك،  
وحدســك الذي نادرا ما يخط قد يخط هذه 

املرة. 

عندك ميل لالرساف الزائد هذه الفرتة، وهذا 
قد يوقعك يف متاعب أنت يف غنى عنها. راقب 
ردة فعــل من يحيطون بــك عىل حديثك وكن 

منطقيا.

من األفضل أن تكون اليوم أكرث إيجابية يف 
تعاطيك مع املحيط، وأن تبنعد عن عاملك الخاص 

لتدخل بعض اليشء يف العامل الخارجي.

ال تســمح بتدخل الغري يف  شــؤون حياتك 
الخاصة. ال تخرس شــيئا كسبته بعرق الجبني 

من أجل صغائر وأمور ال قيمة حقيقية لها. 

يجب أن تتأقلــم مع الظروف الحالية ألنها 
خارجة عــن ارادتك. ادرس مشــاعرك بدقة 
متناهية قبل أن تتــورط يف عالقة عاطفية 

جديدة. 

تقــوم بعدة اجتامعات تكــون مفيدة لك، 
ومتكنــك من حلحلــة عدة مســائل عالقة. 
حبيبك الويفّ واللطيف يدعمك ولن يبخل عليك 

باملساعدة. 

قد يشغلك حب الظهور يف هذه اآلونة، األمر 
الذي يقــودك لدفع مصاريف اضافية أنت يف 
غنى عنها. ال تتعب نفسك واخلد اىل الراحة. 

ابحث جيدا فقد تكتشــف ما فاتك من أمور 
هامة حتى اآلن. وّجه انتباهك اىل األعامل التي 
بدأتها وقــم بإكاملها مبهارة، وال تفقد الثقة 

بنفسك. 

تعيش هذه الفرتة أجمل أيام الُحّب والغرام. 
إبتسامتك جميلة ومرشقة، وسحرك ينعكس 
عىل اآلخرين. صديق قديم قد يظهر مجددا يف 

حياتك.

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

2 آب( 2 متوز -  )

امليزان

2 أيلول - 22 ت1) )

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

األرز

بريوت

بوردو

برا

بعلبك

برلني

تيستا با

باكستان

ليفيا بو

بنغالدش

توغو

ترانسيك

تريانا

نية ثا

ثياب

ثور

جدة

حصة

حامس

خربة

دبلن

ذهب

راديو

زند

نشيز سا

سورينام

سواح

شعب

صحف

صداقة
عقيد

فلوريدا
ا فنلند
فرنسا

قرين
قمة

كمبوديا
غن بنها كو

لويزيانا

لقامن
موضوع

ميام
يارون
يورو.

الحل السابق

الحل السابق

   ايرلندا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U DO K U

1ـ فيلم قمر الليل. 

2ـ املطربة فتحية أحمد.

ـ أغنية يا مسهرين.

ـ مطار ليوناردو دافنيش.

5ـ ُجزر مالديف.

6ـ بالقرب من رافينا. 

7ـ يف بوليفيا.

ـ يف املغرب ـ طنجة.

9ـ ُجزر فيجي.  

1ـ ارواد. 

2ـ عازور. 

ـ يس، يد. 

ـ الدنا. 

5ـ دينار. 

1ـ أعياد. 

2ـ راسيل. 

ـ وز، دن. 

ـ أوينا.

5ـ دردار. 

الثلثاء 7 كانون األول 2021

1ـ سيفار، إسم، منري
2ـ نرصي شمس الدين

، الدين ّ ـ دري، ال
ـ عاند، نسيم، لش

5ـ يل، حبيـــب الســعد، 
حبس

، أوروبا 6ـ لوكسمبور
7ـ آجـــر، ليــل، ضامن، 

أوسلو

ـ يتقن، يورو، املنفى
9ـ جامد، اآلن، هاوي، نت
10ـ نّب، رم، هن، نارا، ما

11ـ توفيــــق توفيــق، 
قفار، جر

وديــع،  يانســون،  12ـ 
قيتويل

1ـ نبــه، لجـــني، بيته، 
بدين

1ـ سند، األرجنتني
2ـ يرصع، وج، أبواب

ـ فريال كريم، فّنه
ـ أي، نيس، تدريس

5ـ رشاد، ملق، مقول
6ـ مل، حّبينا، تنّج

7ـ إستنبول، لهو
ـ سان سري، يأنفون

9ـ مل، يبغضون، يد

10ـ داما، آر، نقيب
11ـ نيل، الموها، عّي

12ـ مندلسون، أرق
1ـ يشعر، أوافقه

1ـ ركن، دوايل، أي
15ـ بوم، مرتّب

16ـ حاسننا، ود
17ـ لفت، جيّل

1ـ سلوى، قرين

1ـ زعيــم ومجاهد مرصي 
سحب.  راحل، 

هولنــدا،  يف  مدينــة  2ـ 
اسباين.  ارخبيل 

ـ من الطيور، من األلوان، 
منزل. 

الفراعنة،  آلهة  كبار  ـ من 
من  البحر،  وتحــرّك  إضطرب 

إنكلرتا.  ملوك 
أوثان  الحائط، من  أدعم  5ـ 

األرض. الجاهلية، تدس يف 
لحقوا  املــكان،  قصــد  6ـ 

سّنور.  اليشء، 
يرســلون  يلثمــُه،  7ـ 

ويبعثون. 
فعل. يجّرب  تحّبهم،  ـ 

ن. 9ـ أضجر، سحاب م

10ـ شــح، أخربتــه بخرب 
من. إقرتبُت  مفرح، 

11ـ بركة، يف الفم، نهر يف 
يطاليا. إ

أوروبيــة،  عاصمــة  12ـ 
قرأ. قنوط، 

يزعم. 1ـ سئم، مدخل، 
راحلة،  مرصية  فنانة  1ـ 

معروف. حيوان 
عاصمــة  خصــب،  15ـ 

عربية.
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ــــــــرو الســــــــعودية و»ازدواجيــــــــة« فرنســــــــّية حيــــــــال حــــــــزب اللــــــــه!  ــــــــزام ال ــــــــكي بقــــــــدرة لبنــــــــان الت ت

ّفة سرائيليا« في ال هاد فتى فلسطيني بعد دهسه جنديا » است

ــه ــراضــ ــ ــدة أع ــ ــ يـــقـــّلـــلـــون مــــن ش أمـــيـــركـــيـــون  } خــــبــــراء  لـــــ  دولـــــــة  ــل   ــصــ ــ ي »أومـــــيـــــكـــــرون« 

ــ الــيــمــيــنــي  ــرشــ ــ ــة... ا ــيـ ــنـ ــرات أمـ يـ ــ ــحـ ــرات وتـ ــاجـ ـ ــ مـ
ــار بــــ »اســـــتـــــرداد« فــرنــســا ــ ــص ــ ــّر زيـــمـــور يــعــد أن ــطـ ــتـ ـ ا
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

 »ازدواجية« باريس؟ 

وفيــام بدا ان الريــاض نجحت يف جر باريس اىل »ملعبها« 
عرب تبني موقف متطرف من حزب الله يف البيان املشرتك الذي 
تال القمة، اال ان باريس حرصت بعد ساعات عىل انتهاء زيارة 
الرئيس الفرنيس اىل السعودية، عىل ارسال »رسائل« تطمينية 
اىل حزب الله، عرب القنوات املعتادة، للتاكيد ان املوقف الفرنيس 
ال يزال عىل حاله يف مقاربة امللف اللبناين، وال توجد اي رغبة 

يف تأزيم العالقات مع الحزب. 

ووفقا ملصادر مطلعة، فان الفرنسيني ميارسون »ازدواجية« 
دبلوماسية ال تليق مبوقع فرنسا كدولة محورية يف املنطقة، 
واملوافقــة عىل بيان كتبه الســعوديون دون مراعاة »الحياد« 
الفرنيس عىل الســاحة اللبنانية، ميثل انتهازية مكشوفة لن 
تعزز املوقع الفرنيس بل ســتضعفه، بعدما باتت السياســة 
الفرنســية الخارجية اسرية املعركة االنتخابية الرئاسية، وهذا 
يعني حكام ان الدبلوماسية الفرنسية ستكون »مشلولة« يف 
الفــرتة املقبلة، وال ميكن الي مســؤول لبناين التعويل عليها 

لتحقيق مكاسب شخصية او عامة! 

 »تهميش« فرنيس »للرئاسة«! 
ويف هــذا الســياق، تتوقف مصادر وزاريــة امام«الفول« 
الكبري الذي ارتكبه الرئيس الفرنيس من خالل قبوله بتهميش 
بة  السعوديني للرئيس ميشال عون، واشارت اىل انه وجه »
قاســية« للمركز املسيحي االول يف الرشق، ومل يلتفت اىل ان 
املوضوع ال عالقة له بشخ الرئيس وامنا باملوقع الذي طاملا 
رغب الســعوديني بان يكون اما مســتتبعا، او مهمشــا اذا ما 
عارض سياســاتهم، وهم سبق وضغطوا يف الطائف لتقلي 

صالحياته. 

 »ازدواجية« يف بعبدا ايضا...! 
وفيام اطلع ميقايت رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
عىل تفاصيل االتصال الذي تلقاه يوم السبت املايض من الرئيس 
ماكرون وبن ســلامن خالل اجتامعهام يف جدة والنقاط التي 
تــم البحث فيها، اثار تأجيل االتصال املفرتض من قبل ماكرون 
يوم االحد بالرئيس عون، »اســتياء« بعبــدا، وعىل الرغم من 
محاولة مصادر القرص الجمهــوري تعميم اجواء »تربيرية« 
لتاجيل االتصال وربطه بعدم انتهاء الرئاســة الفرنســية من 
بلــورة »خارطة طريق« ســبق وتحدث عنهــا ماكرون، اال ان 
زوار الرئيس اشــاروا اىل وجود مالمح »انزعاج« لدى عون من 
املوقف الفرنيس غري »املنســق« مــع الحد االدىن من اللياقات 
الدبلوماسية والشــخصية، خصوصا ان ما جرى ترسيبه من  
معلومات عىل هامش القمة الســعودية - الفرنســية يشري 
احــة اىل ان الرياض ال ترغــب يف اي انفتاح عىل الرئيس 
عون وترغب يف »تحييده« حتى تنتهي واليته الرئاســية، وهو 

ما يبدو ان الفرنسيني وافقوا عليه دون »تردد«. 

 عدم االفراط بالتفاؤل«
يف هــذا الوقت، نصحت مصادر سياســية بارزة اىل عدم 
االفــراط يف التفــاؤل، فحتى االن مل تظهــر الرياض رغبتها 
باالقدام عىل اي خطوة ايجابية تجاه لبنان، وحدود اي انفتاح 
ســيكون محدودا ولن يتم عرب الجهات الرســمية، اما اذا كان 
السعوديون ينتظرون التزام الحكومة اللبنانية »بحرص السالح 
16 و1701،  بيد الرشعية اللبنانية وتطبيق القرارات 1559 و0
فهم ســينتظرون طويــال، الن تحقيق هذه »الرشوط« صعب 

التحقيق، وال قدرة الحد يف الداخل والخارج عىل فرضه. 

  حزب الله : ال نوايا صادقة 
ويف هذا السياق، اكد حزب الله ان البيان الفرنيس  السعودي 
ال يشتم منه نوايا صادقة لحل األزمة مع لبنان، وبحسب النائب 
انــور جمعة متت التضحية بالوزير جــورج قرداحي الرضاء 
الرئيــس الفرنيس أميانويل ماكرون الــذي أتم صفقات عىل 
حساب لبنان وحساب احرتام  العاملني يف اململكة وأستعاملهم 
ســيفا مصلتا فوق رؤوس اللبنانيني، ما بدا واضحا ان املطلوب 
تركيع لبنان وشعبه الرافض عرب التاريخ لالستسالم والذل«. 

 لوفيغارو »تشكك« 
ويف الســياق نفســه، وتحت عنوان: »فرنسا والسعودية 
إىل جانب لبنان«، شــككت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية ان 
يكون ماكرون نجح يف إقناع ويل العهد الســعودي محمد بن 
سلامن، بالعودة ملساعدة لبنان الذي ال يتوقف عن الغرق؟ حسب 
تعبريها، ونقلت عن مسؤول لبناين خشيته أن تكون املساعدة 
السعودية إنسانية فقط. وهذا لن يسمح ذلك مبعالجة الجذور 
السياســية لألزمة اللبنانية. وبعدمــا اكدت الصحيفة رفض 
السعودية مقرتحاً فرنســياً بدعوة رئيس الوزراء ميقايت إىل 
لقاء ثاليث مع ماكرون وبن ســلامن. شــككت بنجاح املبادرة 
الفرنســية بدفع الرياض للم قدما نحو تسوية األزمة مع 
لبنان، وقالت »ان السعودية الداعم التاريخي للطائفة السنية، 
التي يعود إليها منصب رئيس الوزراء يف لبنان، تكرر منذ أكرث 
من عام أنها مل تعد تريد املســاعدة سياسياً ومالياً لبلد يسيطر 
عليه حزب الله الشــيعي. ؟! لكن هذا اإلنجاز الخجول، بحسب 
»لوفيغارو«  سمح إلميانويل ماكرون باسكات املنتقدين بشأن 
لقائه مبحمد بن سلامن، الذي بحسب وكالة املخابرات املركزية، 

 .201 »صادق« عىل اغتيال الصحايف جامل خاشقجي يف 

  »الرشوط« السعودية ؟ 
 يف هذا الوقت، اكدت مصادر دبلوماســية ان الســعوديني 
يرصون عىل ان »الكرة« يف »امللعب« اللبناين الذي عليه االستفادة 
من »النافذة« التي فتحت الستعادة ثقة  دول الخليج، وذلك عرب 
التزام عميل بسياسة النأي بالنفس، وعدم التدخل يف النزاعات 
الدائــرة يف املنطقة. اما الرئيس ميقايت فلن تفتح له »االبواب« 
السعودية« اال اذا التزم بتعهداته »فعال« ال »قوال« من خالل اثبات 
ان حكومته ال يديرها حزب الله، وعليه تطبيق »خارطة الطريق« 
التي تبلورت يف البيان السعودي- الفرنيس املشرتك، ووضع آلية 

عمل واضحة لتطبيقها، وعدا ذلك لن يكون مقبوال من السعودية. 

 »حساسية« ميقايت ! 
يف املقابــل، بــات رئيــس الحكومة نجيــب ميقايت اكرث 
»حساسية« تجاه اي خطوة يرى فيها عرقلة للعمل الحكومي، 
وبــات يعترب االمر شــخصيا، النــه يرى فيهــا حرمانه من 
استثامراالتصال الذي تلقاه من الرئيس ماكرون واألمري محمد 
ورة تأمني شبكة أمان سياسية  بن سلامن، وهو يتحدث عن 
لالستفادة من الفرصة املواتية لتصحيح العالقات، وهو اقرتح 
عىل الفرنسيني ابال السعوديني بانشاء لجنة مشرتكة ملتابعة 
البحث يف تطبيع العالقات، لكن ال رد سعودي حتى يوم امس. 

 »تسوية« حكومية وشيكة؟ 
يف هذا الوقت، يســتعجل ميقايت ايجاد املخارج املناســبة 
لوقف تعطيل جلســات مجلس الــوزراء، ومع عدم وجود اي 
تحركات جدية ملعالجة األسباب التي كانت وراء مقاطعة وزراء 
»الثنايئ الشــيعي«، روجت مصــادر رئيس الحكومة باالمس 
اجواء ايجابية تتحدث عن تســوية »وشــيكة« تسمح بعودة 

الحكومة لالجتامع من جديد؟! 

 خيارات حاسمة  
ووفقا لتلك االوساط، ينرصف ميقايت اآلن اىل تجهيز امللفات 
وتحضريهــا خصوصا املتعلق منهــا باملفاوضات مع صندوق 
النقد الدويل التي تستوجب أنعقاد مجلس الوزراء القرار خطة 
التعايف التي سيتم التفاوض عىل اساسها مع الصندوق وليضع 
عندها الجميع امام مســؤولياتهم ويحدد موقفه وخياره من 
االســتمرار يف املهام الصعبة امللقاة عىل كاهله والقدرة عىل 
تحقيق مصلحة الوطن واملواطنني ومن االنسحاب وترك االمور 

لسواه من الطامحني واملعرقلني.؟! 

 »لهجة حادة«  
ويف هذا السياق، ترأس ميقايت اجتامعا موسعا ضم وزراء 
الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية 
عبداللــه بــو حبيب، الزراعة عباس الحاج حســن والصناعة 
جورج بوشكيان، املدير العام للجامرك رميون خوري، الهيئات 
االقتصادية برئاسة محمد شقري، وإتحاد مجالس رجال األعامل 
اللبنانية - الخليجية. وقد خرج رئيس الحكومة عن »طوره« يف 
اللقاء وقال بلهجة »حادة« ان الســعودية ودول الخليج ضاقت 

ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ.!  

  »سقوط« الكابيتال كونرتول 
يف هذا الوقت، مل مير قانون »الكابيتال كونرتول« يف الجلسة 
املشــرتكة للجنتي املال واملوازنــة واإلدارة والعدل يف مجلس 
النــواب، هذا القانون الذي بات »لزوم ما اليلزم« االن، بعدما تم 
تهريب املليارات اىل خارج البالد بعد حصول االنهيار، سيخضع 
للمزيد من عمليات  االخذ والرد، وســيكون مادة للمزايدات مع 
اقــرتاب االنتخابات من خالل ادعاء حرص الكتل النيابية عىل 
امــوال املودعني، ولهذا اصطفــت الكتل النيابية »صفا« واحدا 

لرفضه باالمس، بعدما جرى اســتعراض الكثري من املالحظات 
الجوهرية عليه. هذا الســيناريو اثار »غضب« رئيس الحكومة 
نجيب ميقايت الذي اعتربت مصادره ان ما جرى خيانة من قبل 
رشكاء الحكومــة، »ومزايدات« انتخابية اضاعت فرصة مترير 
ب الثقة  القانون، وال ميت بصلــة اىل حامية املودعني، وي
بالحكومة بعدما تعهد شــخصيا بتمريره امام ممثيل صندوق 
النقد الدويل. ويف هذا السياق، يبدو رئيس الحكومة »مستاء« 
من رشكائه يف الحكومة، تيار املســتقبل، وحركة امل، وحزب 

الله، الذين رضخوا برايه »للشعبوية«. 

 »ثغرات« يف القانون  
وفيام اكد رئيس مجلس النواب ان االولوية لحقوق املودعني، 
اكدت مصادر نيابية، ان النســخة التي »هندســها« مستشار 
رئيس الحكومة النائب نقوال نحاس، ال ميكن ان متر، وتحتاج 
ة مالحظات كثــرية ومنها حرص  اىل تعديــالت كبــرية، و
الســحوبات باللرية، وكذلك املادة الثامنة التي »يشــتم« منها 
محاولة حاميــة املصارف من الدعــاوى املحلية والخارجية 
املرفوعة ضّدها من املودعني. وكذلك إضافة وزارة املال كرشيك 
يف الصالحيات االستنســابية املعطاة ملرصف لبنان يف كل ما 
يتعلــق بتطبيق املرشوع، يف املقابــل ال تتضمن تعديالت يف 
موجبات املرشوع املتصلة بإبراز موافقة صندوق النقد عليها. 
ومن غري الواضح إذا كانت حســابات املصارف وودائعها لدى 
مرصف لبنان مشــمولة بهذا القانون، حيث يفرتض أن تحظر 
تحاويل الحســابات والتحاويل إىل الخارج وسحوبات األوراق 
املالية، ويحرص القانون صالحية وضع الرشوط  والحدود عىل 
سحوبات اللرية اللبنانية بقرار من املجلس املركزي يف مرصف 
لبنان مبوافقة وزيــر املالية، بينام يفرتض أن تحدد الرشوط 
والحدود املذكورة مبوجب مرســوم يف مجلس الوزراء كونها 
تتعلق بحقوق أساسية للعمالء ومتّس مبدخراتهم، ونظراً إىل 

الخلل الجسيم يف أداء املرصف املركزي. 

 ملاذا تستعجل الحكومة؟ 
وفيام يستعجل فريق العمل الحكومي الذي عمل عىل اقرتاح 
القانون بصيغته الحالية، الرضاء صندوق النقد الذي يصل وفده 
اىل بــريوت اليوم، ولوجود معلومــات عن صدور أحكام بحق 
مصارف لبنانية أمام محاكم أوروبية خالل األسبوعني املقبلني، 
رفض رئيس لجنة املال النائب ابراهيم كنعان االستعجال يف مترير 
القانون وقال بعد الجلسة »إّن القانون استجّد من خارج السياق 
النيايب والنظامي، والذي كاد يكرّس االستنسابية من جديد عىل 
حساب حقوق املودعني«، ودعا مرصف لبنان والحكومة أن يلتزما 

بإحالة القانون إىل املجلس النيايب ضمن خطة واضحة. 

 املجلس الدستوري 
عىل صعيد آخر، عقد املجلس الدســتوري جلسته املفتوحة 
مكتملة النصاب يف مقر املجلس الدســتوري امس، للبحث يف 
ما توصل له املقرر يف الطعن املقدم من »التيار الوطني الحر« 
حــول التعديالت عىل قانون االنتخابات. وحّدد الخميس املقبل 

موعًدا ملتابعة درس تقرير املقّرر. 

جنديا آخر قام بإطالق النار عىل سائق السيارة«.
وقال نضال يونس )والد الشــهيد( الــذي ينحدر من مدينة 
نابلــس، إن قوات جيــش االحتالل اقتحمت منزله ، وعندما مل 
يجــده هناك طلب منه أن يأيت للمنزل فأخربه أنه خرج للبحث 

عن ابنه الذي أخذ سيارته من دون علمه ومل يعرث عليه.
أضاف يونس أنه طلب من »الضابط اإلرسائييل« الذي اتصل 
به أن يخربه عن حال ابنه، وإذا إن كان قد استشهد أو ال؟ فرفض 
الضابط وقال له إن ابنه لديه، وإن عليه الحضور للمنزل أو ملركز 

التحقيق يف معسكر حوارة )جنوب نابلس(.

 إشادة بالعملّية
أشادت حركة املقاومة اإلسالمية )حامس( بعملية الدهس 
يف طولكرم، وقال الناطق باســم الحركة حازم قاسم »إن هذه 
العملية دليل عىل اســتمرار وتصاعد الفعل املقاوم ضد قوات 
االحتالل«، مشــريا »إىل أن هذه العمليــات تؤكد مجددا أنه ال 
مجال ألن يشــعر االحتالل يف الضفة والقدس باألمن ما دام 

يواصل عدوانه عىل الشعب الفلسطيني«.
كام باركت حركة الجهاد اإلسالمي العملية، ودعت يف بيان 
»إىل تصعيــد العمل املقاوم ضد قوات االحتالل اإلرسائييل يف 
كل مكان عىل أرض فلسطني«، مضيفة »أن العلمية رد طبيعي 
ومرشوع عىل إعدام االحتالل الشهيد محمد سليمة يف القدس 

املحتلة، وعىل االقتحامات اليومية لألماكن املقدسة.«

7 وحدة استيطانية  إقامة 

يف القدس املحتلة 
ويف إطــار تنفيذ مخططاتها العدوانيــة التهويدية تصّعد 
قوات االحتالل عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيني يف 
الضفة الغربية، وخاصة مبدينة القدس املحتلة، يف ظل تجاهل 
املجتمع الدويل املطالبات الفلســطينية بالتدخل العاجل لوقف 
عمليات الهدم التي تؤدي إىل تهجري الفلسطينيني وترشيدهم 

2 الذي يطالب االحتالل  ورة تطبيق القــرار األممي  وب
بالوقف الفوري لالستيطان.

فقد أعلنت ســلطات االحتالل اإلرسائيــيل أمس، مخططاً 
7 وحدة استيطانية يف بلدة بيت صفافا  اســتيطانياً إلقامة 
جنــوب رشق مدينة القدس املحتلــة. وذكرت وكالة »وفا« أن 
البؤرة االســتيطانية الجديدة تهدد باالستيالء عىل  دومناً 

من أرايض الفلسطينيني يف البلدة.
اىل ذلــك، هدمت قوات االحتــالل اإلرسائييل، منزالً بقرية 
ارفاعيــة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. وذكرت وكالة 
»وفا« أن قوات االحتــالل اقتحمت القرية بعدد من الجرافات 
وهدمت منزال. كام أجربت سلطات االحتالل اإلرسائييل مساء، 
فلســطينياً عىل هدم منزله يف مدينة القدس املحتلة. وذكرت 
وكالة »معا« أن قوات االحتالل أجربت الفلســطيني عىل هدم 

منزله يف بلدة سلوان بالقدس، ورشدت قاطنيه.

 الخارجية الفلسطينية 
عــىل صعيد آخر، دعا وزير الخارجية الفلســطيني رياض 
املالــيك املحكمــة الجنائيــة الدوليــة إىل اإلرساع يف البدء 
بالتحقيق يف جرائم قوات االحتالل ومستوطنيه بحق الشعب 

الفلسطيني تحقيقاً للعدالة الدولية.
ويف كلمتــه خالل مشــاركته عرب تقنيــة »الفيديو« يف 
اجتامعــات جمعيــة الدول األعضاء يف املحكمــة الجنائية 
الدوليــة التي انطلقــت أعاملها امس يف الهاي، قال املاليك: 
»إن علينــا كدول أعضاء يف املحكمة مواصلة عملنا ملعارضة 
الجهــود الرامية إىل تقويض عملها واســتقالليتها من قبل 
الــدول غري األطراف فيهــا أو أولئك الذيــن يتعاونون معها 
والرد عليهم بإدانة قوية وتدابري فعالة وال ســيام بعد مرور 
ســت ســنوات عىل بدء املحكمة بالفح األويل للحالة يف 
فلســطني«، مؤكدا »أن دولة فلسطني ستستمر يف مساعيها 
القانونيــة والدبلوماســية بهدف توفــري العدالة والحامية 

لضحايا االحتالل.«
اشارة اىل ان اجتامعات الجمعية العامة للمحكمة الجنائية 

الدولية تستمر حتى الـ 11  من شهر كانون األول الجاري.

ويف بريطانيــا، أعلنت وزارة الصحة أن عدد حاالت اإلصابة 
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يف حني، أعلنت الســلطات الصحية الروســية تسجيل أول 
إصابتني باملتحور لروسيني قدما من جنوب أفريقيا.

 فرض املزيد من القيود 
ويف ظل اســتمرار انتشار فريوس كورونا، تواصل دول عدة 
فرض املزيد من القيود للحد من تفشــيه. لكن آالف البلجيكيني 

تظاهروا يف العاصمة بروكسل رفضا لتلك اإلجراءات.
املظاهرة هي الثانية خالل أســبوعني، وعرّب فيها املحتجون 
عن رفضهم إللزامية شــهادات اللقاح وإغالق املطاعم واملحال 
التجاريــة يف وقت مبكر.وشــهدت املظاهــرات أعامل عنف 
واحتكاكات مع قوات الرشطة، التي اســتخدمت خراطيم املياه 

وقنابل الغاز املدمع لتفريق املتظاهرين.

ب ثلث الواليات األمريكية   أوميكرون ي
أما يف الواليات املتحدة، فيؤكد املسؤولون عن القطاع الصحي 

رصد املتحور أوميكرون يف نحو ثلث الواليات األمريكية.
ووفقا ملديرة مراكز الســيطرة عىل األمراض والوقاية منها 
روشيل ويلينيس، فقد سجلت إصابات باملتحور الجديد يف 15 
والية أمريكية عىل األقل مضيفة »أنه لدينا يف الوقت الراهن 
نحو مئة ألف إصابة يومية بفريوس كورونا، 99 منها تقريبا 

.(Delta( »هي حاالت لإلصابة مبتحور »دلتا
بــدوره، دعا أنتــوين فاوتيش كبري املستشــارين الطبيني 
للرئيس األمــرييك إىل اإلقبال عىل تلقي الجرعات املعززة من 
أجــل مواجهة املتحور أوميكــرون«، مضيفا »إن أوميكرون ال 
يتســبب يف املرض الشــديد حتى اآلن، لكنه رأى أنه من املبكر 

تقديم إجابة قطعية بشأن خصائصه وتأثرياته«.

 جنوب أفريقيا تجهز مستشفياتها 
من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سرييل رامافوزا، أمس 
»إن بالده تجهز مستشــفياتها الستقبال املزيد من املر يف 
الوقت الذي تدفع فيه ســاللة أوميكرون من فريوس كورونا 

البالد إىل موجة رابعة من انتشار فريوس كورونا.«
وقــال رامافوزا يف نرشة إعالمية أســبوعية إن أوميكرون 
يهيمــن فيام يبدو عىل الحاالت الجديدة يف أغلب أقاليم البالد 

التسعة، وحث الشعب عىل تلقي اللقاحات املضادة لكورونا.
ويتســابق العلامء يف جنوب أفريقيا ودول أخرى ملعرفة ما 
إذا كان أوميكرون أرسع انتشــارا أو يسبب حاالت إصابة أكرث 
شدة أو أكرث مقاومة للقاحات املوجودة من السالالت السابقة.
لكن روايات أطباء وخرباء يف جنوب أفريقيا جاءت مطمئنة 

وتفيد بأن أغلب الحاالت حتى اآلن إصاباتها معتدلة.

 عرشات اإلصابات يف آسيا 
ويف قارة آسيا، قال مسؤولون يف وزارة الصحة الهندية، إن 
حاالت اإلصابة بالساللة أوميكرون ارتفعت إىل 21 يف مطلع 
األســبوع، وإنه يتعني عىل املواطنني التعجيل بحصولهم عىل 

التطعيم.
ويف كوريا الجنوبية، شّدد رئيس الوزراء تشون  كيون 
عىل أن بالده ســرتكز عىل احتــواء املتحور أوميكرون الجديد 

حتى نهاية هذا العام.
أما الوكالة الكورية للسيطرة عىل األمراض والوقاية فأعلنت 
2 شخصا بأوميكرون، بالتوازي مع بدء فرض إجراءات  إصابة 

مشددة للتباعد االجتامعي.
ويف تايلند، أعلن مســؤول صحي رفيع عن رصد أول إصابة 

محتملة بالساللة أوميكرون

 خبرية لقاحات تحذر من األسوء 
ويف الســياق، قالت واحدة مــن الخرباء الذين ابتكروا لقاح 
( إن الجوائح  - »أكسفورد-أسرتازينيكا« )
املقبلــة قد تزهق أعدادا أكرب مــن األرواح من جائحة كورونا، 

وطالبت بعدم تبديد الدروس املستفادة من الجائحة الحالية.
« )BBC( عن  ونقلــت هيئة اإلذاعة الربيطانية »يب يب 
ة تلفزيونية »هذه املرة لن تكون  سارة جيلربت قولها يف محا
األخرية التي يهدد فيها فريوس أرواحنا وأرزاقنا. والحق أن املرة 
املقبلة قد تكون أســوأ. فقد تكــون أكرث نرشا للعدوى أو أكرث 

إزهاقا لألرواح أو كليهام«.
وقالت جيلربت أستاذة اللقاحات بجامعة أكسفورد إنه يتعني 
عىل العامل أن يتأكد من استعداده بشكل أفضل للمرة القادمة.

ويقول خــرباء الصحة إن الجهــود املبذولة إلنهاء جائحة 
كورونا كانت متفاوتة ومتفرقة واتسمت بقدرة محدودة عىل 
الحصــول عىل اللقاحات يف الــدول ذات الدخل املنخفض يف 
الوقت الذي يحصل فيه األصحاء األثرياء يف الدول الغنية عىل 

جرعات إضافية منشطة.

وهتــف أنصاره »نحن يف بلدنــا«. وأردف اريك زمور الذي 
دين مرتني بالتحريض عىل الكراهية العنرصية »ســمعتم أنني 
فايش وعنرصي وكاره للنساء«، معتربا أنه شخصية تالحقها 

»مجموعة من السياسيني والصحافيني والجهاديني«.
املرشح الذي اختار لحملته شعار »املستحيل ليس فرنسيا«، 
وهي عبارة منســوبة إىل نابليون، والذي أطلق حزبه رسميا 
األحد وسامه »االسرتداد«، صعد عىل املنصة عىل وقع موسيقى 

احتفالية بعد تأخري ألكرث من ساعة.

 تدافع... وصفارات استهجان 
عند وصول املرشــح، حدثت عمليات تدافع كبرية يف قاعة 
»مركز معارض فيلبينت« يف بلدة شــعبية تحمل االسم نفسه 
شامل باريس. وأفاد مراسلو وكالة »فرانس برس«، أن نشطاء 
مــن منظمة »اس او اس راســيزم« الذين نظموا تظاهرة كان 
يفرتض أن تكون »غري عنيفة«، تعرضوا لهجوم من مشــاركني 

يف االجتامع، وأصيب اثنان منهم عىل األقل بجروح دامية. 
وقبل دخوله، تم إطالق صافرات اســتهجان لصحافيني من 
برنامــج تلفزيوين معروف بنربته الســاخرة الالذعة، ونقلهم 
مسؤولو األمن إىل مكان آمن.  من جهته، زعم فريق املرشح أن 
األخري أصيب يف معصمه بعد أن أمسكه شخ قبل صعوده إىل 

املرسح مبارشة، مضيفا »أنه يجري النظر يف تقديم شكوى«.
وانتــرش عنا أمن عىل أطراف مكان التجّمع، فيام احتج 

نحو مئة معارض لزمور ضد »العنرصية« و«رهاب املثلية«. 
ويف وقت ســابق، نظمت تظاهرة يف باريس ضد مرشــح 
، وفق الرشطة،  اليمني املتطرف شــارك فيها نحو 2200 شخ
و10 آالف وفــق املنظمــني )حــوايل خمســني نقابة وحزبا 
ومنظمة(. وكان زمور شخصية إعالمية، قبل أن يعلن الثالثاء 
ترشــحه للرئاسيات بعد أشهر من التخمني والغموض، مؤكدا 

رغبته يف »إنقاذ فرنسا«.

 »االستبدال العظيم » 
وكان أعلن يوم األحد أمــام أنصاره رفضه لتوصيف »اليمني 
املتطرف«، ووعد بإنهاء الهجرة وإلغاء حق مل شمل األرس واللجوء 
إىل طرد املهاجرين غري النظاميني وإلغاء املساعدات االجتامعية 
والطبية لألجانب غري األوروبيني، وهي تعهدات ألهبت حامسة 
.  كام دعا زمور املسلمني إىل »االندماج«، وتعهد  الجمهور الحا
أن يطرح كل هذه التدابري عىل »الشــعب الفرنيس« لالستفتاء، 

وقال »بقاؤنا ال يخضع لحسن نية القضاة األوروبيني«. 

 دعم السرتات الصفراء 
وانعقد اجتامع فيلبينت بعد خمسة أيام من إعالن اريك زمور 
ترشحه، حيث أراد زمور أن يثبت أنه يستطيع التحول من ناقد 
تلفزيوين إىل مرشــح له حظوظ، ومــن املرجح أن ينهل من 
أصوات ناخبي اليمني بقيادة فالريي بيكريس، واليمني املتطرف 

بزعامة مارين لوبن.
وكان زمــور، املثــري للجدل، قــد حقق صعــودا بارزا يف 
استطالعات الرأي منذ بداية العام، حتى أنه تجاوز مارين لوبن 
التي بلغت الدورة الثانية يف االنتخابات الرئاســية األخرية عام 

2017 قبل ان تخرس أمام الرئيس الحايل إميانويل ماكرون. 
لكن، وبحسب مراقبني، فإن شعبيته والدعم الذي لقيه بدأ يرتاجع 
مع انزالقه يف االستفزازات.  ومن بني داعميه، ح التجمع قادة 

حزبني صغريين قوميني ومن اليمني الكاثولييك التقليدي. 
وانتقــد، بول ماري كوتو، املتحدث الســابق باســم مارين 
لوبن وصديق إريك زمور، سفارة الواليات املتحدة التي نصحت 

رعاياها بتجنب املنطقة املحيطة باالجتامع ألسباب أمنية.
ت جاكلني مورو، وهي شــخصية بارزة يف حركة  كام ح
201 و2019 يف  »السرتات الصفراء« التي هزت فرنسا عامي 
والية إميانويل ماكرون، وأعلنت دعمها لزمور نيابة عن »الناس 

العاديني ضحايا العوملة«.

شارل ايوب رئي التحرير العام
نـائـــ رئــي التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــ التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

0 117 5 - 05 92 هاتف : 1-2- 0

05 92 77 فاكس : 

05 92 776-92 76 -92 767-92 االعالنات : 770

05 92 فاكس : 771
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