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ن تحقيقاتــــــــه بعــــــــد شــــــــهر مــــــــن التوقــــــــ القســــــــري واملعركــــــــة املقبلــــــــة فــــــــي »التمييــــــــز« البيطــــــــار يســــــــت
! ــ ــ ــ ــ ــاء دورك ــ ــ ــ ــا و ــ ــ ــ ــا علين ــ ــ ــ ــا بم ــ ــ ــ ــان: قمن ــ ــ ــ ــ لبن ــ ــ ــ ــي ملع ــ ــ ــ ــرة ف ــ ــ ــ ــي الك ــ ــ ــ ــ ترم ــ ــ ــ باري
هــــــــ ولــــــــن يعــــــــود ــــــــرول  ــــــــال كونت تمــــــــ الدولــــــــي... والكابيت هــــــــذ هــــــــي امللفــــــــات التــــــــي تقلــــــــق امل
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1 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة »كورونـــــــــــا«: 
ديـــــــــــدة  صابـــــــــــات   1 و

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1707 
إصابــات جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل 

لإلصابات 681332«. 
وأوضحت الوزارة أنه، »تم تسجيل 1678 إصابة محلية 
و29 وافدة«، مشــرية اىل أنه »تم تسجيل 10 حاالت وفاة 

جديدة، وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 8795«.

 منتخ لبنان يفوز عل السودان
أنهــى املنتخب اللبناين مشــواره يف كأس العرب لكرة 
القدم يف قطر بالفوز عىل نظريه السوداين 1 - صفر يوم 
الثالثاء يف الجولة األخرية من مباريات املجموعة الرابعة.

وعىل استاد املدينة التعليمية املونديايل، حسم منتخب 
لبنان الفوز بهدف عكيس سجله عيل ابو عرشين بالخطأ 

يف مرماه يف الدقيقة 76.
وحصد منتخب لبنان أول ثال نقاط له لينهي مشواره 
يف املركز الثالث فيام تذيل منتخب السودان الرتتيب بدون 

رصيد.

وا ام سة م ال

يي و  مف

ا االنف ا

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص 9(  )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

انتصــار جديد حققه يوم أمس املحقــق العديل يف قضية 
انفجار مرفأ بريوت القايض طارق البيطار  بعدما ردت محكمة 
االستئناف املدنية يف بريوت الدعوى املقدمة من الوزير السابق 
يوســف فنيانوس لرد البيطار وكف يده. وبذلك من املفرتض ان 
ا الكرث من  يســتأنف صباح اليوم تحقيقاتــه التي اوقفت ق
شــهر قبل سلسلة جديدة من الدعاوى املتوقعة من السياسيني 
املترضرين امام محاكم التمييز. وبحســب معلومات »الديار«  
يتجــه البيطار لتحديد مواعيد لكل السياســيني املدعى عليهم 
فيكون مصري من ال يحرض الجلسة كام مصري فنيانوس وعيل 
وكان قرار  حســن خليل اللذين اصدر مذكرات توقيف بحقهام. 
محكمة االستئناف ق بالرجوع عن القرار الصادر عن القايض 
حبيب مزهر »لصدوره عن من ال ميلك حق اصداره قانوناً وبالتايل 

اعتباره كأنه مل يكن اي منعدم الوجود. وابطال كل مفاعيله«.

 ال تسوية عىل حساب البيطار 
ونتيجة املســتجدات القضائية هذه يسقط كل ما ُحيك عن 

ــات الــخــمــيــ ــ ــاو ــ ــف ــ ــ امل ــ الــــعــــودة الـ
العقوبات مي  رفــ  دون  اتفا  ال  اللهيان: 
دية ال بعدم  ايـــران  تته  ــه«  اي ي.  »ســي. 

ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ سـ ــة«  ــ ــي ــ ــاح ــ ــي ــ ــــــائــــــرات »س
قـــيـــة ؟! ــارة« مـــرفـــ الـــا ـ ــ ــالـــحـ تــقــصــ »بـ

ــيــة ــه الــخــلــيــ ــت ــول ــحــطــات  ـــانـــي م ــي  فـ
ــد مسق ــع ــي ب ــب ــان فـــي ابــــو  ــم ــل بـــن س

غادر األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز 

ويل العهد نائــب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع، سلطنة ُعامن امس.

وكان يف وداعــه لدى مغادرته قرص العلم 

بالعاصمة العامنية مســقط، السلطان هيثم 

بن طارق، ســلطان ُعامن، وأسعد بن طارق آل 

ســعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العالقات 

والتعاون الدويل املمثل الخاص للسلطان، وذي 

يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة 

والشباب، والفريق أول سلطان النعامين وزير 

نائية انطلقت بين بايدن وبوتين  ات ال  املحاد
ه تخف هذ القمة حدة التوتر حول اوكرانيا؟

نباء اإليرانية شبه  أفادت وكالة تســنيم ل

الرســمية، امس، بأن املحادثــات األمريكية 

اإليرانيــة غري املبارشة بشــأن إحياء االتفاق 

النووي اإليراين املربم عام 2015 ستســتأنف 

الخميس يف فيينا.

وقالت الوكالة إن كبري املفاوضني اإليرانيني 

عيل باقــري كاين انتهى مــن تحديد موعد 

اســتئناف املحادثــات يف مكاملة هاتفية مع 
منسق االتحاد األورويب إنرييك مورا.

ومل يصدر تأكيد رســمي حتى اآلن للتقرير 
من مسؤولني أمريكيني أو إيرانيني.

مــن جهتها، اعتربت فرنســا، الثالثاء، أن 

 املحادثات الثنائية انطلقت بني بايدن وبوتني 
هــل تخفف هذه القمة حــدة التوتر حول 

اوكرانيا؟
جــرت املحادثــات الثنائية بــني الرئيس 
االمرييك جو بايدن ونظريه الرويس فالدميري 

بوتني امس عــرب تقنية االتصال املر وهي 
املحادثات االوىل التي تحصل بعد اجتامعهام 
الشــخ يف جنيف يف حزيران املايض من 

1 دول  ــ  ــ لـ ــفر  ــ ــ السـ ــ نـ ــي بت ــ ــنطن توصـ ــ ــا... واشـ ــ كورونـ
رعتيـــــن مختلفتيـــــن  ــ ب ــ ــ التلقيـ ــ ــ عـــــن نتائـ دراســـــة تكشـــ

املتحدة  الواليــات  أوصت 

بتجنب  رعاياها  األمريكيــة 

الســفر إىل 10 دول بسبب 

انتشار فريوس كورونا، فيام 

بريطانية  دراســة  كشفت 

بجرعتني  التلقيح  نتائج  عن 

مختلفتني.

وشــملت وصيــة وزارة 

الخارجية للرعايا األمريكيني، 

فرنســا والربتغال رغم أنهام 

التي تســّجل  الدول  من بني 

مــرة جديدة نقول ان منع 233 ألف لبناين ســافروا اىل 
الخــارج يف املرحلة األخرية من املشــاركة يف انتخاب 128 
نائباً هو جرمية بحد ذاتها، ودفعهم اىل عدم املشــاركة يف 
االنتخابات النيابيــة من خالل انتخاب 6 نواب عن 6 قارات 
ال ميكن للبنانيني ان يعرفوا هؤالء الـ 6 مرشــحني يف ست 

قارات.
ال يوجــد أي منطق وطني بالطلــب اىل 233 ألف لبناين 
االنتخــاب عىل مدى الكرة األرضية يف 6 قارات ومنعهم من 

انتخاب النواب اللبنانيني يف املجلس النيايب.

ان مصداقيــة االنتخابات هي بــارشاك 233 ألف مغرتب 
ومســافر يف االنتخابات اللبنانيــة لـ 128 نائبا. وغري ذلك 
هو خيانة للدميوقراطية وجرمية كربى ضد 233 الف لبناين 
الذين سجلوا أســامءهم عىل أساس انتخابهم لـ 128 نائبا 

سوف يشكلون املجلس النيايب الجديد.
الطبقة السياســية الفاسدة خائفة من أصوات الـ 233 ألف 
لبناين املوجودين يف الخارج ألنهم بأصواتهم قد يغرّيون املعادلة 

وتأيت وجوه جديدة خارجة عن الطبقة السياسية العفنة.

عىل طريق الديار

»الديار«

ديـــــدة دقيقـــــة معادلـــــة 
مع املبادرة التي قام بها الرئيس الفرنيس اميانويل 

ماكــرون يف الرياض مــع ويل عهد اململكة العربية 

السعودية األمري محمد بن سلامن واتصالهام سوية 

برئيــس مجلس الوزراء نجيب ميقايت وبداية تفاهم 

وتحســني العالقة بــني لبنان والســعودية برعاية 

فرنسية.

إثر ذلك، قام الرئيــس نجيب ميقايت بزيارة رئيس 

الجمهورية العامد ميشال عون ورئيس  مجلس النواب 

نبيــه بري واطلعهام عىل مضمــون االتصال ورحبا 

ببداية تحسن العالقة مع اململكة العربية السعودية.

املعادلــة الجديــدة دقيقة هي أن لبنان الرســمي 

سرياعي سياسة السعودية ومجلس التعاون الخليجي 

عىل الصعيد العريب واملواقف من أحدا العامل العريب. 

ومقابــل ذلك، هنالك حزب الله أي املقاومة املتحالفة 

مع إيران محور املامنعة باالضافة اىل الحلفاء املحليني 

مثل حركة أمل وكتل نيابية أخرى.

الوضع الدقيق، وهو كيفية اتباع لبنان سياســة ال 

تؤدي اىل انقسام حاد عىل الساحة اللبنانية ،ذلك ان 

الرئيــس نجيب ميقايت يطمح لزيارة اململكة العربية 

السعودية وإلغاء كل ما يزعجها.

أمــا املقاومة وحزب الله وحركة أمل املعتدلة لكنها 

حليفة لحــزب الله  وكتل أخرى ونواب مســتقلون 

يؤيــدون سياســة املقاومة ســوف يصطفون ضد 

سياســة الرئيس ميقــايت والكتل التــي تؤيده يف 

االنســجام مع سياســة مجلس التعاون الخليجي 

وخاصة اململكة السعودية مثل كتلة القوات اللبنانية 

برئاسة الدكتور جعجع وتيار املستقبل برئاسة سعد 

الحريري  واللقاء الدميوقراطي برئاســة الوزير وليد 

جنبالط، دون ان نن ان الراعي لتحســني العالقة 

بني لبنان والســعودية هي فرنسا وبالتحديد الرئيس 

الفرنيس ماكرون.

ســيكون االمر دقيقاً للغاية يف وقت يحتاج لبنان 

وســط أزمته االقتصادية واملالية اىل دعم اقتصادي 

فرنــيس ســعودي كويتي وكامل مجلــس التعاون 

الخليجي، فيام حزب الله والكتل التي تؤيده لن يقبلوا 

اللحاق بركاب السياســة السعودية ومجلس التعاون 

الخليجي.

ولذلــك عىل الحكومة ان تدرس خطواتها جيدا يك 

ال تفقــد مصداقيتها تجاه الراعي الفرنيس الذي نجح 

بوساطته بالوصل بني بريوت والرياض.

كذلك عىل الحكومة االخذ باالعتبار سياســة حزب 

الله والكتل الحليفة له ويف ذات الوقت أن تأخذ بعني 

االعتبار موقف الرئيس نجيب ميقايت والكتل الحليفة 

له.

ان معادلة لبنان الرســمي بالتقــارب من اململكة 

العربية السعودية والتنســيق معها يقابلها تنسيق 

املقاومة مع إيران ســيخلق بداخل الحكومة تيارين: 

تيار قريب من ســوريا وإيران وتيار متحالف وقريب 

من السعودية ومجلس التعاون الخليجي.

أوىل الخطوات التي تظهر االنقســام هي ترصيح 

الرئيس نجيب ميقايت الذي قال إن لبنان يجب ان يّتبع 

سياسة النأي بالنفس وهذا ما ال توافق عليه املقاومة 

وحزب الله.

وقد شــهد عهد الرئيس ميشال سليامن نزاعا بني 

عهده وبني حزب الله بشــأن سياسة النأي بالنفس، 

حيــث ان حزب الله قاتل يف ســوريا ورمبا أرســل 

مستشارين اىل اليمن وساعد حركة حامس بالصمود 

ضــد العدو اإلرسائييل. كام هو يقيم عالقات تحالف 

اســرتاتيجية مع إيران وعسكرية ويتلقى دعام ماليا 

من إيران.

اننا امام مرحلة جديدة دقيقة للغاية.

شارل أيوب

حقيقة الديار

التحاد  فة  مك حــركــة 
ــيــة:  ــعــرب ــارف ال ــصــ ــ امل
اربـــــــعـــــــة بـــــواحـــــد
ــق  ــ ــل ــ : خ فــــــــــتــــــــــو
كـــيـــانـــات مــصــرفــيــة 
صحة  ــ  ــيـ دلـ ــرى  ــبـ كـ

ص 7

حمـــــــــــاس تـــــــــــدرس خيـــــــــــارات 
ســـــــــــرائي  التصعيـــــــــــد مـــــــــــ 

الــبــصــرة مستشف  ــر  قـ ــار  ــ ــف ان
ورابحا تفرز خاسرا  الصدر:االنتخابات 

أصــدر مكتب الصدر بياناً مفاده أن زعيــم التيار الصدري 
مم املتحدة يف  مقتدى الصدر أســتقبل ممثلة األمني العام ل

العراق  جينني بالسخارت، امس.

حّملت فصائل املقاومة الفلســطينية إرسائيل مســؤولية 
تداعيــات املامطلة يف رفع الحصار عن قطاع غزة والتلكؤ يف 
إعادة اإلعامر، كام طالبت الوســطاء بتحمل مسؤولياتهم يف 

إلزام إرسائيل قبل فوات األوان.
وكان مصدر قيادي يف حركة املقاومة اإلسالمية )حامس( 
قال إن القيادتني السياسية والعسكرية للحركة تدرسان خيارات 
التصعيد مع إرسائيل، يف ظل استمرار الحصار عىل قطاع غزة 
والتباطؤ يف إعادة اإلعامر وتفاقم األزمات اإلنسانية، وانتقد 

القيادي سياسات مرص تجاه قطاع غزة.
وذكــر املصدر القيادي أن اســتمرار االعتداءات اإلرسائيلية 
عىل املسجد األق ومصادرة األرايض وتشديد اإلجراءات ضد 

ود ا  ا ال وم م و ن   ته م   ل

را  ق ال م  ي ع و ية   و ة  و ة  ع

ه مر  ا م وم ي ة   ة ع  مس ي ي ا اال

ية الال

قامــت 6 طائرات »ســياحية« إرسائيلية 
بقصف جوّي بالحجارة عىل حاويات تحمل 
أســلحة من إيران اىل جامعات إيرانية يف 
ســوريا. وقد وصلت الحجــارة اىل أطراف 
القاعدة الجوية الكــربى يف حميميم عىل 
مسافة 3 كيلومرتات من مركز القصف، لكن 
الجيش الرويس والطائرات الحربية الروسية 
وســائر الدفاعات الروسية مل يتدخلوا الن 
الطائرات االرسائيلية هي سياحية واستعملت 
الحجــارة للقصف، وهذا االمر ال ميّس  القوة 

العســكرية الجوية بأي رضر يف كرامتهم 
وعزة نفسهم. 

وحقيقــة االمر ان طائرات حربية اف 35 
االكــرث تقدما  يف العامل قصفت بالصواريخ 
مرفــأ الالذقية الذي يبعد بضعة كيلومرتات 
عن القاعدة الروســية الكربى يف حميميم 
يف الالذقية ومع ذلك مل يقم الجيش الرويس 
باي خطوة مهــام كانت. اليس عند الجيش 
الــرويس حرمة لقاعدته الجوية؟ اليس هو 
عىل االرايض السورية متواجداً بـ 90 طائرة 
حربية ليرتك ارسائيل تقصف مرفا الالذقية 
والذي يبعد مسافة 3 كيلومرتات عنه؟ نحن 
كتبنا بالتشــبيه ان الطائرات سياحية لكن 
حقيقة االمر انهــا طائرات حربية متطورة 

من الجيل الخامس.

و  ن و د    ا
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هيروشيما ايرانية أم غرنيكا »اسرائيلية«؟
نبيه الربجي

يف هذه األيام املجنونة، 
وحيث السباق عىل املنخار 
)كام يف ســباق الخيول( 
بني االنفجــار واالنفراج، 
األمرييك  سؤال  يعنينا  ال 
أين  »اىل  ساتلوف  روبرت 
األرضية«؟   الكرة  تتدحرج 
وامنــا ســؤال األنكليزي 
ديفيد هريســت »اىل أين 
يتدحرج الرشق األوسط«؟

هل حقاً ما يستشــف من بعض املقاالت يف الصحف، 
والدوريــات  األمريكية الكربى أنــه، للمرة األوىل، تبدو 
االدارة البيت عاجزة عن احتواء »الهيسترييا االرسائيلية« 
التي ميكن أن تدفــع باملنطقة، ومعها املصالح الحيوية 

للواليات املتحدة، اىل أبواب الجحيم؟
القادة السياســيون والعسكريون يف »ارسائيل« عىل 
تناغم تام بأن الحرب مل تعد تقترص عىل تظاهرة القوة، 
ولغايات ســيكولوجية تختص بالتعبئة املعنوية لليهود 
اآلتني من التيه، وال عىل الحاق أراض يف اطار السيناريو 
التورايت اياه )من الفرات اىل النيــل(، وامنا ألن الحرب 
باتت رضورة وجودية بعدما بدا أن الدولة العربية قد تجد 
نفســها، ويف وقت ليس بالبعيد، محاطة بتلك األرمادا 
الصاروخية )ورمبا النوويــة( التي تضعها عىل طريق 

النهاية...
العديد مــن أركان اللويب اليهودي يف الواليات املتحدة 
يقرتبون، يف رؤيتهم للمشــهد الرشق أوســطي، من 
وجهة نظر أولئك القادة. مــؤرشات كثرية داخل الدولة 
العميقة  تيش بأن واشــنطن، وســواء كان رجل البيت 
األبيض جمهوريــاً أم دميقراطياً، مل تعد تعطي املنطقة 
األولوية التي كانت تحظى بها ابان عهد دوايت ايزنهاور، 
أو ابان عهد جورج دبليو بوش، أو حتى ابان عهد فرنكلني 

روزفلت...
هنا دول ضائعــة، ان يف املتاهة االيديولوجية أو يف 
املتاهة القبلية. مثة أماكن أخرى يف آســيا تظهر فيها 
األمرباطوريات التي سيكون تأثريها هائالً عىل معادالت 

القوة يف العامل، وقبل حلول منتصف القرن.
ثم ان »اللويب اليهودي« ايــاه الذي يراهن عىل زيادة 
نفوذه يف االنتخابــات  يف الكونغرس )خريف 2022 ) 
بعدما راح هذا النفوذ يهتز، ان بســبب املوجة التقدمية 
يف الحزب الدميقراطي أو بســبب التوجه االنعزايل يف 
الحزب الجمهوري، يشــارك حكومة نفتايل بينيت رأيها 

يف أالّ مجال لالنتظار. 
ال بد من ذلــك الزلزال الذي يفــي اىل اعادة ترتيب 
األوضــاع يف الرشق األوســط. هذا ما قد يســتدعي 
هريوشــيام أخرى. ايــران هــي الهــدف ألن النظام 
التيوقراطي هنــاك، بالتعبئة املدويــة، وحيث التفاعل 
الدينامييك بني قوة االيديولوجيا وقوة التاريخ، ماض يف 
تنفيذ ما يصفها »االرسائيليون« بـ »الثنائية الجهنمية«. 
التمدد الجيوسرتاتيجي يف أرجاء املنطقة والذي يتداخل 
مع التطوير الجنوين للتكنولوجيا العســكرية، ان عرب 

الربنامج النووي أو عرب الربنامج الباليستي.
رئيس »املوساد« ديفيد برنيع يف واشنطن واضعاً أمام 
املركزية، وثائق  وليم برينز، مدير وكالة االســتخبارات 
وصوًر  تثبت أن االيرانيني مل يتوقفوا عند نسبة تخصيب 
اليورانيــوم 60 % التي تضعهم عنــد العتبة النووية، بل 
انهم بارشوا بالخطوات التقنية لرفع النســبة اىل 90 % 
التي تالمس القنبلة. مفاوضات فيينا ليست سوى ملهاة 
عبثية. يف هذه الحال، ال سبيل اال للرضبة الوقائية و...

الساحقة 
كبــار املحللني يف الـــ«يس. آي. اي« ويف البنتاغون 
يرون أن »االرسائيليني« ينظرون اىل املشهد بعني واحدة 
)عني عرجاء(. املالحــظ أنه عقب كالم قائــد القيادة 
الوســــطى الجرنال كينيــث ماكينزي حــول فاعلية 
االمكانــات الصاروخيــة االيرانية، يــأيت حديث مدير 
العملــــيات يف هذه القيادة، وبالحرف الواحد: »اليران 
قدرة هجومية ودفاعية جوية قوية، وهي هدف صعب 

جداً«.
ماذا يعني ذلك ســوى التحذير مــن أي مغامرة تأيت 
بنتائج مروعة، وتســتدرج أمريكا اىل حرب املائة عام ؟ 
هؤالء املحللون الذين يأخذ بآرائهم كبار الساســة وكبار 
العســكريني يعتقدون، بل ويجزمون، بأن هريوشــيام 
االيرانية ســتقابلها غرنيكا »ارسائيليــة«، ومع اعتبار 
أن »ارسائيل«، بامكاناتهــا الجغرافية، والدميوغرافية، 
املحدودة لن تكون معرضة لكارثة عسكرية، وانسانية، 

فحسب، وامنا للزوال أيضاً.
يف هذه األيام املجنونة، وقد نكون أمام مفرتق طرق 
يقلب املشهد راساً عىل عقب، دون أن نكون موجودين ال 
عىل األجندة األمريكية وال عىل األجندة االيرانية، ساستنا 
غارقــون يف أتفه التفاصيل. هذه املرة ليســت عبقرية 

الغباء بل... عبقرية التفاهة !
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ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

ردت محكمة االستئناف املدنية يف بريوت برئاسة القاضية 
رندا حــروق، الدعوى املقدمة من الوزير الســابق يوســف 
فنيانوس لــرد املحقق العديل يف ملــف انفجار مرفأ بريوت 
القايض طارق البيطار، وذلك يف قرار اصدرته  بناًء عىل طلب 
محامي الضحايا االجانب من الفئات املهمشــة مازن حطيط، 
فاروق املغريب، طارق الحجار وحســام الحاج، يف هذا الشأن 

نّص عىل االيت :

1  - الرجوع عن القرار الصــادر عن القايض حبيب مزهر 
لصدوره عن من ال ميلك حــق اصداره قانوناً وبالتايل اعتباره 

كأنه مل يكن اي منعدم الوجود. وابطال كل مفاعيله.
2ـ رد طلب الرد شكالً لعدم االختصاص النوعي.

3ـ  الزام طالب الرد بدفع غرامة 800 الف لرية لبنانية.
4ـ إبالغ املحقق العديل القايض طــارق البيطار مضمون 

القرار ملتابعة السري بتحقيقه. 

ــوس ــان ــي ــن ف ــن  ــ م املـــقـــّدمـــة  الــــدعــــوى  رّدت  »االســـتـــئـــنـــاف« 

إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، السفرية الفرنسية 
يف بريوت آن غريو يرافقها املستشــار السيايس يف السفارة 

كانتان جانتيت.
وأطلعت غريــو رئيس الجمهورية بناء عىل طلب االيليزيه، 
عىل أجواء الجولة الخليجية التــي قام بها الرئيس الفرنيس 
اميانويل ماكرون، والسيام زيارته اىل السعودية حيث أبدت 
اململكة التزامها مســاعدة لبنان ورضورة العمل عىل تطبيق 

االلتزامات التي تم اتخاذها.
وأشــارت غريو، »إىل أن بالدها حققت الخطوة األوىل يف 
هذا املجال، وان الســعودية ودول الخليججاهزة أيضا للقيام 
بالخطــوات املطلوبة منها« الفتة »اىل ان عىل لبنان ان يقوم 
من جانبه مبا عليه وان يثبت صدقيته يف التزامه اإلصالحات، 
السيام منها اإلصالحات البنيوية التي تحتاج اىل أدوات عمل 

جدية، ملواجهة هذه االزمة العميقة.«
وخالل اللقــاء، تحدثت غريو مع الرئيس عون عن أولويات 
اإلصالحات، وشــددت »عىل األهمية التــي يوليها املجتمع 

الدويل وفرنسا الجراء االنتخابات النيابية والبلدية والرئاسية 
العام املقبل خصوصا ان اللبنانيني ينتظرون هذه االنتخابات«.

أبـــــــدت  الــــــســــــعــــــوّديــــــة   : عـــــــــون  الـــــتـــــقـــــت  غــــــريــــــو 
ــات ــ ــاحـ ــ ــق اإلصـ ــيـ ــبـ ــطـ ــا ُمــــســــاعــــدة لـــبـــنـــان وتـ ــ ــه ــ ــزام ــ ــت ــ ال

عون مستقبالً السفرية الفرنسية         )دااليت ونهرا(

محمد علوش

اشتهر وزير الصحة الحايل فراس األبيض من خالل عمله 
داخل مستشفى بريوت الحكومي مع بداية أزمة »الكورونا«، 
فكان كجرس اإلنــذار الذي يرّن يوميــاً للتحذير من خطورة 
الوضع الصحي، ومع اســتالمه مركزه كوزير للصحة العامة 
يف حكومة نجيب ميقايت، ال يزال األبيض يترصف عىل أساس 
أن »الكورونــا« هي الهّم األول واالخري لــوزارة الصحة، رغم 

الظروف السوداء التي يعيشها القطاع الصحي ككل.
ميوت املرىض يف لبنان جّراء فقدان الدواء من الصيدليات، 
يقــول أحد املعنيني يف القطاع الصحي، مشــرياً اىل أن أغلب 
األدويــة التي ال تــزال مصّنفة تحت إطــار الدعم، مفقودة، 
والرشكات ال تهتم سوى باسترياد الدواء الذي ُرفع عنه الدعم، 

والذي يحمل نسبة كبرية من األرباح.
ويؤكد املصدر أن الرشكات املســتوردة لالدوية تعمل وفق 
أجندة الربح فقط، وهناك من يقــول أن هذا حقها كرشكات 
تجارية، ولكــن موقف وزارة الصحة هو املســتغرب، إذ أنها 
املعنية بتأمني األدوية األساســية والرضورية، داعياً الوزارة 
لإلســتيقاظ من الكبوة العميقة التي تعيشها، وتقوم بإعداد 
الئحة باألدوية األساسية والرضورية التي يحتاجها املواطن، 

ألجل تأمينها، سواء عرب الرشكات أو عربها كوزارة.
كام تدعو املصادر وزارة الصحــة اىل حرص الدعم الذي ال 
يتخطى 20 مليون دوالر شــهرياً بهذه الالئحة فور إعدادها، 
واالكتفاء بدعم أدوية »الجنرييــك«، نظراً ملا ميثله هذا الدعم 
من وقــوف اىل جانب الفقراء واملحتاجني، بــدل دعم أدوية 
»كرميات الجلد« كام كان يحصل مع بداية األزمة، باإلضافة 
اىل تركيز الدعم عىل حليب األطفال ملن هم دون السنة، بسبب 

الحاجة املاسة للحليب.
منذ فرتة دخل طفل حديث الوالدة اىل غرفة العناية املركزة، 
 ،»synagis« وكان بحاجــة الجل خروجه منها لتلّقي لقــاح
املفقود يف لبنان بسبب عدم قيام الرشكة التي تحتكر استرياده 
بجلبه اىل لبنان، فبقــي الطفل يف العناية أليام وتكلّف أهله 
ماليني اللــريات، حتى متكنوا من تأمني جرعــات من الدواء 
من الخارج، وتويف جنني يف رحم والدته امس بسبب فقدان 
مثبتات الحمل، وبالتايل كان وال يزال فقدان األدوية يســّبب 

املوت للمرىض، والوزارة تعيش يف خرب كان.
وتكشــف املصادر أن وزارة الصحة تعمل بخدمة أصحاب 
األدوية  املكلفة تســجيل  الدواء، فاللجنة  رشكات اســترياد 
تتعاطى بقلة مسؤولية تجاه طلبات تسجيل االدوية الرخيصة 
الثمن، والتي ميكن أن تنافس أدوية »الرباند« التي تشــرتيها 

الرشكات الكربى، مشــرية اىل أن أمــام اللجنة مئات طلبات 
التسجيل املوجودة منذ ســــنوات، والتي ال يتعامل معها أحد 
بجدية، مشــددة عىل أن آلية االسترياد الطارىء التي أطلقها 
الوزير الســابق حمد حــــسن قبل رحيله بثالثة أشهر مل 
البطء اإلداري والرغبة  تتمكن من االستــــمرار بســــبب 
بعدم فتح أبواب اإلســــترياد الطارىء بحجة الجودة، رغم 
أن األدوية التي ُقدمت طلبات استــــريادها تستعمل يف دول 
الخليج العريب، وبالتايل ال مجال لإلدعاء بعدم الجودة، ومن 
الرضوري فتح باب االســترياد بهذه املرحلة، برشط استخدام 
أدوية مســتعملة يف دول موثوقة، وعدم اإلكتفاء بالتفّرج 

عىل األزمة.
وترى املصادر أن أزمة الدواء ستستمر طاملا أن الدولة قررت 
التخيل عن واجباتها، وتســليم رقبــة اللبنانيني اىل رشكات 

األدوية التي تتحكم بتوفر كل الدواء يف لبنان.

أزمة الدواء ُمســــــتمّرة... وزارة الصحة بخدمة الشركات !!

كامل ذبيان

مل يحصل لبنان مــن لقاء الرئيس الفرنيس 
االمري  السعودي  العهد  وويل  ماكرون  مانويل 
محمد بن سلامن، ســوى االتصال الذي اجراه 
االخري برئيس الحكومــة نجيب ميقايت، ومل 
االعالم جورج قرداحي،  اســتقالة وزير  تكن 
واالقتصادية،  الديبلوماســية  العالقات  لتعيد 
الذي جرى  لبنان،  السعودية مع  التي قطعتها 
تكبيله ببيان مشــرتك سعوديـ  فرنيس، عىل 
لبنــان ان ينفذ بنوده، حتى تبــدأ العالقة من 

جديد.
ففي مقابل اســتقالة قرداحي، كان اتصال 
ويل العهد السعودي برئيس الحكومة، ونقطة 
عىل السطر، اما عودة العالقات فمسار طويل، 
وفــق مرجع ديبلومايس مطلع عىل اســباب 
االزمة الســعودية  ـ اللبنانية، التي ســبقت 

الوزير املســتقيل قرداحي لســنوات، وهو االسلوب  موقف 
نفسه الذي استخدم مع سعد الحريري لالستقالة من رئاسة 
الحكومة يف 4 ترشين الثــاين 2017، ونفذ ما طُلب منه يف 
الرياض، التي اخرجه منها الرئيس ماكرون نفســه، واعطي 
الحريري فرتة سامح، العادة التوازن الداخيل يف لبنان، ومنع 
»حزب الله« من السيطرة عىل لبنان، لكنه حاول ومل يتمكن، 
وملا فشــل هو وحلفاء له كانوا معه يف 14 آذار، فان اململكة 
قررت االبتعاد عن لبنان، طاملا انه يغرق يف بحر »حزب الله«، 
فلامذا تقدم املســاعدة له، وتقيم عالقات معه، يستفيد منها 
الحزب وعربه ايــران التي تعترب بريوت احدى العواصم االربع 

التي باتت تحت نفوذها.
لذلك كل ما فعله الرئيس ماكرون، بان حمل معه اســتقالة 
قرداحي، التي جاءت بناء لطلبــه من الرىئس ميقايت، الذي 
متنى عىل وزير االعالم الســابق، ان يرى مصلحة اللبنانيني 
يف الخليج فاســتجاب، كام قال قرداحي، واعلن اســتقالته، 
لكنه مل يقابلها موقف ســعودي فوري، باعادة العالقات مع 

لبنان، الذي عليه ان ينفــذ رشوطاً وردت يف البيان الفرنيس 
ـ السعودي املشــرتك، حيث يرى املرجع الديبلومايس، بان ما 
جاء يف البيان يعقد االمور اكرث، ويكشــف بان املسألة ليست 
اســتقالة قرداحي، بل ابعد من ذلك بكثري تتعلق بدور »حزب 
الله« يف لبنان، وتوســع نشاطه اىل خارجه، بدءا من سوريا 
وصوال اىل اليمن، الذي يعني الســعودية، النها عىل حدودها، 
و«لحزب الله« دور عســكري استشاري وتقني فاعل، فاذا مل 
يخرج من هــذه الدولةـ ويوقف دعمه »النصار الله« فان من 
الصعوبة العودة املبكــرة للعالقات، املرشوطة بتطبيق البيان 
املشــرتك الفرنيس – الســعودي، والذي اخطر ما فيه تطبيق 
القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 وكلها مرتبطة بسالح 
»حزب الله« الذي ليس بالسهولة ان يتخىل عنه، وسبق للقرار 
1559 عندما صدر يف 2 ايلول 2004، ان ادى اىل انقسام بني 
اللبنانيني، ودخول يف حرب اهلية بــاردة، اثر اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري يف 14 شباط 2005 والذي ربط مقتله بالقرار 
الدولية، والذي طالب بانســحاب  التحقيقــات  1559، وفق 

الجيش السوري، ونزع سالح امليليشيات )حزب الله(.

فليس من السهولة العودة الفورية للعالقات 
بني الســعودية ولبنــان، الن امامها ممر عىل 
الحكومة يف لبنان ان تسلكه، وهو تطبيق بنود 
البيان، وقد بدأ الرئيس ميقايت املبارشة بالتنفيد 
من بند وقــف تهريب املخــدرات اىل اململكة، 
حيث عقــد اجتامعا امنيــا واقتصاديا للبحث 
يف االجــراءات، التي متنع تهريــب املخدرات 
اىل اململكة، لكن هــذا البند عىل اهميته، يبقى 
قليال امام ســالح »حزب الله« وسيطرته عىل 
لبنان، فهل ســيطرحه الرئيــس ميقايت عىل 
جدول اعامل الحكومــة، اذا ما عادت اىل عقد 
جلســاتها، ام يحيله اىل طاولــة حوار، كام 
فعل الرئيــس نبيه يب يف مطلــع اذار 2006، 
سمي  فيام  سليامن  ميشال  الرئيس  واستكمله 

»االسرتاتيجية الدفاعية«.
فعودة العالقات اىل طبيعتها مع السعودية، 
مطلب لبناين وال خالف عليه، ال سيام وان لها 
مساهامت يف والدة اتفاق الطائف ووقف الحرب االهلية، اىل 
فتح ابواب العمل واالستثامر للبنانيني فيها، لكن سالح »حزب 
الله« معقد، وحلــه مرتبط بالرصاع مع العــدو االرسائييل، 
الذي تراجعت دول عربية عنه، لصالح اقامة معاهدات سالم 
وصلح وتطبيــع معه، فبقي محور املقاومــة، الذي يبدا من 
ايران اىل العراق فســوريا ولبنان وصوال اىل غزة، والحزب ال 
يخفي انخراطه فيه، ويقاتل يف صفوفه، وال ميكن للبنان يف 
ظل تركيبه الســيايس وتعدده الطائفي، ان يقدم حال لسالح 
يعتربه فريق لبناين بانه مقاوم، وله حاضنة شعبية ال سيام 
يف البيئة الشــيعية، اىل فريق ينظر اليه عىل انه اداة احتالل 
اليران وذراعها العسكري، حيث ال ميكن لهذه العقدة ان تحلها 
حكومة ميقايت يقــول املرجع الذي يشــري اىل ان اي تقدم 
يحصل يف الحوار السعودي – االيراين، الذي بدأ قبل اشهر، قد 
يالقي حالً ما، وان الرئيس الفرنيس بحكم عالقته الجيدة مع 
ايران، وحواره مع » حزب الله« قد يســاهم يف صيغة تريض 

السعودية التي يهمها الحرب يف اليمن، ودورها يف لبنان.

ــة ــ ــوري ــ ــف ــ ال ــات  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ ــد  ــ ــي ــ ــع ــ يُ ــي ال  ــاتـ ــقـ ــيـ ــمـ بـ ــان  ــ ــم ــ ــل ــ بـــــن س اتـــــصـــــال 
1559 ــقــرار  ال فيه  مــا  واخــطــر  الــفــرنــســي..  ـــ  ـ الــســعــودي  الــبــيــان  تنفيذ  امـــام  لبنان 



فادي عيد 

يبدو أن لبنان يّتجه إىل مرحلة جديدة من خالل أجواء ومعلومات 
حول تحضريات تجري بعيداً عن األضواء، تهدف إلرساء تسوية عىل 
مســتوى دويل، وبالتايل،عقد مؤمتر وطني تأسييس لنظام جديد، 
أو تطوير اتفاق الطائف وتطبيقه بشكل حقيقي، ألن نسفه يؤّسس 
إىل صدامات وإشكاليات وحروب البلد يف غنى عنها يف هذه املرحلة 

الصعبة التي يجتازها.
ويف املعلومــات، أن إعالن جّدة قد تعقبه خالل املرحلة القادمة 
محطات أخرى سيكون محورها الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، 
بعدما انطلقت يف الســاعات املاضية، ووفق أجواء عليمة، سلسلة 
اتصاالت فرنسية مع قوى لبنانية بهدف تطبيق ما تم التوافق عليه 

خالل جولة ماكرون الخليجية.
ولهذه الغاية ال تستبعد مصادر متابعة، بأن تكون ملاكرون مواقف 
يعلــن خاللها ما تم التوّصل إليه،يف ضوء تأكيدات بوجود عناوين 
عدة قد تم بحثها ومل يُكشف النقاب عنها حتى اآلن، تتناول الوضع 
يف املنطقــة، وامللف اللبناين عــىل وجه الخصوص، وبالتايل،فإن 
الرئيس ماكرون، والذي يسعى إىل تحقيق مكاسب إنتخابية رئاسية 

عــرب العقود التي أُبرمت خالل زياراته الخليجية، مل يُغفل امللف 
اللبناين الذي يبقى أساســياً ومحورياً بالنســبة لفرنسا، من 
خالل اســتثامره يف اإلنتخابات الرئاسية القادمة، ال سيام من 
خالل الفرنســيني املتحّدرين من أصل لبناين، والذين يشكّلون 
قــوة ناخبة، ولهم دورهم وحضورهــم ومواقعهم يف الدوائر 
الفرنسية، لذا، فإن الرئيس الفرنيس، يدرك أنه، وخالفاً للمبادرة 
التي أطلقها خالل زيارته إىل بريوت بعد انفجار املرفأ، لن يقبل 
بأي فشل أو تعطيل لدوره من أي طرف لبناين سيايس أو حزيب، 
عىل غرار املبادرة التي أطلقها من قرص الصنوبر، عندما دعا إىل 
تشــكيل حكومة من املحازبني، لتعود األمور إىل ما كانت عليه 
من خالل تشكيل حكومة سياسية كسائر الحكومات املتعاقبة 

منذ ما بعد اتفاق الطائف.
اي الحكومي  وتضيف املصادر أن اإلجتامع الذي ُعقد يف ال
برئاســة رئيس الحكومة نجيب ميقايت والهيئات اإلقتصادية 
والصناعيــة ومجالس لبنانية وخليجيــة، كان محوره، وفق 
املعلومــات، ما تحّقــق من خرق عىل صعيد األزمة مع الخليج، 
بت تؤكد بأن ما يحصل اليوم يصّب يف  ّ ولكــن األجواء التي ت
خانــة إعالن النوايا،يف ظل غياب أي مؤرّشات لخطوات قريبة 

بانتظار األيام املقبلة، من أجل استقصاء النتائج التي تحّققت عىل 
صعيــد املفاوضات النووية األمريكيــةـ  اإليرانية، وحيث اعُتربت 
مال، يف حني أن مستجّدات أخرى بدأت  الجلســة األخرية مخّيبة ل
مع توّسع رقعة اإلعتداءات اإلرسائيلية يف سوريا، ما يؤكد عىل أن 
املنطقة، ويف ضوء هذه اإلستحقاقات، وتحديداً ما يجري يف فيينا، 
سيكون لها وقعها عىل الداخل اللبناين، وعندئذ ميكن الحديث عام 
إذا كانت هذه اإليجابيات التي ضّجت بها الســاحة اللبنانية ستؤدي 

إىل النتائج املنشودة.
وأخرياً، وحيال هذه التطّورات، فإن جلسة مجلس النواب الترشيعية 
باألمــس، جاءت خالفــاً ملا كان متوقعاً، بحيث تم ســحب البنود 
، إىل الـ«كابيتال كونرتول«،مبســعى  التفجريية من امللف القضا
ودور من قبل رئيس املجلس النيايب نبيه بري، بعدما كانت له سلسلة 
اتصــاالت ألنه يدرك أن األمور ذاهبة باتجاه التصعيد، عىل أن تتابع 
اإلتصاالت الجانبية التي بدأت يف الكواليس النيابية منذ األســبوع 
املــايض، إليجاد مخارج توافقية لهــذه امللفات، وإن كان ذلك دونه 
صعوبات، ويف املحصلة، وعىل ضوء هذه املؤرّشات، فإنه، ويف املدى 
املنظور، لن يكون هناك من جلسات ملجلس الوزراء ربطاً بالتصعيد 

الداخيل، وترّقباً ملا يحصل يف اإلقليم.

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االربعاء 8 كانون األول 2021

ـــــــــــــــان« ـــــــــــــــّر بمصلحـــــــــــــــة لبن ـــــــــــــــ ال ي الترمي ـــــــــــــــة... و بيعتهـــــــــــــــا صعب ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــات ال  الشـــــــــــــــرو الســـــــــــــــعوديّة لعـــــــــــــــودة العاق
ـــــــــــــــة امل ـــــــــــــــ للم ا مـــــــــــــــا كان فق ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــي العهـــــــــــــــد بميقات ـــــــــــــــرون وول ـــــــــــــــ اتصـــــــــــــــال ماك هر نتائ ـــــــــــــــة ســـــــــــــــُت ـــــــــــــــام امُلقبل ي ا

دوليل بشعالين 

نجح الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون يف إقناع السعودية 
بتغيري موقفها من قطع العالقات الديبلوماســية مع لبنان، 
واملقاطعــة التجارية له خــالل جولته القصرية األخرية عىل 
دول الخليج. وتجىّل ذلك من خالل اإلتصال الذي أجراه الرئيس 
الفرنيس وويل العهد السعودي السبت برئيس الحكومة نجيب 
ميقايت، بهدف إعادة وصل ما انقطع بعد األزمة املستجّدة إثر 
ترصيحــات وزير اإلعالم جورج قرداحي. غري أّن الســعودية 
وضعت »رشوطاً« لعودة هذه العالقات اىل طبيعتها مع لبنان، 
وهــو أن تقوم الحكومة بإنجاز اإلصالحات املطلوبة، وإقفال 
املعابر غري الرشعية، ووقف التهريب أو اســتخدام لبنان كممّر 
لتهريب املخدرات وحبوب الكابتاغون وسواها. فهل هذا يعني 
عودة رسيعة للتبادل الديبلومايس، ولوقف مقاطعة الواردات 
اللبنانية، أم أّن األمور ستبقى عىل حالها، مع صعوبة تحقيق 
هذه الرشوط يف ظّل استمرار »تعليق« الجلسات الوزارية منذ 

14 ترشين األول الفائت؟
مصادر سياسية عليمة أكّدت أّن ميقايت يسعى للعودة اىل 
عقد الجلسات الحكومية قريباً، سيام وأنّه ال مُيكن أن يستمر 
العمــل الحكومي من دون إقراره يف مجلس الوزراء، خصوصا 
اإلتفاقية مع صندوق النقد الدويل وســواها من األمور التي 
تحتــاج اىل موافقة املجلس مجتمعــاً عليها، فيام يؤّخر عدم 
انعقاد الجلسات الحكومية عملية اإلنقاذ التي وعدت حكومة 
ميقــايت بإنجازها قبل موعــد اإلنتخابات النيابية يف الربيع 

املقبل.
كذلــك فــإّن لبنان بحاجة اىل التواصل مــع دول عّدة عىل 
صعيد اإلســترياد والتصدير، بحسب املصادر، ليك يُخّفف من 
املخاطــر عليه متى قامت إحداها مبقاطعته تجارياً، ســيام 
وأّن رضب قطاع معنّي من شــأنه التسّبب بخسائر كبرية عىل 
القطاعات األخرى. ولهذا، فإّن تواصل لبنان مع الدول العربية 
واألجنبية يجب أن يكون مرناً وسلســاً معها. والزيارة األخرية 
لرئيس الجمهورية العامد ميشال عون اىل قطر كانت ممتازة 

عىل صعيد فتح أبواب جديدة 
أمام لبنــان. فهناك 50 ألف 
لبناين يف قطــر من ضمن 
نحــو 500 ألف لبناين يعمل 
يف السعودية ودول الخليج، 
ولبنــان حريص عىل أعامل 
هــؤالء وعىل مصالحهم يف 

هذه الدول.  
باإلتصال  يتعلّــق  وفيام 
ومحمد  ماكرون  أجراه  الذي 
بن سلامن مبيقايت، فتخ 
اتصال  يكــون  بأن  املصادر 
مجاملة ليــس أكرث، واأليّام 
املقبلــة ســوف تُظهــر ما 
سيحصل عىل إثره عىل أرض 
الواقع، غري أّن عودة السفراء 
السعودية ودول  كّل من  اىل 
الخليج ولبنان، تعطي إشارة 

معنوية بتحّســن العالقات. علامً بأنّه يوم كان هؤالء السفراء 
موجودون يف لبنان، مل يقم الســفري السعودي يف لبنان وليد 
البخاري بزيارة رئيس الحكومة األســبق حّسان دياب ووزراء 
حكومتــه، وكذلك فعــل مع ميقايت ووزرائــه، ما يعني بأّن 
الســعودية مل تكن راضية عىل هاتني الحكومتني، وأّن األزمة 

ة منذ ذلك الحني، وحتى قبله. كانت قا
من هنا، تتوّقع املصادر نفسها عدم فتح صفحة جديدة بني 
لبنان والسعودية ودول الخليج جّراء استقالة قرداحي ومبادرة 
ماكــرون األخرية من دول الخليج، رغم أّن اإلتصال الذي حصل 
مُيكــن أن يحمل معه بعض اإليجابية عــىل ما ترى الجهات 
اإلقتصادية. فالتصدير الســنوي من لبنان اىل السعودية يبل 
نحو 200 مليون دوالر، فيام يصل مع دول الخليج اىل 300 أو 
350 مليون دوالر كمعّدل وسطي. ولهذا فإّن استمرار مقاطعة 
ّ لبنان كّل دول الخليج، ومن ثّم األسواق  السعودية للبنان تُخ

يف بعض الدول. وحتى ولوعادت العالقات اىل نصابها، فُيمكن 
خســارة بعض األســواق التي تكون قد استوردت منتوجاتها 
مــن دول أخرى، وال تعود اىل الرشكات اللبنانية كونها عقدت 
إتفاقيات مع أســواق أخــرى، لهذا ال بّد من اســتدراك األمر 

وتعويض الخسائر قبل أن تتضاعف.
وتقول املصادر بأّن خطوة قرداحي فتحت كّوة كبرية وفرصة 
أمام اللبنانيني، كون لبنان ال مُيكنه إاّل أن يكون ضمن الحاضنة 
العربية، ال ســيام الخليج العريب، وهي خطوة مسؤولة ألنّها 
أتاحــت عودة العالقات اىل طبيعتها تدريجاً. غري أّن الرشوط 
التي وضعتها الســعودية، ال تختلف عن رشوط فرنسا ودول 
اإلتحاد األورويب واملجموعة الدولية، التي تُطالب لبنان بإجراء 

اإلصالحات الشاملة قبل حصوله عىل أي قرش منها. 
مــن هنا، فإّن حصول تبّدل كبــري يف العالقات اللبنانية - 
الســعودية بشــكل عميق لن يتّم قبل تنفيذ حكومة ميقايت 
لــرشوط اململكة، غري أّن الســعودية التــي كانت قد جّمدت 

مســاهمتها يف دعم لبنان من ضمن الدول املانحة، ســتعود 
بعد مســعى ماكرون األخري، عىل ما أكّدت املصادر عينها، اىل 
تقديــم الدعم املايل ولكــن ليس للدولة اللبنانية، عىل غرار ما 
تفعل دول الخارج. فاملســاعدات للجيش من قبلها ســتعود، 
كام ستطال تقدمياتها الشعب اللبناين، ولكن ليس عن طريق 
الدولــة اللبنانية، التي ال تثق بها، بل عن طريق املنظامت غري 
الحكومية. وهذا األمر ســوف يحصل الحقاً، يف حال ملســت 
ســعياً من خالل حكومة ميقايت بتنفيذ املطالب الســعودية 

والخليجية. 
أّمــا ملاذا مل يُجــر ماكرون وويل العهد الســعودي اتصاالً 
ّن  بالرئيس ميشــال عون كونه رئيــس جمهورية البالد، ف
الســعودية، عىل ما أوضحت املصــادر، مل تكن تؤيّد وصول 
العامد عون اىل قرص بعبدا، حتى وإن استقبلته يف أول زيارة 
قــام بها اىل خــارج البالد كرئيس للبنان. كذلك فهي تجد بأنّه 
عىل ميقايت، كرئيس الحكومة الحالية، أن يفي بالوعود التي 
قطعها ملاكرون أّولها اســتقالة قرداحي، ومن ثّم السعي لفتح 
صفحة جديدة بني لبنان والســعودية ودول الخليج تقوم عىل 

حّل الخالف يف وجهات النظر يف مسائل عّدة. 
وبــرأي املصادر، إّن ترميم العالقات مع الســعودية ودول 
الخليــج، ال يرّض باملصالح اللبنانية وال مبصلحة حزب الله بل 
عــىل العكس، ال بّد وأن يؤّدي اىل انفراجات عّدة منتظرة عىل 
جميــع الصعد، تُتّوج باجتامع الحكومــة قريباً، ليك تتمكّن 
مــن البــدء بعملية اإلصالح املطلوبة منهــا قبل موعد إجراء 
اإلنتخابــات النيابية بعد أشــهر. كذلك فإّن اإلنفتاح الخليجي 
عىل إيران، وقد قام مستشار األمن القومي اإلمارايت طحنون 
بــن زايد اإلثنني بزيارة اىل إيــران، فيهدف اىل تعزيز التقارب 
اإلســالمي - اإلسالمي، أي الســّني- الشيعي، وهو إذا حصل 

فسوف يؤثّر إيجاباً عىل لبنان. 
غــري أّن الرتميم ال يعني بالــرضورة عودة العالقات اىل ما 
كانــت عليه قبل ترصيحات قرداحــي واألزمة املفتعلة، إاّل إذا 
متكّنت حكومة ميقايت من تنفيذ رشوط السعودية الصعبة، 

يف املرحلة الراهنة، وإن مل تكن مستحيلة.

ــة«.. ــ ــ ــومـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر »الـ ــ ــ خـ ــ ــ ــ تـــــعـــــقـــــيـــــدات تـ
ــا الـــــــ الـــــعـــــام املـــقـــبـــ ــهـ ــاتـ ــسـ ــلـ ـ وُتـــــــرّحـــــــ 

هيام عيد 

تكشــف مصادر سياســية واسعة اإلطالع، أن مسار 
تعبيــد الطريق أمام عودة مجلــس الوزراء الذي أطلقه 
رئيــس الحكومة نجيب ميقايت يف األســابيع املاضية، 
مــا زال يواجه العقبات ذاتهــا التي دفعت باتجاه تعليق 
اجتامعــات الحكومــة منــذ نحو شــهرين ، والتي قد 
تكــون تضاعفــت يف األيام املاضية، مــام يؤكد أن ال 
عــودة إىل اجتامعات مجلس الــوزراء يف وقت قريب، 
أو عىل األقل خالل العــام الجاري. وتوضح املصادر أن 
العقدة األساســية املتمّثلة بالتحقيق العديل يف جرمية 
تفجــري مرفأ بريوت، قد بدأت تســلك منحًى مختلفاً عن 
الســابق، بعدمــا تحولت أي محاولة تســوية عىل هذا 
الصعيد ومن خالل املؤسســات والقوانني »مقفلة« عىل 
الحلــول، وتدور يف دائرة مفرغــة، نتيجة واقع الفصل 
الســلطات، وبشكل خاص  بني 
تبقى  التي  القضائية  الســلطة 
مســتقلّة بالكامــل عــن أية 
مبادرات أو مشــاريع تســوية 
ولو من خــالل املجلس النيايب، 
وذلــك وفق مــا كان مطروحاً 
لجهــة الفصل بني التحقيق مع 
الوزراء والنواب والرؤساء ، يف 
ملحاكمة  اإلعىل  املجلــس  إطار 

الرؤساء والوزراء.
وإزاء هــذا اإلنســداد، تلفت 
املصــادر املطلعة نفســها، إىل 
أن التوافق بني الكتل الذي ظهر 
باألمس يف الجلسة الترشيعية، 
لجهة إســقاط مرشوع قانون 
ال«كابيتال كونرتول«، وبالتايل 
قطــع الطريــق عــىل إقراره 
، حمل دالالت  النهائية  بصيغته 
واضحة عىل أن انقســاماً حاداً 

قد تكّرس داخل الحكومة بالدرجة األوىل، بعد استقالة 
وزير اإلعالم جورج قرداحي، ومن أبرز مؤرشاته الرفض 
املطلــق من قبل رئيــس »تياراملردة«ســليامن فرنجية 
لتسمية وزير بديل عنه، وبالتايل فإن هذا الرفض، يؤكد 
اســتمرار إقفال الطريق أمام عودة الحكومة، ولذا  فإن 
اإلشارة األكيدة إىل عودتها إىل العمل، ستكون من خالل 
تعيني البديل لقرداحي، وهو ما ســيكون مبثابة اإلعالن 
عن عودة مجلس الوزراء للعمل، وتذليل كل اإلعرتاضات 
ًة من قبل الثنا الشــيعي،  وذلك  التــي ما زالــت قا
برصف النظر عام ســتؤدي إليــه كل التطورات املتعلقة 
بالبحــث الجاري عــىل الصعيدين الســيايس والنيايب 
والديبلومــايس، وذلك يف ضوء املحادثات الفرنســية-

األخرية. السعودية 
وتشــدد املصادر نفسها، أن ال مهرب من إجراء حوار 
 داخــيل حول مجمل الهواجس التــي تعرّب عنها بعض 
القوى السياســية، والتي ما زالت تتوقع حصول توافق 
حولها فيام لو توافرت اإلرادة لتحقيق خرق لحال الشلل 

الحايل. الحكومي 
لذلــك فإن ما تخلص إليه املصادر نفســها، هو أن ال 
مالمــح حتى اليوم، عىل حصول أو عىل ترقب أي تعديل 
يف موقف الثنا الشــيعي من جلسات مجلس الوزراء، 
وبالتــايل، فإن الرســالة الواضحة التــي ميّررها هذا 
املوقف، هي موّجهة إىل كّل من رئيس الحكومة أوالّ وإىل 
الطرفني الفرنيس والســعودي ثانياً بعد محادثات جدة، 
وإىل املجتمــع الدويل ثالثــاً، وفيها أنه يبدي كل تعاون 
مطلــوب لتســهيل العمل الحكومي،والــذي هو مطلب 
لدى هذا الفريق نفســه أيضاً،ولكن بعد تبديد الهواجس 
وتعديــل املعايري التــي يصفها ب«اإلستنســابية« يف 
أعامل التحقيق يف انفجار املرفأ. ويف هذا الســياق فإن 
املطروح يف هــذا اإلطار، يرتكز عىل تحقيق الفصل بني 
صالحية القايض طــارق البيطار يف مالحقة املتهمني 
من غري الرؤساء والوزراء، وبني صالحية املجلس األعىل 
ملالحقتهم ومحاكمتهم، ألن ال صالحية للقضاء العديل 

يف مالحقتهم، وهذا ما ينّص عليه الدســتور.

» »الطائ تطوير  أو  تسوية...  رســاء  عل  ُمصّم  ماكرون 

ّيـــــــــــــــة« دانـــــــــــــــت اإلعتـــــــــــــــداء  »الخار
اإلســـــــــــــــرائيلي علـــــــــــــــ ســـــــــــــــوريا

دانت وزارة الخارجية واملغرتبني بشــدة، يف بيان، »االعتداء الصاروخي 
االرسائييل الذي تعرضت له الجمهورية العربية السورية، والذي استهدف 

حاويات يف مرفأ الالذقية، صباح أمس«.
واكدت »وقوف لبنان الدائم حكومة وشــعبا، اىل جانب الجمهورية 
العربيــة الســورية مبا يحافظ عىل أمنها واســتقرارها وســالمة 

مواطنيها«.

يحـــــــــــــــة الف هنـــــــــــــــا   : باســـــــــــــــي
غرد النائب جربان باســيل عرب حسابه عىل »تويرت«: »ميكن نجحنا 
نوقف الصيغة امللغومة للكابيتال كونرتول إلعفاء مهريب األموال للخارج 
ولرتك االستنســابية ملرصف لبنان بالتحويالت الجايي. بس ما بيكفي. 
هيك اوقفنا العاطل بس ما عملنا املنيح. الزعربة ماشية. املطلوب قانون 
اســتعادة األموال املهربة سابقا، وقانون لضبط التحويالت الحقا. هنا 

الفضيحة«.

 عـــــامـــــة: املــــطــــلــــو مـــــن الـــحـــكـــومـــة
ــّرة ــ ــق ــ ــن امُل ــيـ ــوانـ ــقـ ــيــق الـ ــطــب ــت ــزام ب ــ ــتـ ــ االلـ

غرّد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب فادي عالمة عرب حسابه 
عــىل تويرت: »من ضمن القوانني التي أقرها املجلس النيايب، مجموعة 
من االقرتاحات اإلصالحية يف القطاعات الخاصة، والتي سبق وتقدمنا 
بهــا عرب اللجان املعنية من قانون الدواء إىل االقرتاح الخاص بالدوالر 
الطــاليب الذي أقر بصفة املعجل املكرر واقرتاح قانون حامية األطباء 
والعاملني يف القطاع الصحــي والتعديالت الخاصة بالقانون املتعلق 
ندية الرياضية. املطلوب من الحكومة االلتزام بتطبيق  بالرتخيــص ل
القوانني املقرة، وإصدار املراسيم التطبيقية لها وللعرشات من القوانني 

املقرة سابقا، ملا فيه املصلحة العامة«.

ة بين دور املقاومة  حز الله: ُمحاولة املقاي
ة ة املشكلة اإلقتصاديّة مرفو وبين ُمعال

رأى عضــو كتلة »الوفاء 
إيهاب  النائــب  للمقاومــة« 
حامدة ان »السياســات املالية 
انتهجهــا حاكم مرصف  التي 
لبنان هي التــي أوصلت البلد 
وأوصلتنا إىل ما نحن فيه من 

ازمة مالية خانقة«.
واشــار خالل لقاء سيايس 
أقيــم يف حي بديتا يف الهرمل 
إىل أن »حزب الله مل ولن يرتك 
شعبه دون أن ميد له يد العون، 
وها هو يقدم له املســاعدات 
املتتاليــة وليــس آخرها مادة 
التي كــ بإدخالها  املازوت 

إىل البلــد االحتــكار والفيتــو الذي 
فرضته أمريكا«، مضيفا »ال شــك أن 
النــرص الذي حققناه ونحققه يف كل 
مواجهة نخوضهــا هو حليفنا حتى 
يف املعركة االقتصادية املفروضة عىل 
اللبنانيني وبخاصة شــعب املقاومة، 

وما األمر إىل صرب ساعة ».
 أكد الوزير السابق محمد فنيش 
خــالل لقاء ســيايس، أقيم يف بلدة 
الرصفند، »أن كل ما لدينا من إمكانات 
مجتمعنا. لخدمة  نسخرها  وعالقات 

وهذا ما حصل يف موضوع املشتقات 
النفطية والذي ساهم بك الحصار 

األمرييك«.

وقــال: »إن املقاومــة وحلفاءها 
يضعــون كل ما لديهــم من إمكانات 
يف خدمة املجتمع«، مضيفا »لن نقبل 
مهام اشتدت الضغوط أن يكون هناك 
مقايضة بني الحصول عىل الحد األد 
من العيش الكريم وبني التخيل عن ما 
هــو رمز لكرامتنا وحريتنا، فمحاولة 
املقايضة بني دور املقاومة وسالحها 
وبني معالجة املشكلة اإلقتصادية هذا 

األمر مرفوض«.
وختم »نحن نريد أن نعمل لتحقيق 
األمرين وهام التمسك باملقاومة ألنها 
ضــامن الوجود ومعالجة املشــاكل 
الحد األد مــن مقومات  لتوفــري 

العيش«.

ت  لق م ال ق  ي 

ــــــــدا وُمتدهــــــــوّر  ــــــــي  كار ــــــــ  الو قبــــــــان: 

االنهيــار  ولة عــن  املواقــ مســ اللــه: غالبّيــة  ــ  ف

قال املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن 
يف خالل استقباله وفودا، عن«هول الجرائم والتفلت 
الكبري«: ”لكل اللبنانيني وباألخص الطبقة السياسية 
والكيانات املدنية واالجتامعية، قبل الجيش والقوى 
األمنية، أقول: الجرمية وعمليات الســطو والسلب 
والنهب والقتل والتزوير واملخدرات تكاد تبتلع لبنان 
وتحت عني الشمس، فالوضع كار جدا ومتدهور 

جدا والظاهرة الجرمية من سيىء اىل أسوأ«.
لذلك األمن اإلستباقي رضورة ماسة وهو  أضاف 
يحتاج دورا فاعال من البلديات والفاعليات فضال عن 
القوى األمنية واملؤسسات الحكومية املختلفة خاصة 
باملناطق املفتوحة. عىل أن األمن اإلستباقي يحتاج 

إىل أمن سيايس ودعم مجتمعي كبري جدا واستثنا 

، خاصة أن حجم  حافة الكارثة الجرمية ألننا عىل 

ونوعية وكمية الجرائم ومســاحتها وأدواتها تكاد 

تضــع لبنان بدائرة جهنم. والالفت أن أغلب عمليات 

السطو والجرمية مبختلف أنواعها ترتبط بأسباب 

لها عالقة بأصحاب الســوابق ومتواطئني آخرين 

بعيدا عن األسباب املعيشية رغم لهيبها، واألخطر أن 

البيئة اإلجتامعية تتحرض جدا لتصبح بيئة جرمية 

قــادرة عىل إنتاج جيل مجرم بامتياز. فأدركوا لبنان 

ألن جحيم الجرائم ونوعيتها وطبيعة مرتكبيها تكاد 

تلتهم الدولة وبقية األمن املوجود«.

دعا العالمة الســيد عيل فضل الله خالل درس 
التفسري القرآين، إىل »الخروج من العقلية السائدة 
لــدى البعض يف توجيه االتهــام حول أوضاع البلد 
لجهة معينة أو لطرف سيايس أو طائفي«، مشريا 
إىل أن »أســباب االنهيار تعود إىل معظم من هم يف 
مواقع املســؤولية وحتى يف مواقع املعارضة. كلنا 
يعرف أن لكل طائفة هواجسها، وأن هذه الهواجس 
تدفعها لطلب املساعدة والعون والحامية من خارج 
لبنان، والسبب الرئييس يف ذلك يعود للنظام الطائفي 
ا ما كانت تقاس عىل  ولقوانــني االنتخاب التي دا
مقاييس الطبقة السياسية التي تعاون أكرثها ومنذ 
العقود السالفة عىل أن نكون يف مزرعة وال نكون 
يف دولة ونبني مؤسسات، وأن نفتقد للهوية الوطنية 

الجامعة لحساب الهويات الخاصة«. 
ورأى أن »العمــل يف لبنان عىل عزل أي طائفة أو 
، فهو ال يفيد  أي فريق طائفي، عدا عن أنه أمر خاط

أبدا، بل قد يدفع الستحضار العصبيات املقابلة عىل 
أعىل مســتوى، ولذلك أفضل أن نعمل جميعا لنزع 
عنا الخوف التي تعشش يف نفوس كل الطوائف 
واملكونات اللبنانية وال يكون ذلك باملزيد من املراهنة 
عىل جهات خارجية تعيننا عىل بعضنا، بل بالجلوس 
إىل طاولة حوار مع إخالص النية يف العمل إلخراج 
البلــد من محنته، ومع حفظ حــق الجميع وعدم 
اســتبعاد أحد، ومع تقدير كل من ساهم يف العمل 
للبنان حر وسيد ومستقل وال سيام أولئك الذين قدموا 
التضحيات الكبرية يف مواجهة االحتالل اإلرسائييل 
نحن بأمس  ويف سبيل عزة البلد وكرامته«، مضيفا 
الحاجة إىل حوار مبارش ال إىل التخاطب من بعد ألن 
البلد كاد أن يسقط من أيدينا ونحن نتقاتل عىل جنس 
املالئكة ونرمي باالتهامات عىل بعضنا البعض فيام 
خات الجوع ويتواصل أنني املرىض دون  تستمر 

. طائل



الجلسة   

 افتتح رئيس املجلس نبيه بري الجلســة بعد الوقوف 
دقيقة صمت عىل روح النائب املرحوم فايز غصن بطرح 
اقرتاحي قانون املعجل املكرر الراميني اىل تعديل اتفاقية 
القرض املوقع مع البنك الدويل لالنشــاء والتعمري لتنفيذ 
املــرشوع  الطارىء لدعم شــبكة االمــان االجتامعي 
لالســتجابة لجائحة كورونا واالزمة االقتصادية بقيمة 

246 مليون دوالر.
 جهــاد الصمد: البنك الــدويل تراجع عن االلتزامات 
بالوفــر املحقق بالقانــون بقيمة 22 مليون دوالر الذي 
يغطــي 13 ألف عائلة إضافية، فلامذا تراجعت الحكومة 

االلتزام؟ عن هذا 
 ابراهيــم كنعان: كانت الحكومة الســابقة تعهدت 
بالوفــر املحقق وتبني بعد أشــهر ان هنــاك خالفاً بني 

الدويل. والبنك  السابقة  الحكومة 
 اســامة سعد ســأل الحكومة هل ستدفع املساعدة 

بالدوالر؟
محمــد خواجة: كانت الغاية األساســية توســيع 
شــبكة االمان االجتامعي لتطال 14 ألف عائلة اضافية 
وذلك من خالل تخفيض الكلفة االدارية واللوجســتية. 
وشــيىء مؤســف ان يرفض البنك الدويل الوفر املحقق. 
وكان جــواب الوزير عكر يف حينــه لك يا دولة الرئيس 

الحكومة. مع  متعاون  البنك  ان 
 أمــني رشي: املعروف ان االتفاقيــة تؤخذ او ترتك 
كــام هي. ويف النقاش مع الوزيــرة عكر قالت ان البنك 

الدويل كان موافق.
ــاً من موقع  ملــاذا تفاوض الحكومــة اللبنانية دا
اً ان الكلفة االدارية واللوجستية  الضعيف؟ ونالحظ دا
بني 8 و10 وهــي كلفة عالية جداً. ونحن نحرم اآلن 14 
ألــف عائلة إضافيــة، وكنا نتمنــى ان يتفهم البنك هذا 

االمر.
 الرئيس ميقايت اوضح ان الوفر سيبقى لكن يرتاوح 
بني 7 و10 ماليني دوالر وســيغطي عائالت اضافية، أما 

بالدوالر. فسيكون  الدفع 
 عيل حسن خليل: هناك امكانية يف النص للتفاوض 
مــع البنــك الدويل لرفع الوفر مــن 7 ماليني اىل 21 أو 
22 مليــون دوالر. ونرجو مــن الحكومة التفاوض مع 
البنــك لرفع عدد العائالت االضايف اىل عرشة آالف عائلة 
 impact عــىل األقل. ولدينا تحفظ كبــري عىل موضوع
منصة التســجيل كيف يكــون التســجيل، كيف يكون 
التفتيــش املركــزي ادارة تنفيذية تســتغل هبات وتدير 
أمــوال؟ ال يصح ذلك بأي دولة تحرتم القوانني. التفتيش 
املركزي قبل هبات باالف الدوالرات والبعض يقول ماليني 

ادارية. فضيحة  وهذه  الدوالرات 
 هادي أبو الحسن: املوضوع االهم اين نأيت بالتمويل 
للبطاقــة التمويليــة: ملاذا ال نقتطع مبلغاً من حســاب 

البطاقة. لصالح  الخاص  السحب 
 الرئيــس بري ســأل الرئيس ميقــايت: هل لديكم 
امكانيــة التفاوض مع البنك الــدويل لتغطية العائالت 

االضافية؟ واذا امكــن ذلك فلتتعهد الحكومة بذلك.
 الرئيــس ميقايت: نحن وضعنــا يف النص مبل 7 
ماليــني دوالر وفراً وميكن رفعه اىل العرشة ماليني. أما 
موضوع التفتيش املركــزي فيعالج الخلل الحاصل وهو 
خلل نســعى لتصحيحه. املهم ان نبــدأ بالتنفيذ، وهناك 
لجنة وزارية برئاســتي ترشف عىل املوضوع وكام قلت 

بالدوالر. الدفع  سيكون 
 وصدق االقرتح الذي يدمج االقرتاحني من دون تعديل. 
وتحفظــت كتلتــا التنميــة والتحرير واملســتقبل عىل 

.impact املنصة  موضوع 
 وطــرح الرئيــس بري اقرتاح قانــون معجل مكرر 
من خــارج جدول األعامل نظــراً إللحاحيته مع ارتفاع 
اصابــات كورونا التــي بلغت يوم االحد املايض، رغم ان 
عــدد فحوصات الـ PCR تقل يف عطلة االســبوع اىل 
1600 إصابــة. ويتعلق االقرتاح برفع قيمة الغرامة عىل 

الــذي ال يتلقح اىل 250 الف لرية. ثم صدق الحقاً.
 وصدق ايضا اقرتاح قانون من جدول االعامل بانشــاء 
نقابة للنفســانيني باالكرثيــة املطلقة بعد ان كان عىل 

رئيــس الجمهورية قد رده اىل املجلس.
 كام صدق اقرتاح قانون انشاء الوكالة الوطنية للدواء 

الذي ينظم قطاع الدواء واملســتلزمات الطبية.
 وطــرح اقــرتاح قانــون متديــد املهــل القانونية 
والقضائيــة والعقدية وتعليق األقســاط للديون لغاية 

.2022/6/30
 فاقــرتح النائــب عيل فياض ان يكــون التمديد لـ 
2022/9/30 أي تسعة أشــهر بدالً من 6 أشهر نظراً ملا 
ميكــن ان يحصــل باعتبار اننا قادمــون عىل انتخابات 

بية. نيا
 واقرتح وزير العدل تحديد املواد التي ســتمدد.

 وأشار وزير املال اىل ان الخزينة ستخ 700 مليار 
القانون. مددنا  اذا  اضافية  لرية 

 وأوضحــت النائب روال الطبش ان الغاية من اقرتاح 
القانون متديد مهلة اقســاط الديون للمصارف ورسوم 
البلديــات والغرامات اي متديــد املادة األوىل من قانون 
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 الرئيــس ميقايت: »ما منقدر مندد بعد«.
عيل حســن خليل: فلنحدد املهل 3 اشهر.

 واقر اقرتاح القانون معدال بتحديد املهل 3 اشهر فقط 
6 اشهر كام ورد. وليس 

كام اقر املجلس اقرتاح قانون بفتح اعتامد اضايف يف 
موازنــة العام 2021 لصالح اوجــريو بقيمة 3 مليارات 
و500 مليــون لرية قابلة للتدويــر بعد ان اوضح وزير 
االتصــاالت الحاجــة لهذا املبل لتغطيــة كلفة املازوت 
مشــريا ردا عىل مالحظات بعض النــواب اىل معالجة 

الفرق بني كلفة اســتهالك رشكتي الخليوي.
وطــرح اقرتاح قانون معجل مكــرر يرمي اىل تعديل 
قانــون يف املوازنــة يتعلق بتحويل رشكتــي الخليوي 

الخزينة. اىل  االيرادات 
 محمــد الحجار: ال مشــكل يف موضوع التحويالت 
فالرشكات التجارية تخضع لقانون التجارة اما خضوعها 
لرقابة ديوان املحاســبة فانه يعطي اشــارة سلبية يف 
املســتقبل للرشاكة بني القطاعني الخاص والعام. واملادة 
32 تنص عىل تقول ان الرشكات اململوكة من الدولة ترفع 

املال. ووزارة  الوزراء  ملجلس  موازنتها 
ف  وزير املال: هناك اشكالية يف مادة تنص عىل 

االموال خارج املوافقة املســبقة لوزارة املال.
اســامة سعد: وزير املال واالتصاالت يخالفان املادة 
36 من القانون التي تنص عىل تحويل االيرادات لحساب 
الخزينــة وبعدها تدفع الكلفة. وهذا االقرتاح ســيرّشع 

املخالفة.
حســني الحــاج حســن: يف املادة 36 مــن قانون 
موازنــة 2020 ان رشكتي الخليــوي تحوالن كل ثالثاء 
وخميس عائداتهام لوزارة املال ويصدر وزير املال تنظيم 
االعتــامدات. وقــد صدر قرار قديم، وبعد شــكوى احد 

االشــخاص ملجلس الشورى الدولة الذي ابطل القرار.
واثر ذلك درســنا املوضوع يف لجنة االتصاالت ولجنة 
املال وعدلنــا موضوع التحويل ليتم شــهريا وليس كل 
ثالثــاء وخميــس، وال ترصف اال مبوازنة ســنوية من 
الرشكتــني مبوافقة وزير املــال واخضعت لرقابة ديوان 

املحاســبة املؤخرة الن االدارة اليوم ادارة رسمية.
عيل حســني خليل: يجب اخضــاع املوضوع لقراءة 

هادئة.
ياســني جابــر: هناك مامرســات خاطئــة لوزير 
االتصاالت يف التوظيفات باملئات واالالف. ويجب اعطاء 
وزيــر املال الحــق باملوافقة عىل املوازنــة. وكان هناك 

باملوازنة. كبرية  مبالغة 
وزيــر االتصاالت: اعرف ان هناك خلفيات ســابقة 
ادت اىل وضــع املاد 36 يف املوازنــة. واريد ان اؤكد ان 
وضع االتصاالت اليوم ســيىء جدا بســببب هذه املادة، 
فهناك جهــات موردة وموردين مل يقبضوا االموال. هذا 
االقرتاح حل وســط يزيــل الصالحية من وزير املال اىل 

الوزراء. مجلس 
الرئيس بري: هذا االقرتاح اكرث من رضوري ولكن ال 
نستطيع ان نقره بهذا الشــكل. فليناقش خالل الجلسة 
بني وزيــري االتصاالت واملال ورئييس لجنتي االتصاالت 
واملــال للتوصل اىل صيغة معينة  تلحظ دور وزير املال.

ويف وقــت الحق اقر اقرتاح القانون معدال.
وطــرح اقرتاح قانــون معجل مكــرر لتنظيم كيفية 
الترصف بحقوق الســحب الخاصة للبنــان التي حصل 

عليهــا من صندوق النقد وقيمتهــا مليارا و136 مليون 
دوالر.

الرئيــس ميقايت: للعلم لقد وصلنا من صندوق النقد 
الــدويل مبا يتعلق بالســحوبات الخاصــة للبنان مبل 
مليــار و136 مليــون دوالر ومل نترصف بــه بعد. وقلنا 
اننا ســنحتفظ به لالستعامل يف امور استثامرية تتعلق 
بالكهربــاء وامور اجتامعية تتعلــق بتعويضات نهاية 
الخدمة والبطاقة التمويلية، واذا اضطررنا سنســتعمل 
80 مليــون  دوالر يف املبل لصالــح البطاقة التمويلية 
لشــهرين ولن منــس املبل الباقــي ونحصل عىل 540 

مليــون دوالر من الصندوق للبطاقة املذكورة.
جورج عــدوان طالب الحكومة بخطة والرجوع اىل 
املجلــس النيايب، مشــريا اىل التجارب املاضية التي ادت 
اىل هدر املليارات من الدوالرات حيث كان االحتياطي يف 
مــرصف لبنان 34 مليار دوالر، فكيف ميكن للمجلس ان 
ميارس رقابته ان مل تــأت الحكومة بخطة حول كيفية 

ف هذا املبل من الســحب الخاص للبنان؟
جهــاد الصمد طالــب  باقتطاع مبل من الســحب 

التمويلية. البطاقة  لصالح  الخاص 
الرئيس بري: مع االسف الشديد اكرب مكان للهدر هو 
الكهربــاء، وبامكان االفادة من هذا املبل القامة معامل 

للكهرباء.
ولفــت اىل ان املجلس صــوت ضد صفة العجلة واعيد 

للجان. املوضوع 
وطــرح اقرتاحي قانون مقدم االول من النائب ابراهيم 
عازار ونواب اخرين والثاين من النائب ابراهيم املوسوي 
ونــواب آخرين يرميان اىل الــزام املصارف بتحويل مبل 
10 االف دوالر سنويا للطالب الذين يدرسون يف الخارج 

ومعاقبــة املصارف املمتنعة عن ذلك.
واتفــق عىل دمــج االقرتاحني بصيغــة واحدة تلحظ 

االمريــن لتغطية العام الدرايس 2021- 2022 .
وتحد صاحبا االقرتاح مؤكدين عىل دمج االقرتاحني 

املوحد. االقرتاح  اقرار  املذكورين ووجوب 
كــام تحد عــدد من النواب مشــددين عــىل تنفيذ 
املصارف للقانون الطالبي ووضع عقوبات عىل املصارف 

ذلك. عن  تتمنع  التي 
 الرئيــس بري شــدد عىل االتفــاق عىل نص موحد 

واقراره »النني اخ ما اخشــاه بسبب االعياد«.
 وبعــد وقت من صياغة موحــدة اقر اقرتاح القانون 
بصيغــة تلزم املصــارف بتحويل مبل الـ10  االف دوالر 
حســب الســعر الرســمي للرصف )1500 لرية للدوالر 
الواحــد( وتغطية العام الدرايس 2021ـ  2022، ووضع 

عقوبات عىل املصــارف التي متتنع عن تنفيذ القانون.
 وصــدق املجلــس اقرتاح القانــون الرامي اىل تعديل 
قانون الغاء االسهم لحامله واالسهم ألمر ملدة 3 سنوات، 
مع العلم ان الرئيس ميقايت طالب بتقصري املدة لسنتني.
وصدق املجلــس ايضاً اقرتاح قانــون يرمي اىل تعديل 
قانــون العقوبات )املادة 67( حول متنع ارادي ملســاعدة 
شخص بحاجة ملساعدة اذا تعرض لنوبة قلبية او غري ذلك.
 واوضــح رئيــس لجنة الصحة عاصــم عراجي ان 
الغاية من االقرتاح مســاعدة االشخاص الذين يحتاجون 

املساعدة. هذه  ملثل 
 كــام صدق املجلــس اقرتاح القانــون املتعلق بالبناء 
املســتدام وتجميل اســطح املبــاين وتنظيــم االلواح 

. لشمسية ا
 وطــرح اقرتاح قانون يرمــي للصحافيني يف نقابتي 
املحرريــن واملصورين الصحفيني غــري املرتبطني بعقد 

االجتامعي. الضامن  اىل  االنتساب 

 وبعــد مداوالت رسيعــة وتأكيد موافقــة صندوق 
الضامن عىل االقرتاح صدق اقرتاح القانون معدال بالغاء 

املادة الخامســة منه املتعلق باالجر ملجلس االدارة.
 وصدق املجلس اقرتاح قانــون يرمي لتحديد ترخيص 
انديــة اللياقــة البدنية الصحية وتعديــل قانون تنظيم 

والرياضة. الشباب  وزارة 
وطــرح اقرتاح قانون تعديل قانــون العقوبات لجهة 

الجنح والجنايــات املرتكبة بحق االطباء ومعاونيهم.
 واوضــح النائب فادي عالمــة ان االعتداءات عىل 
الجسم الطبي والعاملني واملعاونني لهم تساهم يف هجرة 

اطباء وتعرض هذا الجســم الرضار وسلبيات عديدة.
 وشــدد رئيس لجنة الصحــة النائب عاصم عراجي 
عــىل اقرار االقرتاح مشــرياً اىل املشــاكل الكثرية التي 

يتعــرض لها االطباء واملعاونني يف الطوارىء.
 وصدق االقرتاح.

 وطرح اقرتاح القانون الرامي اىل الغاء الرسم السنوي 
املقطوع عىل الرشكات الســيام املهن الحرة.

 واوضــح رئيس لجنة املــال ابراهيم كنعان ان هذا 
الرســم ملغى باملوازنة منذ العام 2000 واالقرتاح يثبت 

االقرتاح. االلغاء، فصّدق  هذا 
 وطــرح اقرتاح القانون الرامــي اىل تعديل املادة 80 

من قانــون موازنة العام 2019 املتعلق مبنع التوظيف.
 عيل فياض اوضح ان البلديات بسبب منع التوظيف 
مل تتمكــن من التوظيف يف مكاتب الهندســة، الفتا اىل 
رضورة استثناء بلدية بريوت وبلديات مراكز املحافظات 
والقضاة واســاتذة الجامعــة اللبنانية وموظفي الفئة 

االوىل.
 واقــرتح النائب هادي حبيش الســامح بالنقل من 
ادارة اىل ادارة بســبب الفائض يف االدارات والشــواغر 

يف ادارات اخرى.
 واشــار عيل حسن خليل ان هذا االمر اي االستثناء 

. ســيفتح الباب لعودة التوظيف العشوا
 واعلــن الرئيس ميقايت ان الحكومة ضد االقرتاح.

النيابية. للجان  االقرتاح  واعيد   
 كــام اعيد اقرتاح القانــون املتعلق بتعديل تســوية 

البناء. مخالفة 
 وصــدق املجلــس اقرتاح قانون »الهويــة الرتبوية« 
للتالمذة والطالب الذي يساعد يف وقف عمليات التزوير. 

الرتبية. ايده وزير  وقد 
كام صدق اقرتاح قانــون تحديد رشوط معادلة صف 
الفرشــمن ـ املنهــج التعليمي االمــرييك يف الثانوية 

العامة.
 وصدقــت ايضاً اقرتاحات قوانني ثالثــة تتعلق: االول 
باعتامد مواد من التعليم املهني يف مناهج مرحلتي التعليم 
االسايس والثانوي من قبل الجامعي بهدف التوجيه املهني 
ويعرف »التوجيه املهني لتالمــذة التعليم العام«. والثاين 
باعتــامد التدريس الرقمي عــن بعد يف التعليم العايل يف 
حــاالت الرضورة. والثالث يرمــي اىل تعديل بعض احكام 

القانون املتعلق بصندوق تقاعد املحامني.
 واعاد املجلس 12 اقرتاح قانون معجل مكرر من باقي 
جدول اعامل الجلسة اىل اللجان النيابية. ثم تيل محرض 

لجلسة. ا
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ــوا  ــ ــ ــم ــ ــ ــص ــ ــ ــت ــ ــ أهـــــــــــالـــــــــــي شـــــــــــهـــــــــــداء املـــــــــــرفـــــــــــ اع
ــة  ــ ــس ــ ــل ــ ــ ــ ونـــــــيـــــــســـــــكـــــــو تــــــــزامــــــــنــــــــا مـــــــــ ال فـــــــــي ا

اعتصم اهايل شهداء مرفأ 
بريوت يف محيط االونيسكو 
قبــل ظهــر امس، وســط 
إجراءات امنية مشــددة من 
واالجهزة  اللبنــاين  الجيش 
األمنية يف محيط املكان الذي 
اســتتبع بقطع الطرق امام 
االونيســكو، وأ االعتصام 
مجلس  لجلســة  مواكبــا 
النواب و«تعبريا عن رفضهم 
وخزعبــالت  متييــع  الي 
قانونيــة من قبــل مجلس 
النواب للمس بسري التحقيق 
العديل للقايض طارق بيطار 
وايضا لعدم تحجيم صالحية 

املجلس العديل«. 
مطالبات  الوقفــة  تخلل 

تحذيريــة وتصعيديــة من قبل االهايل الذيــن رفعوا االعالم 
اللبنانية وصور ابنائهم الشــهداء والفتــات ترفض »التدخل 
الســافر والفاضح واملســتمر من قبل احزاب وبعض من يف 
السلطة الفاسدة، مستنكرين »التهديدات والتحذيرات الخبيثة 

للقايض بيطار الذي يعمل بكل مناقبية وجدية ومســؤولية 

لكشــف الحقيقة كل الحقيقة«، وطالبــوا بـ »رضورة رفع 

الحاميات والحصانات السياســية فورا من اي استدعاء يوجه 

الي كان من قايض التحقيق العديل الجل تحقيق العدالة«. 

ال االعت

ــ ــوي ــم ــت ــر ال ــ ــت ــن ــة الــتــمــويــلــيــة ت ــاقـ ــطـ ــبـ ــة... والـ ــيـ ــعـ ــريـ ــشـ ــة تـ ــ ــرزم ــ ــام ب ــ ــع ــ ــ يُـــــــــوّد ال ــلـ ـ ــ املـ
ــر حـــــســـــ املـــــخـــــر ــ ــ ــ ــت ــ ــن ــ الـــــســـــيـــــاســـــة غـــــــــابـــــــــت... ومــــــلــــــ ازمــــــــــــة الـــــبـــــيـــــطـــــار ي

لـــزامـــي ــون الـــطـــالـــبـــي  ــ ــان ــ ــق ــ ــة االمــــــــــان... وال ــك ــب ــات الـــبـــنـــ الــــدولــــي عـــلـــ ش ــديـ ــعـ قـــــــرار تـ
محمد بلوط

ية  ة  س وا ال  تت م ال ا
ة والت وا  ه السي ة  ع
مة  في اال ة ع  سود الس ية الت  السي
قي الق  البي  مة  ة وا د ت اال
ة  ت ال ا ري م ال ر و  انف ا
ت  ق م  ق االنت وال ا ت ال
نون  و  تو  ن القو ل ال لب

ال االنت و
رو  تي ال ة   د ية  ة  س
ي وو  مة الق  و ا ر مو ه ل ب
ه ا م  لة  م يه وا ا  ع
سب ع التو  ا  ة الر والو م

س ال ال و ال و ا ا و  ف  ا 
مة م القوان الت  ا وا ان   و
فة  ت س م و  را امرا م و ت ا
ل و  ب م ة  د وان ع ة ا  ا

وعة ال مت ع وم
ة  ب ية  ف نون ا ا  را ا ر ا ل اال
و  و ع  ع م الب ال ت االم اال
ف  ق والت  ه ال ر ال الت  الت
ومة  وا   ر م ال ن ا ر ال  الو

يون دوال   ة  م قي ن د  س ي  الر
ستية وال    و ة وال الق االدا
يت  ي ميق ر  الر ية ا و ة ا ل ع
ت  و ا يون دوال ع  م   و م

ا ل ا الب  و   و م الب ال التف
ا  د  ا ال ن   ا و دم ا
و  و ا م نون وا م ال ان ا
في و ال  ن  ا ال لت ة االم ب
ا  قب  ا تس و ال الت  وال ل ل
و   و م ة القر   ي ب  قب و ا
ت    ال   د ال يون دوال ام ع م

ة او   و ال ع ي و د
ري  ية الت   م و ة الت قي الب و
الوع   قة  ر وم ع  وع  ة  وم م
ة  و م اال لة الت س مس سب ع  ون 
سة االم ا  يت    ا ان الر ميق
يون دوال  ب  م ومة  نة ال ت نية ا ام
ر م  وا ن ال  ب م ا الس ال ل
ي و  ت م ي ب  و وال  ق ال و ال
ة  و الب هر  و  ل لت يو دوال و م
ق ع  و ال و م  ية ع ام ال و الت

ة ب يون دوال ل مب  م
لس  ت  ا  و ا بة دا نق  و
ومة  ول  يت ان ال ن  ميق ب ال ل

دة  تف نية اال ريا ا ام ه م  ا  م
هر ولق  ت  ال م  ا

مة ة ال و نه و  عية م مو ت ا
ه وا  ي نون  ا  و ا  ا
رامة ع  ل ت  و االع  م  
د   ون واع و قي   ون ع الت ت ال 
ية م  ي ن ال ر ا ال نون م م ا  ا
ا القوان  اال  االعتب ان م  ا
ه  وان دم  ا م ا  ر  ا الت ا
ر  ية  ف ت  نون وا االو ا ا 
ت  ع وال  ت ن اال ة االم ب و  م
لب  وال ال نون ال بي  ا ا  ل
ر عقو  ا    و ل ال

ل ت ع  ع ا الت 
نون  ة الق ر ا ا ا ان  و  
ي  ا  ة ا و م ا   م ا
ية  س ت ر ا ة و ي ال  ب اال    

م  م س 
ر ا  ا الت ا وم  اال
ه  وا و ا ية ل ة الو ل ان الو
س  ي ا ة و ة والق ق نونية وال الق
ة  الهو نون  هر و ة  ا ون ل  ال
و  ي وا نون انتس ال ة و و ال

ع ت ن اال و ال ي ل ال

سياسية كــورونــا  هــنــا   : بـــري 
يف عبارة ذات مغزى ســيايس قال الرئيس بري: »فوق 

الكورونا هناك كورونا سياسية يعاين منها لبنان«.



5
ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

األربعاء 8 كانون األول 2021

ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة التلقي ـــ ـــ ـــ ــــــة حمل ـــ ـــ ـــ ــــــن ملواكب ـــ ـــ ـــ ــــــة ملتطوعي ـــ ـــ ـــ ــــــن الحا ـــ ـــ ـــ ــــــان ع ـــ ـــ ـــ اإلع
»الصحـــــــــــــــة« تعلـــــــــــــــن عـــــــــــــــن ماراتـــــــــــــــون »فايـــــــــــــــزر«
ســـــــــــــــبو للفئـــــــــــــــات العمريّـــــــــــــــة كافـــــــــــــــة نهايـــــــــــــــة ا

صدر عن املكتب اإلعالمي يف وزارة الصحة 
العامة البيان التايل: »تعلن وزارة الصحة العامة 
عن تنظيم ماراتون فايزر للمواطنني واملقيمني 
من الفئات العمرية املستهدفة كافة )من إثنتي 
عرشة سنة وما فوق( وذلك يومي السبت واألحد 
املقبلــني يف 11 و12 كانون األول الجاري، من 
الثامنــة صباحا حتى الثالثــة من بعد الظهر 
يف عدد من املراكز املعتمدة لدى وزارة الصحة 

العامة.
وتذكــر الوزارة املســجلني عــىل املنصة 
للقاح برضورة إحضار مســتند  الرســمية 
التعريف املســتخدم يف عملية التسجيل، أما 
غري املســجلني عىل املنصة فعليهم إحضار 
أي من األوراق الثبوتية  التالية: هوية، جواز 
سفر، إخراج قيد فردي، إفادة سكن من البلدية 
أو أي مستند تعريف آخر حيث سيتوىل مركز 

التلقيح املساعدة عىل التسجيل«.
ويف بيان آخر، أعلــن املكتب اإلعالمي يف 
وزارة الصحة العامة عن الحاجة إىل متطوعني 
ملواكبة حملة التلقيح التي تعمل الوزارة عىل 
تفعيلها لشمول أكرب عدد ممكن من املواطنني 

واملقيمني تحقيقا للسالمة العامة.
الذي  وتتمثل املحطــة األقــرب باملاراتون 
تنظمه الوزارة يومي السبت واألحد املقبلني يف 

11 و12 كانون األول الجاري. وســيكون عىل 
املتطوعني تقديم املساعدة يف املراكز لتسجيل 
غري املســجلني عىل املنصة الرســمية، كام 
ميكن ملن هم من طالب اإلختصاصات الطبية 
والتمريضية املشــاركة يف عمليات التلقيح. 
وتلفت الوزارة إىل أن املتطوعني املشاركني يف 
حملة التلقيح مبحطاتها املتعددة يف املرحلة 
املقبلة، سيحصلون عىل شهادة بذلك من وزارة 

الصحة العامة.

ــّوت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدل العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وزراء العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ م
ــاء الــلــبــنــانــي ــ ــق ــد ال ــ تــمــويــ صـــنـــدو تــعــا عــل

ــرقــيــات تهنئة ــ ب ــّق ــل ــد فــي بــيــروت   وت ــدي ــ اســتــقــبــ نــقــيــ املــحــامــيــن ال

ـــ حــمــايــتــه ــر ويـــ ــي ــخ ــاء لـــيـــ ب ـ ــ ــقـ ــون : الـ ــ عـ
ــــــن ــــــا املحامي لة أتع ــــــ ــــــا ملس ــــــبار: ســــــُنعطي اهتمام كس

تــــــســــــلــــــيــــــ وتــــــــــســــــــــّلــــــــــ فــــــــــــي »االعــــــــــــــــــــــــام«
ــن أيـــــــــــد أمـــيـــنـــة ــ ــيـ ــ ـــر اإلعـــــامـــــيـــــيـــــن بـ ــ ــ ت ــ ــ ــ قـــــــــرداحـــــــــي: سـ
ــي ــم ــرق ــا ال ــام خـــصـــوصـ ــ ــ ــون اإلعـ ــ ــان ــ ــر ق ــوي ــط ــت ســـعـــ ل الـــحـــلـــبـــي: ســـ

الدورة  يف  الخوري  هرني  العدل  وزير  شارك 

املنعقدة  العــرب  العدل  وزراء  ملجلــس   37 الـ 

يف القاهــرة، وعىل جدول اعاملــه مجموعة 

بنود تتضمــن تقرير االمانــة الفنية للمجلس 

وتوصيات  قــرارات  لتنفيذ  املتخذة  والخطوات 

مكتبه التنفيذي يف اجتامعه الســابع والستني 

والستني. والثامن 

ومن ابــرز البنود التي تناولتهــا الدورة بند 

االرهاب وغســل  ملكافحة  العربية  االتفاقيــة 

العربية  واالتفاقية  االرهــاب  ومتويل  االموال 

مساعدة  وبند  املعلومات  تقنية  جرائم  ملكافحة 

الالجئني يف املنطقــة العربية. أما البند الثاين 

الــدورة، فقد بحث يف  اعامل  عرش من جدول 

بالصحة  الخاص  اللبناين  القضاء  صندوق  دعم 

والتعليــم، ومتت املوافقة عــىل تبني وتعميم 

الكتــاب املوجه يف هذا الخصــوص من وزير 

اللبنــاين اىل املجلــس التنفيذي ملجلس  العدل 

التصويت عليه. العرب وتم  العدل  وزراء 

وكان الخــوري قد اجتمع مــع االمني العام 

ملجلــس وزراء العــرب احمد ابــو الغيط قبيل 

انعقاد املؤمتر، وتناقشــا يف وضع القضاء يف 

خصوصا. ولبنان  عموما  العربية  املناطق 

الدورة  والقى كلمــة لبنــان خالل اعــامل 

الذي  لبنان وشــعبه  اىل »معاناة  فيها  وتطرق 

اقتصادي  اجتامعي  ثقيل  حمل  وطأة  تحت  ي 

لنجدة  العربية  الجامعة  مناشدا  مايل ونقدي«، 

قضائــه الذي نــال نصيبه من املعانــاة ليهتز 

بالتــايل احد ركائــز الوطن الثالثــة اال وهي 

الســلطة القضائيــة«، الفتــا »إىل ان صمود 

القضــاء يف لبنان حتى يومــه كان من خالل 

املدرســية  القضاة  تقدميات صنــدوق تعاضد 

االجتامعيــة  واملســاعدات  واالستشــفائية 

أبرز اســباب  القضاء  اذا ما توقفت فقد  والتي 

صموده«.

العدل أحاط يف  ان وزير  وتجدر االشارة اىل 

يلزم  ما  بإنجاز  لبنان  بنية  املجلس علام  كلمته، 

قطعة  لتخصيص  قانونية  واجراءات  تدابري  من 

الوزراء  ارض  لبناء مركز ومقر مستقل ملجلس 

العرب  يلبي حاجاته ومتطلباته«، آمال »وقوف 

الجميع اىل جانب لبنان واىل جانب قضائه يف 

تجاوزها«. من  لتمكينه  محنته 

عيل  جانبية  لقــاءات  عقد  الخــوري  وكان 

هامش اعــامل املؤمتر مع كل من وزراء العدل: 

الجزائــري واليمني، فيام  العراقــي، القطري، 

القى الكتاب الذي وجهه اىل األمني العام تأييدا 

واســعا من قبــل وزراء العدل املشــاركني يف 

الدورة. كام وافقوا عىل تبنــي وتعميم الكتاب 

املوجه منه اىل املكتــب التنفيذي ملجلس وزراء 

العدل ليتم التصويت عليه مساء امس االول من 

قبل وزراء العدل املشاركني يف اعامل الدورة.

اكد رئيس الجمهورية  ميشال عون ، ان » لبنان 
يحتاج يف هذه املرحلــة اىل ان يكون جناحا 
العدالة، أي  القضاة واملحامني، ســدا منيعا يف 
وجه  الفساد  والتدخالت السياسية التي تحجب 
الحقائق وتعرقل وصول الحقوق اىل أصحابها. 
ولفــت اىل دور  القضاء  والقوى العســكرية 
واألمنية يف حفظ العدالة واالمن واالستقرار 
يف البــالد، واي خلــل يف عمل املؤسســتني 
القضائية واألمنية، ينعكس سلبا عىل حقوق 
املواطنني وسالمة الوطن«. ولفت الرئيس عون 
اىل ان القضــاء يف لبنان ليــس بخري، وعىل 
الجميع العمل من اجل حاميته ومنع الضغوط 

عىل القضاة«.
كالم الرئيس عون جاء خالل استقباله قبل 
ظهر أمس يف قرص بعبدا، نقيب املحامني الجديد 
يف بريوت  نارض كســبار  مع أعضاء مجلس 
النقابة، والنقيب السابق أنطونيو الهاشم، بعد 
االنتخابات التي متت أخريا ملجلس النقابة، حيث 
هنأ الرئيس عون كسبار وأعضاء املجلس متمنيا 
لهم التوفيق يف مسؤولياتهم النقابية الجديدة.

والقى كســبار كلمة قال فيهــا: »لعلني ال 
أفاجئكــم إن قلت لكــم أن املحامني والقضاة 
والعدالة ليســوا بخري، والشــعب ليس بخري، 
والوطن ليس بخري. ماذا يــربر، يف بلد يغرق 
تحت وطأة ثالث أكرب أزمة اقتصادية منذ أواسط 
القرن التاسع عرش، أال تكون الحكومة ومجلس 
النواب وجميع الســلطات يف حالة استنفار 
دائم، تعقد الجلسة تلو األخرى الجرتاح الحلول؟ 

يدمى القلب لهذا االستهتار مبصري شعب كامل، 

وقد أضحت سياسات التعطيل املعتمدة من قبل 

مختلف األطراف السياسية مرادفة لسياسات 

التفقري والتجويع والتهجري«.

وأشار إىل أن »املشهد لسوداوي فعال، فأموال 

النقابة محتجزة، القضاء يعاين األمرين، دوائر 

الدولة مشــلولة وخصوصاً يف قصور العدل 

نتيجة إرضاب املوظفني، والحركة االقتصادية 

شبه معدومة. وهذا كله يصيب مهنة املحاماة 

يف الصميم. وإن مجلس النقابة الجديد الحارض 

أمامكم سيعطي اهتامماً خاصاً ملسألة أتعاب 

املحامني للحد مــن هجرتهــم. ونطلب دعم 

فخامتكم ملرشوع ســنطرحه عىل السلطتني 

الترشيعية والتنفيذية والقايض بإلغاء أو أقله 

تعليق تطبيق الرضيبة عــىل القيمة املضافة 

)TVA(عىل أتعاب املحامني أســوة مبهن حرة 

أخرى، حتــى يتمكن املحامــون من الصمود 

واإلبقاء عىل مكاتبهم مفتوحة«.

من جهة أخرى، تلقــى الرئيس عون املزيد 

من برقيات التهنئة باالســتقالل من عدد من 

رؤســاء الدول واملســؤولني الدوليني، ابرزها 

ي غي بارموالن،  من رئيس االتحاد الســوي

بيا الكسندر فوتشيتش،  ورئيس جمهورية 

ورئيس جمهورية كازاخستان كاسيم جومارت 

توكاييــف، ورئيس جمهوريــة بنني باتريس 

تالون، ورئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك 

جيلكو كومشيتس.

سب             )دااليت ونهرا( ة  ر ريو  م   ة ا عون وو نق

... وتكت عل النتائ ارية عل قدم وسا استطاعات رأي 
هر في بعبدا... واحزا السلطة تترق ة ت باكورة لوائ وترشيحات املعار

ـــــــــــــــي ائف ـــــــــــــــام  ن ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــان أزم ـــــــــــــــة لبن ـــــــــــــــار«: أزم لــــــــــــــــ »الدي ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــ نصرالل ئ ا الن
؟ ــــــــ ــ ــ ــــــــن الطائـــ ــ ــ ــــــــدا... ايـــ ــ ــ ــــــــعبا واحـــ ــ ــ ــــــــون شـــ ــ ــ ــــــــن ان نكـــ ــ ــ ــــــا مـــ ــ ــ ــ يمنعنـــ

عيل ضاحي

صحيح ان االســتعدادات 
والسياســية  يدانيــة  امل
والنيابيــة لقــوى واحزاب 
الســلطة، ال توحــي حتى 
الســاعة بزخم جدي لجهة 
املرشــحني  اســامء  الن  اع
واللوائح،  التحالفات  تى  وح
اللبنانية   القــوى  كل  ان  اال 
واملعارضــة  الســلطة  يف 
وعىل  جيــداً  »تحســبها« 

الورقة والقلم.
تكشــف  الســياق،  ويف 
املعارضة،  يف  بارزة  اوساط 
ان هنــاك 3 رشكات خاصة 

تقوم بإحصــاءات متواصلة عــرب عقود الحزاب 
وقوى معارضة ومســتقلني. ويتوقــع ان تنتهي 
جميعها خالل شــهر، ومن دون اعــالن النتائج 
بطلب من املرشــحني والقوى التــي تدفع مبال 
طائلة إلنجاز احصاءات دقيقة وقريبة من الواقع، 
ومبدى زمني طويل نسبياً لتخفيف هامش الخطأ.

كــام تكشــف االوســاط، ان بعــض الخرباء 
االنتخابيني بات يتحد يف اآلونة االخرية من باب 
»تسخني« االنتخابات شــعبياً ومحاولة تحفيزها 
لحســم خياراتها، وبالتايل اعطاء صورة واضحة 
قد تستفيد منها هذه الجهات لتسويق احصاءاتها 
واعطائهــا مصداقية اكرب، لكن هذا »التســخني« 
يبقى يف إطــار العموميات وليــس التفاصيل او 

الجزئيات التي تهم االحزاب واملرشحني.
عن  ايضاً  الحديث  ان  االوساط نفســها  وتقول 
ارتفاع نسبة االمتناع او عدم تسمية الناس الجهة 
التي ســينتخبونها ليس مؤرشاً عىل املقاطعة، وال 
ميكن الجزم باملزاج الشــعبي النها اذا سلمنا ان 
الناخب الحزيب وامللتزم مجبور ان يسري يف لوائح 
حزبه. وتقول قد تتغري الظــروف من اآلن وحتى 
املعطيات والقناعات،  ان تتبدل  5 اشــهر، وميكن 

خصوصاً للمستقلني وغري الحزبيني من الناخبني.
الحزيب ايضاً، تؤكد االوساط نفسها  املقلب  يف 
ان هناك جهات تقــوم بإحصاءات دورية ومنها : 
الوطني  و«التيار  اللبنانيــة«  و«القوات  الله  حزب 
»الكتلة  لـــ  احصاءات مســتجدة  الحر«، وهناك 
الوطنية«، وايضــاً مل يعلن اي منهــا، وقد تبقى 

داخلية ومخصصة لدراسة االرض من كل فريق.
املعارضة  لوائح  باكورة  ان  االوســاط  وتكشف 
باتت جاهــزة، وقد اعلنت 3 اســامء اخرياً منها، 
»التيار  بعبدا بــني  املعارضة يف  وتجمع الئحــة 
والكتلة  والكتائب  التاريخي«  الخط  الحر-  الوطني 
الوطنية، وقد عرف منها حتى الســاعة اسامء كل 
من نعيم عــون عن احد املقاعــد املارونية الثالثة 
ورمزي كنج عن املقعد الشــيعي، وعون وكنج من 
الحلو عن   التاريخي« وميشال  »الخط   مرشــحي 
املقعد املاروين الثاين وهو مرشح الكتلة الوطنية.

ان هناك مزيدا من  وتكشــف االوســاط ايضاً 
التشــاور حول الئحة بعبدا املعارضة،وهناك تقدم 
، والئحة املعارضة هناك تنتظر حسم  جيد يف امل
»القوات« و«التيار« و«الكتائب«  هوية مرشــحي 
او  املعارض  للمرشــح  الطائفية  الهويــة  ملعرفة 
او ارثوذكسياً  املرشــحني املعارضني اكان مارونياً 

وغريهام عىل سبيل املثال.
وتقــول االوســاط ان ال 
للمعارضة  انتخابياً  وضوح 
الســنية،  الســاحة   يف 
يف  »صعبــة«  واالمــور 
يبدو  فال  الشيعية،  الساحة 
من  »االمتنــاع«  حالــة  ان 
عدم  اي  الشــيعي،  الناخب 
ايجاباً  وال  سلباً  ال  التصويت 
املعارضة  ملصلحة  ستوظف 

يف الجنوب والبقاع.
الســاحة  عــىل  امــا 
املعارضة  تتوقع  املسيحية، 
ان تجهز لوائحها يف مناطق 
»التيار«  مــع  »التــامس« 
كانون  نهاية  يف  والقوات« 
 . الثاين.فـ »القوات« تواجه صعوبة يف بعبدا وامل
اما »التيار« فلديه مشــكلة تحالفات، فال ميكنه 
ان يرتك التحالف مع حــزب الله ، كام ال ميكنه ان 
يخوض معركتــه به فقط. وبالتــايل يضاف اىل 
مشكلة الرتشيحات لديه، مشكلة تأمني الحواصل 
يف بعض املناطق ، خصوصا يف ظل نقمة شيعية 
عليه مــن الحمالت املتواصلة عــىل الرئيس نبيه 
بري وحزب الله واتهامــه بعدم مجاراته يف ملف 
الفســاد، وايضاً هناك احتقان مسيحي من النائب 
جربان باســيل والذي شــد العصب املسيحي ضد 

الشيعة وحزب الله!  
يف مقلب الســلطة تؤكد اوســاط يف »التيار 
الوطني الحــر«، ان »التيار« يف صدد اســتكامل 
مشــاوراته واحصاءاته الداخلية وهو ال يزال يف 
مربع اختيار االســامء والتي تأّهــل منها 30 اىل 

املرحلة الثانية. 
وتنفي االوســاط الربتقالية وجود خالفات يف 
صفوفه عىل اســامء املرشــحني، وهناك اآلليات 
الداخلية الكفيلة بحســم اي خــالف. وايضاً ترى 
االوســاط ان دخول البعض عىل خــط التكهنات 

والرتجيحات والحواصل سابق آلوانه.  

زياد العسل

يعيش لبنان أزمات كربى عىل شتى الصعد، 
لعل أبرز هــذه األزمات التي تعصف به تتمثل 
بأزمة مفصلية بات يرى اللبنانيون أنها ازمة 
جوهريــة تنبثق عنهــا كل األزمات الكربى 
منها والصغرى، ولعّل ُجّل املشــهد السيايس 
العاصف يف البالد، ينبثق عن طبيعة النظام 
الطائفي واملذهبي والــذي بات عبئاً عىل اي 
تقدم حقيقي يف شّتى مرافق الحياة اللبنانية.
مثة جهات وأحزاب وقوى كانت يف طليعة 
من نادى بهــذا األمر منذ عقــود من الزمن 
اللحظة، من دون أن تسمح الظروف  ولغاية 
املحلية واإلقليميــة والدولية بأن تحد هذه 

النقلــة النوعية يف تاريخ لبنــان، وهذا ما يعزوه 
كرث إىل طبيعة الرتكيبة االجتامعية اللبنانية التي 
فرضت هــذا النظام كانعكاس مبارش عن املكونات 
الطائفية واملذهبية التي تشــكل النسيج الوطني، 
ويعزو البعض اآلخر هذا األمر أن هناك قوى كربى 
مستفيدة من بقاء الرصاع يف لبنان، والذي يرشعنه 
وينظمه هذا النظــام، والذي يخدم بالدرجة األوىل 
واألخرية كل الطامعني وعىل رأســهم العدو جنوباً، 
والذي ينظر للمشــهد بعني االرتيــاح واالطمئنان 
ملســتقبل ضبايب للبنان الذي لطاملا حاول متزيقه 

وفشل .
عضو »كتلــة التنمية والتحريــر« محمد نرص 
الله قال لـ »الديار«: أنه ال شــك وال ريب أن األزمة 
يف لبنــان ازمة نظام طائفي فــرّق بني اللبنانيني 
واعدم فكرة أن يكونوا شــعبا متامسكا، فحّولهم 
إىل مجموعــات متناحرة تتنافــس عىل مصالح 
الطائفــة واملذهب، ونحن نؤمــن أن الحل الكامل 
للبنان يكون بإقرار نظام سيايس يقوم عىل إلغاء 

الطائفية السياســية، واستبداله بنظام يقوم عىل 
املواطنة بشكل يتساوى فيه املواطنون يف الحقوق 

والواجبات بغض النظر عن انتامءاتهم.
اضاف : ان هذا األمر يف ظل الواقع الســيايس 
اليوم، من حيث نوع القــوى القابضة عىل القرار 
السيايس يف البلد، ال يتيح أن يحد وان يكون مثة 
الحديث عن نظام  للجلوس عىل طاولــة  إمكانية 
ســيايس جديد، ال بل اكرث من ذلك أن نظام الطائف 
الــذي ال يرضينا باملطلق، لكنه مــن بعض املواقع 
ايجابيــات مل نصل كلبنانيني لالســتفادة  يحمل 
منها، فمثالً نّص اتفاق الطائف عىل إنشــاء الهيئة 
األمر  السياســية، وهذا  الطائفية  الوطنية اللغاء 
مل يحصــل، باالضافة أنه تحد عــن االنتخابات 
النســبية خارج القيد الطائفي، وتشــكيل مجلس 
، وهناك جملة ايجابيات مل تحصل، معنى ذلك  شيو
اننا كلبنانيني نلعب يف املساحة السياسية ما قبل 
الطائف ومل نصل بعد اىل تطبيق الطائف، ولعله كنا 
وضعنا قدمنا عىل سكة تطوير الطائف،وحتى اآلن 

الحياة السياسية تدور يف فلك مرحلة صعبة، 
ال رؤية فيهــا لكيفية الخروج مــن أزماتنا 
الطائفية التي انعكســت عــىل كل مفاصل 

الحياة السياسية. 
الباحث واملحلل السيايس  روين الفا قال لـ 
»الديار« إننــا نعيش يف الال نظام، وتركيبتنا 
يف مامرسة الحكم وإدارة مؤسسات الدولة 
ال تشــبه اي منوذج يف العامل ال يف التاريخ 
القديم وال الجديد، وهــو مبني عىل أكذوبة 
اتفاق  التوافقية، وهي  الدميوقراطية  اسمها 
رؤســاء الطوائف السياسيني عىل قسم من 
هذه الجبنــة وهو االكرب، ورمبــا نجد يف 
تاريخ العلوم السياسية توصيفا لهذا النظام 
وهو ما يســمى بالدميوقراطية »السالبة او 
الناهبة« التي ال ميكن أن ننتج وطناً مســتقراً، بل 
تنتج مجموعة من القطعــان الطائفية التي تكرر 

حامقتها يف كل موسم انتخابات.
واشــار اىل ان الكالم عن  new طائف، يعني اننا 
ما زلنا نعلك النظــام القديم، وان اي إمكانية لقيام 
دولة مدنية حقيقية ما زالت بعيدة املنال، وأق 
ما ميكن أن نحلم به يف املرحلة املقبلة هو تطبيق 
بعض املندرجات التــي اهاملها يف اتفاق الطائف، 
كتطمني العائــالت الروحيــة والطوائف املغبونة 
مبجلس شــيو يعني عليه رئيس طائفة اوممثل 
له، ثم تحقيق الالمركزية االدارية املوســعة وهي 
من البديهيات، واالتفــاق عىل نظام داخيل ملجلس 
الوزراء فقط لنتجنب طغيان طائفة باسم مؤسسة 
أخرى، ونحن محكومون  دســتورية عىل طائفة 
بالقـــتال والحرب واملواجهة التــي تحمل طابعا 
بالطمــع والنفعية والجشــع واقامــة العالقات 
والتحالفات لخدمــة الدميوقراطية الناهبة اآلنفة 

الذكر.

تــم قبل ظهر امس يف مبنى وزارة االعالم حفل التســليم 

والتسلم بني وزير االعالم املســتقيل جورج قرداحي، ووزير 

الرتبية وزيــر االعالم بالوكالة عبــاس الحلبي، يف حضور 

املدير العام للوزارة حسان فلحه ورؤساء الوحدات والدوائر.

 وأعــرب الوزير املســتقيل قرداحي عــن حزنه النه يرتك 

واجباته تجاه االعالميني، مشــددا عــىل انهم االن »بني أيد 

أمينــة، فالحلبي قيمة وطنية كبرية جدا ومعروف مبناقبيته 

واخالقه ووطنيته، وكونه قاضيا فالقضاء يرفع رأســه به. 

وأمل يف أن تكون وزارة االعالم يف عهد الحلبي أفضل«.

وأشــار إىل أنه أطلع خلفه عىل »أجواء مؤسسات الوزارة 

من الوكالة الوطنية لالعالم اىل تلفزيون لبنان وكل االقسام 

التابعــة لها، وبأنــه قال للحلبــي إن وزارة االعالم من أهم 

الوزارات يف لبنان ويجب ان تكون ضابطة لاليقاع االعالمي 

يف البلــد، لذلك هي بحاجة لبعض العناية االضافية«.

وكانت كلمــة للحلبي قال فيها: »أنا بينكم اليوم ألتســلم 

مهــام وزارة اإلعالم، بكل ما تعنيه هــذه الوزارة من رعاية 

لحريــة التعبري وخدمة للرأي العــام، وذلك يف هذه املرحلة 

الدقيقــة من تاريــخ لبنــان«، مضيفا »إنني مــع التطور 

التكنولوجــي يف اإلعالم والتواصل، وتســويق إســم لبنان 

والتعريف بخدماته ومنتجاته، ويف الوقت الذي سأكون فيه بينكم 

ســوف أســعى مع الحكومة واملجلس النيايب، إىل تطوير قانون 

الرقمي،  ليصبح  املر واملســموع واملكتوب وخصوصــا  اإلعالم 

منظام ومســؤوال ومولدا لفرص العمــل، وأن نرتقي به إىل حيث 

يســتحق هذا القطاع ويســتحق لبنان، من موقع كان فيه رياديا« 

بفضــل اإلعالميــني وتضحياتهــم، وســيعود إىل ريادته بفضل 

املخلصني . وسوف أتابع أوضاع اإلعالميني يف الوزارة واملؤسسات 

التابعة لها وتحت وصايتهــا مثل تلفزيون لبنان، ليلعب دوره الذي 

ننتظره منه. وســوف أســعى مع املؤسسات الدســتورية إلقرار 

قانون ينصف اإلعالميــني يف نهاية الخدمة وقد أصبح يف مرحلة 

النواب«.    ملجلس  العامة  الهيئة  عىل  عرضه 

ب ردا وال
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أصــدر األمــني الدكتور 

الجديد  كتابه  فارس  مروان 

»جــذور وانتــامء«، حيث 

تتحــاور يف هــذا الكتاب 

الثقافــة مــع السياســة 

واالبــداع لتنحنــي أمامهم 

القصيــدة التي ان ابتدأت ال 

تنتهي.

هــذا الكتاب هــو كتاب 

الذاكرة  من  املنبثقة  األفكار 

من الوقت الذي م وكان 

مليئــاً بالتجارب والخربات، 

من الوقــت الذي يذهب وال 

يعــود اال ممتلئاً بجملة من 

التوقعــات يف الزمن الذي 

ال يعرفه اال من صنعه وهو 

بدوره ينتظر زمناً آخر يطلع 

مــن حركــة التاريخ ومن 

تناقضاته.

ذور وانتماء« «

أبيات من وحي الواق الذي نعيشه
كتــب املؤهل أول املتقاعد يف الجيش اللبناين الحاج حســن نرص الله من 
بلدة الخيام- مرجعيون هذه االبيات من الشعر من وحي الواقع الذي نعيشه.

خري الكالم ما قّل ودّل

أيهــا اللبنــاين أبيك عــىل وطن

لبنــان دّرة الرشق شمســاً مرشقاً

تحّول نعيمه جحيــامً يكوي بناره

أصبحــت يتيامً بوطن جّفت موارده

فّتــش عن بديل تعش فيــه مكرّماً

خزينة الدلوة مقّدس للشــعب غذاء

من مل يوايل الخزينة ليس مبواطن

عىل الدلوة منهــاج تعليم ألجيالها

رغيــد العيــش فيــه كان مزدهرا

تغّنت بجاملــه األجيال مدى الدهرا

ســبل العيش الكريم ســّعرا جمرا

ا رواح قابضاً مينة وي والجوع ل

عليــك يعــّز العيــش عيشــًة مّرا

املجرى يغــرّي  تبذيراً  حرام مّســه 

طرده  واجباً مشــلوح يف الصحرى

كيف يكــون الغذاء للخزينة الكربى

صــدر عن مطبعة »فور 
كولــورز« كتاب »غريغوار 
حداد مطران الزمن القادم« 
للمؤلــف والنارش باســل 
عبد اللــه، حيث تجلّت يف 
الكتاب مالمح رسالة  هذا 
غريغوار حداد املفكر ورجل 
املدين  والناشــط  الديــن 
وتاريــخ مســرية طويلة 
حملــت كثريا مــن الحب 
والتحديــات والنضــاالت 
واآلالم واالحــالم وحتــى 
الصفعات! مســرية اميان 
املطران  صّب  باإلنســان، 
حداد جهده فيها ليرتجمها 
اىل واقع من خالل كتاباته 
ونضاالته واحتكاكه املبارش 
بالناس وتواصله مع القوى 
واملؤسسات  واملجموعات 
التي التقاها وتشارك العمل 

معها يف حياته.

وار حداد مطران الزمن القادم« »غري

قافية زاوية    

نبياء  »لبنان ا
والشعراء«

»بيبلوس  عــن  صــدر 
برينتنــ ش.م.ل.« كتاب 
والشعراء«  األنبياء  »لبنان 
للمؤلــف عاطــف مرعي 
حيث عمــل املؤلف جاهداً 
طوال سنوات عىل تجميع 
املعلومــات وصياغتها يف 
هــذا الكتــاب علّه يويف 
األنبياء والشعراء اللبنانيني 
حّقهــم يف زمــن قّل فيه 
هذا  والتقدير...عّل  الوفاء 
الكتاب يكــون صفعة لنا 
توقظنا من سباتنا العميق.

ــرار قـ للصحافيين  ــار  ــ ب القصيفي 
مان ال صــنــدو  الــ  تنسيبه  قــانــون 

بارك نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي يف 
بيان، العضاء النقابة »بإقرار املجلس النيايب يف جلسته امس، 
اقرتاح القانون الذي تقدم به مجلس النقابة بتنسيب املنضوين 
اليها مــن غري املرتبطني بعقود عمــل إىل خدمات الصندوق 

الوطني للضامن االجتامعي«.
وقال: »ان ما حصل هو باكورة االنجازات التي تعهد مجلس 
النقابة الجديد بتحقيقها ومتابعتها، وهو يعد باستكامل العمل 
منظومــة من أجل توفري حاميــة قانونية واجتامعية ألرسة 
النقابة، رغم كل األحوال االســتثنائية الصعبة التي يجتازها 
لبنان«، شــاكرا لرئيس املجلس والنواب، ورئيس لجنة االعالم 
واالتصاالت النيابية واعضائها، واملدير العام لصندوق الوطني 
للضامن االجتامعي، ووزارة املال »ما ابدوه من تعاون أدى إىل 

هذه النتيجة االيجابية«.
واكد«أننــا عىل مواعيد مع مزيد من االنجازات النوعية التي 

تحفظ كرامة العائلة االعالمية معنويا وماديا«.

ــرون  ــ ــاك ــ ــي: هــــ م ــ ــب ــ ــرع ــ ــال امل ــ ــ
ولــيــه؟ ــر مــن مــســ ــ ُمــهــتــ بــلــبــنــان أك

شــكر الوزير والنائب الســابق طالل املرعبي يف ترصيح، 
»للرئيــس الفرنــيس اميانويل ماكرون جهــوده واهتاممه 
إلنقــاذ لبنان ومتابعة تفاصيل أزمته األخرية مع دول الخليج، 
ويف طليعتهــا اململكة العربية الســعودية«، معتربا أنه »لو 
حصلت االســتقالة منذ البداية لكنا وفرنا الكثري من الخسائر 

واالنتكاسات«.
وقال: »لكن يبدو ان هناك بعض االمور االخرى التي يجب ان 
تتوضح لتســتقيم االمور ويف طليعتها االصالحات املطلوبة 
ولكن لالســف عدم اجتــامع مجلس الــوزراء يعيق العمل 
الحكومــي والقــول ان الحكومة موجودة وال تجتمع ال يحل 
املشــكلة الن الشلل الحكومي ينعكس عىل كل ادارات الدولة 
ومؤسســاتها وتــؤدي اىل املزيد من االنهيار يف وقت أحوج 
ما تكون فيه اىل اتخاذ قرارات تخفف من مأســاة اللبنانيني 
الذين مل يعودوا يثقون بوطنهم  ويســتمرون يف السعي إىل 

الهجرة«.
وختم »السؤال االساس الذي يطرح نفسه هل فعال ماكرون 

مهتم بلبنان اكرث من مسؤوليه؟«.
 

ــن: نــعــيــ زمـــن االنــفــصــام  ــديـ تــقــي الـ
غرد رئيــس حزب »الوفاق الوطني« بــالل تقي الدين عرب 
»تويــرت«:   «حكومة االنفصام عن الواقــع. نحن نعيش زمن 

االنفصام بني املسؤولني عن إدارة البلد واملواطنني«.

الشروانة  حي  في  ي  لل ُمداهمات 
ــيــن ــت ــل ــن عــائ ــيـ ــد اشـــتـــبـــاكـــات بـ ــعـ بـ

ـــ مديرية التوجيه يف بيان لها انه:  أعلنــت قيادة الجيشـ 
»نفذت قــوة من الجيش يف منطقة حــي الرشاونة- بعلبك 
عمليات دهم منازل مواطنني من آل جعفر وآخرين من آل زعيرت 
يف أعقاب اشتباكات وقعت عىل خلفية إشكال سابق بني أفراد 
من العائلتني اســُتخدمت خاللها األسلحة الحربية وقذائف أر 
يب جــي، وضبطت كمية من األســلحة والذخائر، إضافة إىل 
 عدد من السيارات وآالت تستخدم يف تصنيع حشيشة الكيف.
ُســلمت املضبوطات وتســتمر املتابعة لتوقيف املتورطني يف 

إطالق النار«.

ــ ــ ــم ــ ــع ــ ال قــــــــــّررنــــــــــا   : ــــــــر خــــــــ ا 
ــتــه الـــتـــعـــدديّـــة ــن بــصــيــ ــ ـ ــو ــ ــة الـ ــايـ ــمـ ــحـ لـ

أكد رئيس اتحاد »أورا«األب 
طوين خرضه، خالل مؤمتر 
صحايف يف مقر االتحاد يف 
انطلياس، أطلق فيه مرشوع 
الكيان«،  أجل  من  »لبنانيون 
أن »هــذه املشــاريع مل تعد 
اللبناين  الكيان  »ألّن  كافية، 
باإلنهيار«  مهدًدا  بات  برّمته 
يف ظّل »التقهقر الذي نعيشه 

عىل جميع املستويات«.
ننظر  »اننــا  ولفــت إىل 
ً إىل وطن كان منارة  بــأ
املنطقة، مستشــفى الرشق 
يف  يغرق  وهــو  وجامعته، 
العتمة ويغوص نحو الزوال، 

ومسؤولوه يكتفون بالتفّرج عليه. وانطالقا 
مــن مســؤوليتنا الوطنية ومن رســالتنا 
املســيحية الجامعة، تجاه إخوتنا يف الوطن 
مسيحيني ومسلمني، قررنا كاتحاد أن نساهم 
يف العمل من أجل حامية هذا الوطن بصيغته 
التعددية الدميقراطية، والتصدي للمشــاريع 
الهادفة اىل تغيري هــذا الكيان وفرض نظام 
غريب عىل لبنان وأبنائــه. ويف هذا االطار، 
عمل االتحــاد بالتعاون مع خرباء يف العلوم 
السياسّية والدستوريّة والقانونّية، عىل مدى 
15 شــهرا من اللقاءات واإلجتامعات املكّثفة 
عىل اعداد مرشوع ســيايس اجتامعي باسم 
»لبنانيون من أجل الكيان« يهدف اىل الحفاظ 
عــىل كيان لبنان، انطالقا من رضورة االلتزام 

بالدستور الستعادة دولة املؤسسات«.
وأوضح األب خرضه، أن« املرشوع يتضّمن 
خمســة ملفات تطال واقع النظام اللبناين، 
وتضع خارطة طريق نحو بناء الدولة العادلة 
القادرة عــىل إدارة املجتمع اللبناين التعددي 
إدارة دميوقراطّية«، معتــربًا »أننا فخورون 
بأن نطرح املرشوع كمدخل أسايس إىل الحوار 
الوطني املطلوب، كونه يشكّل أرضّية مشرتكة 
بــني غالبيــة املكونات اللبنانيــة، وهذا أمر 

ملســناه ملس اليد من خالل محادثاتنا املكّثفة 
حول هذه الطروحات مع عدد من املســؤولني 
السياسيني والروحيني. وهذا تحديداً ما يجعلنا 
نتمّسك بهذا املرشوع الذي نرى فيه بارقة أمل 
حقيقي لخالص لبنان، ألنه بالفعل، يشــكّل 
نقطة انطالق أساسّية نحو حوار وطني فاعل 

وبّناء«.
ودعا الجميع إىل »االنخراط فيه، من خالل 
خطوات الحقة وورش عمل سوف نعّدها يف 
هذا اإلطار، ذاكــًرا أن »الحّل ال ميكن أن يأيت 
من الخــارج، مهام بلغت عاطفة هذا الخارج 
تجاه لبنان، لذلك فإنّنا جميعا مدعوون، ال بل 
محكومون بالتحاور وتبادل األفكار، للوصول 

إىل قواسم مشرتكة تنقذ لبنان من الزوال«.
بدوره كشف مقّرر لجنة الالمركزية، عضو 
الهيئة اإلدارية للمرشوع أنطوان صّياح، أهّم 
النقاط يف الوثيقــة التاريخية لـ«لبنانيون 
مــن أجل الكيان«، كام رأى أّن »األزمة الحالّية 
تتجاوز األزمــات املاضية بحجمها وعمقها، 
وخصوًصــا أنهــا ولّدت، ألول مــرّة بتاريخ 
الجمهورية اللبنانّية، تحركات شــعبية، تريد 
تغريًا شــامالً عىل كل الصعد. كام يشري هذا 
الواقــع إىل أن الجمهورية يف حال تشــكل 

جديد«.

ر ال ال ا ت  ق  اال  

ــــفيري  ــ ــ ــ ــ ــ ــــ سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ بحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي املنـ ــ ــ ــ ــ أبـ
ـــــــــــــــا  و ا ـــــــــــــــر  وامل أميـــــــــــــــركا 

ــر يـــــونـــــان: لـــوقـــ  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــون زارالـ ــ ــرعـ ــ فـ
للفساد  ــطــاء  كــ املسيحيين  ــو  حــق ــال  ــ اســت

استقبل شيخ عقل طائفة 
الشــيخ  الدروز  املوحديــن 
الدكتور سامي أيب املنى يف دار 
الطائفة - بريوت امس، سفرية 
الواليات املتحدة األمريكية يف 
لبنان دورو شــيا، يرافقها 
يف  الســيايس  املستشــار 

السفارة أتن النش. 
 وقدمت شيا التهنئة للشيخ 
أيب املنــى. وكانت مناســبة 
تــم يف خاللها اســتعراض 
األوضــاع العامــة واملوقف 
الســتقرار  الداعم  األمرييك 
لبنان والنهــوض من ازماته 

خصوصا االقتصادية. 
 واكتفت السفرية األمريكية بالقول: »كانت 
زيارة جيدة وإيجابية يف اللقاء مع شيخ العقل«.

واســتقبل أيب املنى سفري املغرب يف لبنان 
محمد اكرين الذي قال يف ترصيح:«كان اللقاء 
مناسبة الستعراض األوضاع العامة والقضايا 
املطروحة يف املرشق واملغرب العربيني«، مضيفا 
»اننا نسجل بإيجاب كل التوافقات التي نتطلع 
اليهــا بني جميع املكونــات، ونقف كلام دعت 
الرضورة اىل جانب لبنان. واننا نحيي ونشجع 
عىل توافقات لبنانية متكّن من ضامن االستقرار 
واالمن والوحدة التي تبقى أساســا لكل تقدم 
اته او أزماته  وازدهار، واهتاممنا بلبنان يف م

التي يعيشها«.

كام اســتقبل أيب املنى مهنئا محافظ البقاع 
القايض كــامل أبو جودة، وفــدا من االتحاد 

العاميل العام برئاسة بشارة األسم.
 واستقبل شــيخ العقل يف دارته يف بلدة 
للتهنئة والتعــارف، مطران زحلة  شــانيه 
وبعلبــك وتوابعهــام للــروم األرثوذوكس 
أنطونيوس الصوري يرافقه األرشــمندريت 
أرميا عــزام واألبوين جورج املعلوف ومرتي 
الحصــان، وشــخصيال روحيــة وامنائية 

واجتامعية.
 وكان أليب املنى جولة يف الشــوف لتقديم 
واجب التعازي. وزار املدير العام السابق أنور ضو 
يف منزله يف ديركوشة. بعد ذلك، زار بلدة بطمة 

الشوف للمشاركة بلقاء ديني موسع.

ميشال  السابق  الوزير  زار 
يان  فرعــون بطريــرك ال
إغناطيوس  مــار  الكاثوليك 
يوسف الثالث يونان، لتهنئته 
عىل يوبيله الكهنويت الذهبي 

ويوبيله األسقفي الفي.
بعد الزيــارة، قال فرعون: 
»عىل املســيحيني أن يطبقوا 
الطبيعية  املســيحية  القيم 
بهــم  تاريخيــا  املتجــذرة 
وبأسالفهم منذ مئات السنني، 
والنابعة مــن الواجب تجاه 
األرض املقدسة وبلد الرسالة، 
وليس فقط املطالبة بحقوق، 

إذا كان ذلــك لخدمة مصلحة فريق صغري من 
املستفيدين عىل حساب املجتمع«، مضيفا  »ال 
شــك أن أعداد املهاجرين تزداد يف هذه الفرتة 
ويف ظــل هذا العهد وهذه األزمة الخانقة، ما 

يشكل هاجسا كبريا ويعكس واقعا أليام«.
وأشــار إىل أن »العمل عىل الحد من الهجرة 

هــو واجب، ومير عرب تطبيق القرارت الدولية 
وصوال اىل قرارات الحوار الوطني والعمل عىل 
تحييــد لبنان بدل زجــه والحفاظ عىل هوية 
لبنان ودوره، ووقف إستغالل السلطة أو حقوق 
املسيحيني أو غريهم كغطاء للفساد والسامح 

ألخذ اللبنانيني رهينة«.

ية ا ا مستقبال السفرية االمري

رعون ن مستقبال  ون ر  ر الب

ونروا« املالي ل من الزاريني عل و »ا دبور ا
اســتقبل ســفري دولة فلســطني أرشف 
دبور، املفوض العام لوكالة غو وتشــغيل 
الالجئــني الفلســطينيني يف الرشق األد 
»األونــروا« فيليب الزارينــي، يرافقه مدير 
شؤون الوكالة يف لبنان كالوديو كوردوين.

وأفــاد املكتب اإلعالمي يف الســفارة أن 
»دبور استمع إىل رشح مفصل من املفوض 
العام للوضع املايل الصعب وغري املســبوق 
الذي تعاين منه األونروا«، محذرا من »تهديد 

وجودي للوكالة قد يؤدي اىل االنهيار«.
بــدوره، أكد دبــور أن »كل الضغوط التي 

تتعــرض لها األونروا ودولة فلســطني هي 
محاوالت لفرض قرارات وامالءات ورشوط 
ولها أهداف سياسية«، وقال: »إننا لسنا يف 
موقف ضعيف، ويف اســتطاعتنا ان نواجه 
ونســمع صوتنا للمجتمع الدويل الذي يجب 
أن يتحمــل مســؤولياته، فنحــن أصحاب 

الحق«.
وتم خــالل اللقاء »اســتعراض حاجات 
الالجئني الفلســطينيني يف لبنان وتقييمها 
وبــذل الجهود يف تذليــل الصعوبات التي 

تواجهنا«.

ــ  ــت ــت ــي اف ــومـ ــكـ ــحـ ــ الـــنـــبـــطـــّيـــة الـ ــشــف ــت ــس م
ــي »كــــــورونــــــا« ــ ــاب ــ ــص ــ ـــــافـــــيـــــا مل ــا  ــ ــم ــ ــس ــ ق

أعلــن مدير مستشــفى  النبطية الجامعي 
الحكومــي، يف النبطية،  حســن وزين ، عن 
إفتتاح قســم إضايف، مكّوت من 17 رسيًرا، 
نظــًرا الزديــاد أعداد املصابــني بفايروس » 
كورونا«وتوقع الزيادة يف االعداد يف املرحلة 

املقبلة.
ولفت إىل مواصلة العمل يف األقسام العاملة 
حالًيا، آماًل االســتمرار يف اســتيعاب كافة 
املرىض الوافدين، إىل املستشــفى، وإمكانية 

التوسع الحًقا حسب املرحلة والحاجة. 

ــر! ــ ــح ــ ــت ــ ــــــ ان ـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا الــــــنــــــار  أ
هزت منطقة فرن الشــباك - حي املاعونة 
صباح امس جرميــة مرّوعة، اذ أقدم املدعو 
)و.م( عــىل إطالق النــار عىل صديقته »د.« 
تها«، ومن ثم أطلق النار  فأصابها يف »خا

عىل نفسه ما لبث أن فارق الحياة عىل الفور.
وقد نقلت الشــابة إىل أحد مستشــفيات 
املنطقــة، يف حني حرضت القوى األمنية إىل 

مكان الحاد وبورشت التحقيقات الالزمة.

ــة  ــروانـ ــشـ ــي الـ ــ ــي ح ــ ــ ف ــي ــ ــل ــات ل ــ ــم ــ ــداه ــ ُم
ــن ــيـ ــتـ ــلـ ــائـ ــعـــــد اشـــــتـــــبـــــاكـــــات بـــــيـــــن عـ بـــ

أعلنت قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه 
يف بيــان لها انه: »نفذت قوة من الجيش يف 
منطقة حي الرشاونــة- بعلبك عمليات دهم 
منــازل مواطنني من آل جعفــر وآخرين من 
آل زعيــرت يف أعقاب اشــتباكات وقعت عىل 
خلفية إشكال ســابق بني أفراد من العائلتني 

اسُتخدمت خاللها األسلحة الحربية وقذائف 
أر يب جــي، وضبطــت كمية من األســلحة 
والذخائــر، إضافــة إىل عدد من الســيارات 
 وآالت تســتخدم يف تصنيع حشيشة الكيف.

املتابعة لتوقيف  ُسلمت املضبوطات وتستمر 
املتورطني يف إطالق النار«.

ــ  ــب ــس ــه ب ــقـ ــيـ ــقـ ــ شـ ــ ــاتـ ــ ــ قـ ــ ــل ــ ــ ع ــ ــب ــ ــق ــ ال
املـــــــــيـــــــــرا فـــــــي أحــــــــــــــرا الـــــــدامـــــــور 

أعلنــت املديريــة العامة 
الداخيل  شعبة  االمن  لقوى 
العالقات العامة يف بالغ لها 
انــه: »بتاريخ 112021/28 
أطلق  الدامور،  ويف محلــة 
)ر. ف. من مواليد عام 1956، 
لبنــاين( عيارين ناريني من 
شقيقه  باتجاه  صيد  بندقية 
)م. ف.، مــن مواليــد عام 
1971، نتيجة خالف بينهام، 
فأصابــه يف صــدره وأرداه 
قتيال، ثم الذ بالفرار اىل جهة 

مجهولة.
عــىل الفور، بارشت القطعــات املختصة 
يف شــعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل 
إجراءاتهــا لتحديــد مكان وجــود الفاعل، 

وتوقيفه. 

بنتيجــة املتابعة، توافرت 
معلومات لهذه الشعبة حول 
مكان اختبائه، يف أحد أحراج 

الدامور.
بناء عليه، رضبت دوريات 
من الشعبة طوقا أمنيا حول 
املكان، ومتكنت من توقيفه، 
خالل أقل من 24 ساعة عىل 
وضبطت  الجرمية،  ارتكابه 
بحوزته البندقية املستخدمة 

وسكينني.
اعرتف  معــه،  بالتحقيق 
بقتل أخيه، بســبب خالفات 

 . عىل املريا
أجري املقت القانوين بحقه، وأودع مع 
املضبوطات املرجع املعني، بناء عىل إشــارة 

القضاء املختص.



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
االربعاء 8 كانون األول 2021

جال وفد صندوق النقد الدويل برئاسة املدير  
املساعد للصندوق تانوس ارفانيتس حيث ابدى 

الوفد استعداد الصندوق ملساعدة لبنان.
كام اســتقبل رئيــس الجمهورية العامد 
ميشــال عون قبــل ظهر امــس  يف قرص 
بعبــدا، وفد صندوق النقــد الدويل الذي ضم  
املدير املســاعد للصندوق تانــوس ارفانيتس 
THANOS ARVANITIS، الرئيــس الجديــد 
لبعثة الصندوق يف  لبنان ارنستو ريغو رامرياز 
ERNESTO RIGO RAMIREZ ورئيس البعثة 
 MARTIN املنتهية واليته مارتان ســرييزوال
CERISOLA ونجــالء نخلة من مكتب لبنان 

ومايا شويري من مكتب املدير التنفيذي.
  وقــدم ارفانيتس للرئيس عــون الرئيس  
الجديــد للبعثــة، وأكد »اســتعداد الصندوق 
لالســتمرار يف مســاعدة لبنان عىل وضع  
برنامج متكامل ميكنــه من مواجهة االزمة 
املاليــة واالقتصادية الراهنــة«، الفتا  اىل ان 
»مثل هذا الربنامج يتطلب تضافر جهود جميع 
األطراف الحكوميني  والســياسيني والتوافق 
يف ما بينهم لدعم الخطة االقتصادية الشاملة 
واملتكاملة التي  تعيد الثقة بالواقع االقتصادي 

اللبناين«.
  وعدد ارفانيتيس األســس التي يفرتض  ان 
تستند اليها هذه الخطة، مشددا عىل »رضورة 
اإلرساع يف العمل«، واضعا  »إمكانات الصندوق 

يف ترصف لبنان لهذه الغاية«.
  ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد  وبالرئيس 
الجديد للبعثة، متمنيا له التوفيق يف مهمته، 
مؤكدا »التزام لبنــان  وضع خطة إصالحية 
قابلــة للتنفيذ والتعاون مــع صندوق النقد 
عة من خالل  الــدويل من اجل إقرارهــا  ب
املحادثات التي ستجري بني الجانبني اللبناين 

والدويل«.
  واطلــع الرئيس عون الوفد عىل  »املراحل 

التي قطعتها عملية الوصول اىل بدء التحقيق 
املحاســبي الجنا يف  حســابات مرصف 
لبنان لتحديد الخســائر واملسؤوليات متيهدا 
لتوزيع هذه الخســائر«،  الفتا اىل »العراقيل 
التــي وضعت يف طريق هذا العمل اإلصالحي 
الــرضوري، إضافــة  اىل متابعتــه التدقيق 
املايل الجاري من مؤسســتي التدقيق »اوليفر 

.»KPMG« واميان« و
  وشــدد رئيس الجمهوريــة عىل  »إعطاء 
األولوية للمســائل االجتامعيــة والصحية 
ومواجهــة حاالت الفقر، واملي يف  اصالح 
البنــى التحتيــة يف البــالد مثــل الكهرباء 
واالتصاالت وإعادة تأهيل مرفأ بريوت،  فضال 
عن املشــاريع املائية والســدود وغريها، من 
دون تجاهــل ما لقطــاع الخدمات من أهمية  
يف االقتصــاد اللبنــاين، إضافة اىل قطاعي 

الصناعة والزراعة«.
  واكــد الرئيس عون ان بعثة صندوق  النقد 
الدويل »ستكون عىل تواصل دائم مع املسؤولني 
اللبنانيــني املعنيني للوصــول  اىل توافق عىل 
بنود الخطة اإلصالحية التي ستحقق تدريجيا 

النهوض االقتصادي املوعود«.
كــام التقى رئيس مجلس الــوزراء نجيب 
ميقايت وفد بعثة  صندوق النقد الدويل برئاسة 
الرئيس الجديد أرنســتو رامرييز  يف حضور 
نائب رئيس  مجلس الوزراء ســعاده الشامي  
واملستشار  اإلقتصادي للرئيس ميقايت سمري  

ايا. الضاهر، صباح امس يف ال
  وتــم خالل اللقاء  البحث يف إطار اإلتفاق 
عىل برنامج التعايف والتفاصيل االساســية 
التي سيشــملها   وهي: املالية العامة، قطاع 
املصارف مرصف لبنان، االصالحات الهيكلية 
والسياســة  النقدية. وأبدى الوفد  االستعداد 
ملساعدة لبنان للتوصل اىل اتفاق للخروج من 

أزمته الحالية.                                 

مهورية والحكومة ال عل رئيسي ال وفد صندو النقد 
ُمبديا استعداد للمساعدة..وعون : لتطبيق االصاحات

و              )دااليت ونهرا( عون م و ال

 صــدر  عــن الصنــدوق 
الوطنــي للضامن االجتامعي 
منتصف  »يف  اآليت:  البيــان 
شــهر آب املــايض،  أطلــق 
مدير عــام الصندوق الوطني 
للضــامن االجتامعي الدكتور 
التفتيــش  كــريك  محمــد 
الدوري  القطاعي عىل بعض 
الذي  اإلجراء  هذا  القطاعات، 
بدأ  والحازم،  بالجريء  ُوصف 

يعطي مثاره  اليوم.
التفاصيل، وبناًء عىل  ويف 
توجيهات املدير العام بارشت 
التفتيش واملراقبة  مديريــة  
العمــل عىل  الصنــدوق  يف 

تنفيذ هــذه الخطّة بكل اندفاع وجديّة، وقد  
ركّزت جهودها عىل املؤسســات املشــمولة 
بالخطة كالتايل: املصارف والرشكات املالية  
ومؤسســات االســترياد وتوزيــع األدوية 
ومؤسســات صناعة األدوية واملستشفيات 
ومحطات  الوقود ورشكات النفط والفنادق 
والســوبرماركت واالســتهالكيات الكربى 
واملنتجعــات  الســياحية عــىل أنواعهــا 

العايل. التعليم  ومؤسسات  والجامعات 
وعليه، فقد أجرت املديريّة رقابة شــاملة 
عىل أحد املصارف اللبنانية،  شــملت الفرتة 
مــن 2013/9/1 حتى آخر مّدة اســتحقاق 
يف 2021/10/31 تبــني من خاللها وجود  
فروقــات ألجور وفرتات غــري مرّصح عنها 
للصندوق بقيمة 20 مليار ل.ل تقريباً، والتي 
هي  أموال مستحّقة للصندوق وللمستفيدين 

تقدمياته. من 
لذا والتزاماً منه بحامية حقوق املضمونني 
وأموال الصندوق، يهّم د.  كريك التشديد عىل 

أهمية هذه الخطوة والحرص عىل استكاملها 
وتفعيلها بشــكل أكرب، وذلك  من خالل رفد 
الصنــدوق باملوارد البرشية بعدما بات يعمل 
بأقــل من 40% من طاقاته، كام  وأنّه يطالب 
املباريات ملســتخدمني جدد،  بإجراء  مجّدداً 
بخاّصــة من االطّباء  املراقبني واملفّتشــني، 
ألن زيــادة الكادر البرشي يف أجهزة الرقابة 
من شــأنه ضامن  تحصيل االيرادات وضبط 
اإلنفــاق الصّحي بشــكل أفضــل وبالتايل 
تعزيــز التقدميات الصحّيــة  واالجتامعية 
للمضمونــني وتأمني رعايــة صحّية الئقة 

لهم.
ويف الختام، يتوّجه املدير العام بالشــكر 
للمفّتش األول الســّيدة  ســكنة عي التي 
أنجزت هــذا التقرير ولرئيس املنطقة وملدير 
التفتيــش واملراقبة ويحّث  باقي املفّتشــني 
إيداع تقاريرهم بــأرسع وقت ممكن،   عىل 
كــام يثنــي د.كريك عىل  تعــاون املرصف 
وتعامله بكل مهنّية وشفافية وتجاوبه  مع 

املفتشة«. طلبات 

يــكــشــ ــي«  ــاعــ ــ ــط ــ ــق ــ ال ــ  ــيـ ــتـ ــفـ ــتـ »الـ  : ــي  ــ ــرك ــ ك
ــا ــه عــن ُمــــــصــــــر  ــر  ــ ــي ــ غ مـــــلـــــيـــــارا   2 عـــــن 

ر م 

اإلعــالم  مكتــب  أعلــن 
والعالقات العامة يف املؤسسة  
العامــة لالســكان يف بيان، 
أن »رئيــس مجلــس االدارة - 
املدير العام للمؤسسة  العامة 
لالسكان املهندس روين لحود 
وقع ورئيس نقابة الوســطاء 
واالستشاريني العقاريني  وليد 
تضع  تعاون  اتفاقية   ، مو
النقابــة خدمات  مبوجبهــا 
بترصف  متمرنــني  خمســة 
العامة لالسكان  املؤسســة  
اىل جانب موظفيها للمساعدة 
بــدون اي مقابــل مادي، يف 
انجاز ما تبقى  من 13 ألف ملف 

تقدم بها أصحابها خالل العام 2021  للتسديد 

املسبق، وخصوصا يف  دائرة املحاسبة بإرشاف 
املسؤولني يف املؤسسة العامة لالسكان«.

ــان ــ ــك ــ ــدو االس ــ ــنـ ــ ــاون بـــيـــن صـ ــ ــعـ ــ اتـــفـــاقـــيـــة تـ
ونـــــــقـــــــابـــــــة وســـــــــطـــــــــاء الـــــعـــــقـــــاريـــــيـــــن

ية ف ي اال و

جوزف فرح

  تســتمر الحركة يف اتحاد املصارف العربية 
واالتحــاد  الــدويل للمرصفيــني العرب عرب 
اجتامعات ومؤمتــرات مل تغب يوما عن لبنان 
رغــم جائحــة  كورونا ورغــم االنهيار املايل 
واالقتصادي وتتكثف خالل هذين الشهرين بعد 
ان فتحت  نافذة العادة العالقات الدبلوماسية ما 
بــني لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي ويف  
مقدمتهم اململكة العربية السعودية واالتصال 
الذي حصل بني الرئيس الفرنيس ماكرون  وويل 
العهد الســعودي االمري محمد بن ســلامن مع 

رئيس حكومة لبنان نجيب ميقايت .
ويقول امني عام اتحاد املصارف العربية وسام 

فتوح ان  هــذه النافذة ادت اىل اتخاذ االتحاد قرارا 
بعقــد مجلس ادارته املؤلف من 20دولة  عربية مبا 
فيهــا دول مجلس التعاون الخليجي يف 10 الجاري 
يف لبنــان ولغاية اليــوم مل  نتلق اي اعتذارات عن 
الحضور .  طبعا هناك اجراءات استثنائية سيتخذها 
االتحاد لعدة  اســباب اهمها جائحة كورونا وتقوم 
االمانة العامة مبعالجة هذه االســباب مع الجهات  

املعنية ومختلف الدول العربية املشاركة .
ويضيف فتوح: باالضافة اىل انعقاد مجلس ادارة 
االتحاد  سيعقد اجتامع اخر ملجلس امناء االكادميية 
العربيــة يف 11الجاري واملوجود يف مرص  والذي 
اسسه االتحاد يف مطلع الثامنينات ويضم محافظي 
املصارف العربية ورؤساء مجالس  ادارات املصارف 

العربية الكبرية .
ويقــول فتــوح: يرتافق هــذه االجتامعات مع 
احتفالية  كبرية مبناســبة مرور 15عىل تأســيس 
االتحاد الــدويل للمرصفيني العرب يف لبنان وهذه  
االحتفالية ســتقام يف صالة السفراء يف كازينو 
لبنان حيث ســيتم تكريــم بعض املصارف  العربية 
الن رئيس االتحاد الدويل للمرصفيني العرب الدكتور 
جــوزف طربيه حريص عىل  اقامة هذه االحتفالية 

يف لبنان.
ونفــى فتوح ان يتم انتخــاب مجلس ادارة جديد 
التحاد  املصارف العربية يف هذا االجتامع الن واليته 
تنتهــي يف اذار املقبل وبالتايل فان  انتخاب مجلس 
جديد ســيكون يف السعودية خالل انعقاد املؤمتر 

السنوي لالتحاد يف اذار  املقبل.
 وتحد فتوح عن املؤمتر الســنوي الذي سيعقد 
يف الرياض  برعاية كرمية من محافظ البنك املركزي 
الســعودي ودعم كبري مــن حكومة اململكة والذي 
تم  تأجيله من ترشين الثاين املايض اىل شــهر اذار 
املقبل السباب كورونية بحتة النه هناك  دول اتخذت 
اجــراءات حيث اقفلت حدودها كام ان بعض الدول 

كانت ال متنح السفر اال ضمن  اذونات خاصة .

ويؤكــد فتوح ان االتحاد ينســق مــع الهيئات 
االقتصادية  يف لبنان برئاسة الوزير السابق محمد 
شــقري لدعوة كل القطاعات االقتصادية صناعية  
وسياحية وتجارية وزراعية لحضور املؤمتر، وكام 
تعلم فقد تم تأســيس منذ فرتة مجلس  اتحاد رجال 
االعامل اللبناين - الخليجي برئاسة سمري الخطيب 
وعضوية معظم رؤساء  املجالس الحاليني وانا عضو 
يف هذا االتحاد وامني صندوق هيئة املكتب املصغرة 
وهــذا  يدل عىل حرص الهيئــات االقتصادية عىل 
متتني العالقات مــع دول مجلس التعاون وخاصة 
مع  الســعودية والحرص ايضا عىل اســتمرارية 
العالقات الجيدة الن لبنان ال ميكنه االســتغناء  عن 
الســوق الخليجية وكام تعلم هناك اكرث من 2مليار 
دوالر تأيت كتحويالت من  املغرتبني من الخليج اىل 
لبنان .  بالنســبة الجتامع مجلس ادارة االتحاد فكل 
االتصاالت  تتم وننسق مع رئيس الحكومة ومختلف 
االجهزة االمنيــة حامية للوفود العربية ونزيل كل  
العقبــات يوما بعد يــوم حرصا عىل اهمية بريوت 

ولبنان .
وردا عىل سؤال حول شعوره النعقاد هذه االحدا 
يف  لبنــان وحرصــه ان تكون يف لبنان قال فتوح: 
هناك امور لوجستية اعاقت انعقاد املؤمتر  السنوي 
يف بــريوت وليس الســباب سياســية واهم هذه 
العوائــق اوال جائحة كورونا ثانيا  امكانية تجميع 
حوايل 600 شخص يف فندق غري متوفرة بعد اقفال 
فندقي فينيسيا والفور  سيزن وكام تعلم فأن اتحاد 
املصارف العربية تعترب مؤمتراته ضخمة من حيث 
الحضور  والذي يرتافق مع دعوات للغداء والعشــاء 
لالسف ال يوجد فنادق متاحة يف بريوت اليوم  ملثل 
هكــذا مؤمتر، وطبيعيا اذا اردت ان تجمع هذا العدد 
فأنك بحاجة اىل قاعة تتسع  اللف شخص واال لكان 

االتحاد قد عقده بكل رسور يف لبنان.
لكــن املفاجــأة الكبرية التي  اريــد ان اقولها ان 
االتحاد سيقيم مؤمترا مع وزارة الخزانة االمريكية 
يف كانون  الثاين يف بريوت يتحد فيه نائب وزير 

الخزانة االمريكية من واشــنطن عرب السكايب 
او  عــرب »الزوم »وهذا املؤمتر العريب االمرييك 
عنوانــه محاربة الفســاد وتطبيــق  القوانني 
املرصفية الجديــدة الن اهم متطلبات املصارف 
املراســلة التي تريد التعاون مع  مصارف اخرى 
تطبيــق ثالثة اشــياء حول مكافحة الفســاد 
 A.M.L :وتبييض االموال ومتويل االرهاب  وهي

 .A.B.C و C.F.T و
ومن املعلــوم ان اتحاد املصارف العربية كان 
قد عقد  مؤمتره الســابق يف واشــنطن العام 

2019ويعقده اليوم يف لبنان .
 ويتابع فتــوح متحدثا عن القطاع املرصيف 
اللبنــاين  فقــال: اوال مل يتعــرض اي مرصف 
لالفــالس حتى االن.  ثانيا ان مقولة ان القطاع 
املرصيف يضــم 65مرصفا هي  مقولة خاطئة الن 
العدد هو بحدود 35 مرصفا بعضها بعمل كمجموعة 
ضمــن مــرصف واحد ومبجــرد  ان تبــدأ تنفيذ 
االصالحات املطلوبة من املجتمع الدويل وصندوق 
النقد الدويل فان  الحلول للقطاع املرصيف ليســت 
صعبة خصوصا ان هناك اليوم حســابات جديدة او 
امواال طازجة وحسابات قدمية، الحسابات الجديدة 
ليس هناك اي مشــكلة يف التعامل مع املرصف اما  
بالنسبة للحسابات القدمية فهي بحاجة للمعالجة 
جــزء منها تم عــرب التعميم 158والجــزء  االخر 
ا اتفاءل  بحاجة اىل معالجة مســتقبلية. وانا دا
بالقطاع املرصيف اللبناين الن  لديه انتشار خارجي 
ومتواجد بأكــرث من 26دولة. هناك مصارف قادرة 
عىل االســتمرارية  واتوقع ان يصدر مرصف لبنان 
تعميام يف الســنة املقبلة يطالب املصارف بزيادة 
رسملتها  وذلك لتقوية متانة املرصف ومالته املالية 
خاصة لدى املصارف املراســلة ومبجرد ما ان  تبدأ 
الحكومة باالصالحات التي تحظى بدعم واضح من 
فرنســا والســعودية فأنني اعترب ان  ذلك هو بداية 

الحل وليس الحل كله .
نتمنى لهذا الشــعب الذي اكرثيته تعاين النه ما 
زال  يقبــض راتبه باللرية اللبنانية التي فقدت اكرث 
مــن 85 من قيمتها ان يتمكــن من العيش  الكريم 
متكال عىل تحويالت املغرتبني ومدخراته املوجودة 
يف املصارف وينالها عىل  اساس 3900 لرية للدوالر. 
اعــود القول ال يوجــد حتى االن اي افالس الي بنك 
وهذا بعني  ان ودائع املودعني ما تزال محمية ولكن 
ال بد من اندماجات للوحدات لتقوية مكانتها  املالية 
وانــا احبذ هذه االندماجات حتى ان مصارف عربية 
كبرية اندمجت وان خلق كيانات  مرصفية كربى هو 

صحي الي دولة .
وانهى فتــوح حديثه بالقول: اتحــاد املصارف 
العربية  ســيبقى يف لبنان النه الرشيان االسايس 

الي اقتصاد عريب.

فة في »اتحــــــاد املصارف العربية« : اربعة بواحد خال شــــــهر حركــــــة ُمك
رورية فتو : خلق كيانــــــات مصرفية كبرى هو صحــــــي.. واالصاحات 

تو و 

أطلق وزير الصناعة جورج بوشكيان »جمعّية  
  Industrial »انجازات البحو الصناعّية – لبنان
  Research Achievements Association
Lebanon IRALEBالتــي نالــت العلم والخرب 
رســمياً، يف مؤمتر صحايف  عقده قبل ظهر 
امــس  يف وزارة الصناعة، يف  حضور العالم 
 Nintendo اللبناين – األمرييك مخــرتع لعبة
ومؤّسس إحدى أهّم الجامعات األمريكية للعلوم  
والتكنولوجيا، األمــني العام للمجلس الوطني 
للبحــو العلمية الدكتــور معني حمزة،  املدير 
العام لوزارة الصناعة داين جدعون، نائب رئيس 
جمعيــة الصناعيني اللبنانيني  جورج نرصاوي 
ممّثالً رئيــس الجمعّية الدكتور فادي الجمّيل، 
ورئيس الهيئة التنفيذية  يف الجمعية املهندس 

زياد الشاّمس.
وألقى بوشكيان كلمة جاء فيها :

أريد باسمي ونيابًة عن الحارضين أن أُنو  بتصميم 
رئيس الهيئة التنفيذية املهندس زياد شــامس عىل 
متابعــة امللــف يف وزارة  الداخلية والبلديات حتى 
النهايــة.  فكان الجندي املجهــول صاحب اإلرادة  

الثابتة للوصول إىل الهدف.
 LIRA عىل أساســات  برنامج IRALEB تنطلق
الذي  دام ســت عرشة ســنة. ولقد ارتأى الرشكاُء 
املؤسسون للربنامج الذين انضّم إليهم  مرصُف لبنان 
الحقاً، مأسســة الربنامج وتحويله اىل مؤسسة. 
وهــا قد أبرصت النــور،  ونعلن عن ذلك رســمياً 
اليوم.الجهوُد املشــرتكة والتعاوُن الوثيق بني وزارة 
الصناعــة  وجمعّية الصناعيني اللبنانيني واملجلس 
الوطني للبحو العلمّية هي التي أوصلت  الربنامج 
إىل ما نحن عليه. من دون أن نن دور الصناعيني 
والجامعات وطاّلب  كلّيات الهندســة الذين قّدموا 
مشاريع ابتكاريّة تبّنى بعُضها الصناعّيون  وحولوها 

إىل آالت وخطوط انتاج وجهزوها يف مصانعهم.
هــذا هو املرتجــى. تطويُر الصناعــة الوطنية  
وتحديُثهــا بابتكارات واخرتاعــات بعقول لبنانية 
تدفــُع بالصناعة إىل األمــام  وتؤّمُن فرص العمل 

للشباب اللبناين املُتعلم.
لن يبقى لبنان ُمكبالً باملشــاكل. ســيحل  اليوم 
وه  الذي يخرُج فيــه وطُننا من القمقم الذي حا
فيه. طموحاُت اللبنانيني أوسع  من الكون، ال حدود 
لها. طاقاُت شــبابنا الفكريّة والعلمية والثقافية 
واالبداعّيــة  هي القيمُة املضافــة التي متّيُز لبنان 

عــن العديد من البلدان والشــعوب. نحن مدعوون  
إىل أن نعمــل بكل قوة ونُخطط البقاء شــبابنا يف 
بلدهم. الوطن ال يتحّمل  هجرة شــبابه وخسارتهم. 
. وسينبعُث مجدداً بفضل اللبنانيني   لبنان سيتعا
املؤمنني بدورهم ودور لبنان األسايس والرسايل يف 

املنطقة«.
وتحّد قمري فقال: يل الرشف أن أشارك يف  هذا 
املرشوع. وأعتقد أنه يف هذا الوقت الذ نشــهد فيه 
تدهــور اللرية، يجب علينــا أن  نركّز عىل ما قام به 
أجدادنا، وأال نن ما فعلوه يف الجبال التي حفروا 
الصخور  فيها وزرعوا فيها. وأنا أتيت لالستثامر يف 
لبنان، وأعتقد أنه الوقت املؤايت جداً  لالستثامر يف 
اً عىل االستثامر، واآلن علينا أن  لبنان. كان لبنان قا
نفكّر مبا  يجب أن نفعله لننتج ونستهلك من انتاجنا 
ومــن ثم لنصّدره. الصناعة ترفع الوطن من  قدرات 
أبنائــه. طائر الفينيق بحســب التقليد، كان ينبعث 
مــن الرماد. وهكذا، ســيقوم  لبنان. ومهام حمل 
اللبناين جنسيات يف العامل، تستطيع الدولة املانحة 
الجنســية أن  تنتزعها، إال الجنسية اللبنانية لحامل 
الجنســية اللبنانية. لبنان لنا وسيبقى،  وسنبقى 

نعمل فيه لرفع شأنه وشأن اللبناين.

 حمزة 

وقــال حمزة: الجمعية فيها تراكم خربة، وأخذت  
وجهــاً جديــداً اليوم بالصيغة التــي حّددها العلم 
والخرب الذي حصلت عليه. هناك مخاوف  عديدة من 
تفاقم الهجرة، وخصوصاً هجرة شبابنا، املهندسني 
واالطباء والجامعيني.  وأعتقد أن املوجة الكبرية من 
الهجرة حصلت. والباقون يف لبنان يســتحّقون كّل 

الدعم  وان نقّدم اليهم أفكاراً مبتكرة، ومن بينها 
جمعية IRALEB التي ستقوم بعملية  الربط بني 
القطاعات االنتاجية وكفاءات االساتذة والطالب 
االلجامعيني. واملرشوع  الذي قّدمه الدكتور قمري 
هو مرشوع منوذجي، ونتمّنى أن يســاعدنا يف 
وضع وتحديد  االختصاصات لنطلق نداء خاصاً 
من الجمعية يدعو اىل تقديم مشــاريع بحسب 
االختصاصات  املطلوبــة التي يحّددها الدكتور 
قمري صاحب التجربة الناجحة للربط بني االبتكار 
وبني  قطاعات االنتاج ومتطلبات املستهلك. وهذا 
النموذج إذا مــا وضع له صيغة العطاء فرصة  

للكفاءات اللبنانية وتقديم مشاريعها.

 نرصاوي 
وتحــّد نرصاوي فقال: »اننــا نعول اهمية 
كــربى  عىل االبحا التطبيقيــة وتطويرها ، فقد 
اضحى البحث  العلمي التطبيقي   ركيزة اساســية 
ومنصة انطالق لكل تطور اقتصادي وصناعي  يف 
الدول املتقدمة، فهو  يســاعد كثريا يف حل املشاكل 
التــي تواجهها املؤسســات الصناعية خاصة يف 
مجال وســائل  االنتاج او يف تطوير منتجات وسلع 
خاصــة. وقد صار احد االنشــطة االقتصادية يف 
الــدول  املتقدمة ويؤدي دورا تقدم الصناعة والنمو 
االقتصــادي، لذلك عملنــا مع الرشكاء عىل  تحويل 
برنامــج  LIRA اىل جمعية IRALEB ضمن اطار   
مؤسسايت  قانوين يسمح لها بالتواصل  مع مراكز 
البحث العلمية يف مختلف  دول العامل، واستقطاب 
التمويل واالســتعانة  بخــربات كبار الباحثني  يف  
مجاالت التطويــر واالبدا ع  والتكنولوجيا ، النجاز 
ابحا تطبيقية تخدم الصناعة  اللبنانية وتطورها 
، خاصة يف ظل ما نشــهده من  ثورة تكنولوجية 
هائلــة وغري  مســبوقة يف تاريخ البرشية ، حيث 
دخــل العامل يف مرحلة  الثــورة  الصناعية الرابعة 
التي هي مبثابة تســونامي التقــدم التكنولوجي  
الذي ســيغري  الكثري من  تفاصيل حياتنا اليومية، 
ويؤثر بشكل واسع وعميق عىل  منظومات  االنتاج 
والعمل ، وال ســيام القطاع الصناعي  لناحية طرق 
وكلفــة االنتاج وما  يتطلبــه من كفاءة عالية يف 
العمل.«وقّدم املهندس الشاّمس عرضاً تفصيلياً عن  

الجمعّية ودورها املستقبيل:
القطاع  الصناعي يحتــاج اىل التجدد من خالل 
االبداع بافكار جديدة خالقة، واالبداع يربز نفســه  
من خالل الطاقات الطالبية الشبابية.                                                             

ــة ــاعــّي ــصــن ال لــلــبــحــو   IRALEB ــمــعــّيــة  يُـــطـــلـــق  بـــوشـــكـــيـــان 

ن ي و و 

- أعلنــت  وزارتا االقتصاد والبيئة يف بيان، 
أنه »بناًء عىل توصيات اللجنة العلمية  املكلفة 
وضع حلول ملعالجة الحبوب املوجودة يف مرفأ 
بــريوت، التي تركت الكرث من عام  بعد انفجار 
املرفأ، فإن عملية التدوير قد بدأت من دون اي 
كلفة عىل الخزينة العامة  معتمدة طريقتني 
هي التسميد )الكومبوست( وصناعة الحطب 
املكبوس للتدفئة، وذلك  بالتعاون مع الرشكة 
الفرنسية املكلفة معالجة ردميات االهراءات 
وبلديــة زحلــة، وثالثــة  معامــل لبنانية 

متخصصة يف تصنيع الحطب«.
  وأضافتا: »اســتلمت بلديــة زحلة حتى 
تاريخه 511 طنا من الحبوب  وبدأت املعالجة 
التي تستغرق 90 يوما النتاج الكومبوست وتم 

تســليم معمل سوالر نت يف  بكاسني 50 طنا 
وســيعمل عىل تحويلها إىل حطب مكبوس، 
كام تم تســليم معمل برميا فردي يف  شبطني 
كميــة 980 طنا وســيتم تحويلها اىل حطب 
مكبــوس، اضافــة اىل تســليم معمل يامن  
للتجارة واملقــاوالت العامة يف حامنا 1580 

طنا وسيتم تحويلها اىل حطب مكبوس.
   هذه الحبوب ليســت صالحة لالستعامل 
البــرشي وال كعلف للحيوانــات، بل  صالحة 
حرصا لالســتعامل كسامد او حطب التدفئة 
كام هــو مذكور أعاله، حيث ســيتم توزيع  
الكومبوست والحطب املكبوس بعد احتساب 
جزء منها لصالح بلدية زحلة واملعامل لتغطية  

كلفة معالجتها ومن ضمنها املحروقات«.

ــ بــيــروت ــرف ــو فـــي م ــحــب وبولندابـــدء عــمــلــيــة تـــدويـــر ال فيا بح م ســــــفيري سويسرا 
الي قطاعي امليا والكهرباء التعاون في م

استقبل وزير الطاقة واملياه الدكتور وليد فياض سفري  الهند 
يف لبنان الدكتور سهيل أجاز خان، وتم البحث يف سبل التعاون 
بني البلدين  السيام متابعة إنضامم لبنان اىل » التحالف  الدويل 
للطاقــة الشمســية   )    ) 
التي أطلقتها وتدعمهــا عامليا الدولة الهندية، وقد وصل عدد 
الدول  املنتسبة اليها اىل 99 وآخرها الواليات املتحدة األمريكية.
  كام التقى الوزير فياض سفري بولندا يف لبنان  بشيميسالف 
نيسيووفســيك وتم البحث يف إمــكان التعاون يف قطاعي 
الكهرباء واملياه، وذلك  عىل ضوء تجرية بولندا بالنهوض منذ 
العام 2005 حتــى يومنا هذا والتي اعتمدت عىل  الالمركزية 
اإلدارية كحل الســتدامة هذيــن القطاعني.  كام تناول اللقاء 
»موضوع إعادة تأهيل مبنى  مؤسسة كهرباء لبنان واملحافظة 

عليه من الناحية املعامرية.
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ــــــة ــ ــ ــ قيـــ ــــــ الا ــ ــ ــ ــــــتهدف مرفـــ ــ ــ ــ ــــــرائيلي« اســـ ــ ــ ــ ســـ ــــداء  » ــ ــ ــ ــ اعتـــ

القوات اليمنية  تنفذ عملية »الساب من ديسمبر« في العمق السعودي

الــــشــــرقــــيــــيــــن يــــســــتــــفــــز  ــــــــر  الــــــــ  : زهــــــــــــــــر  ا

أكــــــــــــدا عـــــزمـــــهـــــا عـــــلـــــ تـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــاقـــــات
ية العليا املشــــتركة« تمــــا »اإلســــتراتي اردوغــــان وتميــــ  يترأســــان ا

ــة ــوريـ ــاتـ ــتـ ــدكـ الـ ــ  ــاريـ ــمـــشـ ــلـ لـ ال   : ــة«  ــ ــدول ــ ــل ــ ل عـــــلـــــ   »ا
ــ تـــطـــورات الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة ــاق ــن الـــبـــرملـــان الــلــيــبــي ي

الفصائـــــــــــــــ الفلســـــــــــــــطينية تحّيـــــــــــــــي العمليـــــــــــــــات البطوليـــــــــــــــة

ــمــيــة ــــي الــكــا ــيــر ف ــصــر خـــطـــ لــلــتــفــ الـــقـــبـــ عـــلـــ عــن

اإلنسان حقو  انتها  عن  البحرين  ني  ل بايدن  إلدارة  دعــوات 

أفادت وكالة األنباء السورية  الرسمية »سانا«،  بسامع دوي 
انفجارات  عنيفة يف محافظة الالذقية.

وذكر مصدر عســكري يف ترصيح لـ  »سانا« أنه نفذ العدو 
اإلرسائييل  عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر املتوسط 
جنوب غرب الالذقية مســتهدفاً  ســاحة الحاويات يف ميناء 

الالذقية التجاري.
وأشــار املصــدر إىل أن العدوان  أدى إىل اشــتعال عدد من 

الحاويات التجارية يف املكان املذكور.
ويف التفاصيل، تصدت الدفاعات  الجوية الســورية للهجوم 
حيث سمعت أصوات اعرتاضها للصواريخ اإلرسائيلية بوضوح 

يف  املدينة ومحيطها.
وقال محافظ الالذقية عامر  إســامعيل هالل لـ ســانا إن 
»فرق اإلطفاء متكنت من إخامد النريان التي اشتعلت يف  ساحة 
حاويات املرفأ نتيجة العدوان اإلرسائييل وتعمل حالياً عىل تربيد 

املوقع«.
وتشــري املعلومــات األولية عن  الهجــوم اإلرسائييل إىل أن 
العدوان تم عرب صواريخ إرسائيلية أطلقت من قبالة الســواحل  
السورية، ضمن املياه اإلقليمية استهدفت رصيف يضم عدداً من 

الحاويات داخل مرفأ  مدينة الالذقية.
وأعلــن مركز املصالحة الرويس  التابع لقاعدة حميميم رصد 
عرش عمليات قصف من قبل عنا جبهة النرصة يف منطقة 

إدلب  ملناطق وقف التصعيد شامل غرب البالد.
كام أكد املركز يف بيان رصد ست  عمليات قصف يف محافظة 
إدلــب وثالثة يف الالذقية وعملية واحدة يف حلب، إضافًة إىل  
استشهاد جندي سوري من جراء إطالق النار من قبل الجامعات 

املسلحة يف ريف حلب وإصابة  آخر يف محافظة إدلب.
وكان العدو اإلرسائييل قد نفذ  يف 24 الشــهر املايض عدواناً 

جوياً برشــقات من الصواريخ من اتجاه شــامل رشق بريوت، 
مســتهدفاً بعض النقاط يف املنطقة الوســطى، واستشهد 3  

وأصيب مديّن و 6 جنود سوريني.
وقبلها بأيــام، تصّدت الدفاعات الجوية الســورية لعدوان 
صاروخي شنّته طائرات  إرسائيلية من اتجاه الجوالن السوري 
املحتل، مســتهدفاً بناًء فارغاً جنوب دمشــق، وتم  إسقاط أحد 

الصواريخ املعادية، ومل يتم وقوع أي خسائر.
يُشار إىل أّن سوريا تطالب  مراراً مبجلس األمن الدويل واألمم 
املتحدة، بإدانة العدوان  اإلرسائييل عليها واتخاذ إجراءات حازمة 

ملنع تكراره.
وأكــد  وزير  الخارجية فيصل املقداد أن »العدوان اإلرسائييل 
املســتمر عىل سوريا ال ميكن أن مير من  دون الرد عليه«، الفتاً 
إىل أنه »عندما تجد إرسائيل أن ســوريا انترصت  بفضل جيشها 

وأصدقائها وحلفائها فإنها تلجأ إىل وسيلة العدوان«. 
وأضاف أن »ســوريا ترّد  بأشــكال مختلفة عىل االعتداءات 

االرسائيلية وذلك أحياناً من خالل مالحقة فلول  العمالء«.

أعلنت القوات املســلحة اليمنية،عن تنفيذ عملية »السابع 
من ديسمرب« عىل أهداف عسكرية وحيوية يف الرياض وجدة 
والطائف وجيزان ونجران وعســري بعدة صواريخ بالســتية 

و25  طائرة مسرّية. 
وكشف الناطق باسم القوات املسلّحة، يحيى رسيع، يف بيان 
، عن عمليًة عســكريًة نوعيًة  اســتهدفت »عدداً من األهداف 
العســكرية التابعة للعدو يف جدة والطائف وجيزان ونجران 

وعسري«.
وأوضح رسيع أن عملية »الســابع من ديسمرب« نُفذت بعدد 
من الصواريخ البالســتية و25 طائرة مســرية، كاشــفاً أن 6 
طائرات مسرّية نوع »صامد 3« وعدد من صواريخ »ذوالفقار« 
اســتهدفت وزارة الدفاع ومطار امللك خالد، وأهدافاً عسكرية 

أخرى يف الرياض.
وأشــار إىل أن »6 طائرات مســرية نوع صامد 2 وصامد 3 
اســتهدفت قاعدة امللك فهد الجويــة بالطائف ورشكة أرامكو 
بجدة، فيام استهدفت  5 طائرات مسرية نوع صامد 1 وصامد 
2 استهدفت مواقع عسكرية يف مناطق أبها وجيزان وعسري«، 
2 وعدد كبري من  مؤكداً أن »8 طائرات مســرية نوع قاصف 
الصواريخ الباليســتية استهدفت مواقع حساسة وهامة يف 

أبها وجيزان ونجران«.
وجدد رسيع دعوته لكافة املواطنني واملقيمني السعودية إىل 
االبتعاد عن املناطق واملواقع العسكرية »كونها أصبحت أهدافاً 

مرشوعًة لقواتنا، متوعداً باملزيد من العمليات رداً عىل استمرار 
العدوان والحصار.

وأعلنت القوات املسلحة اليمنية عن حملة هجومية واسعة 
يف العمق الســعودي ستكشــف تفاصيلها اليــوم الثالثاء، 

وتعتربها رداً عىل جرائم العدوان السعودي األمرييك.
وكانت مصادر محلية ســعودية أفادت مراسل امليادين بأن 
أصوات انفجارات قد ُسمعت يف الرياض. يأيت ذلك بعد أن أعلن 
التحالف الســعودي ضد اليمن يف بيان له نرشه مساء االثنني، 
بأن دفاعاته الجوية دمرّت صاروخاً باليســتياً، أُطلق باتجاه 

العاصمة الرياض.

التقي شيخ األزهر، أحمد الطيب، وفداً من النواب الفرنسيني 
يف الربملان األورويب برئاســة النائب »تيريي مارياين«، عضو 
لجنة الشؤون الخارجية بالربملان األورويب، واللجنة الفرعية 

لحقوق اإلنسان.
واعترب الشــيخ الطيب خالل لقــاء عقد اإلثنني أن »التحّدي 
األكرب يتمثل يف محاوالت فرض الثقافة الغربية عىل مواطني 
الــرشق تحت دعاوى حقوق اإلنســان والحريــات املزعومة 
ار الغــرب عىل فرض منظور واحد  والعوملــة، مؤكداً أن » إ

عىل اآلخرين ميّثل استفزازاً للرشقيني«.
مــن جانبه، رأى رئيس الوفد األورويب أن »مجموعة الهوية 
والدميقراطيــة يف الربملان األورويب متّثل مجموعة معارضة 
تهدف إىل تعزيز الهويــة«، معترباً أن »املجتمع األورويب أيضاً 
ضحية لتلك الثقافة التي تهدف إىل تحويل املواطن إىل مستهلك«.

 مارياين أوضح أن »ما يحد اآلن من فرض لثقافة الغرب عىل 
الرشق يتعارض مع آراء الغالبية العظمى يف أوروبا«، وقال إن »ذلك 
ما هو إال نتاج لتكّون جامعات الضغط، التي ال تبحث إال عن مصالحها 

وزيادة ثرواتها وتحقيق مزيد من الرواج لسوق السالح عاملياً.
وأوضــح عضو الربملان األورويب أنهم »كمجموعة يؤمنون 
بحــق التعاون بني جميع الــدول، مع رفضهم محاوالت فرض 

أفكار وتوجهات بعينها عىل العامل، مشرياً إىل أن ما يحد اآلن 
من فرض لثقافة الغرب عىل الرشق، يتعارض مع آراء الغالبية 

العظمى يف أوروبا، من يؤمنون بنفس أفكارنا«.
وضــم الوفد النائب جريوم ريفيــري، رئيس الوفد الفرنيس 
لدى مجموعة الهوية والدميقراطية بالربملان األورويب وعضو 
لجنة الشئون الخارجية بالربملان األورويب، والنائبة فريجيني 
جورون عضو الوفد الفرنيس ملجموعة الهوية والدميقراطية 

بالربملان األورويب.
الجديــر ذكــره أن »مجموعة الهويــة والدميقراطية« يف 
الربملان األورويب تعرّف عن نفســها بأنها مجموعة تتمســك 
بســيادة وهوية الدول والشعوب األوروبية، وتقول إنها تريد 
أن يقوم التعاون األورويب عىل أســاس دول حرة وذات سيادة، 

مع مزيد من الدميقراطية والشفافية واملساءلة«. 
وتّدعي املجموعة أنها تقّدم حلوالً الســتعادة السيطرة عىل 
مشــكلة الهجرةـ. ولديها أعضاء من 10 دول أعضاء مختلفة. 
وتعارض مجموعــة الهوية والدميقراطيــة االتجاه الحايل 
نحو »دولــة أوروبية عظمى بقيــادة بريوقراطية«، وتعترب 
أنها تتعرض لإلســكات من املجموعات الرئيسية يف الربملان 

األورويب لهذا السبب.

ترأس أمري دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين والرئيس 
الــرتيك رجب طيب أردوغان،  يف الدوحة، الدورة الســابعة 
للجنة اإلسرتاتيجية القطرية الرتكية العليا، وأكدا عزمها عىل 

تعزيز العالقات بني البلدين.
ويف إطار الدورة الســابعة للجنة اإلســرتاتيجية القطرية 
الرتكيــة العليا، عقد الجانبان القطــري والرتيك اجتامعات 
مشــرتكة تُّوجت بتوقيع اتفاقيات يف مجاالت مختلفة، وذلك 

تحت إرشاف زعيمي البلدين.
وقالــت وكالة األنباء القطرية إن الشــيخ متيم وأردوغان 
بحثــا يف االجتامع ســبل توطيد وتطويــر عالقات التعاون 
اإلســرتاتيجية بني قطر وتركيا وآفاق االرتقاء بها عىل مختلف 
الصعــد، خصوصا االقتصاد واالســتثامر والصناعة والدفاع 

واألمن واألوقاف واإلعالم والثقافة والرياضة.
وأضافت الوكالة أن أمري قطر نّو بأهمية اجتامعات اللجنة 
العليا وبلقاءات مســؤويل البلدين من أجل تحقيق أهدافها يف 
توطيد الرشاكة اإلســرتاتيجية القطريــة الرتكية، وعرّب عن 
تطلعــه إىل تحقيق االتفاقيات الجديدة بني الجانبني ما يطمح 

إليه الشعبان الشقيقان من مصالح يف مختلف املجاالت.
وتابعت أن الرئيس الرتيك أكد أن هذه الدورة ستعزز التعاون 

املشرتك القائم بني البلدين يف مختلف مجاالت الرشاكة.
وأشارت وكالة األنباء القطرية إىل أن الشيخ متيم وأردوغان 
عقــدا اجتامعا ثنائيا تبادال فيه اآلراء ووجهات النظر املتعلقة 

مبستجدات األوضاع اإلقليمية والدولية التي تهّم بلديهام.
ويف وقــت ســابق افيد بأن املباحثات بــني زعيمي البلدين 
ستتناول عددا من القضايا بينها أفغانستان وفلسطني وسوريا.

وكان وزيرا الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاين والرتيك مولود جاويش أوغلو قد كشــفا، يف مؤمتر 
صحفي مشــرتك  عــن تفاصيل ما سيشــهده اجتامع الدورة 

السابعة للجنة اإلسرتاتيجية.

 عالقات إسرتاتيجية 
وكان الرئيــس الــرتيك رجب طيب أردوغــان قد وصل إىل 
الدوحة يف مســتهل زيارة يجري فيها مباحثات مع أمري دولة 

قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين.

ويف مؤمتر صحفي بإســطنبول قبل توجهه إىل الدوحة، 
وصف أردوغان عالقات بالده بقطر باإلســرتاتيجية، وقال إنه 
سيوقع خالل زيارته اتفاقيات جديدة يف مجاالت مختلفة بني 

البلدين.
وأضاف أن هناك بعض القضايا املحلية واإلقليمية والدولية 

عىل أجندة مباحثاته مع أمري قطر.
وتابع أن متانة العالقات بني الدوحة وأنقرة أدت إىل تجاوز 
العديد من التحديات والصعاب، مشــريا إىل أن هناك كثريا من 

االستثامرات القطرية يف تركيا.
وقــال الرئيس الرتيك إن بــالده تعمل عىل تطوير عالقاتها 
مع جميع الدول الخليجية، يف إطار االحرتام املتبادل واملصالح 

املشرتكة.
ويف السياق ذاته، قال وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش 
أوغلو، يف مؤمتر صحفي مشــرتك مع نظريه القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاين يف الدوحة، إن بالده تتعاون مع 

الجانب القطري من أجل إبقاء مطار كابل مفتوحا.
مــن جانبه، قــال نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري الشــيخ محمــد بن عبد الرحمن آل ثاين 
إن قطر وتركيا ســتوّقعان 12 اتفاقية يف مجاالت مختلفة 
لتضاف إىل 80 اتفاقية وّقعت يف الســابق. وأضاف الوزير 
القطري أن البلدين ســيبحثان تنســيق املواقف إزاء العديد 

وامللفات. القضايا  من 

ينتظــر أن يجتمــع الربملــان الليبي لبحــث قضايا تتعلق 
باالنتخابات املقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري، يف حني دعا 
املجلس األعىل للدولة الليبيني إىل قطع الطريق أمام املشــاريع 

الدكتاتورية يف البالد.
وقال الناطق باســم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن 
رئاسة املجلس دعت إىل عقد جلسة  يف طربق )رشقي ليبيا(، 

وأضاف أن الجلسة تأيت لنقاش تطورات العملية االنتخابية.
وكان عــدد من أعضاء مجلس النــواب الليبي قد دعوا لعقد 
جلسة ملساءلة رئيس املفوضية واملسؤولني عن األمن والقضاء، 
وذلك بعد أيام من إصدار محكمة يف مدينة الزاوية )60 كيلومرتا 
غرب العاصمة طرابلس( حكام ابتدائيا يقي باستبعاد اللواء 
املتقاعد خليفة حفرت من انتخابات الرئاسة املقرر إجراؤها يف 
24 كانون األول الجاري، وهو الحكم الذي نقضته أمس االثنني 
ة  محكمة اســتئناف طرابلس، حيــث قضت بإعادته إىل قا

املرتشحني لهذه االنتخابات.
نباء إن 70 نائبا -معظمهم من  وقالت وكالة األناضــول ل
املؤيدين لحفرت- وقعوا بيان املســاءلة، مشــرية إىل أن هؤالء 
ة املرشحني النهائية  حذروا مفوضية االنتخابات من إعالن قا
لالنتخابات الرئاسية قبل انتهاء مساءلة املرشفني عىل العملية 
االنتخابية، يك يتمكن مجلس النواب من تقييم الوضع وسبل 

إنقاذ إجراء العملية االنتخابية يف موعدها، وفق تعبريهم.
وذكر النواب املوقعون عىل البيان أنهم يتابعون بقلق شــديد 
مــا وصفوها بالتطورات الســلبية للعملية االنتخابية، وعدم 
تنفيذ القانون وااللتفاف عليه من قبل املؤسســات القضائية 
واملفوضية العليا لالنتخابات، والســكوت عىل ما ســموها 
شبهات التزوير ورشاء األصوات، والتأثري عىل القضاء بالرتهيب 

أو بالرتغيب.

 املشاريع الدكتاتورية 

بــدوره طالب املجلس األعىل للدولــة يف ليبيا الليبيني وما 
أسامها القوى الوطنية، بنبذ الفرقة واالنقسام وتوحيد جميع 
مؤسســات الدولة لقطع الطريق أمام ما وصفها بالتنظيامت 
اإلرهابية واملشاريع الدكتاتورية التي قال إنها تتخذ من محاربة 

اإلرهاب شعارا مزيفا لها للوصول إىل السلطة.

ويف بيان أصدره مبناســبة الذكرى الخامسة لطرد تنظيم 
الدولة اإلســالمية مــن مدينة رست )شــامل(، أكد املجلس 
األعىل للدولة أن ليبيا لن تكون بأي حال من األحوال بؤرة لهذه 
التنظيامت التي وصفها باإلرهابية الدخيلة عىل املجتمع، وفق 

نص البيان.
والشــهر املايض دعا رئيس املجلس األعىل للدولة يف ليبيا 
خالد املرشي إىل مقاطعة االنتخابات بســبب مشــاركة من 
وصفهم باملجرمني، يف إشارة إىل اللواء املتقاعد خليفة حفرت 

وسيف اإلسالم القذايف.
وبعــد القرار الذي اتخذته محكمة االســتئناف يف ســبها 
)جنوب( بإعادة سيف اإلســالم لسباق االنتخابات الرئاسية، 
أصدرت محكمة اســتئناف طرابلس أمس االثنني قرارا مامثال 

ة املرتشحني. يعيد حفرت لقا
ويعد قرار محكمتي االســتئناف يف سبها وطرابلس إعادة 
ة املرشحني، قرارا نهائيا  سيف اإلسالم القذايف وحفرت إىل قا

وملزما ملفوضية االنتخابات.
وتعــارض أطراف ليبية -بينها املجلس األعىل للدولة- إجراء 
انتخابات الرئاســة يف غياب الدستور ويف ظل القوانني التي 
أقرهــا مؤخرا مجلس النواب الليبي، بينام تدفع القوى الغربية 
-ويف مقدمتهــا الواليات املتحدة- باتجــاه إجراء االنتخابات 

الرئاسية الليبية يف موعدها.

 تعيني مستشارة خاصة 

وعىل صعيد آخر، قال ستيفان دوجاريك املتحد باسم األمني 
مــم املتحدة أنطونيو غوترييش، إن األخري قرر تعيني  العام ل
الدبلوماسية األمريكية ستيفاين ويليامز مستشارة خاصة له 

بشأن ليبيا.
وتــأيت الخطوة بعد االســتقالة املفاجئة للمبعو األممي 
الخاص إىل ليبيا يان كوبيش، قبل أسابيع من إجراء االنتخابات 

الرئاسية الليبية.
وكانت ويليامز قد قادت وســاطة األمم املتحدة يف السابق، 
وســاهمت يف توقيع اتفاق وقف إطالق النار واتفاق سيايس 
نتج عنه تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة وموافقة األطراف 

الليبية عىل إجراء انتخابات يف 24 كانون األول الجاري.

عقدت فصائــل املقاومة الفلســطينية اجتامعها الدوري 
والذي ناقشــت فيه أخر التطورات واملستجدات عىل الساحة 

الفلسطينية. 
وأصدرت فصائل املقاومة بياناً وجهت فيه التحية إىل الشعب 
الفلسطيني يف ذكرى انتفاضة الحجارة، وأكدت الفصائل عىل 
»متســكها بخيار املقاومة كخيار إسرتاتيجي لحامية الثوابت 

والحقوق الوطنية«. 
وحملّت الفصائل االحتالل اإلرسائييل املسوؤلية عن«تداعيات 
املامطلة يف رفع الحصار عن غزة والتلكؤ املتعمد يف ملف إعادة 
اإلعامر«، وأضافت أنه »عىل الوسطاء تحمل مسؤولياتهم قبل 
فوات األوان، ألن التســويف واملامطلة يؤدي إىل ما ال يتمناه 

االحتالل«.
وحّيــت الفصائــل »أبطال العمليــات البطولية يف الضفة 
املحتلة«، داعيًة إىل »اســتمرار وتصعيد العمليات، وإشــعال 
األرض لهبــاً تحت أقــدام االحتالل الــذي ال يردعه إال صوت 

االنتفاضة واملقاومة«.
 األرسىوشــددت عىل »دعمها وإســنادها لقضية األرسى 
األبطال يف سجون االحتالل وباألخص منهم األرسى اإلداريني 
الذيــن ما زالوا مرضبني عن الطعام، وندعو لتصاعد الفعاليات 

الشعبية والجامهريية نرصة ألرسانا األحرار ».
واســتنكرت الفصائــل »التهافت العريب املخــزي لتوقيع 
االتفاقيــات التطبيعية مع املحتل الغاصب واســتقبال القادة 
الصهاينــة عىل أراضينا العربية«، مشــددًة عىل أن »املطّبعني 

العرب الذين فرطوا بتضحيات أمتنا وشعبنا هم رشكاء االحتالل 
يف عدوانه املتواصل واملستمر عىل شعبنا وقضيتنا«. 

وباركت الفصائل الفلســطينية حركة »حامس« مبناسبة 
انطالقهــا الـ 34، قائلني أن حركة »حــامس«« أعطت العمل 
الجهــادي يف فلســطني دفعــة قوية يف مواجهــة املحتل 

الصهيوين«.
وقــدّرت الفصائل موقف حركة«حــامس« بإلغاء مهرجان 
انطالقتهــا وتخصيــص موازنته ملشــاريع تخدم الشــعب 
الفلســطيني يف قطاع غزة، معتربين أن القرار »ينّم عن شعور 
باملسؤولية الوطنية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني يف 

ظل الحصار واملعاناة«.

أفــادت وزارة الدفاع العراقيــة مبقتل 6 عنا من تنظيم 
»داعش« اإلرهايب يف رضبة جوية اســتهدفت مخبأ لعنا 

التنظيم مبحافظة األنبار غريب البالد.
وقالت خلية اإلعالم األمني التابعة لوزارة دفاع يف بيان، إن 
»مقاتالت عراقية من طراز إف 16 شنت رضبة جوية عىل وكر 

)مخبأ( لعنا داعش يف صحراء محافظة األنبار«.
وأضافــت أن »6 عنا من داعــش اإلرهايب قتلوا خالل 
الرضبــات، فيام تقوم قوة من الفرقة الخامســة )الجيش( 
بتفتيش املكان بحثاً عن أي عنا إرهابية أخرى أو تجهيزات 

او أسلحة يف املكان ذاته«.
وذكرت خلية اإلعالم األمني يف بيانها  أنه قد »متكن رجال 
الوكالة من إلقاء القبض عىل متهم  كان يخطط ويحاول تفجري 
عبوة ناسفة يف إحدى أسواق مدينة الكاظمية املقدسة، حيث 
متــت عملية القبض داخل إحدى الفنادق يف مدينة الكاظمية 
وهو شــقيق اإلرهايب الذي فجر عبوة ناسفة يف املدينة ذاتها 

يف شهر حزيران املايض«.
وأضافت الخلية أنه »تم القبض عىل جميع أعضاء الشــبكة 
اإلرهابيــة التي كان ينتمي إليها وتدمري الوكر الذي انطلق منه 
اإلرهايب لتفيذ عمليته وتم ضبط جنسية مزورة،أعتدة مختلفة 
،وقداحات تفجري ،وأسالك تفجري وناظور لييل وعقاقري طبية 
مختلفــة ،وحقائب كتف وكتب  ومالبــس مختلفة وأغطية 

وأفرشة،بطاريات.
وقالــت يف ختام بيانهــا »إن وكالة االســتخبارات قادرة 
عىل الوصــول إىل العنا اإلرهابية التي تحاول التأثري عىل 
األمن واالســتقرار يف مختلف مناطق البالد، وأن لديها أهدافاً 

مهمة ســيتم اإلعالن عنها يف وقت الحق من الذين قامو ببيع 
ضامئرهــم إىل العصابات اإلرهابية، وســيكون رجال وكالة 

االستخبارات لهم باملرصاد«.
وأشــارت الخلية إىل أن الطائرات العراقية اســتدلت عىل 
املخبــأ بعد رصده من قبل طائرة اســتطالع تابعة للتحالف 
الــدويل املناهــض لـ«داعــش« بقيادة الواليــات املتحدة 

األمريكية.
وخالل الشهور األخرية، زادت وترية هجامت مسلحني يشتبه 
بأنهم من »داعش«، ال ســيام يف املنطقة بني كركوك وصالح 
الدين )شامل( ودياىل )رشق(، املعروفة باسم »مثلث املوت«.

مبوازاة ذلك، تشن القوات العراقية حمالت وعمليات متشيط 
عســكرية بني فرتات متباينة ملالحقة فلول التنظيم يف أنحاء 

البلد، بدعم من التحالف الدويل.

دعا حســني عبد الله املديــر التنفيذي ملنظمة »أمريكيون من 
أجل الدميقراطية وحقوق اإلنســان يف البحرين«، إدارة الرئيس 
األمرييك جو بايدن إىل مراجعة سياساتها تجاه اململكة، وانتهاج 
مقاربة جديدة لثنيها عن مواصلة انتهاك حقوق اإلنسان وحملها 

عىل تبني الدميقراطية، بحسب وصف مدير املنظمة.
وقال عبد الله -يف رســالة مفتوحة وجهها للرئيس األمرييك 
قبيل انعقاد مؤمتر قمة الدميقراطية الذي تســتضيفه الواليات 
املتحدة يومي 9 و10 كانون األول الحايل، إن االســتبداد والفساد 
واملامرســات التي تنتهك حقوق اإلنســان أصبحت متفشية يف 
مختلف أنحاء العامل، وباتت أقوى يف البلدان التي تعاين من مشاكل، 
كام اكتسبت موط قدم يف البلدان التي لطاملا تجنبتها يف املايض.
وأشــار رئيس املنظمة إىل أن البحريــن تعّد مثاال حيا عىل 
إخفــاق نهج محاولة تشــجيع التغيري يف بلدان ال تحرتم قيم 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وفق وصفه.
وقــال إن عىل إدارة الرئيس بايدن أن تجعل من البحرين بلدا 
تجرب فيه نهجا جديدا لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنســان 

يف العامل.
وأشــاد عبد الله -يف رسالته للرئيس األمرييك- بعدم دعوة 
حكومة البحرين للمشــاركة يف املؤمتــر، مذكرا بانتهاكاتها 
املستمرة لحقوق لشعبها ومناهضتها للدميقراطية، وتجاهلها 

للفرص التي من شأنها تحسني سجلها املشني يف مجال حقوق 
اإلنسان واالنتهاكات املناهضة للدميقراطية، بحسب تعبريه.

ورأى أن مملكــة البحرين ينبغي أن تكــون محور اهتامم 
املؤمتر املخصص لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنســان، ال أن 

تكون دولة مشاركة فيه.
تجميد العالقة مــع البحرينواقرتح املدير التنفيذي ملنظمة 
»أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين« 
عىل الرئيس بايدن تبني خطة لتجميد عالقات الواليات املتحدة 
مع البحرين مدة 5 سنوات، لحمل اململكة عىل االلتزام مبباد 

الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.
وقــال عبد الله يف الرســالة املفتوحة التي وجهها لبايدن: 
»سيدي الرئيس، بناًء عىل عدم التزامها الواضح بحقوق اإلنسان 
ومبــاد الدميقراطية، أحثكم عىل اإلعالن عن خطة مدتها 5 
سنوات لفك االرتباط بني الواليات املتحدة و البحرين، تبدأ فورا«.

وأضاف أن »الخطة يجب أن تشــمل ســحب جميع القوات 
األمريكيــة من البحريــن، ووقف جميع مبيعات األســلحة 
األمريكية للبحرين، وتعليق اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات 
املتحدة والبحرين، وبدء تحقيقات صارمة بشأن تطبيق قانون 
ماغنتســيك العاملي تركز عىل املسؤولني البحرينيني يف كافة 

مستويات الحكومة«.
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تتمات ــ دولـــيـات

االربعاء  8  كانون األول 2021

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
وزارة الداخلية والبلديات

محافظة جبل لبنان

قامية امل قا

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 

03 وولديهام 649449

ــني  ــل ــوس إبـــنـــتـــاه ج

33686860577

03 كورين 800449

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 8 كانون األول 2021 

يف متام الساعة الثالثة بعد الظهر 

يف كنيسة الصعود، الضبيه.

لنفســه الراحة ولكم من بعده 

طول البقاء – صلو ألجله

تقبل التعــازي يومي األربعاء 

والخميــس 8 و9 كانون األول من 

الساعة الحادية عرشة قبل الظهر 

ولغاية الســاعة السادسة مساًء 

الصعود،  كنيســة  صالــون  يف 

الضبيه.

مبزيــد من األمل واللوعة ينعي 

املهندس محمد حســن دنش  ابن 

عمه 

املرحوم

جهاد بهيج دنش 

للفقيد الغايل الرحمة واملغفرة 

من اللــه عز وجل وأن يســكنه 

فسيح جنانه، وأن يلهمنا وعائلته 

الكرمية ويلهم اصدقاءه  ومحبيه 

وكل من عرفه الصرب والســلوان، 

برجاء إهدائه ثواب قراءة ســورة 

الفاتحه عن روحه. 

وانا لله وانا إليه راجعون

أكد وزير الخارجية الرويس 
ســريغي الفروف عزم روسيا 
مواصلة دعمها ملجموعة دول 
جهودها  يف  الخمس  الساحل 
العســكرية املوجهــة ضــد 
املجموعات اإلرهابية النشطة 

يف املنطقة.
أعقاب  يف  الفــروف  وقال 
محادثات أجراها يف موسكو  
مع وزير خارجية تشاد محمد 
الجانب  إنه أطلع  زين رشيف، 
التشــادي عــىل الخطــوات 
التــي تتخذها روســيا لدعم 
القوات الخاصة بـ »خامسية 

الساحل« )مايل، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد، 
موريتانيا(، مشريا إىل أن عملية تشكيل هذه 
القوات قريبة من انتهائها. وتابع: »سنواصل 
دعم هذه العملية بتوريد أســلحتنا واملعدات 
املناسبة، ومن خالل إعداد الكوادر، مبا يف ذلك 

إعداد عسكريني لقوات حفظ السالم«.
وأشــار الفــروف إىل اتفاق بــني موقف 
موســكو ونجامينا عىل أن »إعادة الوضع يف 
هذا البلد أو ذاك إىل استقراره ال ميكن تحقيقها 
ســوى عرب الحوار الوطني مبشاركة جميع 
القوى السياســية الرئيســية لكل مجتمع«، 
وذلك »مع حشــد كل اإلمكانيات املتاحة لدى 
الــدول اإلفريقية واملجتمــع الدويل ملحاربة 

املجموعات اإلرهابية«.
وأكد الوزير متســك بــالده بأهمية الدعم 
الذي تقدمه لدول القارة اإلفريقية »ملساعدتها 

عــىل التخلص من هذا الداء )اإلرهاب( وغريه 
من التهديدات والتحديــات، مبا فيها تهريب 
املخــدرات وأشــكال أخــرى مــن الجرمية 
املنظمة«. وأضاف أن موســكو ستدعو دوما 
»إىل رضورة أن يحدد األفارقة أنفســهم طرق 
حل مشــكالتهم، أما املجتمع الدويل فعليه أن 
والقانوين  والســيايس  املعنوي  يقدم دعمه 
واملــادي )للدول اإلفريقية( عرب مجلس األمن 

الدويل وهيئات أخرى«.
تم تأسيس مجموعة دول الساحل الخمس 
يف شباط 2014 بهدف الحفاظ عىل منظومة 
األمن يف الساحل الغريب وتنسيق الجهود يف 
مكافحة اإلرهاب الــدويل. ويف العام 2015 
قامت الدول األعضاء بتأسيس قوات عسكرية 
مشــرتكة ملحاربة املجموعات اإلرهابية يف 
املنطقة، حيث شــهدت أنشــطتها تصاعدا 
ملحوظا بعد انهيار الدولة الليبية عام 2011.

ــا  ــهـ ــمـ دعـ ــ  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ سـ روســــــيــــــا   : الفـــــــــــروف 
» ــ ــ ــاح ــ ــس ــ ــة ال ــ ــي ــ ــاس ــ ــم ــ ــ قـــــــــوات »خ ــيـ ــكـ ــتـــشـ لـ

آيب أحمد يهن بـ »االنتصارات«... وجبهة 
تيغــراي تــربر هنأ رئيس الــوزراء االثيويب 
آيب أحمد، الشــعب اإلثيــويب مبا وصفها بـ 
»االنتصارات« التــي حققها الجيش اإلثيويب 
يف القتال ضــد جبهة تحرير تيغراي املناوئة 

للحكومة االتحادية.
وجاء حديــث آيب أحمد بعدما أعلنت أديس 
أبابا سيطرة الجيش اإلثيويب عىل كربى مدن 
وكومبلشا  )دييس  البالد  إقليم أمهرة شاميل 
وبــايت( التي ســيطرت عليها جبهة تحرير 

تيغراي قبل أكرث من شهر.
وأضاف يف كلمة بثها التلفزيون الرسمي: 
»العدو الذي واجهناه ال يستطيع النهوض، بعد 
اآلن، ففي أقل من 15 يوما اســتطعنا تحقيق 

انتصارات كبرية«.
وتابع: »سنستمر حتى نصل مناطق شامل 
ولو املتبقية، بعد أن تلقى العدو خسائر كبرية 

والعديد من مقاتليه أصبحوا أرسى«.
لجبهــة  العســكري  القائــد  لكــن 
تحرير تيغراي قد قال يف وقت سابق، إن قواته 
انسحبت لرتتيب أوضاعها وإعادة الكرة تجاه 

أهدافها.

وفيترشيــن الثاين املــايض، كان مقاتلو 
جبهــة تحرير تيغراي قد هددوا بالزحف عىل 
العاصمة أديــس أبابا، لكن بــدا أن حكومة 
األخرية اســتطاعت قبــل موازين املعارك يف 
األيام األخرية، وتزامن ذلك مع تويل آيب أحمد 

قيادة املعارك بنفسه.
وكان النــزاع بني الطرفني اندلع يف ترشين 
الثاين 2020 حني أرسل رئيس الوزراء آيب أحمد 
قــوات إىل منطقة تيغراي الواقعة يف أق 
شــامل البالد لإلطاحة بجبهة تحرير تيغراي 
ردا عــىل هجامت الجبهة عىل معســكرات 

الجيش.
ومتكن الجيــش من تحقيق انتصار رسيع 
يف البداية، لكن بحلول متوز املايض اســتعاد 
املتمــردون الســيطرة عىل معظــم تيغراي 
ثــم تقدمــوا باتجاه منطقتي عفــر وأمهرة 

املجاورتني.
وأثار هذا التصعيــد قلق حكومات غربية، 
خاصــة مع تهديــد جبهة تحريــر تيغراي 
بالزحــف عىل أديس أبابــا، فطلبت دول عدة 
من بينها الواليات املتحدة وكندا وفرنســا من 

رعاياها مغادرة البالد يف أقرب وقت ممكن.

ــ بــــــ »االنــــــتــــــصــــــارات« ــ ــن ــ ــه ــ ــد يُ ــ ــمـ ــ بـــــــي أحـ
ــّرر ــ ــبـ ــ ــــــراي« تـ ــر تــــــيــــــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ـــــبـــــهـــــة تـ و»

1 دول  ــ  ــ لـ ــفر  ــ ــ السـ ــ نـ ــي بت ــ ــنطن توصـ ــ ــا... واشـ ــ كورونـ
)تتمة ص1( 

أفضل معّدالت تلقيح يف أوروبا، يف خضم موجة وبائية جديدة 
يف القارة العجوز.

ورفعــت الــوزارة األمريكية يف نرشتها الجديدة مســتوى 
التحذير من السفر إىل فرنسا عىل نحو الخصوص إىل املستوى 
الرابــع، وهو األعىل، مع اقرتاب عيدي امليالد ورأس الســنة، 
وســط تفيش املتحور أوميكرون. وأوضحــت مراكز الوقاية 
من األمــراض ومكافحتها -وهي الهيئة الصحية الرئيســية 
يف الواليــات املتحدة- أنه »نظــرا إىل الوضع الحايل )املرتبط 
بكوفيد-19( يف فرنسا، فإنه حتى املسافرين امللقحني بالكامل 

ميكن أن يواجهوا خطر اإلصابة باملتحّورات ونقلها«.
وتشــمل الئحة الدول املعنية بالتحذيــر الصادر عن مراكز 
الوقاية من األمراض ومكافحتها -إضافة إىل فرنسا والربتغال- 
قربص وأندورا وليختنشتاين يف أوروبا، وكذلك األردن وتنزانيا، 
كام أضافت وزارة الخارجية إىل هذه الالئحة مايل وجزر فيجي 

اللتني أعلنت كل منهام تسجيل أول إصابة بأوميكرون.

 التلقيح بجرعتني مختلفتني 
وكشفت دراسة بريطانية حول التطعيم بجرعتني مختلفتني 
من لقاحات كورونا أن األشــخاص الذيــن تلقوا جرعة أوىل 
من لقاح »أســرتازينيكا« )AstraZeneca( أو »فايزر-بيونتك« 
( ثــم أعقبوا ذلــك بجرعة ثانية من لقاح  - (
(  بعد 9 أســابيع كانت اســتجابتهم  »مودرنــا«  )
املناعيــة أقوى من غريهم، وذلك وفقا للنتائج التي نرشت اول 
أمس االثنني. وقال ماثيو سنايب األستاذ يف جامعة أكسفورد 
»اكتشفنا استجابة جيدة حقا للمناعة يف واقع األمر أقوى 

من الحصول عىل الجرعتني من لقاح أسرتازينيكا«.
ومتنح نتائج الدراسة أمال للدول الفقرية ومتوسطة الدخل 
التــي قد تحتاج ملنح مواطنيها جرعات لقاح من إنتاج رشكات 
مختلفة يف حالة عدم اســتقرار أو قــرب نفاد إمداداتها من 
اللقاحات. وكشــفت الدراسة التي شملت 1070 متطوعا أيضا 
أن جرعــة أوىل من لقــاح »فايزر-بيونتك« تليها جرعة ثانية 
من لقاح »مودرنا« تعطي نتيجة أفضل من الجرعتني من لقاح 

»فايزر-بيونتك«.
ووفقا للدراســة التي نرشت يف دورية »النســيت« ) 

Lancet( الطبية ال توجد أي مخاوف تتعلق بالسالمة.

 بالزما املتعافني 
من جهتها، أوصت منظمة الصحة العاملية بعدم اســتخدام 
بالزمــا دماء املتعافني من كوفيد-19 يف عالج املرىض، وقالت 
إنه ال يوجد دليل عىل أنها تحســن فرصهم يف البقاء عىل قيد 

الحياة أو تقلل الحاجة إىل التنفس الصناعي.
وترتكز فكــرة العالج ببالزما دماء املتعافني من كوفيد-19 
عىل أن األجسام املضادة لفريوس كورونا املوجودة بها ميكنها 
أن تحيــد الفريوس وبالتايل متنعه مــن التكاثر وتوقف تلف 
األنســجة لدى املرىض. ومل تثبت عدة دراسات عىل بالزما من 
دمــاء متعافني من كوفيــد-19 أي فائدة واضحة عىل املرىض 
الذين يعانون من أعراض شديدة.وقالت منظمة الصحة العاملية 
إن هذه الطريقة يف العالج مكلفة وتضيع الكثري من الوقت.

 إحصاءات 
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجاميل عدد اإلصابات بفريوس 
كورونــا يف أنحاء العامل يقرتب من 266 مليون إصابة، بينام 
تجاوز عــدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8 مليارات 
جرعــة. وأظهرت أحد البيانــات املتوفرة عىل موقع جامعة 
جونــز هوبكنــز األمريكية أن إجاميل الوفيــات ارتفع إىل 5 
ماليــني و 262 ألفا يف العــامل. وأوضحت البيانات أن إجاميل 
عــدد اللقاحات املضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها يف أنحاء 

العامل تجاوز 8 مليارات و220 مليون جرعة.
ويف بريطانيا وحدها ســجلت السلطات الصحية إصابة 51 
ألفا و746 حالة جديدة بفريوس كورونا خالل الساعات الـ24 
املاضية، كام سجلت 46 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة 
جونــز هوبكنز األمريكية. وبذلك ترتفــع حصيلة اإلصابات 
املؤكــدة يف بريطانيــا إىل 10 ماليني و575 ألفا و62 إصابة، 

والوفيات إىل 146 ألفا و101 حالة.

أمــا إيطاليا فســجلت 9 آالف و494 إصابة جديدة بفريوس 

كورونا خالل الـ24 ساعة املاضية، إضافة عىل 92 حالة وفاة 

جديدة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز.

من جهتها قالت وزارة الصحة يف الهند إنها ســجلت 6822 

إصابة جديدة بكوفيد-19 و220 وفاة خالل 24 ساعة.

ويف الصــني -حيث الظهور األول للفريوس يف كانون األول 

2019- أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 94 إصابة مؤكدة 

جديدة بفريوس كورونا أمس، ارتفاعا من 61 يف اليوم السابق.

ــال أســـرتـــه ــيـ ــتـ ــاهــو يــخــشــ اغـ ــي ــن ــت ن

طالــب رئيس الوزراء اإلرسائييل الســابق بنيامني نتنياهو  
بتمديد الحراســة األمنية عىل أفراد أرسته ملدة 6 أشــهر أخرى، 
يح لالغتيال« من جانب إيران ودول أخرى. معتربا أنهم »هدف 

وأرســل آرش حايون رئيس مكتب نتنياهو رسالة إىل يائري 
بينس املدير العام ملكتب رئيــس الوزراء الحايل نفتايل بينيت، 
جاء فيها »نظرا لطول فرتة تويل رئيس الوزراء الســابق السيد 
بنيامني نتنياهو ملنصبه، ويف ضوء طبيعة العمليات الحساسة 
التــي وافق عىل تنفيذها عىل مدى ســنوات ضد دول معادية، 
هناك حســاب دم مفتوح بني تلك الدول ورئيس الوزراء السابق 

وأرسته«.
وأضافت الرســالة »تجىل ذلك أيضا فيام ينرش عىل وسائل 
التواصل االجتامعي يف إيران، حيث يُصنف أفراد أرسة نتنياهو 
يح لالغتيــال«، وذلك وفقا لتقرير نرشته صحيفة  كهدف 

»يديعوت أحرونوت«.
وكان من املقرر أن تُزال بعد أســبوع حراسة مشددة متتعت 
بها زوجة نتنياهو سارة وولداه يائري وأفنري عىل مدى السنوات 
الـ12 املاضية، أما نتنياهو نفســه فيحظى بحراســة مشددة 

وسيارة مصفحة مع سائق ملدة 20 عاما من نهاية واليته.
ومع بدء تــويل حكومة بينيت مهامها يف حزيران املايض، 
قررت اللجنة الوزارية لشــؤون الشــاباك )جهاز األمن العام( 
تقصري مدة حراســة أرسة نتنياهو إىل 6 أشــهر فقط اعتبارا 
من نهاية مهامه رئيســا للوزراء، بدال من عام كام كان مقررا 
يف الســابق. وترأس نتنياهو الحكومة بني 31 آذار 2009 و 13 

حزيران 2021.

ارتفعت حصيلة ثوران بركان سيمريو 
املدّمر يف إندونيسيا من 22 إىل 34 قتياًل، 
وفق ما أعلن املتحد باســم وكالة إدارة 

الكوار عبد املهاري .
وقــال  إن »الحصيلة األخــرية التي 
حصلنا عليها يف هذه املرحلة هي مقتل 
34 شــخًصا وفقــدان 17« بعد ثوران 
الربكان الســبت الــذي دّمر أكرث من 10 
قرى وغطّاها بطبقة سميكة من الرماد.

وأظهــرت مقاطــع فيديــو نرشها 
مسؤولو الطوار السكان وهم يركضون 
بينام غطت سحب الدخان والرماد القرى 
مقاطعة جــاوة  يف  املجــاورة 

الرشقية السبت.
بوكالة مواجهة  مسؤول  ــال  وق
الكوار إنه تم إجالء 10 أشخاص كانوا 

وا عند مناجم قرب الربكان. قد حو
وأشارت الوكالة إىل أن 35 شخصا عىل 

األقل نُقلوا إىل املستشــفى، بينام قال إندا ماسدور نائب رئيس 
منطقــة لوماجانج القريبة يف مؤمتر صحفي إن 41 أصيبوا 

بحروق.

وســيمريو، الذي يقع عند أعىل قمة يف جزيرة جاوة، واحد 
من بني ما يقرب من 130 بركانا نشطا يف إندونيسيا.

جدير بالذكر أن الربكان سيمريو كان قد ثار يف متوز املايض 
دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

ــر ــعـ ــتـ ــسـ « يـ ــا »املـــــــــــرعـــــــــــ ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــي ــ ــ ــدون ــ ــ ن بــــــــركــــــــان 

ذكرت إذاعة »آر.يت.إل« الفرنســية  بأن قوات األمن اعتقلت 

أحد املشــتبه بهم يف قتل الصحفي السعودي جامل خاشقجي 

يف فرنسا.

وقالت اإلذاعة الفرنســية إنه تم اعتقــال خالد بن عائض 

العتيبي، 33 عاما، العضو السابق يف الحرس املليك السعودي،  

يف مطار شارل ديغول أثناء استعداده للتوجه إىل الرياض.

وأفــادت مصادر أمنيــة وقضائية بأن أحد املشــتبه بهم 

السعوديني يف مقتل جامل خاشقجي اعتقل يف فرنسا .

وبحســب املعلومات فــإن خالد عائــض العتيبي، يعد أحد 

األعضــاء املزعومني يف الكوماندوس الــذي اغتال الصحفي 

السعودي يف القنصلية السعودية يف اسطنبول يف 2 ترشين 

االول 2018.

وأوضحت اإلذاعة الفرنســية أن خالد بــن عائض العتيبي 

مطلــوب من قبل اإلنرتبول بعد مذكــرة توقيف بتهمة اغتيال 

صادرة عن تركيا.

وأضافــت أنه تم وضعه رهن االعتقــال القضا من قبل 

رشطة الجو ورشطة الحدود والتي تسعى بشكل خاص لتأكيد 

. هويته بشكل نها

وبينــت أن الرجل البال من العمر 33 عاما كان يحمل جواز 

سفره الحقيقي، وبالتايل سافر باسمه الحقيقي.

ي في فرنســــــا اعتقــــــال أحد املشــــــتبه به في قت  خاشــــــق
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 االتــــــــحــــــــاد الــــلــــبــــنــــانــــي لـــــلـــــمـــــبـــــارزة اخـــتـــتـــ
مــــــدربــــــيــــــن واعــــــــــــــــــــــــداد  صـــــــقـــــــ  ورة  د

دا ه ه ال و م ا  ني ب ال
اختتم االتحاد اللبناين للمبارزة دورة صقل 
واعداد مدربني  يف ســيف املبــارزة، نظمها 
بالتنســيق مع اتحاد البحر األبيض املتوسط 
للعبة  يف قاعــات مجّمع الرئيس اميل لحود 
الريايض -  املركز العايل للرياضة العسكرية 

يف مار روكز - الدكوانة.
الدورة التي استمرت بشكل مكّثف يومياً ملدة 
خمسة ايام،  كانت مقسّمة ملستويني، مبتدىء 
ومتقدم، وقد شــارك بها معظم مدريب سيف 
املبارزة يف  لبنــان كام وبعض العبي املنتخب 
االول وكانت ناجحة جدا عىل مختلف املقاييس. 
للمبارزة  اللبنــاين  االتحاد  رئيس  واختتم 
جهاد ســالمة  الدورة بكلمة، شــكر فيها 
املدرب االيطــايل فابريزيــو فلورياين عىل 
حضوره وارشافه عىل  الدورة، وقيادة الجيش 
- املركز العــايل للرياضة العســكرية التي 
وضعــت قاعات املركز  طيلــة فرتة البطولة 
بترصف اإلتحــاد، عضو االتحــاد اميل كرم 
الذي ارشف عىل الدورة،  مدرب فريق الجيش 
الســيد زياد جلبوط الذي ســاعد كثريا يف 
الشق اللوجيستي، كام واتحاد  البحر األبيض 

املتوســط ورئيسه زياد شويري، عىل اختيار 
لبنان لهذه  الدورة واملساهمة يف انجاحها. 

بدوره، ألقى   شــويري كلمة شــكر فيها 
جهاد  ورئيســه  للمبارزة  اللبنــاين  االتحاد 
ســالمة واملدرب  وقيادة الجيش وجميع من 
حرض ومن ساهم بانجاح الدورة، واكد وقوف 
اتحاد البحر األبيض  املتوسط للمبارزة دوماً 
اللبنــاين للمبارزة، ونّيته  اىل جانب االتحاد 
تنظيــم العديد  مــن دورات الصقل واالعداد 

للمدربني يف لبنان خالل الفرتة املقبلة.
اما املدرب االيطايل فقد اعرب عن شــكره 
الكبري لحســن  الضيافة التــي تلقاها وعن 
رغبته للعــودة اىل لبنــان يف اقرب فرصة 

ممكنة الكامل ما  بدأه.
الختام  وّزع  ســالمة و شــويري  ويف 
و فلورياين الشــهادات عىل املشــاركني يف 
الدورة. كام وتسلّم  املدرب درعاً تقديرياً ترمز 
اىل  ارزة لبنان، مقدما مــن االتحاد اللبناين  
للمبارزة كعربون شــكر وتقديــر لجهوده، 
البحر   اتحاد  وميدالية تذكارية مقدمة مــن 

األبيض املتوسط للمبارزة.

ـــان تــــحــــاد الـــلـــ نـــتـــخـــابـــات  ــ  ــ ــ ل ــ وعــــبــــود  ــلـ  ـ
ــا ــ ــري ــ ــي ال ــ ـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة فـ وملــــبــــيــــة الـــو ا

غادر أمس الثالثاء إىل العاصمة السعودية 
الرياض رئيــس اللجنة  األوملبيــة اللبنانية 
الدكتور بيار جلخ وعضو اللجنة جورج عبود 
لحضور أعامل الجمعية  العمومية العرشين 
إلتحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية التي 
تعقد اليــوم  األربعاء 8 كانــون أول 2021 
واملخصصة إلنتخــاب رئيس وأعضاء املكتب 

التنفيذي لوالية  جديدة ) 2021 – 2024 ) .
ومن املرشحني ملنصب رئيس اإلتحاد األمري 
عبد  العزيز بن تريك الفيصل وزير الرياضة 
رئيــس اللجنة األوملبية العربية الســعودية 

ومن  بني املرشحني لعضوية املكتب التنفيذي 
اللبناين جورج عبود حيث من املقّرر أن يجري  
الوفد اللبناين لقاءات تســبق اإلنتخابات من 
أجل تأمني الفوز للســّيد عبود وإحراز  مركز 

للبنان ضمن املكتب التنفيذي .
وسوف تستعرض الجمعية العمومية عدداً 
مــن التقارير  اإلدارية واملاليــة واإلنجازات 
ألجل  الرياضة  ومبــادرة  العربية  الرياضية 
العمل  املناخــي وتقرير عــن دورة األلعاب 
ندية العربية للسيدات » الشارقة  الخامسة ل

. « 2020  –

ــســت ــب ــام ـــي ت ــ حـــلـــو ــ ــانـــيـــة ملـ ــنـ ــبـ ــلـ  الــــــعــــــداءة الـ
ــي ــ ــ ــ مـــــــــــاراتـــــــــــون دب ــ ــ ــص ــ ــ ــة فــــــــي ن ــ ــ ــف ــ ــ ــي ــ ــ وص

أحرزت العداءة اللبنانية ملى حلوجي تامبست  
العام لســباق  النها  الثاين بالرتتيب  املركز 
21 كلم( الذي أقيم يف  نصف املاراتــون )100
ديب  )االمارات العربية املتحدة( مسّجلة وقتاً 
وقدره ساعة و 27 دقيقة.  ونجحت تامسبت 
يف الصعود اىل منصة  التتويج واحراز امليدالية 
الفضية يف السباق الذي شارك فيه عدد كبري 

من العدائني  والعداءات.
ومنذ انطالق الســباق واكب نيل تامبست  
)بريطاين الجنسية( زوجته ملى حتى النهاية.

وسبق للمى حلوجي تامبست،  التي تعيش 
يف ديب، ان شــاركت يف مســابقة  »الرجل 
الفائت يف  الشــهر  اقيمت    التي  الفوالذي« 
انطاليا)تركيا( ونجحت يف التأهل اىل بطولة 
العامل التي  ســتقام العام املقبل يف الواليات 
املتحدة االمريكيــة بعدما احتلت املركز الرابع 
)35-39 ســنة(.ويعود  العمرية  فئتها  يف  
الفضل يف مامرســة ملى سباقات املسافات 
املتوسطة  والطويلة اىل زوجها الذي شجعها 

ودعمها ودّربها وكانت عند حسن ظنه. 

ون د ا ال ن م ه  و وم  ال السب مبس  و   

كـــــــــــومـــــــــــان يُـــــــفـــــــســـــــد خـــــــطـــــــة تـــــشـــــافـــــي

ن وم

لعــب الهولنــدي رونالد 
الفنــي  املديــر   كومــان، 
الســابق لربشــلونة، دورا 
انتقال  تعطيــل  يف  بــارزا 
توريس،  فريان  اإلســباين 
إىل  سيتي،  مانشسرت  نجم  

البارسا يف وقت سابق.
ويعد توريس الهدف األول 
لربشلونة اآلن  من أجل دعم 
الهجوم يف املريكاتو الشتوي 

املقبل.
لصحيفــة  ووفقــا 
اإلســبانية،  »ســبورت«  
فــإن توريس ُعــرض عىل  

برشــلونة يف الصيــف املــايض، لكن كان 
للنادي ال يسمح برشائه،  االقتصادي  الوضع 
كام أن  كومان قال إن التعاقد معه ليس أمًرا 
رضوريًا، لذا مل يدخل البارسا يف مفاوضات  

بشأنه.
وأشــارت إىل أن كومــان منــح أولوية  
لصفقــات أخرى عىل حســاب توريس مثل 
زميلــه يف مان ســيتي، اإلنكليــزي رحيم 

، إال  أن مسؤويل برشلونة فشلوا يف  سرتلين
التعاقد معه عىل سبيل اإلعارة.

وأوضحت الصحيفــة أن كومان وافق يف  
 ، نهاية املريكاتو عىل التعاقد مع لوك دي يون

بعد الفشل يف ضم أي مهاجم آخر.
وذكــرت أن تشــايف هرينانديــز، مدرب  
برشلونة، يتمتع برأي مخالف لكومان، حيث 
يرى أن توريس ســيكون أساسيا يف إعادة 

فريق  البارسا إىل الطريق الصحيح.

ــ بــــول« ــيـ تـ ـــ ــلـ ــان لـ ــنـ ــبـ  مــنــتــخــ لـ
الـــــــــــــ بـــــــطـــــــولـــــــة الــــــعــــــالــــــ

 بطولة لبنان في كرة السلة:
ي عل الهومنتمن فوز متوق للريا

ــربـــي ... العـــــــ عـ ــ صــــــــــــا ــ ــي ــ  ل
2 21 فـــي  حـــــــام«  ا »فـــريـــق  يـــزيـــن 

و ر ال ر ي ال و  م  ي  ن ل ت لب م

ت والر م لق الهوم

ي  

غادرت بعثة منتخب لبنان للـ«تيك  بول« اىل بولندا للمشاركة 
يف بطولة العامل التي ســتقام يف مدينــة كلبويس بني 8  و11 
كانون االول الجاري. وتضم البعثة رمزي األشقر)رئيســاً(، عمر 
ياسني)مدرباً(، ماريا  شديد واحمد عرايب، طه الحسني ومحمد 
حافظ )العبني(. وتم اختيار الالعبني بعد بطولة  تصنيفية نظمها 

ـ »تيك بول« عىل عدة مراحل يف العام  الجاري. االتحاد اللبناين لل
كام سيشارك الحكامن اللبنانيان قاسم الحسن  وشادي غانم 

ـ »تيك بول«. يف قيادة املباريات يف أكرب استحقاق عاملي يف ال
يشــار اىل أن رياضة التيك بول هي مزيج من كرة القدم  وكرة 
الطاولة ومتارس عىل طاولة منحنية شبيهة بتلك التي تقام عليها 
منافسات كرة  الطاولة وتستعمل فيها كرة كبرية بحجم كرة القدم 
ويحق لالعب ان يلمســها ثال مرات  قبل ان يعيدها اىل الجهة 

املقابلة من الطاولة بقدمه او برأسه.

حقق فريــق الريايض فوزا كبريا عىل حســاب الهومنتمن 
بنتيجة 93-63 ضمن منافســات الجولة الرابعة )املؤجلة( من 

الدوري اللبناين لكرة السلة، مساء امس الثالثاء.
وشهدت املباراة تفوق الهومنتمن يف الربع األول بنتيجة 22-23.

وعاد الريايض وتفوق يف الربع الثــاين 44-30، ومل تختلف 
األمور يف الربع الثالث الذي حسمه الريايض أيضا بنتيجة 46-70.
وتفوق قائد فريق الريايض جان عبد النور خالل املباراة إذ نجح 
يف إحراز 22 نقطة كأفضل مسجل يف اللقاء، مع 7 متابعات و3 

متريرات حاسمة.
ومن جهته سجل نجم فريق الهومنتمن إليوس سعد 15 نقطة، 
كان بها أفضل مســجل يف فريقه، مع 13 متابعة و4 متريرات 
حاسمة. ورفع فريق الريايض رصيده إىل 7 نقاط، ليتقدم إىل 
املركز الخامس يف الرتتيب، يف حني اســتمر فريق الهومنتمن 

بذيل الرتتيب برصيد 5 نقاط من 5 مباريات.

دخــل العب عريب وحيد ضمن أفضل فريق يف  العامل لعام 
2021، والذي كشــف عنه االتحاد الدويل للتأريخ واإلحصاء، 

وأطلق عليه  »فريق األحالم«.
وأعلن االتحاد الدويل للتأريخ  واإلحصاء، أمس الثالثاء، عن 
أفضل تشــكيل يف العامل لعام 2021، حيث غاب عنه املرصي  
محمد صالح، نجم ليفربول اإلنكليزي، رغم املستويات املميزة 

التي قدمها مع الفريق  خالل الفرتة املاضية.
وبــدال من صالح تواجــد الثال  الربتغايل كريســتيانو 
رونالدو العب مانشســرت يونايتد اإلنكليزي، وكيليان مبايب 
نجم  باريس ســان جريمــان الفرنــيس، والبولندي روبرت 
ليفاندوفســيك، مهاجم بايرن ميونيــخ  األملاين، يف الخط 

الهجومي.
التشــكيلة ضمت العبا عربيا وحيدا، وهو  املغريب أرشف 
حكيمي، ظهري باريس ســان جريمان الفرنيس، حيث تواجد 
يف الخــط الخلفي إىل  جانــب ليونــاردو بونوتيش، نجم 
يوفنتوس اإليطايل، والربتغايل روبني دياز، مدافع  مانشسرت 

سيتي اإلنكليزي، وألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ.
ويف حراسة املرمى، تواجد اإليطايل  جيانلويجي دوناروما، 
حارس مرمى باريس سان جريمان، بعدما حصل عىل جائزة 

أفضل العب  يف كأس األمم األوروبية »يورو 2020«.
وتواجد يف التشــكيلة 3 العبني من منتخب  إيطاليا بطل 
كأس أمم أوروبا وهم دوناروما يف حراسة املرمى وجورجينيو 

يف الوسط  وليوناردو بونوتيش العب يوفنتوس يف الدفاع.
أما خط الوسط، فتكون من الثال  اإليطايل جورجينيو 
العب تشــيليس اإلنكليزي، والبلجييك كيفن دي بروين نجم 
مانشسرت  ســيتي، باإلضافة إىل األرجنتيني ليونيل مييس 

نجم باريس سان جريمان.
ويف ما ييل فريــق األحالم من االتحاد  الــدويل للتأريخ 

واإلحصاء:
حراســة املرمــى: جيانلويجي دوناروما  )باريس ســان 

جريمان وإيطاليا(
خط الدفاع: ألفونسو ديفيز )كندا  وبايرن ميونيخ( - روبني 
دياز )الربتغال ومانشســرت ســيتي(  - ليوناردو بونوتيش  
)يوفنتوس وإيطاليا( - أرشف حكيمي )املغرب وباريس سان 

جريمان(.
خط الوســط: ليونيل مييس )األرجنتني  وباريس ســان 
جريمان(  - كيفن دي بروين )مانشســرت سيتي وبلجيكا( - 

جورجينيو  )تشيليس وإيطاليا(.
خط الهجــوم: روبرت ليفاندوفســيك )بولنــدا  وبايرن 
ميونيخ( - كيليان مبايب )فرنســا وباريس سان جريمان( - 
كريستيانو رونالدو  )الربتغال ومانشسرت يونايتد(.                                                        

ــرة مـــــدر بـــايـــرن مــيــونــيــ ــيـ  أبـــطـــال أوروبــــــــــا... حـ
ــوم ــيـ ــ الـ ــسـ ــحـ ــة الـ ــعـ ــوقـ ــ مـ ــبـ ــة قـ ــونـ ــلـ ــرشـ تـــبـــشـــر بـ

نادي  جامهــري  تلقــت 
أنباء  اإلســباين   برشلونة 
سارة من يوليان ناغلسامن، 
مدرب بايرن ميونيخ األملاين، 
قبــل املبــاراة  املرتقبة يف 

دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف  بايرن ميونيخ 
اليوم  برشــلونة،  نظــريه 
األربعاء، عــىل ملعب أليانز 
السادسة   الجولة  يف  أرينا، 
واألخرية من دور املجموعات 
ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مصريية  ستكون  املباراة 
للفريق الكاتالــوين،  حيث إن أي نتيجة غري 
الفوز ســتعني خروج برشــلونة من دوري 
أبطال أوروبا، حال فاز  بنفيكا الربتغايل عىل 

دينامو كييف األوكراين يف لشبونة.
صحيفة »بيلد« األملانية  أكدت أن ناغلسامن 
حائر بشأن التشكيل الذي سيعتمد عليه خالل 
مواجهة برشلونة، حيث  أشارت إىل أنه يريد 
اللعب بتشــكيل من البدالء بعد ضامن التأهل 

والصدارة.
املجموعة   صــدارة  ميونيخ  بايرن  ويحتل 
برصيد 15 نقطــة، بعدما فاز مببارياته الـ5 
املاضية، فيام يحتل برشــلونة املركز  الثاين 

بـ7 نقاط، ثم يأيت بنفيكا ثالثا بـ 5 نقاط.
الصحيفة قالــت إن املدرب الشــاب يريد  

قاد  بعدما  االنتصــارات،  تحقيــق  مواصلة 
فريقه للفوز بــأول 5 مباريات يف البطولة، 
وال  يريــد أن ينهي دور املجموعات بالتعرض 

للهزمية.
باإلضافــة إىل ذلك يشــعر ناغلســامن  
مبســؤولية أخالقية عىل عاتقه نحو فريق 
بطاقة  برشــلونة عىل  ينافس  الذي  بنفيكا 

التأهل  الثانية.
كام يرغــب ناغلســامن يف التخلص من 
منافس  قد يســبب له مشاكل مستقبلية يف 
البطولة مثل برشــلونة، حيــث إن إقصاءه 

مبكرا سيكون  أسهل من املراحل الحاسمة.
يذكر أن بايرن ميونيخ فاز عىل برشــلونة  
بنتيجة 3-0، يف افتتاح دور املجموعات من 

دوري أبطال أوروبا، يف أيلول املايض.

رن ميوني ونة و ر ه  م ا موا

ــدوري اإلســبــانــي مــبــكــرا؟ ــ ــ ــقــ ال كــيــ يــحــســ ريــــال ل

العال في  قدم  كرة  ماع   1 أكبر  مصر...  في  أحدها 

يســري  ريــال مدريد بخطــى ثابتة نحو 
اســتعادة لقب الدوري اإلسباين، الذي ذهب 

لجاره أتلتيكو  مدريد يف املوسم املايض.
وبعد  مــرور 16 جولة من الليغا، أكد ريال 
مدريد أنــه األحق بلقب الــدوري حتى اآلن 
بال منافس، بعد  أن وســع الفارق مع أقرب 
منافسيه إىل 8 نقاط، عقب عودته من معقل 

ريال سوسييداد  بانتصار مستحق.
املستويات  املميزة التي يقدمها ريال مدريد 
خالل املوســم الحايل مل تكن وليدة الصدفة، 
حيث كانت  نتيجة للعديد من العوامل، والتي 
تؤهله لحســم لقب الدوري اإلسباين مبكرا 

حال القدرة  عىل الثبات.

 اللياقة  البدنية وثبات التشكيل 
وضع  التوقف الــدويل األخري ريال مدريد 
يف مأزق حتــى نهاية العام، وأصبح مضطرا 
لخــوض 9  مباريات يف غضــون 32 يوما، 
بواقع 7 يف الليجا و2 يف دوري أبطال أوروبا.

لذا  فضــل أنشــيلويت »دون تدوير« منح 
الفرصة ملن يثبتــون جدارتهم باللعب خالل  
من  مرتفع  مســتوى  ويظهرون  التدريبات، 
اإلرهاق عىل  البدنيــة، رغم خطــر  اللياقة 
املــدى  البعيــد، وعدم حصــول العبني مثل 
مارسيلو وإيســكو وإيدين هازارد وماريانو 
دياز عىل  دقائق. لكن النتائج تقف إىل صف 
فلسفة أنشــيلويت الذي حقق منذ ذلك الحني 
5 انتصــارات  متتاليــة، إضافة إىل 3 أخرى 
قبل التوقف الدويل، تأيت يف توقيت مهم من 
الليغا خاصة  مع اهتزاز مســتوى املنافسني 

املبارشين.

 فينيسيوس  الرهيب 

بات  النجم الربازييل حديث الســاعة يف 
الليغا، وســاعده يف ذلك إصابة كريم بنزميا 

التي  حولته لرمانة ميزان هجوم املريينغي.
وكان  فينيســيوس هو حجر األساس يف 
كل هجامت الريال، وقــد أدار الخط األمامي 
الهجومي  وحســه  موهبته  بفضل   باقتدار 
للجري  املســاحات  اســتغالل  يف  وبراعته 

املنافســني  مهام كانت  وخلخلة دفاعــات 
منيعة.

ومل  يســبق لجونيور أن ســجل هذا العدد 
من األهداف يف أي بطولة، وها هو قد فعلها 
يف 16  جولة، ووصل لـــ10 أهداف، ليزداد 
اعتامد أنشيلويت عليه يف 18 مباراة متتالية 

كأسايس.

 يوفيتش  ينهض 

املهاجم  الكثريون يتوقعون عودة  مل  يكن 
الرصيب بهذا املســتوى بعــد دخوله ضمن 

ة  »املنسيني« الخاصة بأنشيلويت. قا
ومن  املتوقع أن يصــب غياب بنزمية يف 
مصلحة الرصيب الذي ســيحصل عىل دقائق 
أكرث بالطبع،  بعــد التألق يف املباراة املاضية 
أمام ريال سوسيداد، خاصة وأن مدربه لطاملا 
دافع  عنــه يف ترصيحاته، وباتت الكرة يف 

ملعب يوفيتش يك يرد ثقة املدرب فيه.

 اكتامل  منظومة الدفاع 

أدرك  الجميــع مدى أهمية داين كارباخال 
لإلصابات  تجاوزهام  بعــد  ميندي  وفريالند 

ة الفريق. التي تعرضا  لها وعودتهام لقا
وكانت  اإلصابــات يف الخط الخلفي وراء 
معاناة أنشــيلويت مع الدفــاع والذي أصبح 

معززا اآلن.
وتزامن  اكتامل املنظومة الدفاعية مع تألق 
إيديــر ميليتاو، وأثبت   الربازييل  الدفاع  قلب 
املدافع الربازيــيل أحقيته مبزاملة ديفيد أالبا 

عىل حساب ناتشو فرنانديز.

 الفوز  خارج األرض 

رمبا  يعد أنشــيلويت والعبــوه هم أفضل 
أهداف  فريق خارج أرضه، حيث تعادل بدون 
مع فياريال  وأوساسونا وفاز ببقية املباريات 

الخارجية.
وحقق  املريينغي 6 انتصارات يف املباريات 
التي لعبها خــارج قواعده بواقع 4 يف الليغا 
و2  يف »التشــامبيونز«، وسجل العبوه 18 
هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.                                                                                                       

تعد  مالعب كرة القدم هي املسارح التي تقام 
عليها مباريات اللعبة الشعبية األوىل يف  العامل.

وكلام  كان امللعب أكرب ويتســع لجامهري 
أكرث، أصبحت الفرصة سانحة أمام املشجعني 
ملشاهدة  نجومهم املفضلني عن قرب، بدال من 

االكتفاء برؤيتهم عرب الشاشات.
ويف  ما ييل أكــرب 10 مالعب تقام عليها 
مباريات كــرة القدم يف العــامل، بناء عىل 

السعة  الجامهريية:

 رونغرادو  األول من أيار 

رغم  أن كوريا الشــاملية، الدولة املنغلقة 
عىل نفسها رشق آســيا، ليست من بني كبار  
»األمم الكروية«، إال أنها تشــهد وجود أكرب 

ملعب للعبة يف العامل.
ويتسع  ملعب »رونغرادو األول من أيار« يف 
العاصمة الكورية الشاملية بيون يان  لـ114 
ألف متفرج، وهو امللعب الرئييس ملنتخب كوريا 

)رجال وسيدات(، وفريق 26 نيسان.

 ميتشغان 

يقــع  امللعب مبدينــة آن أربــور بوالية 
ميتشــيغان األمريكية، وهو مملوك لجامعة 
الفرق  مباريات  ميتشــيغان،  ويســتضيف 

الرياضية للجامعة يف مختلف األلعاب.
ملعب  ميتشيغان، امللقب بـ«البيت الكبري«، 
افتتح يف عرشينيات القــرن املايض،  ومتت 
توســعته يف أكرث من مــرة كان أحدثها عام 
2015، حني وصلت سعته إىل 107 آالف مشجع.

 ملبورن  غراوند 

امللعب  الواقع يف مدينة ملبورن فيكتوريا 
واململوك لحكومة والية فيكتوريا األسرتالية، 
هو  يف األصل ملعب كريكيت، لكنه يستضيف 
أيضا مباريات عدة أندية لكرة القدم يف املدينة.

ألف  لـ100  ويتسع  ملعب ملبورن غراوند 
مشجع، وذلك بعد توسعته األخرية يف 2018.

 كامب  نو 
معقل برشلونة اإلسباين هو امللعب األشهر 
ة،  علام بأنه كان يوما ما امللعب  يف تلك القا

األكرب يف العامل، وهو األكرب يف أوروبا حاليا.
ويتســع  ملعب كامب نو، الذي تأسس يف 

خمسينيات القرن املايض، لـ99 ألف متفرج.

 »FNB« ملعب 

يقع  امللعب يف مدينة جوهانسربغ بجنوب 
أفريقيا، وهو امللعب األكرب يف القارة السمراء  

بسعة 94 ألف مشجع.
ويستضيف  امللعب مباريات منتخب جنوب 

أفريقيا وفريق كايزر تشيفز.

 روز  بول 

باســادينا  مدينة  امللعــب يف  يتواجــد  
األمريكية وأسسته جامعة والية كاليفورنيا، 
ليستضيف  مباريات الفرق الرياضية التابعة 

لها، ويتسع لـ92 ألف متفرج.

 وميبيل 
يقع  امللعب العريق يف العاصمة اإلنكليزية 
لندن، ويســتضيف مباريات منتخب إنكلرتا، 
مباريات محلية موســمية،  بجانب  عــدة 
الرابطة،  االتحاد وكأس  نها كأس  وأبرزها 
ونها دورة  الصعود من الدرجة األوىل إىل 

الدوري املمتاز.
تأســس  وميبيل مطلع األلفيــة الحالية 
الذي يحمل االسم  القديم  عىل أنقاض امللعب 

نفسه، ويتسع  حاليا لـ90 ألف مشجع.

 بوكيت  جليل 
يقع  امللعب يف العاصمة املاليزية كوالملبور 
ويســتضيف مباريات املنتخب الوطني، علام 

بأن  سعته تبل 87 ألف مشجع.

 لوسيل 
هو  امللعب األســايس ملنتخب قطر، وتبل 

سعته 86 ألف متفرج.

 برج  العرب 
اإلسكندرية شامل مرص،  يتواجد  مبدينة 
املرصي  املنتخب  مباريــات  أحيانا  ويحتضن 
أنديــة محلية، وتبل  بجانب مباريات  عدة 

سعته 85 ألف متفرج.
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  إسامعيل الحربوك 

اخترب معلوماتك

1ـ دولــة يف أمــريكا 

الجنوبية. 

2ـ حافظوا عىل أمنه. 

3ـ وضح الطريق. 

4ـ يصّممون عىل. 

5ـ راضيا باليشء.

1ـ ارتفــاع الطيور يف 

الجّو.

نا وكشــفنا ما  ّ 2ـ ف

خفي من املسألة.

3ـ يقطعون الحبال. 

4ـ للتمني، إبن آوى. 

5ـ يقلقنا ويكدرنا األمر.

عامل وأديب وشاعر عريب قديم. كان كثري النظم ومتني 

الشعر. لّقب باملحد لوفرة وجودة كالمه. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

 5+3+1+9 - رتبة عسكرية.

10+8+5+1 - بلدة يف البقاع الغريب.

3+6+4+9 - اخالص. 

6+3+5 - من الحبوب. 

7+4+10 - شارد.

ا.  2+8+5 - مدينة يف سوي

1+10+2 - جبال أوروبية. 

6+8 - مطار يف تاهيتي.

ي الذي إكتشــف تأثري ألـ  1ـ من هو العامل الســوي

د.د.ت. يف الحرشات؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اســم البلدة الفرنســية التي أقيمت عندها دورة 

األلعاب األوملبية الشتوية سنة 1924؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو العامل األملاين الذي إكتشــف كلف الشمس 

وأكمل املرصاد؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو املارشال األملاين الذي سلّم الُسلطة اىل هتلر 

وعّينه مستشارا سنة 1933؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية ســنة نُقلت مجلة املقتطف اىل القاهرة بعد 

ّوف وفارس منر سنة  أن أّسســها يف بريوت يعقوب 

1876؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أيــة والية أمريكية تقع مســابح لون بيتش 

الشعبية املشهورة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو القائد األمرييك الذي قاد جيش الجنوب يف 

الحرب األهلية، واستســلم لزعيم املعسكر الشاميل سنة 

1865؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية سنة تخىّل نابوليون عن لويزيانا ألمريكا؟ 

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

طان ال

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

ستحمل لك هذه الفرتة أمال كبريا باستعادة 
عالقة عزيزة ســابقة. ســيكون يومك أكرث 
ارشاقا بفضل مساعدة شخص عزيز تثق به. 

ابتعد عن األشــخاص الثقــالء اثناء العمل 
فأنت اليوم يف أوج نشاطك. ربح مادي تحصل 

عليه من خالل صدفة جميلة غري متوقعة.  

تتمتع بالحكمة واللباقة يف ضبط نفســك 
والســيطرة عىل أعصابك. أنــت صديق ويفّ 
وكريم، وهذا يجعلك مميزا لدى جميع األصدقاء. 

مزاجك منزعج وغري منرشح وعليك أن تبذل 
مجهودا حتى تتخلــص مام عكره. األصدقاء 

واألحباء كثريون واألعداء ال وجود لهم.

تعامل بعفوية وبساطة مع اآلخرين وال تكن 
متحفظا. املرحلة مؤاتية العادة ترتيب بعض 

األمور وتسوية أوضاعك املالية واملعيشية. 

متر هذه الفرتة باملفاجآت السارة عىل أكرث 
من صعيد، والحب يربق يف عينيك. ســتكمل 
طريقــك بنجــاح ولن تعيقــك العقبات التي 

تتعرضك.

ترّقبك لقطف الثامر اللذيذة لجهودك  يدفعك 
اىل مضاعفة حامستك. قررت أن تغري حياتك، 

والفلك ال يشك أبدا يف عزميتك وصدقك. 

ثابر عىل جهودك وال تضعف أمام الصعوبات 
املحتملة. ال تعظم األمور يف رأســك وتابع ما 

هممت القيام به ألن الحظ سيكون حليفك. 

ال لــزوم ألن تتكّدر وتيــأس، فقد تحظى 
برضبات حظ رائعة. من األفضل توضيح بعض 

العالقات الخاصة التي تقيمها هذه الفرتة.

قد تعرف مناخا من الرتدد واعاة النظر عىل 
اثر أمور طارئــة واجهتك. حاول البقاء بعيدا 
هذه اآلونة، فأنت بحاجة اىل الراحة والهدوء. 

أنت تعمل هذه الفرتة بكد ونشــاط وهذا ما 
يزعج الحســاد والخبثاء. تشعر بتحسن يف 
معنوياتــك نتيجة زوال ســوء تفاهم حصل 

مؤخرا.  

زن كلامتك بــكل دّقة فعملك يتطلب ليونة 
ودبلوماســية مع اآلخرين. عاطفيا، يحاول 
الحبيــب تخفيف التوتر فال تدر لكلامته األذن 

الصامء. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

أكرا

انكلرتا

أبطال

أوريل

األرز

بكريك

بطرس

برليوز

بولس

بيار

تزلج

جهاد

جورج

جاك

حاتم

حذر

حنظل

حوانيت

حزب

راديو

رحلة

راسني

رياضيات

روزنامة

رودولف

زنوبيا

رشفة

شوقي

عنقود

عزم
فولتري

فقرة
قافلة

كرة

كونت
كاميكاز

كوبنهاغن
مرييام

نورما

نيوتن
ناغازايك

هانيدا
هواء

وندسور.

الحل السابق

الحل السابق

 دجاكرتا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام 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 جورج غريشوين. 

2ـ البحر األسود. 

3ـ حمدونة. 

4ـ االسكا.

5ـ ولد يف نيبال، وتويف يف الهند.

6ـ روبري لوبريه.

7ـ سنة 1960. 

8ـ يف الهند. 

9ـ عائشة التيمورية.

1ـ بطّرام. 

2ـ يرتعب. 

3ـ رز، تّر. 

4ـ واهباً.

5ـ تّنورة.

1ـ بريوت.

2ـ طرزان.

3ـ رت، هو.

4ـ اعترب.

5ـ مرباة. 

االربعاء 8 كانون األول 2021

قيامه الربازيل،  1ـ 
املولد العراق،  2ـ 

3ـ سيب، دربتم، نس
لبس لولب،  عدلها،  4ـ 

رشوال،  أهـــد،  دن،  5ـ 
شاح

6ـ نجود، هرني، بطريرك
7ـ غبــّي، دريــم، تقي، 

أوريل

8ـ الال، كو، آه، أين، ينّم
تسّد،  توفيق،  ولـــيد  9ـ 

بند
حمــدي،  وداد  يل،  10ـ 

آب عمي، 
11ـ أباح، وارن بتي، رم

ورل،  هنو،  جريــر،  12ـ 
دوالر

البرتون ليت،  تدمر،  13ـ 

1ـ سعد زغلول، جر
2ـ اليدن، باليار

3ـ بلبل، نييل، بيت 
4ـ رع، هاج، إدوارد

5ـ أردأ، ود، تدّح
6ـ زار، أدركوا، هر
7ـ يقبله، يوفدون
8ـ توّدهم، يحاول

9ـ أمل، أقمر

10ـ قل، برّشته، دنوت
11ـ مُين، ريف، تيرب

12ـ أوسلو، يأس، تال
13ـ مل، باب، يّدعي

14ـ هدى سلطان، دب
15ـ رّو، بريوت

16ـ شريين، ملّر
17ـ أرلندا، أو

18ـ حكيم، برين

1ـ عمالق، أســد شــديد، 
يجري يف العروق.

2ـ فنــان لبناين راحل، أول 
اليشء.

عّفــة  ذات  إمــــرأة  3ـ 
وفضيلة، إســم حريك لزعيم 

فلسطيني راحل.
4ـ ضعف، يستعمل للكتابة، 

رّس مستور عميق.
5ـ مــا يُلبس، يربّ، عاصمة 

افريقية.
6ـ إنتــرش الخــرب، صقل 

السيف، مقدار الثقل.
7ـ نهار وليل، عاقبك.

إضطرم،  الجمل،  يكسو  8ـ 
طُرُق، للنهي.

9ـ للتمنــي، الجيــش، حّر 

الظهرية.
10ـ يبعث، سقي، أصّب املاء 

بكرثة. 
11ـ تتأّهب، إحدى الوزارات.

12ـ حاربهم، غيظ.
13ـ ســاحات القتال، نوتة 

موسيقية.
14ـ قاعة فســيحة، دولة 

آسيوية.
15ـ االســم الثاين لشاعر 
لبنــاين راحــل، حــرف جر، 

مناص.
16ـ الجواب، قريب.

17ـ عتـــبها عىل، إشــتد 
األمر.

18ـ ممثلة مرصية صاحبة 
الصورة.

منقرض،  ضخم  فيل  1ـ 
روائيــة فرنســية راحلة، 

عرب.
2ـ الطعــام يُدعى إليه، 
مدينــة مرصيــة تلّقــب 

باملدينة الباسلة.
3ـ ماركــة شــاحنات، 
صاحب الســمّو، ســّيدة، 

. للتأّو
4ـ نهــر أورويب، وحدة 

لقياس املسافات البحرية.
5ـ ُحســن، االسم الثاين 
ملمثلــة ومغنيــة أمريكية 

راحلة، ُمّتصف باملعرفة.
ظُلم،  األمور،  صعاب  6ـ 
تتحّولون من مكان اىل آخر.
7ـ لــزم فلــم يرتك، عال 

وزاد، عملة عربية، القطعة 
من الحبل البايل.
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ــــــــة فــــــــي »التمييــــــــز« ن تحقيقاتــــــــه بعــــــــد شــــــــهر مــــــــن التوقــــــــ القســــــــري واملعركــــــــة املقبل البيطــــــــار يســــــــت
! ــــــــاء دوركــــــــ باريــــــــ ترمــــــــي الكــــــــرة فــــــــي ملعــــــــ لبنــــــــان: قمنــــــــا بمــــــــا علينــــــــا و
ــــــــن يعــــــــود هــــــــ ول ــــــــرول  ــــــــال كونت ــــــــي... والكابيت تمــــــــ الدول ــــــــق امل ــــــــي تقل ــــــــات الت هــــــــذ هــــــــي امللف

ــ ــ ــي ــ ــم ــ ــخ ــ ــــــــات ال الــــــــــعــــــــــودة الـــــــــــ املــــــــفــــــــاو

ــة ــيـ ـ ــ ــيـ ــلـ ــخـ ــه الـ ــ ــتـ ــ ــولـ ــ ـ ــات  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــي مـ ــ ــ ــان ــ ــ فـــــــي 

ــيــن  ــوت ــن بـــايـــدن وب ــي ــقــت ب ــطــل ــة ان ــي ــائ ــن ــ ـــات ال  املـــحـــاد

ــرائي ــ ــ ــ ــ سـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ــ ــارات التصعيـ ــ ــ ــ ــ ــدرس خيـ ــ ــ ــ ــ ــاس تـ ــ ــ ــ ــ حمـ

ــ الـــــبـــــصـــــرة ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـــــــار قــــــــــــر مـ انـــــــفـــــــ
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

تسوية ايرانية- فرنسية-سعودية بعيد قمة الرئيس الفرنيس 
اميانويل ماكرون وويل العهد السعودي االمري محمد بن سلامن 
تلحظ عودة العالقات اىل طبيعتها مع الخليج بعيد اســتقالة 
وزير االعالم جورج قرداحي مقابل كف يد البيطار عن مالحقة 

السياسيني مبلف املرفأ. 
ويوم امس وضعت الســفرية الفرنسية يف بريوت آن غرييو 
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، بناء عىل طلب االيليزيه، 
بأجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنيس  والسيام 
زيارته اىل السعودية. وقالت السفرية ان »اململكة أبدت التزامها 
مســاعدة لبنان ورضورة العمل عىل تطبيق االلتزامات التي تم 
اتخاذها ». وأشارت اىل ان »بالدها حققت الخطوة األوىل يف 
هــذا املجال، وان الســعودية ودول الخليج جاهزة أيضا للقيام 
بالخطــوات املطلوبة منهــا«، الفتة اىل ان عىل لبنان ان يقوم 
مــن جانبه مبا عليه وان يثبت صدقيته يف التزامه اإلصالحات 
الســيام منها اإلصالحات البنيوية التي تحتاج اىل أدوات عمل 
جديــة، ملواجهة هذه االزمــة العميقة«. وقال بيان صادر عن 
رئاسة الجمهورية ان السفرية غرييو تحدثت خالل لقائها مع 
الرئيس عون عن أولويات اإلصالحات، وشــددت عىل »األهمية 
التي يوليها املجتمع الدويل وفرنسا الجراء االنتخابات النيابية 
والبلدية والرئاسية العام املقبل خصوصا ان اللبنانيني ينتظرون 

هذه االنتخابات«.
وتوقفت مصادر سياسية مواكبة للحراك الحاصل يف حديث 

لـــ »الديار« عند 3 نقاط اساســية: اوال عــدم اتصال الرئيس 
الفرنيس حتى الســاعة بالرئيــس اللبناين لوضعه يف صورة 
لقائه مع بن سلامن علام انه كان قد اعلن انه سيتصل به فور 
عودتــه اىل باريس، ما يرجح فرضية ان ما تحقق محدود وال 

يستوجب اعطاءه اكرث مام يستحق.
ثانيــا، املجهود الذي يقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
للدفــع قدما بحل االزمة مع الخليج انطالقا من البيان الصادر 
عن قمة الرياض. فــاذا كانت اولويته حاليا التصدي لعمليات 
تصدير الكبتاغون اىل الخليج اال انه يعمل بالتوازي عىل اقناع 
الخليجيني بتمســك حكومته بسياسة النأي بالنفس رغم عدم 
حامســة وزراء »الثنا الشيعي » وحلفائهام لها، وهو يعترب 
انه بذلك يسقط تهمة ان حكومته خاضعة لسيطرة حزب الله.
اما النقطة االخــرية فرتجيح اقتصار انجازات ماكرون عند 
وقف مســار التصعيد الخليجي مع اســتبعاد عودة الســفري 

السعودي اقله قبل نهاية العام الحايل.

 ملفات تقلق املجتمع الدويل 
ومبــوازاة مواكبة املســؤولني اللبنانيني للقاء ماكرون- بن 
ســلامن، تواصلت حركة وفد صندوق النقد الدويل الذي التقى 

امس الرئيسني عون وميقايت. 
واكــد املدير املســاعد للصندوق تانــوس ارفانيتيس لعون 
اســتعداد الصندوق لالســتمرار يف مساعدة لبنان عىل وضع 
برنامج متكامل ميكّنه من مواجهة االزمة املالية واالقتصادية 
الراهنــة، الفتــا اىل ان مثل هذا الربنامج يتطلب تضافر جهود 
جميع األطراف الحكوميني والسياسيني والتوافق يف ما بينهم 

لدعم الخطة االقتصادية الشــاملة واملتكاملة التي تعيد الثقة 
بالواقــع االقتصادي اللبناين. وعّدد ارفانيتس األســس التي 
يفرتض ان تستند اليها هذه الخطة، مشددا عىل رضورة اإلرساع 
يف العمــل، واضعا إمكانات الصنــدوق يف ترصف لبنان لهذه 

الغاية.
من جهته، أكد الرئيس عون التزام لبنان وضع خطة إصالحية 
قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدويل من اجل إقرارها 
عة من خالل املحادثات التي ستجري بني الجانبني اللبناين  ب
والدويل. واطلع عــون الوفد عىل املراحل التي قطعتها عملية 
الوصول اىل بدء التحقيق املحاســبي الجنا يف حســابات 
مرصف لبنان،  لتحديد الخســائر واملسؤوليات متيهدا لتوزيع 

هذه الخسائر.
وقالــت مصادر وزارية لـ »الديار« ان ما يعني املســؤولني 
االوروبيني واملجتمع الدويل بشــكل اسايس اليوم مجموعة 
نقاط يســتمرون بالســؤال عنها وهي: االنتخابات النيابية، 
االصالحــات واملفاوضات مع صندوق النقد، ســعر الرصف، 
املــرصف املركزي، السياســة املاليــة، ادارة الدولة، التضخم، 
الكهرباء التي تســتهلك مــن موارد الدولــة والناس اضافة 

لتحقيقات املرفأ وملف الالجئني السوريني. 

  الكابيتال كونرتول ذهب ولن يعود 
ومبســعى للدفع قدما بهذه امللفات، سيحاول رئيس املجلس 
النيايب نبيه بري تكثيف جلســات الربملان بهدف التخفيف من 

وقع االزمات. 
وقد اقرت الهيئة العامة للمجلس يوم امس مجموعة قوانني 

واعطت صفة العجلة القرتاح القانونني املعجلني املكررين حول 
إلزام املصارف العاملة يف لبنان بتحويل مبل عرشة آالف دوالر 
أمرييك وفق سعر الرصف الرسمي للدوالر، عن العام الدرايس 
2021-2022 للطالب اللبنانيني الجامعيني الذين يدرسون يف 
الخارج  وادخال تعديل يقي بتطبيق عقوبات عىل كل مرصف 

ميتنع عن تطبيق احكام هذا القانون.
وعلــق رئيس مجلس النواب نبيه بري عىل موضوع الدوالر 
الطالبــي قائالً: هذه جرصة من اكــرب الجرصات أقرينا كتري 

. قوانني أكرث من مرة وما تنفذ منها 
كــام أقّر املجلس إقرتاح القانون املعجــل املكرر الرامي اىل 
تعديل أحكام إتفاقيــة القرض املوقع بني لبنان والبنك الدويل 
لإلنشــاء والتعمري لتنفيــذ املرشوع الطارىء لدعم شــبكة 
األمان اإلجتامعي لإلســتجابة لجائحــة كوفيد 19 واألزمة 
اإلقتصادية يف لبنان الصادرة مبوجب القانون رقم 219 تاريخ 

.2021/4/15
وكام كان متوقعا ســحب اقــرتاح الكابيتال كونرتول الذي 
سقط مطلع االسبوع يف اللجان من التداول، وبات يتم التعاطي 
معه كـ«ولد لقيط يرفض ايا كان تبنيه بعد الهجمة الرشســة 
التي تعرض لها اثر انكشــاف ان هدفه حرصا خدمة املصارف 
عىل حســاب املودعني«. وقالت مصــادر نيابية لـ »الديار« ان 
»كل اقرتاحات الكابيتال كونرتول سقطت واصبح من املستبعد 
اعتامد احدها من جديــد، وبات اقرارها مرتبطا حرصا بخطة 
التعــايف املايل واالقتصادي التي يفرتض ان تضعها الحكومة 

عىل ان تكون جزءا منها«.

املقرتحات التي تقّدمت بها إيران يف محادثات فيينا األســبوع 
املايض بهدف إعادة إحياء االتفاق غري كافية.

وقالت الخارجية الفرنســية يف بيان: »ال تشكل املقرتحات 
التي تقدمت بها إيران األســبوع املايض أساسا معقوال يتوافق 
يع )التفاق( مع مراعاة مصالح جميع  مع هدف اإلبــرام ال
األطــراف«. وعــربت الخارجية عن »خيبة أمل« حيال فشــل 

املحادثات يف تحقيق تقدم.
مــن جهته، قال وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد 
اللهيــان، امس، إنه »يجب عىل أمريكا والرتويكا األوروبية أن 
يفهمــوا أن نافذة املفاوضات الحاليــة حول الربنامج النووي 

اإليراين لن تبقى مفتوحة إىل األبد«.
ويف مقال له يف صحيفة »كومريســانت« الروسية، كتب 
الوزير اإليراين أن طهران تسعى ملواصلة جهودها الدبلوماسية 
النشــطة لرفع العقوبات األمريكية غري القانونية، ويف الوقت 
نفسه لديها أدوات فعالة إلحباط تأثري هذه العقوبات والتنمية 
االقتصادية املســتدامة للبــالد«. ولفت إىل أنه خالل الجوالت 
الـ 6 الســابقة من املحادثات اتضح للجانب اإليراين أن أمريكا 
مل تدرك أنه ال ســبيل إلحياء االتفــاق النووي دون رفع جميع 
العقوبات غري القانونية التي فرضتها عىل الشعب اإليراين بعد 
انســحابها أحادي الجانب من االتفاق النووي«. كام اعترب عبد 
اللهيان ان القرار االممي 2231 طلب برصاحة من جميع اطراف 
االتفاق النووي دعمه واالمتناع عن اي اجراء من شأنه االرضار 
باالتفاق، قائال: »بدون رفع جميع العقوبات ال ســبيل الحياء 

االتفاق النووي«.

 »يس آي إيه« 
يف غضون ذلك، اتهم وليام برينز مدير وكالة االســتخبارات 
املركزية األمريكية »يس آي إيه« )CIA(  إيران بعدم الجدية يف 
الجولة املاضية من املحادثات النووية يف فيينا، موضحا أنه ما 
زال أمامها الكثري من العمل قبل امتالك سالح نووي، كام جدد 

البيت األبيض التزامه بالدبلوماسية يف هذا امللف.

ويف حوار مع صحيفة »وول ســرتيت جورنال« )  
(  قــال برينــز »ال يأخذ اإليرانيون املفاوضات   
عىل محمل الجــد يف هذه املرحلة، وكانت نتيجة هذه الجولة 

محبطة للغاية«.
واعتــرب برينز أن اإليرانيني بطيؤون بشــكل أســايس يف 
املفاوضات النووية لكنهم يحرزون تقدما مستمرا يف برنامجهم 
النووي وخاصة مع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، مؤكدا أنه 
سيتم اكتشاف مدى جديتهم يف املفاوضات عام قريب. وأضاف 
مدير يس آي إيه »أعتقد أن رشكاءنا يشــاطروننا خيبة األمل 
يف جولة األســبوع املايض«. ولدى سؤاله عام إذا كانت وكالة 
االستخبارات املركزية قد رصدت ما يؤكد عىل تحرك إيران نحو 
إنتاج سالح نووي، قال برينز إن الوكالة مل تر أي دليل يف الوقت 
الحايل عىل أن املرشــد األعىل اإليراين )عيل خامنئي( قد اتخذ 

قرارا بتحويل الربنامج النووي إىل سالح.
وأوضــح برينز أن النقطة التي ميكنهــم فيها التحويل إىل 
ســالح تتطلب أوال التخصيب بنســبة 90%، أي ما يكفي من 
اليورانيوم املستخدم يف تصنيع األسلحة إلنتاج جهاز واحد أو 
أكرث من األجهزة القابلة لالختبار، وثانيا التســليح، معتربا أنه 

ما زال أمام اإليرانيني الكثري من العمل للقيام بذلك.
وتابع قائال »ثالثا، يتطلب األمر نظام توصيل قادر عىل ربطه 

. وهنا أيضا أمامهم عدد من التحديات«. بصارو

 البيت األبيض 
مــن جهة أخرى، قالت املتحدثة باســم البيت األبيض جني 
ســايك - خالل مؤمتر صحفي - إن طهران مل تأت إىل طاولة 
املفاوضات لتحقيق تقدم، لكنها اعتربت أن نهج واشنطن تجاه 

ا عىل الدبلوماسية. هذا امللف ما زال قا
واعتربت ســايك أن الجولة األخــرية من االجتامعات كانت 
مال، موضحة أن جميع املفاوضني عادوا إىل دولهم  مخيبة ل
إلجراء مشــاورات قبل االســتئناف. وكان األوروبيون أعربوا 
يوم الجمعة املايض عن »خيبــة أملهم وقلقهم« إزاء املطالب 
اإليرانية، وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وأملانيا وبريطانيا 
إن »طهــران ترتاجع عن كل التســويات التي تم التوصل إليها 

بصعوبة« خالل الجولة األوىل من مفاوضات فيينا.

املكتب السلطاين، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية 
رئيس بعثة الرشف، وفيصل بن تريك آل ســعيد سفري سلطنة 
عامن لدى اململكة، وســفري خادم الحرمــني الرشيفني لدى 

سلطنة عامن عبدالله بن سعود العنزي.
وشــهد قرص العلم يف العاصمة العامنية مســقط، امس 
مراسم االستقبال الرسمي لويل العهد السعودي األمري محمد 
بن ســلامن، يف إطار الجولة الخليجية التي يجريها وانطالق 

جولة املباحثات الرسمية.
وجرى خالل الجلســة اســتعراض العالقات األخوية بني 
البلدين الشقيقني، وأوجه التعاون الثنا يف مختلف املجاالت. 
كام جرى بحث مســتجدات األحدا عىل الساحتني اإلقليمية 

والدولية.

وقد أقام الســلطان هيثم بن طارق، ســلطان ُعامن، مأدبة 
غداء تكرميا لويل العهد.

وقدم ُسلطان ُعامن لويل العهد السعودي، وسام ُعامن املدين 
من الدرجة األوىل اعتزازاً بالروابط األخوية والعالقات املمتازة 
والتعاون البناء، والذي يعّد أحد أرفع األوسمة الُعامنية ومُينح 

مللوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات.
مذكرات تعاون

ووّقعت الســعودية وُعامن مذكّرات تفاهم بقيمة 30 مليار 
دوالر يف عدة قطاعات اقتصادية، وذلك عىل هامش زيارة ويل 

العهد السعودي ملسقط.
وذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية »واس«، أن مجموعة 
من الرشكات الســعودية وعدداً من الرشكات اململوكة لجهاز 
االســتثامر الُعامين والقطاع الخاص، وّقعت 13 مذكرة تفاهم 

بقيمة استثامرات تبل 30 مليار دوالر.

هذه السنة.
هــذا وحذر الرئيــس األمرييك جو بايــدن نظريه الرويس 
فالدميري بوتني بأن روســيا ســتتعرض لـ«عقوبات شديدة 
اقتصاديــة وغريهــا« يف حال حصول تصعيد عســكري يف 
أوكرانيا، خالل القمة عرب الفيديو الذي جرت بينهام أمس، عىل 

ما أفاد البيت األبيض يف بيان. 
وذكــر البيت األبيض أن بايدن »أعرب عن مخاوف« الواليات 
املتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية عىل الحدود مع 
أوكرانيا، مشــريا إىل أن الرئيســني بحثا أيضا األمن السيرباين 

وعملهام املشرتك حول مواضيع إقليمية مثل إيران.
وقبيل انعقادها بساعات، نفى الكرملني أي نية لروسيا لغزو 
أوكرانيا، وتحدثت مجددا عن خطوط حمراء ستعلن عنها خالل 
قمة بوتني- بايدن كام وصفت  كالم واشنطن عن دعمها الحلف 
االطلــيس )ناتو( الرشقي يف حال غزو اوكرانيا بانه كالم غري 
عقالين. اضافة اىل ذلك، اشــار الكرملني اىل إن بوتني سيقدم 
خالل قمته مع بايدن مقرتح ضامنات قانونية أمنية مع الغرب.
وكانت الواليات املتحدة قد حذرت موســكو من أنها ستدفع 
الثمــن إذا تدخلت عســكريا يف أوكرانيا. ويف الســياق ذاته، 
كشــف البيت األبيض قبل انطالق املحادثات الثنائية  إن بايدن 
سيعرّب لبوتني عن مخاوف واشنطن بشأن األنشطة العسكرية 
الروســية، كام ســيجدد التأكيد عىل دعم واشنطن ألوكرانيا، 
خصوصا يف ظل تقارير تحدثت عنها الخارجية األمريكية يف 
وقت ســابق بشأن حشود من آالف الجنود الروس عىل الحدود 
حت أن روســيا حشدت 94  مع أوكرانيا. وكانت االخرية قد 
ألــف جندي عىل حدودها متوقعــة أن تهاجمها أواخر كانون 

الثاين املقبل.

 هل ستخفف هذه القمة التوتر حول اوكرانيا؟ 
من جانبه، قال مدير مؤسسة الدراسات األمريكية »فرانكلني 
روزفلــت« يف جامعة موســكو الحكومية يوري روجوليف، 
عة، حيث  »سيتم حل مشكلة التوتر بشأن األزمة األوكرانية ب
أن هذا التوتر نفسه تم تفجريه بشكل مصطنع من قبل وسائل 
اإلعالم األمريكية من خالل اإلعالنات عن  »غزو رويس«. ونقل 
موقع سبوتنيك عن يوري روجوليف ان  »تصاعد التوتر إىل حد 
كبري ما يستوجب التهدئة من طرف الجميع »بحلول عيد امليالد« 
وإنهائــه غًدا باتفاقية »انفراج« مــع بوتني، مام خلق صورة 
»صانع ســالم« للرئيس األمرييك، ونظرا ألن بايدن يدرك جيدا 
عدم جدوى الضغــط عىل الزعيم الرويس. وعىل مدى رسعة 

التوصل إىل اتفاق، سيتحد االجتامع عن نفسه«.

 عقوبات قاسية 
مــن جهة اخرى، يف حال غزو روســيا الوكرانيا، نقل عن 
مســؤولني أمريكيني أن بايدن سيبل بوتني أن روسيا ستواجه 
أق العقوبات، مشــريين إىل أن هذه العقوبات قد تشــمل 
أكرب البنوك الروســية. وقال املسؤولون إن بايدن سيبل بوتني 
بأن روسيا ستدفع أمثانا حقيقية وتواجه »عواقب اقتصادية 
وخيمة« يف حال تدخلت عســكريا يف جارتها الغربية، ولكنه 
سيؤكد يف نفس الوقت عىل الدبلوماسية لحل األزمة الراهنة.

 إجراءات غري مسبوقة 
زمة، قالت الخارجية األمريكية  ويف التطورات الدبلوماسية ل
إن الوزير أنتوين بلينكن اتفق منذ يومني خالل مكاملة هاتفية 
مع الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســيك عىل اســتعادة 
ســيادة أوكرانيا مبا فيها جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 
2014، وجدد له دعم واشــنطن لسيادة أوكرانيا ووحدتها أمام 
ما وصفه بالعدوان الرويس. وكان املتحد باســم الخارجية 
األمريكيــة نيد برايس، قد قــال إن الواليات املتحدة وحلفاءها 
يف الحلف األطليس مستعدون التخاذ إجراءات غري مسبوقة، 
يف حال رفضت روســيا املسار الدبلومايس. واوضحمسؤول 
امرييك كبري أن الرد العســكري األمرييك املبارش غري مطروح 

حاليا، يف حال تعرضت أوكرانيا لهجوم رويس.
ويف النطاق ذاته،  قال املتحد باسم وزارة الدفاع األمريكية 
جون كرييب إن وزير الدفاع لويد أوســ ترأس اجتامعا عايل 

املستوى لتقييم الوضع عىل الحدود الروسية األوكرانية.
بــدوره، اتهم وزيــر الخارجية الرويس ســريغي الفروف 
أوكرانيا بالتهرب من تنفيذ اتفاقيات مينســك التي أرست آليات 
لوقف إطالق النار رشقي أوكرانيا. ويف مقابلة تلفزيونية، اتهم 
الفروف برلني وباريــس باملامطلة يف تنفيذ التزاماتهام فيام 

يتعلق بدفع أوكرانيا لاللتزام ببنود اتفاقيات مينسك.

 استعدادات عسكرية 
يف غضــون ذلــك، أنهــى الرئيس األوكــراين فولودميري 
زيلينســيك زيارة ملنطقة دونيتسك يف إقليم دونباس )رشقي 
البالد(، حيث شــارك يف احتفال قوات بالده بيومها الوطني، 
إضافــة إىل وقوفه عىل األوضــاع األمنية يف الجبهة هناك. 

وتأيت زيارته يف خضم التصعيد بني كييف وموسكو.
وقال زيلينســيك إن الجيش األوكراين قطع خالل تاريخه 
الحديث شــوطا طويال يف تشكيل هيكل قتايل عايل التنظيم، 

وإنه قادر عىل إحباط أي خطط عدوانية، عىل حد تعبريه.
وأكد الرئيس األوكراين أن بالده بدأت عملية إنتاج عسكرية 
ضخمة، وتزويد القوات املســلحة األوكرانية بنظام صواريخ 

»نبتون« ومضادات للدبابات والدروع.

األرسى، هو صاعق سيفجر األوضاع من جديد، بحسب تعبريه.

وبحســب القيادي يف حامس، فإن الخيــارات املطروحة 

هي التصعيد الشــعبي، وك الحصار البحري بقوة املقاومة 

والخيار العسكري املطروح بقوة.

وتابع »لن نسمح باستمرار الوضع الحايل، واملرحلة القادمة 

ستثبت مصداقية ما نقول«.

 الدور املرصي 
وعرّب املصدر عن استياء الحركة الشديد من سلوك مرص التي 

تتلكأ يف تنفيذ وعودها تجاه غزة، ومل تلتزم حتى اللحظة مبا 

تعهدت به للحركة والفصائل الفلسطينية يف ما يتعلق بإعادة 

اإلعامر، بحســب قوله، كام أوضح أن مرص »تواصل التنغيص 

عىل املسافرين الفلسطينيني إىل قطاع غزة«، متهام إياها مبنع 

اآلالف من السفر من القطاع دون مربر.

وقال املصدر القيادي يف حامس إن سلوك مرص يعترب تخليا 

عن تعهدها بإلزام إرسائيل مقابل التزام املقاومة بالتهدئة.

وقال الكاتب والباحث الســيايس الفلســطيني مصطفى 

الصواف إن الجانب املرصي ال ميارس دور الوســيط يف امللف 

الفلســطيني، بل دور الضاغط عىل الفلســطينيني وفصائل 

املقاومة. وأشــار الصواف إىل أنه مل يتم تنفيذ أي من الوعود 

التي قطعها الجانب املرصي بعد الحرب اإلرسائيلية األخرية عىل 

قطاع غزة.

يف املقابل، قال الباحث اإلرسائييل شلومو غانور إن إرسائيل 

اســتفادت من الدرس، وإن االكتفاء بســالح الجو ال يحســم 

املعركة يف غزة.

كام قال مجدي شــندي رئيس تحرير صحيفة »املشــهد« 

األســبوعية املرصية إن مرص مل تتوقف عن أداء دورها تجاه 

الفلســطينيني، ســواء يف الضفة أو يف قطاع غزة. وأضاف 

شندي أن مسألة إعادة اإلعامر يف غزة مرتبطة برضورة تثبيت 

األمن، والتوصل إىل تسوية لجملة من األزمات الداخلية.

وجرى خالل اللقاء الحديث عن الوضع الســيايس الذي ميّر 
به العراق.

وهنأت بالســخارت الكتلة الصدرية بفوزها يف االنتخابات 
الربملانية مؤكــدة بأن »الحملة االنتخابيــة للصدريني كانت 
ناجحــة وأن االنتخابات الدميقراطية مــن طبيعتها أن تفرز 

خارساً وفائزاً وهذا هو املعنى الحقيقي لها«.
وأكّدت أن »املســاعدة الفنية التي قّدمتها األمم املتحدة كانت 
بطلب مــن املرجعية ومن الصدر والحكومــة العراقية وعدة 

أطراف سياسية أخرى«.
ويف السياق ذاته أكّدت املسؤولة األممية أن »إدارة االنتخابات 
مــن قبل املفوضيــة كانت إدارة جيدة وناجحــة من الناحية 
الفنيــة«. ويف الختام أكد الجانبان عىل »أهمية املصادقة عىل 

النتائج دون تأخري  من قبل املحكمة اإلتحادية«.
العراقية  وكانت املفوضية املستقلة لالنتخابات الترشيعية 
أعلنــت يف 30 ترشين الثاين املايض، النتائج النهائية لالقرتاع 

الذي جرى يف 10 ترشين األول املايض.
وأفــادت املفوضية بفوز التيار الصدري بزعامة رجل الدين 
مقتــدى الصدر بــ 73 مقعــداً، ليكون أكرب الكتل يف الربملان 

العراقي للسنوات األربع املقبلة.
وأعلنت مفوضية االنتخابات العراقية يف وقت سابق، تسلّم 
الطعون البال عددها نحو من 1400، مشريًة إىل أنها »ستقوم 
بالنظر يف الطعــون املقدمة من املعرتضني عىل النتائج وفق 

القانون«.
وكانت شــهدت مناطق عراقية متعــّددة تظاهرات رافضة 
لنتائج االنتخابات الربملانية، بحيث نزل املتظاهرون إىل الشوارع 

يف عدة محافظات، أبرزها: بابل، دياىل، البرصة وبغداد.
ميدانيــا، أعلنت خلية اإلعالم األمني امس عن وقوع حاد 
تفجري دراجة نارية يف تقاطع الصمود يف محافظة البرصة. 
وأدى الحاد حســب اإلحصائية األولية ملديرية صحة البرصة 
إىل استشــهاد مواطنني من جّراء احرتاق عجلتني كانتا بالقرب 

من الدراجة«.
وأفــادت املعلومات يف انفجار ســيارة قرب مطعم مقابل 
استشــارية مستشــفى البرصة التعليمي الجمهوري جنوب 

العراق، مؤكّداً وقوع 6 شهداء و 7 جرحى.
وتداول ناشــطون عىل مواقع التواصــل االجتامعي صوراً 

. وفيديوهات ملكان الحاد
وأدان الرئيس العراقي برهم صالح التفجري، وقال يف تغريدة 
لــه، إن »الحاد اإلرهايب االجرامي الذي اســتهدف أهلنا يف 
البرصة ويف هذا التوقيت، محاولة يائســة لزعزعة اســتقرار 

البلد.
كــام قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي »وّجهنا 
بإنجاز تحقيقات دقيقة ورسيعة لكشف املخططني واملنفذين 
للتفجــري اإلرهــايب الجبان الذي اســتهدف أهلنا يف البرصة 

الحبيبة«.
كذلك اســتنكر رئيس إقليم كوردستان، نيجريفان بارزاين، 
»الهجوم اإلرهايب الوحيش الذي اســتهدف اليوم وسط مدينة 
البرصة، باستخدام عجلة مفخخة، وأسفر عن استشهاد وجرح 

عدد من املواطنني«.
يذكــر أن الخلية األمنية أكّدت أن »خــرباء األدلة الجنائية 
والفــرق الفنية املختصة الزالــوا يتواجدون يف مكان الحاد 
 ،» لتحديــد ماهيته وإعطاء تفاصيــل أكرث عن طبيعة الحاد
وســتعلن الخليــة يف بيان الحق تفاصيل أوســع بعد إكامل 

التحقيقات والتقارير الفنية.

شارل ايو رئي التحرير العام
نـائـــ رئــي التحرير : حــنـا ايــــو

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

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

.


