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»كورونـــــــــــا«: 9 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و1994 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1994 إصابة 

بالفريوس، ليصبح العدد اإلجاميل لإلصابات 683326.
وأوضحت الوزارة، أنه »تم تسجيل 1969 إصابة محلية 
و25 وافدة«، مشــرية اىل انه »تم تســجيل 9 حاالت وفاة 

جديدة، ليصبح العدد اإلجاميل للوفيات 8804«.
 

دمـــــــــــــــوع واقتحامـــــــــــــــات

وإلغـــــــــــــــاء أجمـــــــــــــــل هـــــــــــــــدف...

العــــرب كأس  مــــن  مشــــاهد 

فئة املئة دوالر القدمية والجديدة

بن سلامن يف إكسبو ديب

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

رضوان الذيب

السياسيون يف واٍد والشعب يف واٍد اخر، والبالد امام موجة 
ارضابات واعتصامات مفتوحة تشمل كل القطاعات بعد تنصل 
الحكومة من كل وعودها للموظفني والعامل بحجة الشح يف 
املوارد املالية وتاخر املفاوضات مع صندوق النقد الدويل وعدم  
اجتــامع مجلس الوزراء، وهذه التربيرات مل تقنع قطاع النقل 
العام الذي دعا اىل ارضاب صباح اليوم ملدة 4 ساعات عىل ان يتم 
تنظيم مسريات سيارة وتجمعات لسائقي السيارات العمومية  
والفانــات عند مداخــل العاصمة بريوت واملدن الرئيســية 
وعــىل الطرقات  ما بني السادســة صباحا حتى العارشة قبل 
الظهر، وســيؤدي ذلك اىل قطع شــامل  لكل الطرقات وشل 
الوضــع العام يف البالد،  وبرر رئيس االتحاد بســام طليس 
القيادي يف حركة امل الخطوة بانها رد عىل الوعود الكالمية  
للســلطة، وهذا التحرك سيعطل عمل اللبنانيني، وباملقابل فان 
الجهد االســايس للمسؤولني  وترشيعاتهم انتخايب  بامتياز، 
حتــى البطاقة التمويلية حولوهــا اىل بطاقة انتخاببة  مع 
اعالن املجلس النيايب البدء بتطبيقها اوائل اذار قبل اســابيع 
مــن االســتحقاق االنتخايب وبتوافق شــامل  بعد ان رضبوا 

ورقــــــــة الـــــــــ 100 دوالر.. هــــــــل تتحــــــــّرك الســــــــلطات األميركيــــــــة ملحاســــــــبة املرتكبيــــــــن؟
أربــــــــاح طائلــــــــة تدخــــــــل جيــــــــوب املســــــــتفيدين... فمــــــــا هــــــــو حجــــــــم هــــــــذه األربــــــــاح؟

املحلّل اإلقتصادي

تفاعلــت أزمة ورقة املئة دوالر أمرييك القدمية التي 
يعــود طبعها إىل ما قبل العام 2013 ، بعد رفض العديد 
من الرصافني والتجار قبول هذه الورقة، أو إذا تّم قبولها 
فُمقابل مبلغ يــراوح بني 5 إىل 20 دوالرا أمريكيا لكل 
ورقة من فئة الـ 100 دوالر أمرييك من الطبعة القدمية 

املعروفة بالورقة »البيضاء« بلغة الرصافني.
الهلع الذي أصاب املواطنني دفع بقسم منهم إىل البحث 
عن التخلّص من قســم من الــدوالرات التي ميتلكونها 
مــن فئة املئة دوالر أمرييك من الطبعة القدمية، وهي 
بحسب التقديرات تصل إىل 50% من مّدخراتهم نظًرا إىل 
أن معظم هذه األموال تعود إىل أكرث من عامني حيث أن 

الطبعة القدمية هي التي كانت سائدة أنذاك.
بحسب الســلطات األمريكية، وعىل رأسها السفارة 
األمريكية، ال مشــكلة يف هذه الدوالرات بغض النظر 
 U.S. عــن تاريخ إصدار هذه األوراق. وبحســب موقع

Currency Education Program كل األوراق النقديــة 
الصــادرة عــن الواليات املتحدة األمريكيــة هي أوراق 
صالحــة )legal tender( وبالتايل فإن األوراق النقدية 
من فئة املئة دوالر املوجودة بكرثة يف الســوق اللبناين 
هي عملة صالحة برشط أال تكون مزّورة أو ُمشــّوهة 

بشكل يبعث عىل الشبهات.
إًذا ما األســباب التي دفعت إىل مثل هذه الشــائعة؟ 
الجشــع والطمع بالحصول عىل أرباح )غري قانونية( 
عرب بث شائعات تدفع باملواطنني إىل التهافت لبيع هذه 
الدوالرات وهو ما يؤّمن للمستفيدين ما يزيد عىل %10 
أرباحا، قد يكون السبب الرئييس. فمثاًل إذا كان الحجم 
اليومي بالسوق اللبناين هو بحدود عرشة ماليني دوالر 
أمرييك وإذا كانت الســوق السوداء تؤّمن 40% من هذه 
األموال )بحســب مرصف لبنان، منّصة صريفة تؤّمن 
60% من حاجة الســوق إىل الدوالرات(، وبفرضية أن 

والبيت  دبـــي...  إكسبو  فــي  سلمان  بــن 
األبيض يعارض حظر بيع السالح للرياض

انطالق الجولة السابعة من مفاوضات فيينا اليوم
ــرة«  ــيـ ــرب يــصــفــهــا بـــالــــ»فـــرصـــة األخـ ــغـ الـ
ــع الــعــقــوبــات ــرف ــجــدد دعــوتــهــا ل ـــران ت ــ واي

بايدن: ارسال قوات أميركية للدفاع عن أوكرانيا غير وارد... وباريس تحذر من عواقب ضخمة
بوتيــــــــن متفائــــــــل بالحــــــــل الدبلوماســــــــي: سنرســــــــل مقترحاتنــــــــا الــــــــى واشــــــــنطن خــــــــالل أســــــــبوع

أكد الرئيس األمرييك جو بايدن أمس األربعاء 
أن إرســال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا يف 
وجه روســيا »غري وارد« ألنها ليست عضوا يف 
حلف شامل األطليس )الناتو(، لكنه قال إنه حذر 
نظريه الرويس فالدميري بوتني من عقوبات مل 

يسبق لها مثيل.
وبعد يوم من القمة التي عقدها الرئيســان 
األمــرييك والرويس عرب الفيديــو، قال بايدن 
للصحفيــني يف البيت األبيض إنه أبلغ بوتني أن 
الواليات املتحدة سرد بعقوبات اقتصادية »مل 

ير مثلها قط« إذا غزت روسيا جارتها أوكرانيا.
وإضافة إىل العقوبات االقتصادية، أشــار 
بايدن إىل أن إقدام روسيا عىل مهاجمة أوكرانيا 
ســيتبعه تعزيز الوجود العسكري يف مناطق 
الناتو برشق أوروبا، وأكد أن واشــنطن ستقدم 

وسائل دفاع لألوكرانيني.

لكنه يف الوقت نفســه شدد عىل أن »فكرة 
اســتخدام الواليات املتحدة القوة بشكل أحادي 
ملواجهة روســيا إذا غزت أوكرانيا، غري واردة«. 
وتابع قائال »لدينا واجب أخالقي وقانوين تجاه 
حلفائنــا يف الناتو مبوجب البند الخامس. إنه 
واجب مقدس، وذلك الواجب ال يشمل أوكرانيا«.

ويف الســياق نفســه، قال البيت األبيض إن 
اإلدارة األمريكيــة تجري اجتامعات عىل أعىل 
املســتويات مع روسيا بشأن أوكرانيا و«هدفنا 

حل األزمة دبلوماسيا«.

{ محادثات »بناءة« {
يف املقابل، قــال الرئيس الرويس فالدميري 
بوتــني إن محادثاته مــع نظريه األمرييك جو 
بايدن اتســمت باالنفتاح وكانت بّناءة، ورأى أن 

اســتقبل نائب رئيس دولة اإلمارات 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، أمس األربعاء، 

األمري محمد بن ســلامن بن عبدالعزيز 

آل سعود ويل العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية 

السعودية.

وقال املكتب اإلعالمي لحكومة ديب 

عىل حسابه الرسمي يف توير: »محمد 
بن راشد يستقبل ويل العهد السعودي 

يف إكسبو 2020 ديب«.
كام ذكــرت وكالة أنبــاء اإلمارات 
أن »محمد بن راشد ومحمد بن سلامن 
يستعرضان خالل اللقاء تعزيز التعاون 

تراشقت إيران والواليات املتحدة باالتهامات 
قبيل استئناف الجولة السابعة من مفاوضات 
فيينــا الرامية إىل إحياء االتفاق النووي لعام 
2015، يف حني توجه وزير الدفاع اإلرسائييل 
بيني غانتس أمس األربعاء إىل واشنطن لبحث 

امللف النووي اإليراين.
وأكد ممثل االتحاد األورويب يف املفاوضات 
النووية إنرييك مورا أمس األربعاء أن الجولة 

الجديدة مــن املفاوضات ستســتأنف اليوم 
الخميس، وهو ما أكدته يف وقت سابق وسائل 

إعالم إيرانية.
وكانت الجولة الســابقة توقفت الجمعة 
املايض عقب طلب األطراف املشاركة فيها وقتا 
لدراسة مقرحات تقدمت بها إيران بشأن رفع 

كل مريض يف لبنان يذهب لرشاء االدوية 
لألمــراض املزمنة يصــاب بالصدمة ألن 
أســعار هذه االدوية ارتفعت 10 مرات عن 
سعرها الســابق. فالدواء الذي كان سعره 
70 ألــف لرية أصبح يبــاع بأكرث من نصف 
مليون لرية وأحيانا كثرية ال يوجد بديل عن 
هــذا الدواء بســعر أرخص أو ال يوجد بديل 
كليا وعرشات االالف من املرىض معرضون 

للموت من امراض السكري وأمراض الضغط 
الكليتني وامراض  القلب وامراض  وأمراض 

الكوليسرول والشحوم يف الدم.
يجب عىل الدولة اللبنانية املمثلة بوزارة 
الصحة ان تالقي حالً لهذا املشــكلة كونها 
متس حياة عرشات االالف املعرضني للموت 
مع عدم قدرتهم عىل رشاء االدوية لألمراض 

املزمنة كام اصبحت االن.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

إيـــــــــــــــــران عــــــلــــــى حـــق 
إيران عىل حق يف موقفها من االتفاق النووي الذي نقده الرئيس 
األمــرييك ترامب وأخرج الواليــات املتحدة من هذا االتفاق، رغم ان 
اإلدارة األمريكية برئاسة الرئيس االمرييك األسبق باراك أوباما وّقعت 
عــىل االتفاق مع 4 دول كربى زائد املانيــا. وخضعت إيران ملراقبة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار وطّبقت االتفاق النووي مع 
الدول الـ 5 زائد املانيا حيث ان املانيا تتحّض لجعلها عضوا دامئا يف 

املجلس االمن الدويل.
نقد الرئيس ترامب االتفاق النووي مع إيران وأصدر سلسلة قرارات 
مــن العقوبات عىل إيران وصلت اىل 293 قــراراً عىل الجمهورية 
اإلســالمية اإليرانية دون ان تكون إيران قد أخلت بوعودها بشــأن 

االتفاق النووي.
مل يكن االتفاق النووي هو الهدف فقط ونقده من قبل الرئيس ترامب، 
بل إنه كام حرّضت الواليات املتحدة الرئيس الراحل صدام حسني عىل 
شن حرب عىل إيران وقامت دول الخليج بتمويل هذه الحرب، إضافة 
اىل رعاية وزير الدفاع االمرييك رامسفيلد بحرب العراق ضد إيران، 
وهذه الحرب أسفرت عن مليون قتيل من الجيشني والشعبني العراقي 
واإليراين. ومل يقترص االمر عىل تحريض الواليات املتحدة االمريكية 
ودول الخليج للرئيس صدام حسني، بل لعبت الصهيونية و«إرسائيل« 
وجهاز املوســاد دورا كبريا يف تحريض الواليات املتحدة يك تحرض  

صدام حسني بهدف تدمري البلدين العراق وإيران.
ســنة 2018 عندما قــرر الرئيس األمرييك ترامــب نقد االتفاق 
النووي مع ايران من دون ســبب او مخالفة إيرانية لالتفاق، تكرر 
املوضوع ذاته بتحريض من الصهيونية العاملية خاصة داخل الواليات 
املتحدة، وطبعا بقرار أمرييك ناتج من تقارير أمريكية عن قوة ايران 
املتصاعدة، خصوصا يف مجال الصواريخ الباليستية ودورها املتنامي 

يف اإلقليم كله ويف الرشق األوسط.
وســاهمت دول الخليج يف دفــع الرئيس ترامب اىل امليض بنقد 
االتفاق النووي مع ايران وفرض عقوبات كبرية عليها . ومقابل ذلك 
قدمت الســعودية ودول خليجية، لكن خاصة اململكة الســعودية، 
اســتثامرات يف امريكا مبئات املليارات، واشــرت أسلحة أمريكية 
أيضا مبئات املليارات مقابل فرض عقوبات عىل إيران، وذلك باعراف 
الرئيس ترامب الذي كان يتباهى باالستثامرات واألموال التي تدفعها 
الســعودية، والذي مل يخجل ترامب من الترصيح بأنه لوال الواليات 
املتحدة ملا كان امللك ســلامن عاهل اململكة العربية السعودية قادرا 

عىل البقاء عىل كرسيه كملك للسعودية.
اليوم تجري يف فيينا عاصمة النمســا، مفاوضات غري مبارشة 
بني ايران والواليات املتحدة والوســيط هو الدول األوروبية فرنســا 
وبريطانيا وأملانيا، إضافة اىل وجود مندوب عن الصني ومندوب عن 
روسيا دون ان تلعب الصني وروسيا دورا كبريا يف الوساطة ألنهام 

يؤيدان املوقف اإليراين.
طرحت ايران العودة اىل االتفاق النووي كام كان، واكدت التزامها 
بــكل بنوده مجددا مقابل رفع العقوبــات األمريكية التي فرضتها 
الواليــات املتحــدة عىل ايران. لكن الرئيس بايــدن قال ميكننا رفع 
العقوبــات امنــا ال ميكننا الغاء 150 عقوبة عىل ايران التي يجب أن 
تبقى مفروضة عىل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وذلك من دون أي 
مربر، يف حني استنفرت الدول الصهيونية »إرسائيل« وأعلنت انها قد 
تلجأ اىل الحل العسكري ضد ايران، وارسلت وزير دفاعها اىل واشنطن 
مع رئيس املوساد اإلرسائييل للتحريض ضد ايران. كذلك تحرك رئيس 
وزراء العدو اإلرسائييل من اجل عدم نجاح املفاوضات بني إيران والدول 

املوقعة عىل االتفاق النووي، وبخاصة الواليات املتحدة.
ايــران طبعا لها نفوذ يف لبنان، لكــن التحريض من قبل امريكا 
لحلفائهــا يف لبنــان جعلهم يتحدثون عن احتــالل إيراين للبنان 
عــرب حزب الله، وأيضا مبارشة عرب احتــالل إيراين. وهذه املبالغة 
واالتهامــات ال صحة لها ألن املواطــن اللبناين يعلم ان لبنان ليس 
تحت االحتالل اإليراين. وإيران دافعت عن سوريا يف وجه املنظامت 
اإلرهابية التكفريية الســلفية الذي وصل عددها اىل نصف مليون 
تكفريي ارسلتهم الســعودية وتركيا وجاؤوا من أوروبا والواليات 
املتحدة وروسيا وكل العامل إلسقاط النظام السوري، فكان ان دافعت 
ايران عن سوريا ودافع حزب الله أيضا ولعبت روسيا الدور األكرب يف 
رضب العمود الفقري لإلرهاب من خالل ســالح الجو الرويس الذي 
كان ينفذ أكرث من 4 االف غارة يف الشــهر ضد اإلرهابيني السلفيني 

التكفرييني.
واصطدمت روســيا مع تركيا وخــرج األردن من لعبة التحريض 
وارســال عنارص من التكفرييني عرب حدوده، وشعرت السعودية ان 
الخطر الرويس يستهدفها. وبالنتيجة، نجحت ايران يف دعم النظام 
الســوري الذي بقي ومنعت قيام دولة إرهابية تكفريية يف سوريا، 

وهو امر ملصلحة كل دول املنطقة، وبخاصة لبنان.
كــام لعبت ايران دورا كبريا يف رضب القوى التكفريية يف العراق 
وعملت عىل محارصتهم ودعمت الحشد الشعبي هنالك الذي استطاع 
تحقيق انتصارات عىل داعش وجبهة النرصة املنظمتني اللتني تريدان 
بناء دولة الخالفة اإلسالمية التكفريية السلفية حيث الذبح والقتل 

واضطهاد االقليات، وقد نجحت ايران أيضا يف العراق.
نعود اىل مفاوضات اليوم يف فيينا عاصمة النمسا ونقول إن ايران 
مظلومة يف هذه املفاوضات، ونقول ان ايران عىل حق يف موقفها، 
ونقــول انه مهام كانت العقوبات فالصمود اإليراين أقوى من هذه 
العقوبات، والخارس األكرب عىل املدى البعيد من محارصة ايران بهذا 

الشكل هو دول الجوار، وأولها اململكة العربية السعودية.
السياســة األمريكية تجاه إيــران ظاملة، وإرسائيل لن تتجرأ عىل 
عمل عســكري، وإذا هاجمت ايران فسيكون الرد عنيفا عىل الدولة 
الصهيونيــة، وايران قــادرة عىل الدفاع عن نفســها ورد الهجوم 

الصهيوين برد اقوى من استعامل »إرسائيل« لطائراتها الحربية.
وهذا كله يجعل اإلقليم عىل فوهة بركان اذا مضت الواليات املتحدة 
والصهيونية وبعض دول الخليج يف التحريض عىل ايران ملنع احياء 

االتفاق النووي كام كان.

شارل أيوب 

حقيقة الديار

الجيش االوكراين
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أميركا مــحــّل  الــصــيــن  حــّلــت  ا  إ
نبيه الربجي

أن  حقــاً  »هــل 
الصينية  األجهــزة 
صورة  عــىل  عرثت 
مارلــني مونرو يف 
غرفة نوم ماو تيس 
يجعلني  هذا  ؟  تونغ 
أتســاءل ... كيــف 
كان،  ألي  ميكــن، 
مارلني  يعشــق  أن 
أن  وحتى  مونــرو، 
رساويــل  يعشــق 

الجينز، وال يعشق ... أمريكا« ؟
هذا ما قالته الباحثة األمريكية يف الشؤون الصينية 
السا كاتيا )جامعة جيمس تاون(، لتضيف »حني يحلم 
الصيني بأن يرقــص الروك اند رول عىل أرصفة الس 
فيغاس، ال يلبث أن يســتذكر دعوة كونفوشيوس له 

بأن يكون نبياً حتى يف غرفة نومه« 
اذ تتساءل عن »العالقة امللتبسة بني العيون الضيقة 
واألحذية الضيقة« لدى الصينيني، تالح »أن الفارق 
بيننا وبينهم يف كون التاريخ عندهم، املمتد عرب آالف 
الســنني، ذات بعد واحد. التاريخ عندنا، الطار عىل 
التاريخ، متعدد األبعــاد. هكذا الفارق بني الخيال ذي 

البعد الواحد والخيال املتعدد األبعاد« .
وصوالً اىل البنية السوسيولوجية للمجتمع يف كل 
من البلدين. هذا مــا يظهر، بصورة جلّية، يف »الحي 
ء ما يشبه   .) China town(الصيني«يف نيويورك
الغيتو الذي يفتقد ديناميكية التفاعل خالفاً لســائر 
مكونات املجتمع األمــرييك القائم عىل التفاعل بني 

كل األجناس، والثقافات، والحضارات« 
مساروار كشمريي، الباحثة يف جامعة نوروويتش 
االً  )فريمونت(، وهي الجامعة ا تخّرج فيها 138 ج
شــاركوا يف كل الحروب األمريكيــة، ناهيك مبئات 
السفراء، والسياسيني، واملستشارين الرئاسيني، قالت 
انها تتعقب الصينيني خطوة خطوة »حلم هؤالء ليس 
فقط احتالل سيبرييا وعبور مضيق برينغ لنفاجأ بهم 
يف عقر دارنا، وامنا الســيطرة، من خالل اسراتيجية 
التسلل، عىل بوابات العامل. بالتايل وضع أمريكا داخل 

الزجاجة.«
كشــمريي ضد الخروج من الرشق األوســط ألن 
»التنني سيضع يده عىل حقول الطاقة ما دامت الدول 
هنــاك مبعرثة عىل نحــو دراماتييك، وتتصارع فيام 

بينها حتى حول الطريق اىل السامء«.
الحظــت أن االدارات املتعاقبــة ارتكبت خطأ هائالً 
»حني جعلت دورنا هناك يقترص عىل حامية األنظمة 
الهشــة. هؤالء هم حلفاؤنا الذين ميكن أن يتساقطوا 
تية من الصني أو من  خــالل لحظات أمام األعاصري ا

املحيط«.
الباحثــة اســتغربت كيــف أن غالبية الساســة 
األمريكيني اعتــربوا، وبلهجة فوقية فارغة، أن البنى 
القبلية وااليديولوجيــة )املغلقة( ملجتمعات املنطقة 
غري قابلــة للدخول يف الزمــن التكنولوجي، خالفاً 
للمجتمع الياباين الذي أعاد بناء نفسه فوق األنقاض، 
ء،  وللمجتمع الكوري الجنــويب الذي أنتج من ال

وباالرادة والتصميم، ظاهرة اقتصادية فذة.
كشمريي تساءلت »ماذا يحد لنا اذا ما خرجنا من 
الرشق األوسط، حتى ولو رأى البعض أن هذه املنطقة 
تحولــت اىل عبء اســراتيجي ال جدوى منه، وبقي 
ظهرنا عاريــاً أثناء مواجهتنا الحتمية للصني ان عىل 

سيوية«؟ شواط الباسيفيك أو يف السهوب ا
لعــل الالفت هنا، ونحن الحائرون، املكتوفو األيدي، 
بــني األمريكيني والصينيني حول من ميتطي ظهورنا، 
ما قاله جون ماتكليف، مدير االســتخبارات الوطنية 
األمريكيــة ابان والية دونالد ترامب، اذ رأى يف الصني 
التهديد األكرب للدميقراطية، وللحرية، يف العامل، منذ 
الحــرب العاملية الثانية، وصــف الزعيم الصيني  

جينغ بينغ بـ«الفوهر األصفر«. 
كالمه هذا نرش يف »وول سريت جورنال« مستنداً 
اىل تقارير »موثوقة« لوكالة االســتخبارات التي كان 
يرأســها. قال ان الصني قامت بتجارب بيولوجية عىل 
أعضــاء يف »جيش التحرير الشــعبي« بغية تصنيع 

جنود خارقني بقدرات معززة جينياً.
الباحــث ويلســون فويديــك تحد عــن »الدول 
الضائعــة« و »املجتمعــات الضائعــة« يف الرشق 
األوســط، ليقول باستحالة حلول الحلم الصيني محل 
الحلم األمرييك)American Dream ( عىل األقل بسبب 

البيييس كوال.
يف رأيه أننا ســنبقى يف الثالجة الصينية اىل األبد 
أو نــؤول اىل االضمحالل. ما الفارق هنا بني الثالجة 

الصينية والثالجة األمريكية ؟

ـــــــــــــــري  ـــــــــــــــر الحري ـــــــــــــــع الســـــــــــــــعوديين.. ويخشـــــــــــــــى مصي ـــــــــــــــوّر م ـــــــــــــــد الت ـــــــــــــــي ال يري  ميقات
ـــــــــــــــ  ب الل ـــــــــــــــع حـــــــــــــــ ـــــــــــــــض خـــــــــــــــوض مواجهـــــــــــــــة م ـــــــــــــــدر املســـــــــــــــتطاع«.. ورف  خطـــــــــــــــوات »ق
ـــــــــــــــوا ـــــــــــــــن جّرب ـــــــــــــــاض ولك ـــــــــــــــا يرضـــــــــــــــي الري ـــــــــــــــرف م ـــــــــــــــة: ال نع ـــــــــــــــس ضبابّي ـــــــــــــــة باري أجوب

ابراهيم نارص الدين

هل ينتهي مصــري رئيس الحكومة نجيب 
ميقــا اىل ما انتهى اليه مصري رئيس »تيار 
املستقبل« سعد الحريري؟ سؤال بات مطروحا 
يف ضوء البيان السعودي  الفرنيس املشرك 
الذي وضع رشوطا »تعجيزية« العادة »مياه« 
العالقــات الخليجية  اللبنانية اىل مجاريها، 
ويف ضوء خشــية رئيس الحكومة من دفع 
السعودية،  »االرتهان« لالســراتيجية  ن 
ويعمل مع الفرنسيني لتجنب »الكأس املرة« . 
، فزوار ميقا  هذا »الهاجس« مل يأت من فرا
نقلوا عنه توجسه من »العبء« الذي بات عىل 
كاهله بعد صدورهــذا البيان ، عقب االتصال 
املشــرك الذي اجراه معــه الرئيس الفرنيس 
اميانويل ماكــرون وويل العهد الســعودي 
محمد بن ســلامن، فااليجابية املفرضة لهذا 
االتصــال تبخرت رسيعا يف ضــوء تحميله 
مســؤولية مبارشة لتنفيذ »خارطة الطريق«، 
ليس فقط لتحســني العالقة الســعودية مع 
الحكومــة اللبنانية، وامنــا »كرشط« لفتح 
»ابواب« الســعودية امامه، وهو امر فشــل 
الرئيــس ماكرون يف اقنــاع االمري محمد بن 

ســلامن بضورة املبادرة اليه خالل وجوده يف الرياض، وكان 
الفتا ربط الجانب الســعودي االقدام عىل خطوة مامثلة بقيام 
ميقا بخطوات عملية لتنفيذ »الرشوط« املوضوعة يف البيان، 

دون انتقائية او استنسابية، وبعدها »لكل حاد حديث«.. 
ميقــا الذي كان قــد طلب من طاقــم طائرته الخاصة 
البقــاء عىل جهوزية تامة لالنطــالق نحو مدينة جدة،  تبلّغ 
من الفرنسيني الرفض السعودي، بعد نحو ساعتني من وصول 
ماكرون اىل اململكة، وعندما صدر البيان املشرك مل يكن مرتاحا 
ملضمونه الفضفاض الذي يحّمله كرئيس حكومة مسؤوليات 
ضخمة ال ميلك القدرة عىل تنفيذها، وقد حرص عىل التواصل 
مع الجانب الفرنيس الستيضاح املوقف، وسمع كالما واضحا 
ومتفهام لهواجسه، لكن ماكرون طلب من احد مساعديه ابال 
رئيس الحكومة اللبنانية رضورة البدء  »بخطوة »، لتأكيد حسن 

ء مقتضاه«.  النيات وبعدها »يبنى عىل ال
ووفقا للمعلومات، سعى الرئيس ميقا للحصول عىل موقف 
فرنــيس واضح حيال البنود املرتبطة بتنفيذ القرارات الدولية، 
وحرص السالح بيد الدولة اللبنانية، وطلب اجوبة واضحة حيال 

مســؤوليته يف هذا الشــق »غري املقدور« عليه، رافضا تحّمل 
تبعاته، او التعّهد بالذهاب بعيدا يف تنفيذه، النه يخلق »بيئة« 
متفجرة يف البالد ستطيح بالحكومة »املشلولة« بفعل الخالف 
مع »الثنا الشيعي« عىل ملف املحقق العديل طارق البيطار، 
وطلب من الفرنسيني ايجاد صيغة مقبولة للفصل بني ما ميكن 
التعامل معه يف البيان، وما ميكن تأجيله حتى تنضج الظروف 
الدولية واالقليمية، وهو ما وعد الفرنسيون بالعمل عليه، دون 
ان يكون لديهم اجابات واضحة حيال ما يُريض الســعوديني، 
وامام هذه الضبابية قيل مليقا رصاحة »قدموا الينا شيئا ما 

، وسوف نرى ما ميكن فعله«. 
ووفقا ملصادر سياسية مطلعة، بات ميقا عىل قناعة بعد 
االتصال بالفرنسيني بان بند حرص السالح بيد الدولة ال يشكل 
نقلة نوعية يف املوقف الفرنيس، وامنا »مســايرة« فرنســية 
شكلية للســعوديني، فباريس حريصة عىل عدم »قطع شعرة 
معاوية« مع الحزب، وتحتاج اىل التعاون الجيد معه بوجود قوة 
فرنســية كبرية مشاركة يف قوات »اليونيفيل«، كام ان االدارة 
الفرنســية ال ترغب يف توتري العالقة مع طهران، ولهذا ال تزال 
مبــادرة ماكرون التي أطلقها إلنقاذ لبنــان بعد انفجار املرفأ 

قامئة، وميكن اعتبارها املرجعية الرئيســية 
للسياســة الفرنســية التي تقوم عىل عدم 
حصول اي اشتباك سيايس مع حزب الله، وهو 
، وال يرغب باي مواجهة  امر يتبناه ميقــا

ستكون غري متكافئة مع الحزب. 
ويف هذا الســياق، بارش رئيس الحكومة 
تحركات داخلية مكثفة ملعالجة ملف مكافحة 
تهريــب املمنوعات إىل اململكــة عرب لبنان، 
واجرى مروحــة اتصاالت واســعة لضبط 
الخطاب الســيايس واالعالمي تحت عنوان 
»منع اإلســاءة« للــدول الخليجية، وتعميم 
خطاب احســن العالقات مع الدول العربية، 
لكنه فشل يف الحصول عىل اي تعّهد من حزب 
الله لتغيري خطابه الســيايس واالعالمي ضد 
اململكــة التي مل تبادر اىل اي خطوة ايجابية 
تجاهه، بل تواصل العمل عىل »شــيطنته«، 
وتخــوض حربا دون هوادة ضــده، ولهذا ال 
يزال الحزب متمسكا بسياسته املنتقدة لحرب 
الســعوديني غري االخالقية يف اليمن، وليس 
يف وارد »املهادنة« معها طاملا ال تزال متمسكة 
بسياســتها العدائية تجاهــه، فاما ان تكون 
العالقات ندية ويســودها االحرام وتحف 

كرامة الجميع او ال تكون.. 
ووفقا ملصادر مطلعة، يخ ميقا مالقاة مصري رئيس 
»تيار املســتقبل« سعد الحريري »املغضوب« عليه يف اململكة، 
بعدما جرى تحميله مســؤولية الفشل يف مواجهة حزب الله 
نا غاليا بعدما جرى اعتقاله ســابقا،  يف لبنان، ويدفع اليوم 
ويعاين من حصار ســيايس مايل قد يؤدي اىل اخراجه من 
الحياة السياســية، ولهذا ال يرغب يف التورط  »بلعبة« يعرف 
مسبقا انه غري قادر عىل خوض غامرها، وهو يف هذا السياق 
قــدم »التزامات« محددة ال تتجاوز حــدود قدراته، وهو ابلغ 
املحيطني بــه بان ال يرغب ابدا يف تقديم »اوراق اعتامده« يف 
الريــاض »كرأس حربة« لسياســتها يف لبنان، ويحرص عىل 
ان تكــون العالقة ودية عنوانها »الثقة« ال تنفيذ املهامت، الن 
تكلفة الفشــل ســتكون باهظة الثمن اليوم. وهذا ما يف 
»انزعاجه« »وغضبه« من بيان رئيس الحكومة االســبق  فؤاد 
السنيورة الذي اشاد بالبيان املشرك الصادر عن اململكة العربية 
الســعودية وفرنســا »مطالبا بان يكون بوصلة أداء بالنسبة 
للحكومة اللبنانية«، وهو ما يرى فيه ميقا محاولة لتوريطه 

مبا ال قدرة له عليه  

ــورة ــيـ ــنـ ــسـ ــن الـ ــ ــب مـ ــ ــ ــاض ــ ــ غ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــة ــدئـ ــهـ ــتـ الـ ـــ ــ بـ ــ ــل ــ ب ال ــل فــــي إقــــنــــاع حـــــ ــشـ ــفـ ويـ

ـــــــــــــــتوري« ـــــــــــــــة »الدس ـــــــــــــــى طاول ـــــــــــــــّية عل ـــــــــــــــات السياس ـــــــــــــــات واالتهام « الخالف ـــــــــــــــب »ش
هيام عيد

تركّــز اإلهتاممات يف هــذه املرحلة عىل 
بــدء العّد العكيس لقرار املجلس الدســتوري 
الذي يســتعّد لعقد جلسته الثانية، للبحث يف 
الطعن املقّدم من قبــل كتلة »التيار الوطني 
الحر«النيابيــة، يف التعديــالت التي أقرّها 
مجلس النواب عىل قانون االنتخابات متهيداً 
التخذ قراره النها بشــأنه، والذي سيحّدد 
املوعد الحاســم لهذا اإلستحقاق، سواء كان 

يف آذار أو يف أيار. 
وتكشــف أوساط نيابية متابعة، أن القرار 
النها للمجلس الدستوري، يأ يف لحظٍة 
حافلة من اإلنقسامات والخالفات السياسية 
بني كل القوى التي تتشكّل منها الكتل النيابية، 
كام يتشــكّل منها هذا املجلس، ولذلك، فإن ما 
سيقّرره يف األيام املقبلة، سيأخذ يف اإلعتبار 

هذا الواقع، حيث يختلف فيه العديد من الحلفاء عىل مســألتني 
أساسيتني يف قانون اإلنتخاب:

 املوعــد يف الدرجــة األوىل، إذ أن بعض األطراف مل تكتمل 
جهوزيتها بالكامل من أجل خوض املعركة اإلنتخابية، 

 الدور املرتقب ألصوات املغربني، يف حال جاء قرار املجلس 
الدستوري ملصلحة ما يطالبون به، وهو املشاركة يف اإلنتخابات 
يف كل الدوائر يف لبنان، وليس فقط لسّتة نواب ميّثلون القارات 
حيث ينترش اللبنانيون الذين اغربوا ســابقاً، وفق ما ورد يف 
الطعن. مع العلم أن هؤالء قد اّضطروا إىل اإلغراب يف السنتني 

املاضيتــني بنتيجة األزمة املالية واإلجتامعية، التي حّولت كل 

اللبنانيني إىل عاجزين عن تأمني الحّد األد من مقّومات الحياة 

الكرمية بســبب خسارتهم لقدراتهم املالية بسبب انهيار اللرية 

إىل مستوى غري مسبوق.

ويف ســياق متصــل، فإن األوســاط مل تــر أي عالقة أو 

ترابط حتى، بني القرار الذي ســيصدر عن املجلس الدستوري، 

وتأكيــد وزارة الداخلية والحكومة اإلســتعداد الكامل إلجراء 

اإلنتخاباتفي أي موعد قد يتحّدد، سواء أكان يف 27 آذار املقبل، 

أو يف أيار، إذ أن الخالفات تتمّثل يف مكان آخر، خصوصاً وأن 

القوى السياسية، والتي تتشكّل منها األغلبية 
النيابية الحالية، تتبــادل اإلتهامات يف هذا 
املجال، إذ أن بعضها يراهن عىل خسارة البعض 
خر بسبب عدم امتالكه القدرة والوقت يف  ا
الفــرة الفاصلة عن آذار من أجل اإلعداد لفوز 
مضمــون يف اإلنتخابات، مــن دون املغامرة 
بخسارة الرصيد الشعبي السابق الذي حصدته 
يف انتخابات العــام 2018، خصوصاً أن كل 
القوى، ومن دون اســتثناء، قد بدأت تتلّمس، 
ومن خالل استطالعات رأي تجريها بنفسها، 
وهــي غري متداولة يف اإلعــالم، أن القواعد 
الشــعبية تّتجه، وبنســبة ال بأس بها، إىل 
اإلقراع للمشــاريع الجديدة، والتي ال تقترص 
عىل املجال السيايس، إذ أن الهموم هي واحدة 
ومشــركة بني كل القواعد الشعبية التابعة 
لــكل األحزاب واألطراف، بــرصف النظر عن 

الطائفة واملذهب والتحالفات.
وبانتظار ما ســيكون عليه قرار املجلس الدســتوري، فإن 
األوساط نفسها، تحّدثت عن أن املجلس لن يُصدر قراراً حاسامً 
بــكل البنود التي تضّمنها الطعــن، إذ أنه قد يوافق عىل بعض 
، أو قد يرفضها بالكامل بشــكل كيل،  التعديالت بشــكل جز

وبالتايل، يكون قد رّد كل أسباب الطعن.
ويف حال مل يصدر املجلس الدستوري قراره يف املهلة املحّددة، 
وهي قبل 20 من الجاري، فإن الطعن سيسقط، وكل التعديالت 
التي أقرّها مجلس النواب عىل قانون اإلنتخاب ســتكون نافذة 

املفعول.

1 01 الـــــــــــ  ــق  ــ ــي ــ ــب ــ ــط ــ ــت ــ ل نــــتــــطــــّلــــع  والـــــــــــســـــــــــراي:  بـــــعـــــبـــــدا  فـــــــي  ــا  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــرونـ ــ  فـ
ــري ــجـ ــتـ ــس الــــــــــــــــــــوزراء.. واالنــــــتــــــخــــــابــــــات سـ ــ ــل ــ ــج ــ عــــــــــون: إتـــــــصـــــــاالت لــــــعــــــودة م

أطلعت  املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف 
لبنان يوانا فرونتسكا، السلطات اللبنانية عىل 
فحوى االجتامع الذي عقده مجلس األمن يف 
نيويــورك يف 29 ترشين الثاين الفائت حول 
القــرار الرقم 1701.وأكدت لهم ان املجموعة 
الدوليــة  تتطلع  لتطبيقه  وازدهار لبنان مع 

امتام اإلصالحات وإجراء االنتخابات. 

{ يف بعبدا {
جالت فرونتسكا عىل كبار املسؤولني، فزارت 
قرص بعبدا، حيث التقــت رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون وأطلعته عىل املداوالت 
التي رافقت اإلحاطــة الدورية ملجلس االمن 
الــدويل حول القرار 1701، والتي متت نهاية 
الشهر املايض واملواقف التي صدرت عن الدول 
األعضاء يف ما خص تطبيق القرار، إضافة اىل 
عرض للواقع السيايس واالقتصادي واملعي 

الراهن يف لبنان. 
وخالل اللقــاء، أبلغ رئيــس الجمهورية 
املنســقة األممية، ان »كل التحضريات قامئة 

الجــراء االنتخابات النيابية يف الربيع املقبل وبالتايل ال داعي 
للقلق واالخذ باالشاعات التي تروج يف بعض وسائل االعالم«، 
مؤكدا ان »أي محاولة للتدخل يف هذه االنتخابات من قبل جهات 
خارجية للتأثري عىل خيارات الناخبني ســتواجه بقوة، ال سيام 
ة جهات ومنظامت وجمعيات تحاول استغالل الظروف  وان 
املعيشية واالقتصادية الصعبة التي متر بها البالد للضغط عىل 

الناخبني لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة«.

ولفت الرئيس عون اىل ان »االتصاالت جارية لتذليل العقبات 

أمــام عودة مجلس الــوزراء اىل االنعقاد«، مجددا تأكيد »عدم 

جواز تدخل السياســيني بعمل القضاء، خصوصا يف التحقيق 

الجــاري يف جرمية تفجري مرفأ بــريوت، فضال عن رضورة 

احرام مبدأ الفصل بني السلطات املنصوص عنه يف الدستور«.

وجدد أيضا »التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، ال ســيام 

القرار 1701«، مؤكدا »أهمية التعاون القائم 
بــني الجيــش اللبناين يف الجنــوب وقوات 
»اليونيفيل« ملا فيه مصلحة االستقرار واالمن 

يف املنطقة«. 
ورحــب عون بالزيارة التــي يعتزم األمني 
العــام لألمــم املتحدة أنطونيــو غوترييس 
القيام بها خالل الشــهر الجاري، واشار اىل 
ان »التحضريات جارية العداد برنامج الزيارة 
بالتنســيق مع  األمانة العامة لألمم املتحدة 

يف نيويورك«. 

اي { { يف ال
اي،  وقبل بعبدا، زارت املنسقة األممية، ال
حيث التقت رئيــس الحكومة نجيب ميقا 
وقالت بعــد اللقاء: »أتيت الطــالع الرئيس 
ميقــا عىل اإلجتامع الــذي عقده مجلس 
األمن، وكام تعلمون هذا اللقاء هو  للتشــاور  
وليس مفتوحا للعموم، وعادة عندما أعود من 
نيويورك أطلع السلطات اللبنانية عىل فحوى 
اإلجتامع واملناقشات التي متت حول لبنان وكيف تنظر املجموعة 
الدولية لألوضاع يف لبنان وما هي أراء اصدقاء لبنان. وعموما 
كانت هذه جلســة بناءة وكل البلدان تتطلع الزدهار لبنان مع 
امتام اإلصالحات وإجراء االنتخابات، وخصصت هذه الجلسة 
للنظــر يف تطبيــق القرار 1701 وان الدول الـ 15 األعضاء يف 

مجلس األمن تتطلع  لتطبيق هذا القرار«.

ســــــــفــــــــراء روســــــــيــــــــا وفــــرنــــســــا 
ــا فـــــي »الــــخــــارجــــّيــــة« ــ ــي ــ ــال ــ ــط ــ وإي

لية ي ة ا قب الس س بي  بو 
اســتقبل  وزير الخارجية عبدالله بو حبيب السفري الرويس 
الكسندر روداكوف، وتم البحث يف نتائج  الزيارة التي كان قام 
بها بوحبيب اىل موســكو حيث التقى نظريه سريغي الفروف 
ومتابعــة الخطوات التي تم االتفاق عليها والتعاون يف مجال 

الطاقة واعادة اطالق اللجنة املشركة بني البلدين.
كام بحث بو حبيب مع ســفرية فرنسا لدى لبنان آن غريو، 
يف  نتائــج لقائه مــع نظريه الفرنيس جان إيف لو دريان يف 
برشــلونة ونتائج زيارة الرئيس ماكرون اىل اململكة العربية 

السعودية.
واســتقبل وزير الخارجية الســفرية اإليطاليــة نيكوليتا 
بومبارديريي.وخالل اللقاء، تم البحث يف نتائج زيارة بو حبيب 

لروما وسبل تعزيز التعاون بني البلدين.

لية ي ة ا قب الس س بي  بو 

را داال و س                ج  فرو ون 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الخميس 9 كانون األول 2021

ــدة املــواجــهــة« ــّدون »عــ ــعـ ــدون ويـ ــوّح ــت ــدة... واملـــدعـــى عليهم ي ــرارات وجــلــســات جـــديـ ــقـ الــبــيــطــار يــســتــعــّد لـ
ــدة  ــ واح والــوجــهــة  »ب«...  الــخــطــة  الـــى  الشكلية  ــوع  ــدف ال  مــن 

جويل بويونس

اخريا ومتحــرراً من اي قيد او رشط، حتــى اللحظة، عاد 
املحقق العديل طارق البيطــار اىل مكتبه يف العدلية صباح 
امس، بعدما تبلغ قرار محكمة اإلستئناف املدنية برد طلب رده 
املقدم من الوزير السابق يوســف فنيانوس، فعاود استكامل 
تحقيقاته، منترصا مرة جديدة باحكام قضائية صّبت لصالحه 
ضد ســيل دعاوى املدعى عليهم ضده، لكن االكيد ان املعركة 
مل تنته بني البيطار واملدعى عليهم، ال بل ستشــهد يف االيام 

املقبلة جوالت جديدة.
املعلومات تفيد بان البيطار يســتعد التخاذ قرارات وتحديد 
مواعيد جديدة الســتجواب املدعى عليهم، ستصدر بالساعات 
املقبلة، مستبقا الخطوات املقبلة التي يفكر باتخاذها املدعى 

عليهم يف مواجهته.
ويف هذا السياق، كشــفت مصادر قضائية متابعة للملف 
بان وكالء املدعى عليهم سيغرّيون من خطتهم هذه املرة، وهم 
يتجهــون الن يتوّحدوا عىل قرار مفــاده االقدام عىل خطوة 
اوىل، قبل خطوات دعاوى او طلبات رد جديدة، تتمثل بتقديم 
دفوع شــكلية فور تحديد البيطار ملواعيد جديدة الستجواب 

موكيل املدعى عليهم.
فوكيل رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق 
رشيد درباس سيتقدم بحســب املعلومات، بالساعات القليلة 
املقبلة بدفوع شــكلية، لكن يف حال رفضت الدفوع الشكلية 

فهو سيتحرك بدعوى جديدة امام محكمة التمييز.
عىل خط درباس، سيســري وكيــل الوزير الســابق نهاد 

املشنوق املحامي نعوم فرح، اكد لـ »الديار« ان موكله املشنوق 
ال يريــد عرقلة التحقيق، لكنه لن يرضخ، مشــريا اىل ان زّج 
اســمه يدفعه للتحرك باتجاه ما هو منصوص عليه دستوريا 
اي املجلس االعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء، واشار اىل ان 
املشــنوق مســتعد للمثول امام املرجعية القضائية الربملانية 
املتمثلة باملجلس االعىل، كاشــفا انه سيتقدم بدفوع شكلية 
امام البيطار عندما تحدد جلسة استجواب ملوكله، واذا رفضت 
فعندها سيدرس طرق الطعن املتاحة، والتي ستكون وجهتها 
، بحســب املعلومات، محكمة التمييــز الجزائية ال محكمة 

االستئناف.
املشهد نفسه سينســحب ايضا عىل املدعى عليهام غازي 
زعير وعيل حســن خليل، اذ تؤكد مصــادر قضائية متابعة 
مللفهــام انهام حتى اللحظة مل يحســام بعد القرار بشــأن 
الخطوات املقبلة، لكن االتجاه هو الســري عىل خطى درباس 
وفرح، اي تقديم دفوع شكلية ودفوع تتعلق باخطاء ارتكبها 
البيطار، واذا رفضت هذه الدفوع الشــكلية، فالتوجه عندها 
سيكون باتجاه الغرفة االوىل ملحكمة التمييز الجزائية لتقديم 

طلب رد جديد بحق املحقق العديل.
ويف هذا االطار، ترشح مصادر قانونية بان الدفوع الشكلية 
تحّول باملبدأ ملدعي عام التمييز الــذي ينظر فيها ويبدي رأيه 
من دون ان يكون هذا القــرار ملزما، الن القرار النها يعود 
للمحقق العديل وحده، ما يعني عمليا، بحســب املصادر، ان 
التوجه هو لرد هذه الدفوع الشــكلية، اي رفضها باختصار، 
وهذا ما ســيدفع باملدعى عليهم اىل االنتقــال للخطة »باء« 
عرب تقديم طلبات رد جديــدة او دعاوى نقل الرتياب مرشوع 

الدولة  مخاصمة  دعاوى  او 
بحق البيطار. وعندها يصبح 
السؤال املرشوع: هل ستكف 
يد  املتوقعة  الدعــاوى  هذه 
البيطــار مجــددا عن ملف 
من  الرابع  بانفجار  التحقيق 

آب؟
املصادر القانونية تشــري 
مرتبــط  املوضــوع  ان  اىل 
ستقدم،  التي  الدعاوى  بنوع 
التي  الــرد هي  اذ ان طلبات 
عىل  العديل  املحقــق  تجرب 
التوقــف عن النظــر بامللف 
ككل، اي بكف يده فور تبلغه 
بطلب الرد لحني اتخاذ القرار 

النها من املرجع املختص، فيام الدعاوى االخرى كنقل الطلب 
لالرتياب املرشوع او دعــاوى مخاصمة الدولة فهي تكف يد 
املحقق العديل عن التحقيق مع صاحب الدعوى املقدمة، ال عن 
امللف ككل، اي عن املدعى عليه الذي تقدم بالدعوة ال عن باقي 

املدعى عليهم.
وباالنتظــار، وفيام بــدا واضحــا ان وكالء املدعى عليهم 
تناقشــوا يف ما بينهم وتوحدوا عىل الذهــاب باتجاه تقديم 
دفوع شكلية قبل الوصول للخطة »ب«، اي طلبات رد جديدة 
او دعــاوى جديدة، وفيام كان البيطار قد التقى صباحا اهايل 
موقوفــني مبلف انفجار املرفا طالبــوه بالبت بطلبات تخلية 

ســبيل املوقوفني، ونقلوا عنه انه سيدرسها قريبا، كام تلقى 
مراجعات من قبل وكالء اهايل ضحايا املرفأ ووكالء الضحايا 
غري اللبنانيني، فاالنظار تتوجه اىل الخطوات والقرارات املقبلة 
التي سيسطرها البيطار، السيام ان املواجهة بينه وبني املدعى 
عليهم ستستعر من جديد، وما امامه اال ايام قليلة سيتسفيد 
من كل لحظــة منها لحني التمكن من اصــدار القرار الظني، 

والذي لن يكون توقيته بعيدا كام يتصور البعض.
وباالنتظار، فاالكيد ان املتــضر الوحيد هم اهايل ضحايا 
انفجار الرابع من آب ومعهم كل شــخص آمــن ان الوصول 
للحقيقــة والعدالة ال يزال ممكنا ولو مــرة واحدة يف تاريخ 

لبنان

ــاء ــ ــق ــن ال ــاع الـــحـــكـــومـــة... وتـــتـــطـــّلـــب فـــصـــل الـــســـيـــاســـة عــ ــمـ ــتـ ــى اجـ ــ ــراء تـــحـــتـــا الـ ــفـ ــسـ ــودة الـ ــ ــ ع
ــوار  ــح ال دون  مـــن  تــحــصــل  لـــن  طبيعتها  الـــى  الــعــالقــات  ــودة  ــ وعـ ــد..  ــي ــجــل ال ــرت  ــس ك ــرون  ــاكـ مـ وســـاطـــة 

دوليل بشعالين

ينتظر البعض أن تُبدي الســعودية والكويــت والبحرين 
واإلمارات ُحســن نياتها من إعادة العالقات اىل طبيعتها بعد 
مبادرة الرئيس الفرنــيس إميانويل ماكرون األخرية من دول 
الخليج التي شكّلت الضامنة لكّل منها، وذلك عن طريق عودة 
ســفرائها اىل لبنان وســفرائه إليها. فالتبادل الديبلومايس 
يؤكّد عــىل بداية حلحلة األزمة بعد اســتقالة وزير اإلعالم 
جورج قرداحــي بناء عىل طلب ماكــرون، وإن كان ال يعني 
بالضورة عودة العالقات اىل ســابق عهدها. فهل ســيعود 
سفري السعودية وســفراء الدول الخليجية األخرى قريباً اىل 
لبنان كخطوة تيل خطوة قرداحي؟ أم أّن التبادل الديبلومايس 
يحتــاج أيضاً اىل تلبية الرشوط الســعودية املتعلّقة بإنجاز 

اإلصالحات ووقف عمليات التهريب من لبنان؟
مصادر سياســية عليمة أكّدت أّن الســعودية مل تتوّقف 
عند اســتقالة قرداحي منذ البداية، رغــم أنّها طالبت بها إثر 
ترصيحاته، بــل تخطّتها للتحّد عن مكمــن الخلل املتعلّق 
بتنامي دور حزب اللــه الذي جعلها »تُجازي« لبنان من خالل 
اتخاذها قرار مقاطعته ديبلوماســياً وتجاريــاً ودفع الدول 
الخليجية األخرى اىل حذو حذوها. ولهذا ال تتوّقع أن ييل هذه 
االستقالة عودة قريبة للســفري البخاري اىل لبنان وسفراء 

بقية الدول الخليجية. 
ت الجليد القائم   وترى املصادر أّن اســتقالة قرداحي كــ
بني لبنان والسعودية، والدليل اتصال الرئيس الفرنيس وويل 
، غري أّن عودة  العهد السعودي برئيس الحكومة نجيب ميقا
التبادل الديبلومايس والواردات اللبنانية اىل السعودية تتطلّب 
حواراً متواصالً بني لبنان ودول الخليج من أجل إعادة وصل ما 
انقطع تدريجاً، خصوصاً بعد أن أبدى محمد بن سلامن مرونة 
تجاه ميقا وبعد أن كانت السعودية قد أبدت تشّدداً وقساوة 

مع محاوالت الديبلوماسية اللبنانية نزع فتيل األزمة املفتعلة 

عىل خلفية ترصيحات قرداحي...

فمن دون الحوار، ستبقى األمور معلّقة، وستبقى محاولة 

ماكــرون من دون أي فائــدة أو أي خطوة ملموســة، عىل 

ما أوضحت املصادر نفســها، ولهذا فــإّن املطلوب أّوالً عودة 

الحكومة اىل عقد جلساتها الوزارية ليك تتمكّن من استكامل 

الحــوار الذي بدأ مــع لبنان من قبل الســعودية يف حضور 

ماكرون بعد تلبية طلب استقالة قرداحي. وتقول املصادر إّن 

دول الخليج تعترب أّن لبنان أُخذ اىل محوٍر معنّي معاٍد لها، غري 

أّن هــذا األمر ليس صحيحاً ألنّه ليــس عىل عداء أبداً مع دول 

الخليج، وال مع أي دولة أخرى باســتثناء »إرسائيل«، وإاّل ملا 

كان يواصل تصدير الســلع والبضائع اللبنانية اىل السعودية 

ويســتورد منها مواد أخرى 
منذ بدء زعزعة العالقات يف 

العام 2016. 
اىل  املصــادر  وأشــارت 
بــأّن  يعلــم  الجميــع  ّن  أ
كانت  األقتصادية  ألمــور  ا
طبيعــي،  بشــكل  ســري  ت
السياســية  الخالفات  رغم 
الســعودي من  واالمتعاض 
بعض املسائل الداخلية. علامً 
الســابقة،  الحكومات  أنّ  ب
ســعد  الرئيس  حكومة  نذ  م
بـ  التزمت  قــد  لحريــري  ا
وتحييد  بالنفس  النأي  مبدأ  «
وعن  الرصاعات  عــن  بنان  ل
التدّخل يف الشؤون الداخلية 
للــدول األخــرى«، لكيــال 
سواها  أو  السعودية  تهمه  ت
بانحيــازه اىل إيران أو أي دولة أخرى يف املنطقة، غري أّن هذا 
االلتزام مل يُرض الســعودية ما جعلها تختلق األزمات طوال 

السنوات الخمس األخرية.
وعّقبت املصادر انــه ال بّد من أن تبدأ حكومة ميقا فعالً 
ن، ما  بعملية اإلصالح االقتصادي التــي ال تزال تتعرّث حتى ا
مُيّهد الطريق أمام إعادة فتح املسار االقتصادي مع السعودية 

ودول الخليج وعودة السفراء منها وإليها.
أّمــا ربط إعادة العالقات الديبلوماســية واالقتصادية بني 
لبنان والسعودية ودول الخليج، بنفوذ حزب الله يف لبنان أو 
مبسألة سالحه، فهذا يعني، عىل ما أضافت املصادر عينها، أنّه 
عىل هذه الدول اإلنتظار طويالً، أو عىل األقّل التفاهم عىل هذه 

املسألة من خالل التفاوض الســعودي  الخليجي اإليراين 
الجاري حالّياً. فســالح الحزب مل يســتطع العدو اإلرسائييل 
املدعوم من الواليات املتحدة من نزعه أو من القضاء عليه، أو 
حتى من تأليب الشــعب اللبناين ضّد خالل حرب متّوز آب 
ن، وهو مسألة داخلية تحتاج اىل حوار وطني  2006 وحتى ا

ء آخر. ونقا قبل أي 
ويف مــا يتعلّق ببقــاء القايض طارق بيطــار يف منصبه 
كمحّقق عديل يف انفجــار مرفأ بريوت، والــذي عاد ملزاولة 
عمله يف قرص العدل، فتقــول املصادر إنّها ال تزال العقدة أمام 
، يف الوقت الذي ال بّد من أن تعقد  عدم اجتامع حكومة ميقا
الحكومة جلساتها يف أرسع وقت ممكن، ليك يتسّنى لها إنجاز 
اإلصالحات املطلوبة، الن من شأنها تسهيل مهّمتها وحصولها 
عىل القروض واملساعدات من املجموعة الدولية والدول املانحة. 
 ولفتــت املصادر نفســها اىل أّن ماكــرون نصح ميقا 
بضورة فصل السياسة عن القضاء، أي فصل عمل حكومته 
عن التحقيقات القضائية يف انفجــار مرفأ بريوت يف 4 آب 
2020، أكان يقودهــا القايض بيطــار أو اي قاٍض آخر، فمن 
دون هذا الفصل لن تعــود الحكومة اىل االجتامع، ولن يكون 
مبقدورها إنقاذ البــالد من أزماته، وال حتى إجراء االنتخابات 
النيابية يف مواعيدها الدســتورية التي تُشكّل الباب الرئيس 

للتغيري السيايس املنشود.
وترى املصادر أّن اجتامع الحكومــة لن يحصل قبل عيدي 
امليالد ورأس السنة، بحسب املعلومات، كام أّن تحسني العالقات 
بني لبنان والسعودية ودول الخليج، وعودة السفراء والتبادل 
وتجديدها  اللبنانيني  إقامة  إجراءات  وتســهيل  الديبلومايس 
فيها، لن تجد طريقها اىل أرض الواقع رسيعاً. فاألمور ال تزال 
بحاجة اىل »الضامنــات« الداخلية اىل جانب ضامنة الرئيس 
الفرنيس، كام اىل بعض التطمينات عن أّن لبنان لن يتخىّل عن 

الحاضنة العربية، وال سيام الخليجية منها له.

ــغــام:  الــشــمــال خــالــيــة مــن األل الــجــيــ أعــلــن محافظة  قــائــد 
ــان ــن ــب ــة الـــــدفـــــاع عــــن ل ــّمـ ــهـ لــــم نــــتــــوان يــــومــــاً عــــن مـ

ون د الجيش يلق كل  اال يف الب

الجيش  قائــد  برعايــة 
العامد جــوزاف عون، أقام 
لألعامل  اللبنــاين  املركــز 
احتفاال  باأللغــام،  املتعلقة 
يف مدرســة توال الرسمية 
عنوان  تحــت  البــرون   
خالية  الشــامل  »محافظة 
مــن األلغــام ومخلفــات 
إنجــاز  بعــد  الحــروب«، 
األرايض  تنظيــف  مرشوع 
امللوثــة باأللغــام يف قرى 
والذي  املحافظــة،  وبلدات 
بني  والتنسيق  بالتعاون  نفذ 
فوج الهندســة يف الجيش 
لألعامل  اللبنــاين  واملركز 
ومنظمتي  باأللغام  املتعلّقة 
 Humanity and Inclusion
HI وMAG، وبدعــم مــن 
حض  الدمناركية.  الكنيسة 

وج مارتن إيرفيك، ممثلة برنامج  ال االحتفال ســفري 
األمم املتحدة اإلمنا يف لبنان سيلني مويرود، محاف 
الشــامل القايض رمزي نهرا، مديــرة  برنامج منظمة

Humanity and Inclusion HI يف لبنــان ناهد مخلوف، 
إضافــة إىل ممثلني عن ســفارات ومنظــامت دولية 
وقامئقامني ورؤساء بلديات ومخاتري وعدد من فاعليات 

املنطقة. 
وقدم إيجاز عــن املرشوع، الذي تم مبوجبه تنظيف 
 56 6 ماليني مر مربع من األرايض، شــملت  حواىل 
قرية وبلدة شــاملية، واســتغرق ثالثــة عقود من 

العمل. 
ثــم ألقيت كلامت أكــدت »أهمية هــذا املرشوع الذي 
احتاج إىل جهود اســتثنائية وتضحيات كبرية عىل مدى 
سنوات عدة ليخرج إىل النور بإرادة وتصميم القّيمني عليه 
والعاملني فيه وليعيد إىل منطقة الشــامل رونق اخضار 
أراضيها ويبعد عن أهلها شــبح املوت الذي رافق تفاصيل 

يومياتهم لسنوات«.
فيها  أعلن  كلمــة  الجيش  قائــد  ألقى  من جهتــه، 

أن »ذلك  األلغام«، معتربا  الشامل خالية من  »محافظة 
بارقة أمل، وســط واقع سوداوي يعيشــه اللبنانيون 
بها  التي مير  املردية  االقتصاديــة  األوضاع  من جراء 

البلد«. 
ولفت إىل أن »األلغام والذخائر غــري املنفجرة تتحول 
إىل عدو مخف، وتوىل الجيش محاربته ألن معركته ضد 

األلغام توازي مسؤولياته األخرى أهمية«. 
وشــدد عىل أن »الجيش مل يتوان يومــا عن مهمة 
الدفــاع عن لبنان«، الفتا إىل أنــه »رغم حجم املهامت 
امللقاة عــىل عاتقه، فإن قضية األلغــام تبقى أولوية 
بالنســبة إليه«، واصفا »ما نشــهده اليــوم باإلنجاز 
الكبري الــذي نهديه إىل أهلنا يف الشــامل يك ينعموا 
أراضيهم،  استثامر  ويعاودوا  االجتامعي  باالســتقرار 
أمامهم وفرصة تســاهم يف  بادرة جديدة  علها تكون 

أرضهم«.  يف  تثبيتهم 
وعاهد »اللبنانيني أن تستمر معركتنا ضد األلغام حتى 
تحرير آخر شــرب من أرضنا منها، للتخلص من هذا العدو 

املستر املربص بالجميع«. 

العامة  املؤسسات  وإلــغــاء  النفايات  معالجة  اجتماعي  ــرأس  ت
ــن فـــي املــخــيــمــات ــي ــالجــ ــي أوضـــــاع ال ــ ــن ــ ــع الزاري ــحــ مـ مــيــقــاتــي ب
وعـــــــــــــرض الـــــــــتـــــــــطـــــــــّورات مــــــــع وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة

ــاد ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ـــحـ ـــافــ ـــكــ فــــــــي الــــــــيــــــــوم الــــــعــــــاملــــــي ملــ
ــا  ــنـ ــتـ ــمـ يـ ــ عـ يــــحــــبــــ  لــــــن  األلــــــيــــــم  الـــــــواقـــــــع   : ريــــــاشــــــي 
ــة  اهــ ــ ــ ــن ــ ــل قـــــــــّوة دفـــــــع تـــوصـــلـــنـــا الـــــــى دولـــــــــة ال ــ ــك ــ ــش ــ ــن ــ ول

عقد رئيــس مجلس الــوزراء نجيب ميقــا اجتامعا مع 
املفوض العــام لوكالة األمم املتحدة لغو وتشــغيل الالجئني 
الفلســطينني )األونروا( فيليب الزارينــي، بعد ظهر امس، يف 

الحكومي. اي  ال
حض االجتــامع الوفد املرافق  لالزارينــي وضم املدير العام 
الخاصة  املســاعدة  لبنان كالوديو كــوردوين،  للوكالــة يف 
للمفوض العام ناتايل ستانس، واملستشارة القانونية املسؤولة 
عن العالقات الخارجية يف الوكالة ماري شــبيل، يف حضور 
الحســن،  باســل  الفلســطيني  اللبناين  الحوار  لجنة  رئيس 
وتناول البحث أوضاع الالجئني يف املخيامت الفلســطينية يف 
لبنــان وارتداد األزمات االقتصادية والصحية واملعيشــية التي 

مير بها لبنان عىل أوضاعهم.
الخارجيــة عبدالله بوحيب  هذا واســتقبل ميقا وزيــر 

التطورات. وعرض معه 
عىل صعيد آخر،ترأس ميقا اجتامع اللجنة الوزارية املكلفة 
التي ضمت:  الصلبة  املنزليــة  النفايات  متابعة ملف معالجــة 
وزيرة الدولة لشــؤون التنمية اإلدارية السفرية نجال عساكر، 
وزيــر الصناعة جورج بوشــكيان، وزير الداخليــة والبلديات 
القايض بسام مولوي، وزير البيئة نارص ياسني، وزير الزراعة 

الحاج حســن، رئيــس مجلس اإلمناء واإلعــامر نبيل  عباس 
، املدير العام لرئاســة الجمهورية أنطوان شقري واألمني  الج

القايض محمود مكية.  الوزراء  العام لرئاسة مجلس 
وترأس ميقا لجنة إلغاء املؤسســات العامة التي شــارك 
ين  فيها كل من: عســاكر، رئيســة مجلس الخدمة املدنية ن

أنطوان شقري ومكية.  ، مشمو

صدر عن وزيرة الدولة لشــؤون التنمية االدارية نجال ريا 

:«ملناســبة حلول اليوم العاملي ملكافحة الفساد، تؤكد  البيان ا

ريا بصفتها رئيســة للجنة الفنية املعاونــة للجنة الوزارية 

برئاســة رئيس الحكومة املكلفة تنفيذ االســراتيجية الوطنية 

ملكافحة الفساد عىل استمرار السعي من قبل كافة إدارات وسلطات 

الدولة اللبنانية للمســاهمة يف مكافحة الفساد والوقاية منه ال 

سيام عرب التشــديد عىل تنفيذ كافة بنود االسراتيجية الوطنية 

ملكافحة الفساد كام وااللتزام بكافة موجبات لبنان الدولية وفق 

اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد.

 ان الواقع األليم الذي مير به لبنان عىل كافة الصعد، املعيشية 

واملالية واالدارية، لن يحبط عزميتنا بل سيكون حافزا لنا جميعا 

بالتعاون والتكاتف بني االدارات الرســمية وهيئات املجتمع املدين 

واملواطنني لنشــكل جميعا قوة دفع توصلنا بجهود مراكمة اىل 

دولة النزاهة املرجوة«.

اري قب ال س يق 
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األمــيــركــي بــالــقــرار  يــصــطــدم  الــكــهــربــاء  لتأمين  ميقاتي  ســعــي 

ــع ــائ ــ ــت ال ــ ــوق ــ ــن ال ــ ــاوف م ــ ــخ ــ ال جـــلـــســـات لـــلـــحـــكـــومـــة... وم

محمد علو

الوزارية  اللقاءات  تستمر 
التي يعقدها رئيس الحكومة 
اي  نجيب ميقــا يف ال
لتكــون بديالً عــن مجلس 
فالظروف  مجتمعاً،  الوزراء 
مل تتأّمــن النعقاده بعد، وال 
يرغب ميقا بتمرير الوقت 
دون جدوى، بحسب مصادر 
مقربــة منه، النــه مل يأت 
للتفــرج عىل الواقع الصعب 
الذي مير بــه البلد بل حض 

ليعمل، وهو سيستمر بذلك.
املنطلق، ترشح  من هــذا 
وأهداف  أســباب  املصــادر 
التي  الوزاريــة  اللقــاءات 
اي،  يعقدها ميقا يف ال

اي،  وآخرها اللقاء الذي حصل أمس برئاسته يف ال
وضّم وزير املالية يوســف الخليــل، وزير الطاقة 
وامليــاه وليد فياض، حاكم مــرصف لبنان رياض 
ســالمة واملدير العام ملؤسسة كهرباء لبنان كامل 
حايك، مشــرية اىل أن ميقا يضع الكهرباء عىل 
رأس االولويات التي يعمل عليها، ويتوقع أن يحصد 

نتائج إيجابية مطلع العام املقبل.
وتكشــف املصادر أن وزارة الطاقة واملياه نجحت 
بعقد اتفاقات اولية مع أكرث من دولة لتزويد لبنان 
بالغاز أويل، مثل مرص ومؤخراً قطر، ولديها اتفاق 
مع األردن لتزويد لبنان بالكهرباء، مشــرية اىل أن 
تفاصيــل هذه اإلتفاقات كلهــا أصبحت مكتملة، 

وعمليات صيانة الشــبكة السورية لتصبح جاهزة 
للنقــل من األردن اىل لبنان شــارفت عىل نهايتها، 
ويُفرض أن تنتهي هذا الشهر، وبالتايل تصبح كل 

االمور جاهزة لبدء تنفيذ املرشوع.
لكن كل هذا قــد ال يكفي بحال مل تعط الواليات 
املتحدة األمريكية الضوء األخض الرســمي إلعفاء 
مــرشوع نقل الغــاز والكهرباء عرب ســوريا من 
مفاعيــل »قانون قيرص«، كــون الدول املعنية، أي 
مرص واألردن، ليســت بوارد تخطّي هذه املوافقة، 
وبالتايل ترى املصادر املقربة من ميقا أن الجانب 
اللبناين يتواصل مع السفرية االمريكية يف بريوت 
دورو شــّيا ألجل اإلرساع بهذه املوافقة مع بداية 
العــام ، حيث ســتكون كل األمــور جاهزة لزيادة 

التغذية الكهربائية يف لبنان 
بحدود 8 ساعات إضافية عرب 
معميل دير عامر والزهراين. 
وتعترب املصادر أن االمريكيني 
مدعوين اىل تطبيق ما كانت 
شــيا قد أكدته عــن أّن نقل 
الغاز من مرص اىل لبنان عرب 
األردن وســوريا غري خاضع 
قيرص«  »قانــون  لعقوبات 

األمرييك.
كذلك يسعى وزير الطاقة 
اللبناين اىل إجراء محادثات 
خالل  فرنســا  يف  بنــاءة 
زيارتــه القريبــة لها، مع 
رشكــة »توتــال« بالتحديد 
التي قد ترغب بدخول قطاع 
عمالً  لبنان،  يف  الكهربــاء 
باسراتيجية فرنسا، وتُشري 
املصادر إىل أن فياض أبلغ رئيس الجمهورية ميشال 
عون بربنامج زيارته اىل فرنسا، حيث سمع تاكيداً 
من رئيس الجمهورية بضورة الوصول اىل نتائج 
إيجابية مع »توتال« عىل صعيد النفط والغاز كام 
الكهربــاء، خاصة أن الرشكة مرتبطة بعقود عمل 

يف لبنان.
يعــاين قطاع الكهرباء يف لبنــان، واليوم تكاد 
التغذية تنحرص مبــا يؤمنه الفيول العراقي فقط، 
بسبب عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان عىل رشاء 
الفيول املخصــص إلنتاج الكهرباء، وبالتايل هناك 
حاجة ماســة لتنفيذ االتفاقات مع مرص واألردن 

بأرسع وقت ممكن، فهل تسمح أمريكا؟

فادي عيد

ال يخفــي مــن يلتقــي 
نجيب  الحكومــة  رئيــس 
، قلقه من صعوبة  ميقــا
معالجة امللفات السياســية 
خضــم  يف  واإلقتصاديــة 
« الســيايس القائم  »الكبا
حاليــاً، وتكّتمــه حول كل 
مــا يتعلّق باإلســتحقاقات 
الدســتورية وعــىل صعيد 
، إذ يؤكد أنه  امللــف القضا
ال يتدخــل يف عمل القضاء 
الجارية حول  التحقيقات  أو 
تفجري املرفأ، إمنا لديه ارتياح 
ملا أنجــزه الرئيس الفرنيس 
خالل  ماكــرون،  إميانويل 

جولته الخليجية، والتي تعترب يف غاية األهمية يف 
هذه املرحلة، عىل أمل أن تكون األيام املقبلة محطة 
ملزيد مــن الخطوات واإلجراءات يف حال ســارت 
األمور بشكلها الطبيعي، ومل يحد ما يعيد الوضع 
إىل املربّع األول، يف ظل ما يحيط بالبلد من خالفات 
وانقســامات، وربطاً باألجواء اإلقليمية الضبابية، 
ة محطات تفاوضية يرّقبها لبنان كونها  بحيث 
خر بوضعــه الداخيل ويعّول  مّتصلة بشــكل أو ب
عليها، إذا كان نصيبها النجاح، بأن ترتّد إيجاباً عىل 

الساحة الداخلية.
وعىل خط مواٍز، تشري معلومات مصادر سياسية 
مطلعــة، إىل أن هناك قلقاً مــن أن تكون املعارك 
اإلنتخابية املقبلة، وتحديداً اإلســتحقاق الرئايس، 
محطــة ومنّصة إللهــاء اللبنانيني، حيث انطلقت 
خر معركة اإلنتخابات الرئاسية عىل  بشــكل أو ب
ضوء مواقف البعض من الزعامء السياسيني الذين 

يحاولون قطع الطريق عىل خيارات سياسية أخرى، 
لجهة ما يســعون إليه من متديد أو تأجيل، وبحيث 
تاريخياً فإن هذه املعركة تُفتح باكراً ألكرث من هدف 
ســيايس، فكيف الحال يف هذه املرحلة املصريية، 
حيث هناك تصفية حســابات سياسية بدأت تربز 
من خالل املواقــف والبيانات، وعرب أكرث من ملف 

سيايس وأمني وقضا ومايل؟
وحّذرت املصادر نفســها، مــن أن كل ذلك يهّدد 
هذه اإلســتحقاقات يف خضم الــرصاع الدائر يف 
لبنــان واملنطقة، ومبعنى أوضــح تعترب أن لبنان 
يعيش وقتاً ضائعاً يف السياسة واألمن واإلقتصاد، 
خر عىل »كوع« املعارك السياســية،  وكل ينتظر ا
والتي ستكون من خالل اإلستحقاقات الدستورية 
ن، مل تتوّضح بعد  املقبلة، ولهذه الغايــة وحتى ا
 ، معامل التحالفــات اإلنتخابية بشــكلها النها
وكذلك عىل صعيد املرشــحني يف هذه الدائرة وتلك، 

نظــراً ألن رؤســاء الكتــل 
والقيادات  واألحزاب  النيابية 
ل ما  السياســية يرّقبون م
سيحصل يف فيينا واملنطقة 
بشكل عام، لحسم خياراتهم، 
وتحديداً يف ظل سؤال كبري 
يطرحه أكرث من مســؤول، 
هل هنــاك انتخابات نيابية 
أم متديد أو تأجيل؟ والجواب 
ال ينحرص فقط مبا سيصدر 
عن املجلس الدســتوري، بل 
ة أجواء ومعطيات داخلية 
تأثرياتها  لهــا  وخارجيــة 
عىل صعيد هذا اإلســتحقاق 
وسواه من امللفات املطروحة 

عىل بساط البحث.
وأخرياً، وإزاء هذه األجواء، 
فإن الواضح حتى اليوم، وفق 
املعلومات، اســتمرار عدم انعقاد جلســات مجلس 
الــوزراء، وهــذا ما أف به أكرث مــن وزير نظراً 
 ، للتعقيدات والصعوبــات املرتبطة بامللف القضا
وبأمور أخرى تصّعب من عودة التئام جلسات مجلس 
الوزراء، ومــن هنا، يالح بأن رئيس الحكومة بدأ 
يتكّيف مع هذا الواقع ويعقد لقاءات وزارية مصّغرة، 
إضافــة إىل مواكبة ومتابعــة كل أعامل مجلس 
الوزراء، وبالتواصل مع رئييس الجمهورية واملجلس 
النيــايب ميشــال عون ونبيه بــري، إىل حني زوال 
األســباب التي تحول دون عقد الجلسات الحكومية 
وأقلّه ما بعد األعياد، ربطاً بعطلة عيدي امليالد ورأس 
السنة، خصوصاً وأن عدداً ال يستهان به من الوزراء 
والنواب والسياسيني سيقضون إجازات العيد خارج 
البالد، تزامناً مع الســبب األسايس واملتمثل بإيجاد 
، وعىل خلفيته يتحّدد مصري  مخرج للملف القضا

جلسات الحكومة.

طرابلسي عــدنــان  مــع  بح  سليم 
ــة واالجــتــمــاعــيــة ــي ــن األوضــــــاع االم

رابل ن  د قب  س سلي 

اســتقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم يف مكتبه يف 
وزارة الدفــاع النائب عدنان طرابليس، وتم البحث يف األوضاع 
العامة يف البالد ال سيام الوضع األمني وجهود الجيش اللبناين 
وما آلت إليه األزمة االقتصادية االجتامعية املعيشية ونتائجها 
عىل صعيد األمن االجتامعي واالســتقرار العام، بحسب بيان 

مكتب النائب طرابليس.
 وتم التأكيد عىل »أهمية تجاوز الخالفات السياسية الضيقة 
لتحقيــق املصلحة العامة وإخــراج لبنان من محنته الخانقة 

بالتعاون مع أشقائه العرب واملجتمع الدويل«.

ــودة  ــع ــري يــريــد ال ــري ــح ــو : ال عــل
و قرار املشاركة باالنتخابات غير محسوم

كشــف نائب رئيس تيار »املستقبل النائب السابق مصطفى 
علو يف حديث اذاعي،« أّن »رئيس الحكومة الســابق سعد 
الحريــري يريد العودة إىل لبنــان«، مرقباً جديداً بعد العارش 
من الجاري«، مضيفا »القرار باملشــاركة يف االنتخابات غري 

محسوم وتيار املستقبل لديه ُمرّشحون نظريون«.
وأكد علــو أن »هناك مندرجات عديدة بيد الحكومة عىل 
غرار اإلصالحــات املالية«، مضيفا »هناك إرادة عربية لحرص 
الســالح بيد الدولة، ولكن ذلك يتطلب أواًل إرادة لدى املسؤولني 

املحليني ألن القرار يف إيران«.

ر:  خ بــرئــاســة  بعلب  فــي  األمـــن  مجلس  اجــتــمــاع 
األمن  على  الحفا  سبيل  في  جّبارة  جهوداً  نبذل 

ام  ي اال

تــرأس محاف بعلبك الهرمل بشــري خض 
اجتامعــا يف مكتبه يف بعلبــك عىل خلفية 
االشتباكات التي تحصل يف املدينة وكان آخرها 
االشــتباك الذي حصل بني عشــري آل جعفر 
وزعير يف الرشاونة، وضم االجتامع كبار ضباط 
الوحدات العسكرية واالجهزة االمنية يف املنطقة 

وقضاة خض.
وأوضح خض أنــه »تطرقنا للحاد األمني 
الذي حصل ال سيام موضوع الكهرباء الذي ادى 
، طبعا حصلت اعتداءات عىل  اىل هــذه االحدا
مؤسسة كهرباء، بسبب غياب كيل للتيار الكرث 
من ثالثة أيام عن بعض األحياء واملناطق القريبة 
من املحطة بينام ينعم غريها من األحياء بكهرباء 
24/24، وتم البحث يف معالجة املوضوع ووقف 
اي اعتداء عىل محطــات الكهرباء، إضافة إىل 
معالجة موضوع تسعرية مولدات االشراك التي 
ال ترحم الناس بالتســعرية، وطلبنا من االجهزة 
األمنية مؤازرة البلديات بركيب العدادات والعمل 
ق املواطن، مع  وفق آلية مناســبة كيال يُــ
عــدم األرضار بأصحاب املولدات والعمل بعدالة 

التسعرية«.
وتطرق خض ملســألة االعتداء عىل األمالك 
العامة وور البناء التي طالت ممتلكات عامة، 
وطالــب االجهزة األمنية مبعالجــة هذا امللف 

وبتحرك القضاء.
وتناول مجلس األمن الفرعي بحث موضوع 
الصيــد الربي والخرق الحاصــل باالعتداء عىل 
البيئة والطبيعة والطيور املمنوع صيدها وطلبنا 

االجهزة األمنية للقيام مبا يلزم.
ولفت اىل أنــه طلب موعدا من وزير الطاقة 
رميون غجر منذ شهر »ومل احصل عىل املوعد، 
وهناك 50 يف املئة من إنتاج الكهرباء يف منطقة 
بعلبك الهرمل يذهب للمخيامت ومؤجري األرض 
التي تقوم عليها هذه املخيامت الذين يتقاضون 
األموال بدل الكهرباء من النازحني الســوريني، 
واملحافظة ارسلت لوزير الطاقة احاطة وكتاب 
معلومات للمعالجة وخصوصــا ان هناك آبارا 
خاصة غري رشعية عىل أعامق تفوق الـ500 مر 
تحرم الناس من التيار، وتحسني الكهرباء من احد 

األمور املطلوب معالجتها مع وزير الطاقة«.

ــاوز املــحــنــة  ــجـ ــى تـ ــادر عــل ــ ــان قـ ــن ــب : ل ــ ــلـ ــل الـ ــ ف
استقبل العالمة السيد عيل فضل الله وفدا 
من ثانوية البشائر يف بعلبك برئاسة مديرتها 
الحاجة اعتدال الجامل، التي وضعته يف أجواء 
أنشطة املدرسة ومشاركاتها املحلية والدولية 
والجوائــز التي حصلت عليهــا، إضافة إىل 
التحديات الصحية واالقتصادية التي تعرض 

العام الدرايس.
 وبعد عرض فيلم عن أهم أنشــطة الثانوية 
عىل مختلف الصعد، قدر فضل الله »اإلنجازات 
التي تحققت بفعــل جهود العاملني يف هذه 
املؤسســة وتضحياتهم وسعيهم لجعل هذا 
الــرصح عالمة فارقة يف املجــال التعليمي 
والربوي ليس يف منطقة البقاع فحسب بل 
عىل مســتوى لبنان«، مضيفا »عندما أنشئت 
هذه املؤسســات مل يكن الهــدف املادي هو 
الغايــة من قيامها، بل كانت رســالتها بناء 
اإلنســان وصقل شــخصيته وتعزيزها عىل 
قيــم الخري واملحبة والصــدق، وتقديم الدين 
بطريقة عقالنية حضاريــة، بحيث يواكب 
العرص مع الحفــا عىل الثوابت ويصل إىل 
كل االفاق بعيدا من االنغالق، وقد اســتطاعت 
هذه املؤسسات أن تنجح يف هذه الرسالة وأن 
تحاف عىل صدقيتها وثقة الناس بها وتصل 

إىل املراتب العليا يف مجايل التعليم والربية«.
وتابع »مسؤوليتكم الوطنية أن تبنوا جيال 
رساليا واعيا يؤمن مبد الجسور والتواصل، ال 
جيال يكون صدى للواقع الســيىء واملهرىء 
الذي يعيشه الوطن، جيال متفوقا يف دراسته 
متســلحا باألخالق واإلنســانية. ومهمتكم 
ليست ســهلة يف ظل من يعمل عىل تشويه 
الحقائق ورضب القيــم واملباد التي تحكم 
مجتمعاتنــا، ولكــن رهاننا عليكــم بأنكم 
ستنجحون يف مهمتكم وتكونون قادرين عىل 
تحمل هذه املسؤولية«، الفتا إىل أن »مشكلتنا 
يف هــذا الوطن إننــا دوما نفتش عن النقاط 
الخالفية ونن القواســم املشركة، وبهذه 
العقلية االلغائية والتدمريية ال نســتطيع أن 
نبنــي وطنا فلكل فريق الحق يف أن يعرب عن 
رأيه وقناعاته وهواجسه، رشط عدم استفزاز 

خر أو النيل منه«. ا
وختــم »ما ميــر فيه لبنان ليــس نهاية 
املطاف لدينا القدرة عىل مواجهة هذه األزمة 
واالنتصار عليهــا، عندما يقتنع الجميع بأن 
لبنان يسعهم جميعا وعندما تنترص مصلحة 
الوطن وإنسانه عىل مصلحة الذات والرهانات 

الخاطئة«.

ــحــكــومــة ــس ال ــيـ ــع رئـ ــ ــت األوضــــــــاع م ــحــ ــا ب ــّيـ شـ
ونـــــــائـــــــب رئــــــيــــــس املـــــجـــــلـــــس الـــشـــيـــعـــي

زارت ســفرية الواليــات 
دورو  املتحدة األمريكيــة 
شــيا، رئيس مجلس الوزراء 
اي،   نجيــب ميقا يف ال
حيث تناول اللقاء البحث يف 

األوضاع العامة يف لبنان.
االمريكية  السفرية  وكانت 
التقت قبل ظهر أمس يرافقها 
امللحق السيايس يف السفارة 
ايثــان لينــش واملســؤول 
، نائب  السيايس فادي حاف
رئيــس املجلس اإلســالمي 
العالمة  األعــىل  الشــيعي 

الشيخ عيل الخطيب.
وقدمــت شــيا للخطيب 

التعازي بوفاة االمام الشيخ عبد االمري قبالن، 
 وجرى استعراض لالوضاع العامة يف لبنان.

 واكــد الخطيــب »رضورة تفعيل الحوار بني 
اللبنانيني لحل االزمات االقتصادية واملعيشية 
التــي تلقي بتبعات كبرية عــىل اللبنانيني«. 

وشدد عىل »رضورة ان يتم تقديم املساعدات 
اىل مؤسســات الدولــة اللبنانية لتصل اىل 
مســتحقيها، وال تســتخدم يف االستحقاق 
االنتخــايب الذي نعتربه فرصة امام اللبنانيني 
للتعبري عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق 

االستقرار السيايس للوطن«.

ي ور ال كية  ة اال الس

ــتوردي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن نقابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توضيـ
االدويـــــــــــــــة واصحـــــــــــــــاب املســـــــــــــــتودعات

... رّد على الرّد

جاءنا مــن نقابة مســتوردي األدوية 
 : وأصحــاب املســتودعات التوضيح ا
نــرشت صحيفــة الديــار يف تاريــخ 7 
كانــون األول، 2021 مقاال بعنوان »أزمة 
الصحة بخدمة  الدواء ُمســتمرّة... وزارة 
. وقــد ورد يف مــ املقال  الــرشكات«
اّدعاءات غري صحيحة ومعلومات مغلوطة 

تتناول الرشكات املستوردة لألدوية. 
 أواًل: ودحضا ملــا قيل أن الرشكات »ال 
تشري إال األدوية غري املدعومة ألنها أكرث 
، يهّم الّنقابــة أن توضح أّن معظم  ربًحا
األدوية التي يتم استريادها حالًيا هي أدوية 
مدعومة. ويعلم الجميع يف لبنان أّن الطّلب 
عــىل األدوية غري املدعومــة قد انخفض 
بأكرث من 50%، بســبب االرتفاع الكبري يف 
أســعارها. وبالتايل انخفض استرياد هذه 

األدوية ُحكام بنفس النسبة.  
 ثانًيــا: ورّدا عل القول بــأّن »اللجنة 
الفنية تعطي أهمية لألدوية ذات العالمة 
الجنيســية  لألدوية  وليــس  التجاريــة 
(generic(«، توضــح النقابــة أن حوايل 
75% من األدوية املســّجلة حاليا يف لبنان، 
والتي يبلغ عددها أكرث من 5000 دواء، هي 
أدوية جنيســية. عالوًة عىل ذلك، تستورد 
معظم الرشكات األدوية الجنيسية، السيام 
الرشكات األعضاء يف نقابتنا، حيث أّن أكرث 
من 80% منها تســتورد أدوية جنيســية 
حرًصا. باإلضافــة إىل ذلك، من املعلوم أّن 

اللجنــة الفنيــة يف وزارة الصحة العامة 
تعطي األولويــة لألدوية املصنعة محلًيا. 
بنــاء عليه، تأ معظــم ملفات األدوية 
املستوردة إىل لبنان، أكانت جنيسية أو ذات 
عالمة تجارية، يف املرتبة الثانية يف سلم 

األولويات بعد األدوية الوطنية. 
 ثالًثا: انكّبت وزارة الصحة العامة منذ 
شــهر أيلول املنــرصم وال تزال، عىل تأمني 
أدويــة األمراض املســتعصية وباألخص 
طانية منها. وباتت الشــحنات تصل  ال
إىل لبنــان بطريقة دوريــة. وبالرغم من 
أن الوضــع العام مل يعد إىل ســابق عهده 
الطبيعي كام كان قبل األزمة، إال أن النقابة 
طانية  تؤكد أن عددا كبريا من األدوية ال
أصبح متوفرا يف الســوق الذي يتّم تزويده 
بانتظام. كام وضعــت الوزارة مؤّخرا مع 
مرصف لبنان آلية جديدة الســترياد أدوية 
األمــراض املزمنة من خــالل رفع الدعم 
جزئًيا عنها، وســوف يتم استريادها خالل 
األسابيع القليلة املقبلة. وإّن التأخر الحايل 
يف تزويد السوق مرّد الوقت املطلوب للبدء 
لية الحديدة، ألن الرشكات  بالعمــل بهذه ا
تنتظر املوافقات املسبقة للمبارشة بالعمل، 
ومــن ثم االتصال بالــرشكات يف الخارج 
لتصنيعها وشــحنها إىل لبنــان. عندها، 
األدوية بشــكل دوري وشهري،  ستتوفر 
كام هو حال أدوية األمراض املســتعصية 

الراهن.

، كاتب مقال »ازمة  الزميــل محمد علو
الــدواء مســتمرة... وزارة الصحة بخدمة 
الــرشكات«، رّد عىل رّد نقابة مســتوردي 
االدوية واصحاب املستودعات: كم كنا نتمنى 
لو أن نقابة مستوردي االدوية تسارع لتأمني 
األدوية املفقودة من األسواق والتي تسببت 
بوفــاة أجّنة داخل أرحام أمهاتهن، باعراف 
األطباء أنفسهم، كام سارعت للرد عىل املقال.

بالبداية هناك مجموعة من الحقائق التي ال 
يختلف عليها أحد، والتي تتحمل وزارة الصحة 
مسؤوليتها، والرشكات املستوردة التي تنفرد أو 
 »SYNAGIS« تحتكر حّق رشاء األدوية، كلقاح
عىل سبيل املثال الذي تحدثنا عنه يف مقالنا، 
والذي مل تؤمنه الرشكة املســتوردة له، والتي 
نتحف عن ذكر اسمها حالياً، وهي التي تعلم 
نفسها جيداً بعد حجم االتصاالت الذي تلقته 
منذ أيام بشــأن هذا الدواء لطفل مريض يف 

مستشفى املقاصد يف بريوت.
اما بشأن أدوية الجنرييك ونسبة استعاملها 
يف لبنان، فنحيلكم اىل ترصيح نقيب الصيادلة 
السابق غســان األمني يف 15 نيسان 2019، 
ويف مناسبات كثرية عديدة، والذي يقول فيه: 
»اما يف لبنان فهناك 80 يف املئة من استعامل 
االدوية املســتوردة )Brand( و20 باملئة من 
يــك«، وهذا الترصيح تكرر عىل  ادوية الج
لســان وزراء صحة أيضاً، علامً أننا يف لبنان 
ندفع الفاتــورة الدوائية االكرب يف املنطقة 

بسبب غالء أدوية الرباند التي نستعملها.
كام نلفت نظركم عىل سبيل املثال ال الحرص، 
اىل ما ورد  يف تقرير صادر عن مرصد األزمة 

يف الجامعة األمريكية يف 2 حزيران 2021:...« 
وبحسب التقرير، يشكل اإلنفاق عىل األدوية 
الحصة األكرب من مجمل اإلنفاق عىل الصحة 
ـ 44 يف املئة من املجموع، وهذه  والتي تقدر ب
النســبة هي من األعىل يف العامل. ويعود ذلك 
إىل اعتامد لبنان عىل استرياد الدواء من الخارج 
بنسبة 81 يف املئة من احتياجاته الدوائية جلها 

من األسامء التجارية«...
إذا ليست املسألة بالئحة االدوية املسجلة 
يف وزارة الصحة، لدى اللجنة الفنية املسؤولة 
عن التسجيل والتي متّيز بني ملف دواء وآخر، 
وبني رشكة وأخرى، حيث أمامها اليوم ملفات 
لتســجيل أدوية جنرييك رخيصة مل يُبت بها 
رغم تقدميهــا منذ أكرث من عامني، وال بعدد 
األدوية املسجلة والتي يتجاوز عددها 5000 
، بينــام يدخل لبنان أكرث من 3000 بقليل، بل 
يك، وال  هي مبن يحتكر اســترياد أدوية الج

يسوق لها، وال يبيعها.
أما عن آلية االسترياد، فهنا ال بأس أن نذكر أن 
مرصف لبنان يتعامل مع الرشكات املستوردة 
بطريقة غري متساوية، ونقابة املستوردين 
تعلم جيداً بأن بعض الرشكات تحّصل فواتريها 
خالل شهرين وثالثة، وغريها يحتاج اىل سنة 
وسنتني وأكرث لتحصيل فواتريه، وبالتايل من 
املعيب أن تضــع وزارة الصحة حياة املرىض 
يف منتصــف الرصاع بني الرشكات واملرصف 

املركزي. 
للحديث تتمة.  

محمد علو



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الخميس 9 كانون األول 2021

ضيـــــــــــــــاع انتخابـــــــــــــــي لـــــــــــــــد مجموعـــــــــــــــات التغييـــــــــــــــر والســـــــــــــــلطة ... تطييراالنتخابـــــــــــــــات »يتقـــــــــــــــّدم«؟
ــات ــح ــي ــرش ــا ...واربـــــــــــاك تـــحـــالـــفـــات وت ــه ــات ــن ــي ــاك يّـــــت«  م ــم »تـــــ ــ اب ل األحــــــــ

ابتسام شديد

تراجع عدد  املغربني املســّجلني  إلنتخابــات العام 2022 
من 244،442  اىل 230 ألف مغرب، بســبب عملية التنقيح 
لفصــل املتوفني واملحكومني، وعدم اكتــامل امللفات املقدمة 
ء  اىل الســفارات اللبنانية يف الخارج، هذا الرقم مؤرش ل
ما مؤكد، فاقبال املغربني عىل التسجيل، سّجل رقام متقدما 
بثالثة أضعاف تقريبا عن انتخابات عام  2018، ويعكس بالحد 
األد رغبة اللبنانيني يف االغراب وحامسهم للمشاركة يف 

االستحقاق ألهداف معينة.
العدد املسّجل كام يقول الناشطون يف »ثورة  17 ترشين« 
يأ نتيجة تضافر عوامل عديدة، حيث ركزت قوى املعارضة  
يف األشــهر األخرية جزءا من عملها  لتشجيع  املغربني عىل 
التســجيل، خصوصا الفئة التي غادرت لبنان يف الســنتني 
األخريتــني العتقاد  ان جــزءا من اقراع املغربني ســيكون 
انتقاميا من الطبقة السياســية التي ساهمت يف دفعهم اىل 

الهجرة.
جداول توزع املغربني يف دول االنتشــار يعطي فكرة عن 
حامسة دوائر معينة النتخاب االغراب وتوجهات التصويت، 
اذ يطغى عدد املسّجلني املسيحيني عىل املسلمني، فيام يتساوى 
املغربون السنة والشيعة املسّجلون لالنتخابات،  اما املفارقة 
البارزة فتتمثل بإقبال  البريوتيني واملسّجلني عىل لوائح اغراب 

جبل لبنان، مقابل تراجع العدد  يف البقاع والجنوب.
وصل عدد  املســّجلني اىل 36766 يف بريوت و13911 يف 
وان، مقابل 2509  امل و 13491 يف بعبــدا و7290 يف ك
يف حاصبيا و663 يف الهرمل ، النسب »معرّبة« عن توجهات 

وحامسة لدى الناخب املسيحي بدرجة أوىل.
األرقام وطوائف املغربني تتحد عن نفســها،  فتصويت 
230 ألف  مغرب ســيؤدي اىل فارق أسايس يف االنتخابات، 

ويخلق حالة توازن مع صوت املقيمني يف لبنان.
عام 2018 اقرع نصف املســّجلني تقريبا يف الخارج، ومن 
املتوقــع يف االنتخابات املقبلة ان  يصــّوت 80 يف املئة من 
املســّجلني تأثراً بالحالة السياسية بعد 17 ترشين  واالنهيار  
االقتصادي، مام يعني ان  تصويت املغربني مســألة حيوية  
ميكنهــا ان تؤثــر يف املقاييــس، وان كان مفعولها القوي 

سيكون يف الدوائر املسيحية.
فهل يشــكل االغراب خوفا حقيقيا عىل أحزاب السلطة؟ 
يؤكد ســيايس مخضم يف االنتخابات ان التهويل بالصوت 
االغــرايب واملجتمع املــدين ليس بالــضورة مجديا،  وقد 
ثبت ان نصف املســّجلني فقط اقرعوا يف انتخابات 2018 ، 
وبالتــايل ال يجب الذهــاب بعيدا يف األوهــام االنتخابية، 
ويكفي الركون اىل فشــل املجموعات املعارضة يف تحقيق 
خروقات يف انتخابات األطباء والصيادلة واملحامني بســبب 
االنقسامات وتشتت أصواتها، حيث قد يتكرر السيناريو يف 

النيابية. االنتخابات 
باملقابل، فان تطيري االنتخابــات قائم بقوة ومطروح يف 
استنادا  املخضم،  الســيايس  يضيف  السياسية،  الصالونات 
اىل عوامل كثرية، فليس مســتبعدا ان تدخل البالد يف مدارات 
أمنية خطرة، فالبلد مكشــوف عىل كل االحتامالت، كام ان ال 
أحد يضمن اال يحد انتشار مخيف لكورونا يشل الحركة، وقد 
يكون ســببا يف عدم توجه املوظفني اىل اقالم االقراع  ربطا 
باالنهيار وعدم توافر العوامل اللوجستية  الجراء االنتخابات  

يف غياب الكهرباء و«اإلنرنت«.
عوامل كثرية قد تدخل عىل خط إلغاء  االنتخابات، بحســب 
املصدر، فهناك أوال  نتيجــة الطعن املقدم من قبل تكتل لبنان 
القوي الــذي، ان تم قبوله،  يحد من تأثريات القوى االغرابية 
ويحرص انتخاب املغربني بستة نواب، عدا ذلك فان كل القوى 
مل تحســم وضعيتها، ف »تيار املســتقبل« مردد ويف حالة 
ضياع، ورئيس الحزب التقدمي االشــرايك مرتبك سياســيا 
وانتخابيــا، والتيار الوطني الحر مهــدد مبقاعده يف عمقه 
املسيحي يف جبل لبنان والشامل وأرقام االحصاءات ال تصب 
الثنا الشيعي يتنظر إشارات فيينا ومنهمك  ملصلحته، فيام 
مبشــاكل الداخل وان كان ال يتأثر باالنتخابــات داخل بيئته 

املحصنة.
ويؤكد رئيس حزب ســيايس كبري ان هنــاك حالة ضياع 
كبرية  لدى الجميع، فال املاكينات االنتخابية املفرض ان تعمل 
عادة قبل شــهور من موعد االنتخابات »زيّتت« ، وال أحد من 
القوى واألحزاب صا او حســم تحالفاته، فعن أي انتخابات 

تتحدثون؟

قاضي يحكم بما يمكن أن يكون أكبر 
حج احتياطي ضّد مصرف لبناني

 بتاريخ 30-11-2021 وبناء عىل طلب حجز احتياطي 
مقدم من أحد املودعني صدر قرار عن رئيس دائرة التنفيذ 
يف بريوت القاضية مريانا عناين بإلقاء الحجز االحتياطي 
عىل أكرث من مئة عقار عائدة ملرصف فرنسبنك كام عىل 
األسهم والحصص وعىل انصبة األرباح العائدة للمرصف 
املذكور يف الرشكات املشار اليها يف طلب وكيل املستدعي 
مكتب عامل ورشكاه للمحاماة وذلــك تأميناً لدين طالب 

الحجز مبا يفوق عن الخمسني مليون دوالر أمرييك.
 يعترب هذا القرار من أكــرب عمليات الحجز االحتياطي 
عىل عقارات وأســهم املصارف والرشكات اململوكة منها 
مبا يشــري إىل تحــول جوهري يف االجتهــاد القضا 
لصالــح املودعني والحفا عىل أرصدتهم وحســاباتهم 
املرصفية ويفيد بوجود توجه لدى القضاء بإلزام املصارف 
بإعادة كافة اإليداعات املرصفية العائدة ملودعني ســواء 

كانوا مقيمني أو غري مقيمني.

ــر« و »الـــقـــوات« ــحـ ــي الـ ــن ــوط ــن » ال ــي ــة املــســيــحــيــة املــنــقــســمــة ب ــاح ــس ــحــو ال ــة انــتــخــابــيــة تــتــجــ ن ســخــون
ــاوة تــشــتــّد فــي زحــلــة ــحــم ــدا... وال ــب ــع ــرة ب ــ ــي دائ ــورة« الـــى الــتــحــالــ مــع مــعــارضــيــن ف ـ ــ مجموعة مــن »الـ

صونيا رزق

لطاملا كانت الساحة املســيحية محطة بارزة لالنتخابات 
النيابية، التي تحوي الســخونة واملعارك يف عدد من املناطق 
اللبنانية، خصوصاً تلك التي تّضم منارصين للحزبني االقوى 
مســيحياً، أي » التيار الوطني الحــر« و »القوات اللبنانية »، 
اما باقي االحزاب املســيحية فتبقى ضمن مساحة انتخابية 
صغرية، ال ميكن وضعها ضمن الخط املنافس، الّن »التيار« و 
» القوات«  جرفا تلك االحزاب يف طريقهام، بحيث باتا ميثالن 

الساحة املسيحية بإمتياز. 
اىل ذلك، وضمــن جولة يف كواليس وخبايــا االنتخابات 
النيابية املرتقبة، تبــدو االجواء هادئة حتى اليوم لدى بعض 
االحزاب، حيث ال منافســة تذكر، بل إعادة أسامء اىل ساحة 
النجمة، عىل الرغم من توق الشــعب اللبناين لوصول وجوه 
جديدة، يطمح اليها بسبب تعطّشــه للتغيري، فيام يبدو ذلك 
التغيري بعيداً لدى البعض، فبيئة الثنا الشيعي ال تهدف اىل 
تغيري نوابها، إال بإســتثناء القليل منهم، كذلك االمر بالنسبة 
للبيئة الدرزية، فأكرثية االســامء عائدة، وإن مل يكن النائب 
نفســه، فإبنه ســيّحل مكانه، مام يعني ان املشهد النيايب 

الدرزي لن يتغرّي كثرياً، بل مستمر حتى إشعار آخر.
عىل الخط الســنّي،  فقد يبدو االمر غريبــاً جداً، اذا بقيت 
املعلومات الواردة من االمــارات تتكّرر وفق مقولة » ال عودة 
قريبة للرئيس ســعد الحريري«، وذلك بســبب االزمات التي 
يتخّبط بها، يف حني اّن مصادر »تيار املســتقبل« تشــري كل 

فرة اىل إمكانية عودته خالل 10 ايــام، ومن ثم تزيد العدد 

حتى وصــل اىل إمكانية عودته مطلع العــام املقبل، وصوالً 

اىل شهر شــباط، االمر الذي يطرح تساؤالت حول الالعودة، 

وإقفال البيت السيايس للحريري، وعندها قد تنطوي صفحة 

سياســية يك تفتح اخرى، عىل خط املعارضة السّنية لرئيس 

»تيار املستقبل«، بحيث تشهد الساحة السّنية منذ فرة عودة 

فجائية لرؤســاء احزاب وتيارات مغمــورة باتت يف غياهب 

عديدة،  سنوات  منذ  النسيان 
لكــن اليوم عــادت لتبحث 
عــن دور يف ظل مــا يرّدد 
عن  الحريــري  غيــاب  عن 
االنتخابــات، فيام عىل خط 
منارصيــه فهنالــك رفض 
لقــراره بالتخيل عن خوض 
املعركة االنتخابية، ويؤكدون 
الحلول  يستطيع  احد  ال  بأن 

مكانه كزعيم سنّي .
وسط هذه املشاهد التي ال 
املنتظر  التغيري  بشائر  تحمل 
اللبنانيني،  من قبل اكرثيــة 
تبقى الســاحة املســيحية 
وحدهــا ملكــة عىل عر 
االنتخابات، لذا تتحّض بقوة 
لخوضها، لكــن لغاية اليوم 
ويلجأ  الصمت،  يلتزم  فالكل 
اىل االستطالعات واالتصاالت الهاتفية لجس نبض الناخبني، 
إضافة اىل االحصاءات الدورية، وافيد بأّن الجوالت االنتخابية 
عىل القرى والبلدات قد بدأت، يف ظل ســخونة سياسية يف 
طريقهــا اىل الظهور، وافيد وفقاً ملصادر سياســية متابعة 
للملف االنتخايب، بأّن معظم تلك االحــزاب تريّث عن إعالن 
أسامء مرشحيها، واســس التحالف مع االفرقاء  السياسيني، 

وتلفت اىل اّن رؤســاء االحزاب املسيحية » ينتظرون بعضهم 
عــىل الكــوع االنتخايب«، يف ظل الحســابات السياســية 

واالستطالعات القامئة، التي ال يبرّش بعضها بالخري«. 
وتشــري املصادر اىل اّن آخر االحصاءات اشارت اىل تقّدم 
»القوات« يف بعــض الدوائر، مقابل تراجــع التيار الوطني 
الحر، وبالعكس يف دوائر اخرى، فيام تشهد مناطق محّددة 
يف العاصمة تقدماً بســيطاً ملجموعة مــن »الثورة«، التي 
تتحّض للتحالف مع مجموعة  »التيــار  الخط التاريخي« 
، وهو يّضم بعض مؤســيس » التيار« الذين باتوا يف الخط 
املعارض له، عىل ان يشــمل تحالفهم ايضــاً حزب »الكتلة 
الوطنية«  يف دائرة بعبــدا ، وفق ما لفتت املصادر املذكورة. 
مع إشــارتها اىل اّن » التيار الوطني الحر« يحتل اليوم املركز 
االول يف إجراء االحصاءات وبشكل دوري، بعد تديّن شعبيته 
يف االوساط املسيحية، االمر الذي دفع برئيسه النائب جربان 
باسيل، اىل دراسة متأنية جداً لكل خطوة يقوم بها يف إطار 
التحالفات، وإختيار االســامء التي من شأنها تحقيق الفوز، 
بهدف الحفا عىل اكرب عدد ممكــن من كتلته يف املجلس 

النيايب.
ولفتت املصادر اىل اّن دائرة بريوت االوىل ستشهد سخونة 
بني الحزبني، كذلك االمر بالنســبة اىل عروس البقاع زحلة، 
التي تتحّض ألرشس املعارك االنتخابية وهي بدأت قبل غريها، 
من خالل رسم صورة التحالفات بطريقة خفية قبل اشهر من 
االستحقاق املنتظر، وهي تُطبخ عىل نار هادئة، يف انتظار ان 

تتحّول اىل حامية يف االشهر املقبلة.

أرســـــالن: أزمـــــة لبنـــــان بالنظـــــام وليســـــت بالعهـــــد 
ـــــات فـــــي االنتخابـــــات وال نعتبـــــر أن هنـــــاك مقاي

الدميقراطي  »الحزب  رئيس  لفت 
اللبناين«النائــب  طالل أرســالن ، 
إىل »أننا نحــن نعترب أن األزمة يف 
العام  منذ  دامئــاً  نكرر  وكام  لبنان 
2009 هــي أزمة نظــام، وبالتايل 
أو  أزمــة عهد  فإن األزمة ليســت 
أشــخاص، ومن دون تغيري جذري 
للنظــام الســيايس يف لبنــان ال 
إىل  آخر«، مشــريًا  تغيري  بأي  نأمل 
تكتل  إجتامعات  يخــص  »فيام  أنه 
ء تغري  »لبنان القــوي«، ما من 
الشخ  األمر، وحضوري  يف هذا 
يعود للوقت املتاح بحســب املواعيد 
فيــام  الشــخصية،  واإللتزامــات 
حضور أعضــاء  كتلة ضامنة الجبل  
النواب يف إجتامعــات التكتل فهي 

دامئة«.
إىل  صحايف،  حديث  يف  وأشــار 
»اننــا مل ننته بعد مــن التباحث يف 
ما  األمور  وكل  التحالفات،  مســألة 
إجتامعات  هنــاك  الدرس،  قيد  زالت 
دورية مــع الحلفاء مــن أجل البت 
مرشــح  أي  نســم  ومل  االمر،  بهذا 
بالطبع ســيكون  اللحظة إمنا  حتى 
لنا مرشــحني يف الدوائر اإلنتخابية 
التي لنا التواجد والتمثيل فيها كحزب 

دميقراطي لبناين«.
ورًدا عىل ســؤال حــول مقايضة 
عىل مقعد عالية مــع رئيس  الحزب 
التقدمي االشــرايك   وليد جنبالط، 
أوضح أرســالن، أن »يف اإلنتخابات 
ال نعترب أن هناك مقايضات وأي كالم 
يصدر يف اإلعالم، هو كالم غري دقيق 

حتى اللحظة«.

وذكر أن »الوضع الدرزي بشــكل 
عىل  متفقون  ونحــن  جّيــد،  عام 
تحصــني الوضع الــدرزي الداخيل 
والجبل يف ظــل األوضاع الصعبة، 
حف  يبقى  اليــوم  األهم  وبالتايل 
والوقت  األهيل  والســلم  اإلستقرار 
هــو للوقــوف إىل جانــب الناس 
وهمومهــم ومشــاكلهم ومتابعة 
أمورهــم اليوميــة، وكل األمــور 
األخــرى تبقى تفاصيــل صغرية«، 
تكون  أن  نتمنى  »أننــا  عىل  مؤكدا 
الســابق   اإلعالم  وزيــر  خطــوة 

جورج قرداحــي ، وموقفه الوطني 
العليا،  لبنان  لحة  ملص باإلســتقالة 
نكرر،  الســابق  يف  دعونــا  وكام 
التقدير  كل  لها  نكن  التي  السعودية 
الشقيقة  العربية  ول  والد واإلحرام 
النظر يف  العريب إلعــادة  والخليج 
لبنان وهو وطن  بإتجــاه  القرارات 
عريب يكــن كل اإلحرام لكل الدول 

واألشقاء العرب«.
واعتــرب، رًدا عىل ســؤال حول 
خوفــه مــن وقوع فــوىض يف 
يف  وارد  أمر  »الفــوىض  أن  البلد، 
كل لحظة يف ظــل هذه الظروف، 
يف  واملايل  اإلقتصــادي  الوضــع 
لبنان يتجه نحو األســوأ واملطلوب 
إيجــاد حلــول جذريــة للحد من 
تعود  أن  نأمل  الحاصــل،  اإلنهيار 
جلســاتها  عقــد  إىل  الحكومــة 
وقرارات  إصالحية  قرارات  وإتخاذ 
وتعالج  اإلنهيار  من  تحد  مصريية 
اإلقتصادية  واألزمــات  املشــاكل 

واملالية«.

ــر ــطـ ــخـ الـــــحـــــلـــــبـــــي: مـــــــــــــــدارس طــــــرابــــــلــــــس بـ

إجتمع وزير الربية والتعليم العايل عباس 
الحلبي مع وفد موسع من مديري الثانويات 
واملدارس الرســمية يف طرابلس يف حضور 
املدير العام للربيــة فادي يرق، مدير التعليم 
الثانوي خالد فايد ومديرة اإلرشاد والتوجيه 
هيلدا الخــوري. واطلع منهــم عىل الوضع 
الذي  الربوي واألمني واإلجتامعي والصحي 
تعاين منه املدينة، وينعكس سلبا عىل أجواء 
الثانويات واملدارس الرســمية يف طرابلس، 
وآخر هــذه التأثريات الســلبية ما تعرض له 
الذي  الرســمية  رصاف  جورج  ثانوية  مدير 
الضبات عىل  آثار  زالت  اإلجتامع وما  حض 
بالســالمة معربا عن  الوزير  وجهه. وهنأه 
الحرص عىل أمنه وسالمته وعىل إرساء جو 
الهدوء واإلســتقرار يف الثانويات واملدارس، 
وإبعاد الربية عن الرصاعات والتدخالت من 

أي جهة كانت.
وعرب الحلبي عن حرصه الشــديد عىل أمن 
العام الدرايس واســتقراره وسالمة الطالب 
واألســاتذة واملديرين خصوصا يف طرابلس، 

وكلف اإلدارة انتــداب اختصاصني يف الدعم 
النفــيس  واإلجتامعــي بإرشاف اإلرشــاد 

والتوجيه.
كام كشف عن أنه تواصل مع رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخلية لتوفــري منا آمن 
خلية  وتشكيل  محيطها،  ويف  املدارس  داخل 
أزمة من املسؤولني يف الوزارة تعالج الوضع 
املؤسســات  يحمي  مام  والروي،  بالحكمة 
الربوية من اي انحراف يف الســلوك لدى أي 

تلميذ أو معلم أو إداري.
وأشار »إىل ان املدرسة الرسمية والقامئني 
عليهــا يف خطر نتيجة ترصفــات ليس لها 
عالقة بالربية،  مؤكدا للمجتمعني أن كل ما 
يؤمن ســالمتهم وكرامتهم يعتربه جزءا من 
سالمته وكرامته، ودعاهم إىل الوعي واتخاذ 
القرارات الحاسمة بحكمة وهدوء وبدعم منه 
ومن اإلدارة يف الــوزارة«، الفتا »إىل اجتامع 
قريب سوف يعقد يف مدينة طرابلس ملتابعة 
وتأمني   ، الحــاد ذيول  وإنهــاء  اإلجراءات 

استقرار املؤسسات«.

رابل ية يف  وي واملدار الرس دير ال ن  لب ووفد  ال

ــار نـــّوهـــت  ــ ــخـ ــ ــي الـ ــ ــالب ف ــ ــط ــ ــي ال ــ ــال ــ أه
الف  الـــعـــشـــرة  ــويـــل  تـــحـ ـــون  ــانـ ــ ق ــرار  ــ قـ ــ ــ بـ

عقدت جمعية أهايل الطالب اللبنانيني يف الخارج، إجتامعا بحثت فيه 
مقررات الجلسة العامة ملجلس النواب ال سيام قرار الدوالر الطالبي.

 بعد اإلجتامع، أذاع رئيس الجمعية سامي حمية بيانا باسم املجتمعني، 
وقال: »الجهود التي بذلتها الجمعية تكللت بالنجاح يف إســتثامر قانون 
جديد يســمح بتحويل عرشة آالف دوالر أمرييك لــكل طالب يدرس يف 
الخارج عىل ســعر 1515 لرية لبنانية وبالتعاون مع الكتل النيابية متت 
املوافقــة عىل إضافة بند جــزا يلزم املصــارف بالتحويل تحت طائلة 

السجن من ثالثة أشهر لثال سنوات يف حال متنعت عن ذلك«.
رة إجتامعات ولقاءات عدة، عقدتها  أضاف«أن هذا اإلنجاز الكبري جاء 
الجمعية مع الكتل النيابية واملسؤولني يف الدولة ونخص بالذكر اإلجتامع 
البناء مع رئيســة لجنة الربية النيابية السيدة بهية الحريري التي تبنت 
وجهة نظرنا وحملتهــا إىل الربملان وأعتربتها قضيــة تربوية ووطنية 
وإنسانية. وكان اإلقراح أن يشــمل كل الطالب املسجلني يف الجامعات 
يف الخارج ولكل السنوات ولكن اللجان النيابية إرتأت التعديل وأقرته بأن 
يشمل الطالب املســجلني عن العام الدرايس 2020 - 2021  وبذلك نكون 
قد إنتهينا من ســامرسة بعض املصارف كام نأمل مــن فخامة الرئيس 
اإلرساع بتوقيعه وإصداره مبرســوم لنرشه يف الجريدة الرسمية حفاظا 
عىل الســنة الدراسية الجديدة ليتسنى للكثريين ممن تسجلوا ومل يدفعوا 

أقساطهم تدبري أمورهم يف الجامعات والسكن«.
وختم »تتعهد الجمعية لكل األهايل واللبنانيني بأنها مل تردد يف إتخاذ 

كل التدابري الالزمة لحامية مستقبل أبنائنا الطالب يف الخارج«.

تعميم صورة مفقود 
لقوى  العاّمة  املديريّة  عممت 

األمن الّداخيل ، بناًء عىل إشــارة  

املفقود  صورة  القضاءاملختص، 

مواليد  من  ليوي،  الع حسن  عبيد 

عام 1990، سوري، والذي خرج 

الكائــن يف محلّة  من منزلــه 

بتاريخ 12-6-  ،« »مفرق  منيارة 

2021 اىل جهٍة مجهولة ومل يعد 

حتى تاريخه.



اصــدر الكاتب غازي 
تحــت  شــعيا كتاباً 
عنــوان«: »مــن اجــل 
وطــن متامســك حزب 
يتناول  الوطــن«،  لبنان 
هــذا الكتاب أبرز أهداف 
حزب لبنان الوطن، وهي 
اعتبار لبنان وطنا نهائيا، 
ســيدا،  دميوقراطيــا، 
حراً، مســتقالً يحتضن 
ويضمن  أبنائــه  جميع 
حقوقهــم، االنتامء اىل 
األوىل.  بالدرجة  الوطن 
هي دعــوة للبنانيني اىل 
التخيّل عــن انتامءاتهم 
العشــائرية  الطائفية 

التــي دمرتهــم ودمرت لبنان، وعــدم الدخول يف أو حال 
السياســة اللبنانية الطائفية والغرق فيها. ودعا الكاتب 

اىل بناء مراكز أبحا علمية يف املجاالت كافة وغريها.

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
الخميس 9 كانون األول 2021

زاوية ثقافية

»حـــــكـــــم واحـــــــكـــــــام ســهــلــة 
ــال« ــ ــج ــ املــــــنــــــال فــــــي كــــــل م

ــاســ ــم ــت »مـــــن أجـــــل وطـــــن م
الـــــوطـــــن«  ــان  ــ ــن ــ ــب ــ ل ب   حـــــــ

اصــدر الكاتــب غازي 
شــعيا كتابا تحت عنوان: 
»حكم واحكام سهلة املنال 
وتضمن  مجــال«  كل  يف 

مجموعة حكم منها:
 احذروا ايها الحكام اذا 
طرق الجــوع االبواب فان 

القيم متوت...
 حافظوا عىل وطنكم. 
شــعب بال وطن، شــعب 

مرشد...
 يك تنجح يف حياتك، 
استخدم محبتك بقوة مهام 

كانت الظروف، ال قوتك...

1 تشرين كانت طفرة وانطفأت صفية انطون سعادة لـ »الديار«: 
لبنان فقد دوره املحوري الذي بني الكيان ونظام السياسي الجل

زياد العسل 

يعيش لبنان ازمات كربى تعصف به عىل شتى الصعد، وسط 
تدين املســتوى االجتامعي واالقتصادي الذي جاء مرافقا مع 
أزمات سياســية ومخططات للمنطقة ومــن ضمنها لبنان، 
والــذي يعتقد كثري من املراقبني واملتابعني لألزمة اللبنانية انه 
فقد دوره املحوري يف هذه البقعة من العامل، مع عوائق كربى 
تحول دون إزدهاره، لعل ابرزها طبيعة النظام السيايس العقيم 

الوالد لالزمات فيه.
الدكتورة صفية انطون ســعادة اكدت لـ »الديار« أن الكيان 
اللبناين يف وضع صعب جدا، وال يحســد عليه، وأهم األسباب 
هــو أن دور لبنان كصلــة وصل بني النفط وبــني الغرب قد 
انتهى، وهذا الدور الذي ســاهم يف ازدهار لبنان، نظرا لغياب 
اإلنتاج والصناعة والزراعة، وليس هناك ســوى اهتامم باملال 
النفطي كيف ســيصل إىل الغرب، وقد قــرروا أن يكون لبنان 
هو الواســطة لكفاءة شبابه ومســتوى التعليم والرثاء يف 
اللغات، بوجود املسيحيني واخراع لبنان يف عام 1920 كدولة 
للمسيحيني، وكصلة وصل تسّهل عىل العبور، ومنطقة عازلة 
بني العامل اإلســالمي و«إرسائيل«، وكل هذه األدوار انتهت يف 
الحرب األهلية عام 1975، بعد أن دخلت املقاومة الفلسطينية 
وغرّيت اللعبة برمتها، فاضحينا يف موقع املواجهة وليس يف 
موقع الهدنة مع »إرسائيل« والحياد، كام يقول الراعي وسواه 
اليوم، وكل هذه املقوالت التي نفذها رؤساء الجمهورية، كون 

املســيحيني كانوا املسيطرين يف ذلك الوقت، وكان هناك ست 
نواب مســيحيني مقابل 5 مسلمني، وكان لرئيس الجمهورية 
القدرة عىل حل املجلس النيايب، فكل هذه العوامل كانت تسمح 

أن يلعب لبنان دورا مواليا للغرب وان ينفذ مصالحه. 
وفيام يتعلق بأزمة النظام، ترى ســعادة  أن اساس اخراع 
لبنان هو لتغليب فئة عىل فئة أخرى، ومنذ اليوم األول قســم 
بشكل طائفي، وبالتايل قد لعب الغرب أدواراً، وهذا الدور انتفى 
مع نهاية الحرب األهلية بعد التوازن بني املسيحيني واملسلمني، 
وفيام بعد اهتم الغرب باملسلمني اكرث، ألن الجالس عىل برميل 
النفط هو الشــيخ وليس الخــوري، مثلام نرى اليوم ماكرون 
يلهث وراء الســعودية للغايات نفســها، فكل هذا نفى الدور 
الطائفي املسيحي هنا. واكدت ان هذا النظام السيايس الحايل 
انتهــى دون ان يكون هناك من يدفنه، ومل نجد النظام البديل 
عنه لجهة الدولة املدنية وإلغاء الطائفية السياســية، والكل 
يســتثمر يف ذلك يف االنتخابات النيابية ، فاملسلم يقول نحن 
مع إلغاء الطائفية السياســية، واملسيحي يقول انه مع إلغاء 

األحوال الشخصية الطائفية، وبالتايل النتيجة عىل حالها. 
وعــام حد يف 17 ترشين، ترى الدكتورة صفية ســعادة 
أن 17 ترشيــن كانت طفرة وانطفــأت، وقد كانت مهمة يف 
محاوالت شــق منها إلغاء الطائفية، وشــق آخر لعب اللعبة 
الطائفية نفسها، ومل تبق عىل قيد الحياة بل أضحت مشغولة 
باالنتخابــات والتمويل الخارجي، أو ثورة شــعبية لها أهداف 

مشركة وواضحة. 
تؤكد ابنة مؤسســة الحزب الســوري القومي االجتامعي 

ة دور كان يجب عىل القوميني االجتامعيني  أنطون سعادة، أن 
أن يلعبــوه ومل يلعبوه، هو عدم االنخراط يف النظام الطائفي، 
ألنهم ســيدفعون قوانني وضغوطات ومســارات هذا النظام، 
والحــزب مل ينزل كحزب علامين ال طائفي، بل الذي يذهب إىل 
الحزب، يذهب كمســلم او مسيحي، ويطلب مساندة طائفته، 
لذلك فالحزب كان يجب أن يذهب ملشاريع علامنية حتى تذهب 

الناس وفق هذه الرؤية للحزب.
تنهي صفية انطون ســعادة مخاطبة الشــباب اللبناين: 
أن النظام الســيايس الطائفي انتهى، وعليهم أن يســتنبطوا 
نظاما جديدا يتام مع الدولة القومية الحديثة، وهذا يعود 
للرغبــة الجدية يف الذهاب يف هذا االتجاه كأفراد قبل الطبقة 
السياسية، باالنطالق من املدرسة، وهذا ال مصلحة لحكام البلد 

به كون معظمهم أمراء حرب.

ـــــــــــــــ أفرادهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــان وســـــــــــــــوريا... وتوقي ـــــــــــــــن لبن ـــــــــــــــب األشـــــــــــــــخا بي ـــــــــــــــي تهري ـــــــــــــــ شـــــــــــــــبكة تنشـــــــــــــــ ف تفكي
أعلنــت املديرية العامــة لقوى األمن الداخيل  شــعبة 
العالقــات العامــة يف بال لها انه: يف إطــار املتابعة التي 
تقوم بها شــعبة املعلومات يف قوى االمن الداخيل ملكافحة 
عمليات تهريب األشــخاص، توافرت معلومات للشعبة حول 
نشاط شبكة لتهريب األشخاص بني لبنان وسوريا عرب معابر 

التهريب غري الرشعية يف منطقة وادي خالد.
 عــىل أثر ذلــك، بارشت القطعات املختصة يف الشــعبة 
إجراءاتها امليدانية واالستعالمية لكشف هوية املشتبه فيهم، 
وبنتيجة االســتقصاءات والتحريــات املكثفة توصلت هذه 
الشــعبة اىل تحديد هوية املتورطني بهذه العمليات، وهم كل 
مــن: م. س. )مواليد عام 1985، لبناين(، م. م. )مواليد عام 

. )مواليد عام 2001، سوري(. 2001، لبناين(، ب. 
 اعطيت األوامر، لدوريات الشعبة للعمل عىل تحديد امكان 
 2021 12 وجودهم ومراقبتهم متهيدا لتوقيفهم. بتاريخ 3
وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، متكنت دوريات الشــعبة 
مــن تنفيذ عملية نوعيــة ومتزامنة نتج منها توقيف االول 
والثالث يف محلة الجديدة عىل م ســيارة نوع هيونداي، 
والثاين يف محلة الدورة عىل م فان لنقل الركاب وبرفقته 
رجل و6 نســاء وأطفال، جميعهم من التابعية السورية تم 

توقيفهم.
 بتفتيشــهم تم ضبط مسدس حريب، و4 هواتف خلوية، 
ومبالغ مالية بالعمالت اللبنانية والسورية والدوالر األمرييك 

ودفاتر حســابات مالية. كام تم ضبط سيارة الهيونداي والـ 
»فان«.

بالتحقيق معهم، اعرفوا بانهم ينشطون بعمليات تهريب 
الســوريني اىل األرايض اللبنانيــة او العكــس منذ حواىل 
الســنة تقريبا، حيث يتم نقلهم إىل الحدود عرب املعابر عىل 
م دراجات آلية أو ســيارات أجرة، ومــن ثم ايصالهم اىل 
منطقــة وادي خالــد، ليصار بعدها إىل نقلهم عىل م فان 
آخــر إىل محلة الدورة او الكوال مقابل مبلغ مايل يراوح بني 

2 ل. ل. للشخص الواحد.  000 1 و000 000 000
 أجري املقت القانوين يف حقهم وأودعوا مع املضبوطات 

املرجع املختص بناء عىل إشارة القضاء.

الكبوشيين  الشهيدين  األبوين  تطويب  عن  عالن  ا
يران ح  4 في  صال  وتوما  ملكي  عويس  ليونار 

يف ر ال  امل

أعلن يف املركــز الكاثولييك لإلعالم، عن 
تطويــب االبوين الشــهيدين ليونار عويس 
ملــيك وتوما صالح، وهام من بعبدات ومن 
االخوة الكبوشــّيني يف 4 حزيران 2022 يف 
ديــر الصليب  جل الديب، يف حضور ممثل 
قداســة الحرب األعظم رئيس مجمع دعاوى 

سيمرارو. مارشيلو  الكاردينال  القديسني 
وأشــار رئيس اللجنة األسقفية لوسائل 
العنداري،  نبيــل  انطوان  املطــران  اإلعالم 
خالل املؤمتر الصحايف، إىل أنه »ســيعلن 
السفري البابوي الوثيقة الحربية حول موعد 
اإلحتفال بالتطويب، ويليه املطران ســيزار 
بالكالم عــن أهّمية حــد التطويب عىل 
مستوى الكنيســة وبالتحديد عىل مستوى 
كنيســة لبنان. أما األب مغامس فيقّدم لنا 
نبذة عن حياة األبوين الشــهيدين، ويضعنا 
األب النفيــيل يف أجواء برنامج اإلحتفاالت 

املناسبة.« بهذه 
وتال السفري البابوي يف لبنان املونسنيور 
جوزف ســبيري، الرســالة الحربيّة حول 
موعد اإلحتفــال بالتطويب جاء فيها: »من 
حارضة الفاتيــكان، 1 حزيران 2021 رقم: 
534 حــضة األب الجليــل »كارلو«،  266

أحرُص عىل إبالغكــم أن الحرب األعظم أقّر 
بــأّن االحتفــال بتطويــب »ليونار مليك« 
و«تومــا جرجــي صالح«، الّشــهيدين من 
رهبنة اإلخوة األصاغر الكّبوشــّيني سيقام 
بتاريخ 4 حزيران 2022 يف بريوت، وسيمّثل 
الكاردينال مارشيلو سيمرارو، رئيس مجمع 
دعاوى القّديســني. أود أيضا أن أبلغكم بأنّه 
قــد تم إعالم، النائب الرســويّل لالتني يف 
لبنان املطران سيزار إسيان إىل ما سبق وأنه 
تــم تكليفه أيضاً االتصــال مبجمع دعاوى 
الدعوى«. بهذه  االحتفال  لتنظيم  القّديسني 

من جهته، شــكر األب عبده أبو كسم، الله 
عىل »الرهبنة الكبوشــية وعىل رسالتها يف 
رة هذه الرسالة أن تعطي اليوم  هذا الرشق و
طوباويني حتامً قديسني. ورسالة الكنيسة يف 
هذا الرشق املحبة حتى اإلستشهاد«، مضيفا 
»يطــل علينا يف مصاعب حياتنا اليومية يف 
لبنــان نور من أنوار طفل املغارة، وبالرغم من 
حالة اليأس التي يعيشــها اللبنانيون، يكلمنا 
الــرب اليوم كالعادة بلغة الرجاء، قائالً لنا »ال 
تخافوا ال تخافــوا أنا معكم، لن أترككم، ولن 
أترك لبنان، أرض القداســة ومنبت القديسني 

ووطن املؤمنني«.

ــوم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرا تقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي صبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عصابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توقيـ
بخطـــــــــــــــ األشـــــــــــــــخا بغيـــــــــــــــة ســـــــــــــــرقتهم 

أعلنــت املديريــة العامة 
لقوى االمن الداخيل ـ شعبة 
العالقات العامة، يف بال لها 
 ،2021 11 29 »بتاريخ  انه: 
ورد اتصــال هاتفي إىل غرفة 
عمليات قيادة رسية الضاحية 
يف وحــدة الدرك اإلقليمي من 
املدعــو: ف. د. )مواليــد عام 
1977، ســوري الجنســّية( 
مفــاده وجود نّية لدى بعض 

األشــخاص لخطفه من محلة صربا، من أجل 
رسقته.

 نتيجة االســتقصاءات والتحريات التي قام 
بها عنارص فصيلة ب حســن، جرى التوصل 
اىل تحديد مكان وجود املشتبه فيهم وتوقيفهم 
يف محلة صربا، وهم السوريون: ر. ز. )مواليد 
عــام 1998(، ز. د. )مواليــد عــام 1992(،ع. 

ع. )مواليد عــام 1997(، ح. 
 . أ. )مواليــد عــام 1993(، 
،)1999 عــام  )مواليــد   م. 
 كام تبــني ان األول والثانية 
والثالــث يشــكلون عصابة 

خطف ورسقة. 
 بالتحقيــق معهم من قبل 
اعرفوا  الفصيلــة،  عنارص 
باقدامهم عــىل: » التخطيط 
الســتدراج املدعي الختطافــه بغية رسقته«، 
»اختطاف واحتجاز مواطن آخر وزوجته سابقاً 

قة أيًضا«. بهدف ال
 وبالتــوازي، اوقفت دوريــة من الفصيلة 
متورطني بالعمليــة، وهام: د. ع. )مواليد عام 
 1963، سوري(، ر. م. )مواليد عام 1969، لبناين(.
أودع املوقوفــون القضــاء املختص بناء عىل 

اشارته«.

ــة  ــطــاعــات الــتــجــاريّ ــق ــمــاع بــيــن األبــيــض وال اجــت
والتلقي  الــوقــائــّيــة  جـــــراءات  ا عــلــى  وتــشــديــد 

     تــرأس وزير الصحة العامة 
ايا  فراس األبيض إجتامعا يف ال
الحكوميــة ضــم ممثلــني عن 
التجارية  والقطاعات  الجمعيات 
تحسًبا لفرة األعياد املقبلة وعدم 
تكرار التجارب املرة التي شهدتها 
هــذه الفرة من العام املايض مع 

التف الواسع للوباء.
 وشــدد األبيض عىل رضورة 
من«،  اإللتزام مببدأ »التســوق ا
الفتــا إىل »رضورة اتباع العاملني 
يف هــذا القطاع إجراءات وقائية 
مشددة، من خالل الحصول عىل 

اللقــاح أو حيازتهم خــالل دوام عملهم عىل 
اين وأربعني  فحوصPCR   ال تتعدى نتيجتها 

ساعة«.
واكــد اهمية تحفيز املؤسســات التجارية 
ملوظفيها كافة عىل الحصول عىل اللقاح، مبديا 

يع تلقيح الجميع. جهوزية الوزارة لت

وأبدى الحارضون تجاوبهم مؤكدين »تبني 

من« وتم االتفاق عىل »إطالق  مبدأ »التسوق ا

حمــالت توعية دعائية تســلط الضوء عىل 

التشدد بتطبيق اإلجراءات الوقائية ».

ام االبي ي اال

بهّية الحريري التقت سفيرة الدانمارك 

ود ور الس ركية ب ة الدا قبلة الس س ية  ب

زارت ســفرية الدامنارك يف لبنان وســوريا واألردن مرييت 
جــول مدينة صيدا، تلبية لدعــوة النائبة بهية الحريري، التي 
اســتقبلتها يف مجدليون، بحضور رئيس بلدية صيدا املهندس 
محمد السعودي وعضوي املكتب السيايس ل«تيار املستقبل« 
نارص حمــود واملديرة التنفيذية ملؤسســة الحريري للتنمية 
البرشية املستدامة روبينا أبو زينب، وعقد اجتامع مطول تناول 

األوضاع العامة يف لبنان ومواضيع ذات اهتامم مشرك . 
 واطلعت جول، خالل اللقاء من الحريري والســعودي، عىل 
الوضع يف مدينة صيدا ومخيامتها يف ظل األزمات االقتصادية 

واالجتامعية املتفاقمة. 
 وقدم فريق عمل »مؤسســة الحريري« إىل جول عرضا عن 
مشــاريع املؤسسة وبرامجها وأنشطتها يف مختلف مجاالت 

التنمية البرشية. 
 كــام اســتمعت إىل رشح حول عمل خليــة إدارة مخاطر 
الكــوار واألزمات يف اتحاد بلديات صيدا الزهراين وما قامت 

به يف مواجهة كورونا واألزمات الحياتية. 
 من جهتها، عرضت جول عددا من الربامج واملشاريع التي متولها 

بالدها يف لبنان، وكان بحث يف سبل ومجاالت التعاون املشرك. 

القصيفي يواصل تقبل التهاني بانتخاب
تلقى نقيب محــرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، 
مزيــدا من اتصاالت التهنئة بفــوز الئحته كاملة يف انتخاب 
مجلــس جديد للنقابة. وكان أبرزها من الرئيســني إميل لحود 
وميشال سليامن ورئيس األنربول نائب رئيس الحكومة األسبق 
الياس املر والوزير الســابق أرشف ريفي والسفري التونيس يف 
لبنــان بوراوي اإلمام ورئيس جمعيــة الصحافيني الكويتيني 
عدنان الراشد ورئيس اتحاد الصحافيني يف سوريا مو عبد 
النور ونقيب األطباء يف لبنان  رشف أبو رشف ونقيب األطباء 
يف الشامل سليم أيب صالح ونقيب املهندسني يف لبنان عارف 
ياســني ونقيب املهندسني يف الشامل بهاء حرب ونقيب أطباء 
األسنان يف الشامل ناظم حفار ونقيبة املمرضات واملمرضني 
رميا ساســني ونقيب خرباء املحاسبة رسكيس صقر ورئيس 
اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس ورئيس رابطة مخاتري بالد 

جبيل ميشال جربان ومن الصحافيني واإلعالميني.
 

بترشي  نشيد  ــس«:  ــل طــراب »إنـــمـــاء 
الــعــربــيــة« قافة  لل اً  ــ ــ »رمـ ــاس  ــ درب

أثنــت »جمعية إمناء طرابلس وامليناء« عىل ترشــيح وزارة 
الثقافة الوزير السابق رشيد درباس »كرمز للثقافة العربية لعام 
2022«، واعتربت يف بيان، أن »هذا الرشــيح هو فخر ال ملدينة 
امليناء وطرابلس فحسب، إمنا أيضاً للبنان كله بأطيافه كافة«.

وشــددت عىل »مكانــة درباس عــىل الصعيدين العريب 
والدويل، ملا يتمّتع به من ُخلق واحرام كلّلهام بثقافة واسعة 

وعميقة مفتوحة عىل كل من يرغب يف سرب كُنهها«.
وذكّــرت الجمعية بأن »رشــيد درباس هو أديب وشــاعر 
ومثقــف، قبــل أن يصبح يف ما بعد نقيبــاً للمحامني ووزيراً 
للشؤون االجتامعية، فالصفات األوىل طّعمت عمله يف الشأن 
العام بروح الثقافة التي تتعاىل عىل الصغائر، فنجح يف أدائه 

الوطني كام يف أدائه االديب«.
ختمت »رشــيد درباس قامة ثقافية تســتأهل هذا الرمز 

العريب الرفيع، فهنيئاً للبنان وللوطن العريب بها«.

صهيوني  ــقــس  ال وّدعــــت  االنــجــيــلــّيــة  الــطــائــفــة 

يسة سج يف ال امن  الج
ودعت الطائفة االنجيلية يف سوريا ولبنان 
الرئيس السابق للمجمع األعىل للطائفة القس 
ســليم صهيوين مبأتم رسمي مهيب، أقيم يف 
الكنيســة االنجيلية املشــيخية الوطنية يف 
الرابية، بحضور النائب ادغار طرابليس ممثال 
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ورئييس 
مجلــيس النواب والــوزراء نبيه بري ونجيب 
ميقا ، وممثلني عن االحزاب والشــخصيات 

ورؤســاء  الروحيــة 
الكنائس االنجيلية يف 
سوريا ولبنان ورعاتها، 

العائلة واالصدقاء. 
وخدم الجنازة رئيس 
املجمع االعىل للطائفة 
يف ســوريا ولبنــان 
قصاب،  جوزف  القس 
االنجيل  تــالوة  وبعد 

املقدس.
وبعد الصــالة، قال 
»ســبق  طرابلــيس: 
رئاســة  وقدمــت 
لصهيوين  الجمهورية 
الوطني  االرز  وســام 
مــن رتبــة كومندور 
ملواقفه  تقدير  عربون 
الوطنية املؤدية للدولة 
والجيش  والرشعيــة 

اللبناين ». 
وكانت كلمة لالمني 

العام ملجلس كنائس الرشق االوســط  ميشال 
عبس تحد فيها عن عالقته بالقس صهيوين. 
ثــم ألقى نجل الراحل الياس كلمة وجدانية، 
تحد فيها عن اميان والده وتفانيه يف خدمة 

الكنيسة. 
بعــد ذلك، تقبل املجلــس االعىل للطائفة 
والســينودس االنجييل الوطني يف ســوريا 
ولبنان والعائلة التعازي يف صالون الكنيسة، 
اىل  الجثــامن  ونقل 
صيدا ووري يف الرثى 
العائلة. مدافــن   يف 

يومي  التعازي  وتقبل 
والجمعة  الخميــس 
الحــايل   10 و   9 يف 
يف صالون الكنيســة 
املشــيخية  االنجيلية 
الوطنيــة يف الرابية، 
ويوم الســبت يف 11 
الحايل من الثالثة بعد 
الثامنة  ولغاية  الظهر 
مدرسة  يف  مســاء، 
االنجيليــة  الفنــون 
للبنــات  الوطنيــة 
والبنــني يف صيــدا، 
 12 يف  االحــد  ويوم 
الحــايل من  العارشة 
عرشة  الثانية  ولغاية 
يف الكنيسة االنجيلية 

يف سوريا.

ياً  جنبال أبرق الى قصاب مع
أبــرق رئيــس الحــزب التقدمــي 
اإلشــرايك وليد جنبــالط إىل رئيس 
املجمع األعىل للكنيســة اإلنجيلية يف 
ســوريا ولبنان القس جوزف قصاب، 
معزيا بوفاة الرئيس الســابق للمجمع 

القس سليم صهيوين. 
 وجاء يف نص الربقية: »تلقينا بأسف 
نبأ وفاة الرئيس السابق للمجمع األعىل 
للكنيســة اإلنجيلية يف سوريا ولبنان 
واألمني العام السابق للسينودس اإلنجييل 
الوطني يف لبنان وسوريا القس الدكتور 
ســليم صهيوين، الــذي أم حياته 
يف العطــاء والعمل ألجــل قيم الحوار 
والتالقي وبناء جســور التواصل، وقدم 
يف مختلف املواقع منوذجا عن الحرص 
 الروحي والوطني عىل العيش املشرك«.



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
الخميس 9 كانون االول 2021

املـــــــال« ــّقـــل بـــيـــن عـــيـــن الـــتـــيـــنـــة و ــنـ ــنـــقـــد تـ ــدوق الـ ــ ــن ــ  وفـــــد ص
صـــــالحـــــات قــــــــــرار ا ــة  ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ بــــــــــّري: نــــتــــعــــاون مـــــع ال

ــاع ــ ــ ــول اوض ــ ــ  مـــيـــقـــاتـــي تـــــــرأس اجـــتـــمـــاعـــاً فــــي الـــــســـــراي ح
والخليل ــور ســالمــة  بــحــ الــتــمــويــل  وشــــرو  والـــغـــاز  ــاء  ــكــهــرب ال

 اســتكمل وفــد صندوق 
امس  جولته  الــدويل  النقد 
عىل املســؤولني، فزار رئيس 
النواب نبيه بّري يف  مجلس 
مقّر الرئاسة الثانية يف عني 
التينــة، وضــّم الوفد املدير 
تانوس  للصندوق  املســاعد 
أرفانيتيــس، الرئيس الجديد 
لبنان  يف  الصنــدوق  لبعثة 
رئيس  رامريز،  إرنستو  ريغو 
البعثة املنتهية واليته مارتان 
ســرييزوال، نجالء نخلة من 
مكتب لبنــان يف الصندوق، 
ومايــا شــويري من مكتب 

املدير التنفيذي.
وجــرى عــرض للمراحل 
التي قطعتها املفاوضات بني 

لبنان وصندوق النقد الدويل وما يتوقعه الصندوق من الجانب 
اللبناين من خطة للنهوض واإلصالح.

وأكــد بري خالل اللقاء، عــىل »التعاون الوثيق بني املجلس 
النيايب والحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانني واإلصالحات 
التي تســاهم يف تحقيق اإلنقاذ املطلوب«، كام أكد أن »تطبيق 

القوانني هو املدخل لإلصالح«.

يف وزارة املال..

كذلــك التقى وفد صندوق النقد الدويل وزير املال يوســف 

الخليل يف مكتبه يف الوزارة، ملناســبة تســلم الرئيس الجديد 

للصندوق مهامه، بحسب بيان املكتب اإلعالمي للوزير.

 ترأس رئيس  مجلس الوزراء نجيب ميقا اجتامعاً خصص 
لقطاع الكهرباء يف لبنان، شارك فيه وزير املال يوسف الخليل، 
وزيــر الطاقة واملياه وليد فيــاض، حاكم مرصف لبنان رياض 
ســالمة، ورئيس مجلس االدارة واملدير العام ملؤسسة كهرباء 

لبنان كامل حايك.
يف ختــام  االجتامع قال فياض: إن الهدف من االجتامع هو 
البحث يف الشــقني املايل والعام مللف الكهرباء. يف الشق املايل 
بحثنا يف آلية الدفع ملزّودي الخدمات، وملزّودينا بالغاز والكهرباء 
بالعملــة الصعبة، ويف تحويل ما نجبيه باللرية اىل دوالر وفق 
لية وهي رشط من رشوط البنك  ســعر معني. لقد بحثنا يف ا
الــدويل للتمويل، كام أنها رضورة ملّحة لكهرباء لبنان من أجل 

دفع الحقوق وصيانة وتشغيل املحطات.
 أضــاف: تطرقنا أيضاً إىل موضوع إصــالح خط الغاز يف 
لبنان وســبل متويله ولدينا موافقة من البنك املركزي حول هذا 

املوضوع.
أما يف الشق العام، فأضاف: وضعت الرئيس يف أجواء الزيارة 
الرسمية التي سأقوم بها اىل فرنسا للبحث مع الرشكات املعنية، 
ومنهــا رشكة »توتال« يف موضوع التنقيب عن النفط والغاز، 
ومع رشكة كهرباء فرنســا التي تلعب دوراً كبرياً بالتعاون مع 
الوزارة  ومع مؤسسسة كهرباء لبنان  لوضع  املخطط الرئييس 
لقطاع الكهرباء. وتابع: ناقشنا أيضا خالل االجتامع  موضوع 
عقود استجرار الغاز والكهرباء من األردن وتكلمنا عن التوقيع 
ن.  مع األردن ومع سوريا عىل العقد األردين الذي أصبح جاهزا ا
أما بالنسبة اىل الغاز  فقد أطلعت دولة الرئيس عىل مستجدات 

هذا امللف.

{ حايك {
بــدوره رّصح حايك فقال: إن موضوع الكهرباء مرابط مالياً 
وتقنياً وادارياً، وأوضحت لدولة الرئيس تأثري الوضع املايل عليه.

وقال: ننتج منذ 4 اشــهر يف املؤسســة نحو 600 ميغاوات 
من الكهرباء من اجل اإلســتمرار بإعطــاء التغذية أطول فرة 
ممكنــة، فإذا اردنا زيادة اإلنتاج  اىل 900 ميغاوات فســتكون 
فرات انقطاع الكهرباء طويلة مام يؤثر عىل الوضع اإلقتصادي 
واإلجتامعــي واألمني، ونحن من خالل ال  600 ميغاوات نزود 
املرافق األساســية يف البلد من مرفأ ومطار، ومضخات املياه، 
ومحطــات الرصف الصحي، كام نزود املواطنني بحدود 3 اىل 4 

ساعات تغذية.
أضاف: حصل إنفصال وعدم إستقرار عىل الشبكة  يف اليومني 
املاضيــني، فكل انتاج تحت 900 ميغاوات يضعنا يف دائرة عدم 
اإلستقرار عىل الشبكة، ألن ثبات الشبكة يلزمه 1000 ميغاوات. 
نحن االن  بحاجة اىل مبالغ اضافية بالدوالر من اجل اســترياد  
الفيــول واملازوت لزيادة طاقتنا اإلنتاجية ودفع مســتحقات 
املشــّغلني أو علينا اإلســتمرار بالعمل بقــدرة 600 ميغاوات 

للشهرين املقبلني مع تأمني دوالرات للمشّغلني، ولقد وصلنا،بناء 
لتوجيهات دولة الرئيس، اىل حل للفرة القصرية املدى، اي ملدة 
شــهرين، من أجل تأمني حد أد من اإلســتقرار عىل الشبكة 
الكهربائية وتأمني املرافق األساســية وبعض ساعات التغذية 

الكهربائية للمواطنني.
أمــا  يف ما يخص املدى الطويــل للتغذية فيجب وضع آلية 
لتحويل االعتامدات من اللرية اللبنانية اىل الدوالر، وهذا مطلبنا 
ومطلب البنك الدويل ايضا، من اجل معرفة كيفية العمل خالل 
السنتني املقبلتني. لقد راسلنا مرصف لبنان ووزارة املالية سابقا 
عــدة مرات ومل نحصل عىل اجابات، وتم اإلتفاق اليوم  أن نعقد 
اجتامعا يف بداية  األســبوع املقبل مــع وزير املالية املتعاون 
لية التي تتوافق مع القوانني  معنا يف هذا املوضوع للنظر يف ا
املرعية اإلجراء ومع  رأي هيئة الترشيع واإلستشــارات. ونأمل 
لدى وصول الغاز املرصي والكهرباء األردنية وقرض البنك الدويل 

ان ننطلق لوضع افضل عىل صعيد التغذية.

{ اتحاد املصارف العربية {
واســتقبل الرئيس ميقا رئيس اتحــاد املصارف العربية 
الشــيخ محمد جراح الصّباح، يف حضور رئيس االتحاد الدويل 
للمرصفيني العرب الدكتور جوزف طربيه، واألمني العام التحاد 

املصارف العربية يف لبنان وسام فتوح.
ورّصح طربيــه إثر اللقاء: أبلغنا الرئيس ميقا بأن االتحاد 
سيعقد اجتامعاته الرسمية يف بريوت كالعادة، بدءاً باجتامع 
مجلس اإلدارة الذي سيشــارك فيــه كل األعضاء من 18 دولة 
عربية، وهذه إشــارة إىل تأييد مبادرة الرئيس ميقا إلعادة 
التواصــل القوي مع العامل العريب، وهي إشــارة أيضاً اىل أن 
القطاع املرصيف العريب حارض من أجل أن يســبق الخطوات 
السياســية يف ما يتعلق بدعــم لبنان والتعاطي اإليجايب مع 

االقتصاد اللبناين.

ي سن ابرا بر  الوفد                                                                                               

د امن يف املجل اال و ال ر  ام  ا

االقتصادي املجلس  فــي  االجــتــمــاعــي«  ــمــان  »الــ واقـــع  عــن  اجتماع 
االقتصادي  املجلــس  عقد 
واالجتامعــي اجتــامع عمل 
تشاريك حول واقع الصندوق 
االجتامعي،  للضامن  الوطني 
شــارك فيه اىل رئيس املجلس 
شــارل عربيد، وزيــر العمل 
مصطفى بــريم، رئيس لجنة 
الصحة النيابية عاصم عراجي، 
االقتصادية  الهيئــات  رئيس 
الوزير الســابق محمد شقري، 
رئيس االتحــاد العاميل العام 
بشــاره االســمر، مدير عام 

صنــدوق الضامن محمد كريك، رئيس جمعية تجار بريوت نقوال 
شــامس، ونائبا رئيس جمعية الصناعيني جورج نرصاوي وزياد 
، ونائب رئيس مجلس ادارة الضامن االجتامعي غازي يحيا،  بكدا
نقيب االطباء رشف ابو رشف، نقيب اصحاب املستشفيات سليامن 

هارون، وأعضاء املجلس.
استهل االجتامع عربيد بكلمة قال فيها: »لقد اخرنا لهذه الجلسة 
، وهي الواقع الحايل للضامن االجتامعي، والســبل  عناوين ثال
ليات الالزمــة إلعادة التوازن املايل للصندوق، والترصيح عن  وا
املؤسسات املكتومة والعامل املكتومني. لقد تُرك الصندوق الوطني 
للضــامن االجتامعي وحيداً يف مواجهة غول الفقر واملرض الذي 
حارص األرس اللبنانية. ويتم حتى اليوم إبقائه خلف تالل الخالف 
السيايس والطائفي. وإن الحفا عىل التوازن بني تقديم الحامية 
االجتامعية للمضمونني وتخفيف األعباء عن املســتثمرين الذين 
يجذبهم الدخول الســلس يف أنظمة الضامن االجتامعي دون أية 

تعقيدات ادارية، رضورة قصوى اليوم.«
بدوره، قال كريك: »يهّمنا أن نشري اىل رضورة متابعة الضغط 
عىل املرصف املركزي والسلطات املعنّية من أجل إنجاح املبادرة التي 
أطلقناها بالتعاون مع االتحاد العاّميل العام لدفع تعويضات نهاية 
كلت قدرتها الرشائية  الخدمة عىلى سعر املنّصة 3900 ل.ل. بعدما ت

وتبّخر جنى عمر املضمونني.«
وقال بريم: »درســنا وضع 
الضامن وكان لنا تواصل دائم 
مع املدير العام ومجلس االدارة، 
وارســلت كتابــا اىل رئيس 
االستفادة  اجل  من  الحكومة 
من حق السحب لدينا من اجل 
تسديد مســتحقات الضامن 
ولكن هذا له ظروفه واجريت 
االتصاالت واجرينا حوارا ولكن 
نحن يف مرحلــة صعبة ونحتاج 

لتضافر الجهود .
أما رئيس الهيئات االقتصادية محمد شقري فأشار اىل »أن هناك 
رضورة لتحديث نظام الضامن وتعديله . وتوقف عند الشواغر يف 
مجلــس ادارة الضامن اضافة اىل اجراء التصحيحات العائدة اىل 
سنوات ال 2006 اضافة اىل البطاقة الصحية ونحن عىل استعداد 

لفتح نقاشات واملساعدة اليجاد الحلول .«
واعترب األسمر »ان الدولة ال تدعم الضامن وهي تساهم يف التضييق 
عليه. وادعو اىل التعاون بني الجميع لنعرف من اين نأ بالتمويل 

للضامن فاملرحلة هي مرحلة تعاون وليس تقاذف املسؤوليات« .
وتحد عراجي عن مشاكل القطاع الصحي وانعكاساتها عىل 
الضــامن، حيث مل يعد يغطي الضــامن او وزارة الصحة اكرث من 
خمسة %من الفاتورة الصحية فيام يتحمل املواطن اثقال الوضع 

االقتصادي وانهيار العملة.«
كام ركز ابو رشف عىل »رضورة رفع التعرفات االستشــفائية 

واجور االطباء لتمكينهم من القيام بواجبهم ».
وكانت مداخالت من مخلتف القطاعات االقتصادية والنقابية، 

متحورت حول هموم واقع الضامن وتأثريه عىل املضمونني.
وتقرر يف الختام، عقد جلسات اضافية بحضور املعنيني مبلف 
الضــامن للتوصل اىل خالصات ونتائــج مبنية عىل الحوار بني 

االفرقاء املعنيني.

د امن يف املجل اال و ال ر  ام  ا

 إطـــــــــــالق »االتـــــــــحـــــــــاد الــــــــدولــــــــي لـــــــرجـــــــال وســــــيــــــدات
ــل ــ ــح ــ ــك ــ ــن« بــــــرئــــــاســــــة زم ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ األعـــــــــمـــــــــال الـ

 نظّم أعضــاء الهيئة اإلدارية لـ«تجّمع 
رجال وسيدات األعامل اللبنانيني« يف العامل 
حفل إطالق »االتحاد الدويل لرجال وسيدات 
األعــامل اللبنانيني يف حضور ممثل نقيب 
املحررين جوزف فرح وحشد من الفعاليات .

ويضّم مجلس اإلدارة التنفيذي كالً من: 
الرئيس الدكتور فؤاد زمكحل، ونائبة الرئيس 
، واألمــني العام إييل عون،  منــى بوار
وأمني املال الشــيخ فريد الدحداح، وأعضاء 
املجلــس وهم: إييل أبو جــودة، والدكتور 
رياض عبجــي، وإميل شــاوي، وإلياس 
ضومــط، والقنصل جورج الغريب، وكريم 

فرصون، وقيرص غريّب، ونسيب نرص.
كام يضّم املجلس االستشاري العاملي كالً 

من: جان كلود شــلهوب، وسعيد فخري، وربيع إفرام، والدكتور 
طوين غريّب، ونديم حكيم، ونبيل كتانة، والدكتور فادي عسريان، 
وفايز رسامني، وعامد فواز، وفادي حبيب سامحة، ورونالد فرا، 
وروين عبد الحّي، وجو كنعان، وبيار فرح، وسوسن وزّان جابري، 
، وأنيس خوري، والشيخ وليد عساف، والدكتور  وسمري حم
 ، ، ومنال لحود، وإيف شويفا طالل املقديس، وأنطوان عي

ومكرم فارس.
وتحد زمكحل بإســم مجلس ادارة االتحاد الدويل فقال: »إن 
العامل واجه خالل السنتني املاضيتني حرباً عامليا ضد الوباء الذي 
أوقف محركات اإلقتصادات يف العامل، فيام تحاول كل البلدان إعادة 
النمو والنهوض، حيث نستطيع أن نُسمي ما شهدناه جميعاً حرباً 

عاملية ثالثة ضد العدو املجهول املختبيء والخبيث.
أمــا يف لبنان، فُنواجه اليوم أكرب أزمة إقتصادية، إجتامعية 
زر واملشاركة  ومالية يف تاريخ البالد، فالوقت اليوم لإلتحاد والت
والرشاكــة، ومتتــني العالقات يف ما بني كل رجال وســيدات 
األعامل اللبنانيني يف العامل، وتضافر الجهود ملواجهة هذه األزمة 

الدراماتيكية. فنحن جميعاً يف خندق واحد، والهدف موحد، وهو 
الحفا عىل القطاع الخاص اللبناين، يف لبنان وكل أنحاء العامل.
لذا علينا أن نتحد للمواجهة والتغلب عىل اإلسراتيجية املدمرة 
واملمنهجــة واملربمجة التي تضب كل القطاعات اإلنتاجية، من 
القطاع املايل والنقدي، والصناعي والتجاري، والسياحي والزراعي 

، وأيضاً العدل والقضاء واإلنفتاح عىل العامل. والخدما
إن وجودنــا الدويل يف القــارات الخمس ويف معظم البلدان، 
يسمح لنا بأن نبني عالقات متينة، مع نظرائنا يف كل البلدان، وال 
سيام اللبنانيني الذين إنخرطوا يف كل القطاعات املنتجة يف كل 

البلدان التي ُوجدوا فيها وحتى يف سياساتها.
يف املحصلة، إن رجال وسيدات األعامل الدوليني، مل يكن لهم أي 
حدود منذ عقود، وهم فخورون بسمعتهم الدولية، فبناء هذا الرابط 
ّ عالقاتهم، ويُحّســن التواصل يف ما بينهم، فيخلق  الجديد مُي
زر والتضافر والتبادل بني رشكاتهم، كام يخلق إندماج وإنخراط  الت
وإستثامرات جامعية، وسُيربهن للعامل أن رجال وسيدات األعامل 
اللبنانيني يف العامل سيســتطيعون دامئاً إستقطاب الفرص من 

ضمن األزمات، ويُواجهون كل العواصف مهام كانت. 

املقيمين غير  ودائــع  حول  األخيرة   » »مودي ألرقــام  مصرفي  توضي 
توقفت مصــادر مرصفية عند األرقام الــواردة يف تقرير 
»موديز« األخري، ال ســيام تلك املتعلقــة براجع الودائع لغري 
9 مليارات دوالر للفرة  املقيمني والتي قّدرتها الوكالة بقيمة 5

املمتدة من العام 2019 وحتى أيلول 2021.
وتبــنّي املصادر عرب »املركزيــة«، أن تراجــع الودائع من 
الحســابات يف لبنان ال يعني مبــارشًة أن األموال ُحّولت إىل 
حســابات خاصة خارج البلــد، وتؤكد أن »العمليات املرصفية 
أكرث شموالً، فراجع الودائع يف السنوات املاضية يُقسم عىل:

 تسديد القروض التجارية والشخصية.
 تغطيــة اعتامدات تجارية التزمت بها املصارف قبل األزمة 

وسّددتها بعدها )خصوصاً اعتامدات النفط(
 األموال النقدية التي ُســحبت من املصارف وتم االحتفا 
بها يف املنازل ومقار املؤسســات نقداً وتم تقديرها بأكرث من 

7 مليارات دوالر.
 التحويالت الخاصة«.

وتُضيف املصادر: بالفعل، وبحسب األرقام التي ينرشها بنك 
:BIS التسويات الدولية

 زادت أمــوال اللبنانيني لــدى املصارف العاملية يف الخارج 
بحوايل ملياري دوالر فقط يف الفصل األخري من العام 2019.
 أما يف العام 2020، فارتفعت أموال اللبنانيني يف املصارف 

2 مليار دوالر. الخارجية بحوايل 5
 استقرّت األموال يف الفصلني األول والثاين للعام 2021.

وتتابــع: ال بّد أيضاً من تســليط الضوء عىل واقع أن أموال 
اللبنانيــني يف الخارج قد ترتفع مــع ارتفاع إيرادات أو أرباح 
شــخصية ناتجة عن أعامل للبنانيني خارج األرايض اللبنانية 

وليس كنتيجة لتحويالت متت من الداخل اللبناين حرصاً.
أما بحسب أرقام مرصف لبنان، فتكشف املصادر:

15 مليار دوالر )ما   تراجعــت الودائع للعام 2019 بواقع 4
10 مليار  يُظهر حجم األموال التي اسُتهلكت داخلياً(، منها: 1

5 مليار دوالر لغري املقيمني. دوالر للمقيمني، و3
19 مليار دوالر،   يف العام 2020 انخفضت الودائع بواقع 7
7 مليار دوالر حتى نهاية أيلول  كام تراجعت الودائع بقيمة 5

من العام 2021.

الــــــــــــــــدوالر مـــــــــواصـــــــــفـــــــــات   : لـــــــبـــــــنـــــــان   مــــــــصــــــــرف 
انــــــة األمــــيــــركــــيــــة األمــــــيــــــركــــــي تــــــحــــــّددهــــــا الــــــخــــــ

ــام ــة أيـ ــال ــ ــاضـــون فـــي إضـــرابـــهـــم ل ــان« مـ ــن ــب عــمــال »كـــهـــربـــاء ل

صــدر عن مــرصف لبنان 
: البيان ا

نظــراً اىل قيــام  بعــض 
املصارف ومؤسسات الرصافة 
باســتيفاء عمــوالت مقابل 
عمليات تبديل أوراق نقدية من 
الدوالر األمــرييك العتبارها 
قدمية اإلصدار أو غري صالحة 

للتداول.
يهم مرصف لبنان أن يوضح 
للجمهــور بــأن مواصفات 
األوراق النقديــة من الدوالر 

 Bureau of Engraving األمرييك القابلة للتــداول تحدد من قبل
and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة األمريكية.

كام أن مرصف لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية 
القابلة للتداول.

وكانت السفارة االمريكية يف بريوت اعلنت يف سياق متصل، 

يف ترصيح لها عرب وســائل 
التواصــل االجتامعي، اىل ان 
»سياسة الحكومة االمريكية 
تنــّص عــىل أن كل تصاميم 
الورقية  الفدرايل  االحتياطي 
هي عملة قانونية أو صالحة 
قانونيــا للمدفوعات، بغض 
النظر عن تاريخ إصدارها. هذه 
السياسة تشمل جميع الفئات 
الفدرايل  لالحتياطي  الورقية 

من سنة 1914 اىل اليوم«.
أصــدرت جمعية مصارف 
: »بعد الجدل الكبري الــذي رافق قيام بعض  لبنــان البيــان ا
الرصافــني باقتطاع عمولة عىل ورقة املئــة دوالر من الطبعة 
القدمية، يهّم جمعية مصارف لبنان أن توضح أن املصارف اللبنانية 
تتعامل باألوراق النقدية النظامية من دون أي تعديل يف إجراءاتها 

القامئة، ومبا يتوافق مع قواعد العمل بالنقد الورقي«

عــامل  نقابــة  أعلنــت 
مؤسســة  ومســتخدمي 
كهرباء لبنان »اإلرضاب وعدم 
الحضــور اىل كافــة مراكز 
للمؤسســة،  التابعة  العمل 
وعــدم إجراء املنــاورات عىل 
الشبكة العامة، وعدم استالم 
وتســليم املحروقــات مبــا 
فيــه تفريغ البواخــر التزاماً 
بقراراتها ثالثة أيام اعتباراً من 
الخميس 2021/12/9 ولغاية 

2021/12/11 ضمناً«.
: »أكدت النقابة  وعقــدت اجتامعاً أصدرت عىل أثره البيان ا
مجدداً انها لن تتســاهل ولن تسمح بتوسيع صالحيات رشكات 
مقدمي الخدمات بعدما عانت ما عانته طيلة الســنوات املاضية 
من هذه الرشكات عىل حســاب العامل واملستخدمني واملؤسسة 
واملواطنني عىل حد سواء من خالل عقود أُبرمت مبعايري وتحفيزات 
مختلفة بني رشكة وأخرى مل تُعط للمؤسســة وعاملها من قبل، 
هذه الرشكات اثبتت فشلها ولسنا اليوم يف صدد تعدادها واالضاءة 
عليها والدليل عىل ذلك كتاب االستشــاري رشكة NEEDS تحت 
رقم NEEDS-NEW-LET 14/0502 تاريخ 2014/5/26 املوجه 
اىل سعادة مدير عام االستثامر غسان بيضون الذي املت منه »يف 
ظل استمرار التأخر يف معالجة الخطة العالجية ملرشوع مقدمي 
الخدمات، وحجم األعباء املالية املرتبة عن اســتمرار مؤسســة 
كهرباء لبنان يف إعطاء دفعات مالية مســبقة لرشكات مقدمي 
الخدمــات خارج اإلطار التعاقدي، أخــذ اإلجراءات الالزمة لوقف 
التداعيات املالية والتعاقدية الخطرة وتجنباً النعكاساتها عىل املال 
العام وحفاظاً عىل حقوق مؤسسة كهرباء لبنان« والذي تعتربه 

النقابة مبثابة اخذ علم للنائب العام املايل.
  تعود االنقابة وتذكّر رئيس مجلس الوزراء بضورة تشــكيل 
لجنــة وزارية مختصة لالطالع والتحقق مــن االخفاقات التي 
قامت بها رشكات مقّدمي الخدمات يف مؤسســة كهرباء لبنان 

لتاريخه والجدوى من االموال 
لهذه الرشكات  التي خصصت 
مع تأكيدنا ان هذا املرشوع مل 
يحقق االهــداف املبتغاة التي 
أملها مجلس الوزراء وفشــل 
فشالً ذريعاً عىل كافة الصعد، 
بدالً من الســعي اىل توسيع 
الصالحيات لهــذه الرشكات، 
تعود النقابة وتؤكد وتحذر من 
أنها مل ولن تســمح بتوسيع 
الخدمات  مقّدمي  صالحيات 
وتطالب العامل واملستخدمني ورؤساء املصالح والدوائر واألقسام 

يف كافة املديريّات بعدم االمتثال لهكذا أمر.
  تستغرب النقابة ما طرحه وزير الطاقة واملياه من خالل زيارته 
املفاجئة عرصاً ملؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 2021/12/6 طالباً 
من ســعادة مديرها العام اجتامعاً استثنائياً مع املدراء ورؤساء 
املصالح، بهدف توســيع صالحيــات رشكات مقّدمي الخدمات 
وإرصاره عــىل مديري التوزيــع يف بريوت وجبل لبنان واملناطق 
املهندس ســعادة الحداد واملهندس غسان درويش توقيع مذكرة 
تسمح بفحص العدادات يف مخترب سلعاتا الخاص بإحدى رشكات 
مقّدمــي الخدمات علامً انه وزير وصاية، لذا فإن النقابة ترفضه 
رفضاً قاطعاً ملا ينطوي عليه من مخاطر تهّدد مستقبل املؤسسة 
والعاملني فيها واملواطنني عىل حد سواء وتعتربه انتهاكاً لصالحيات 
ي  ومهام املصلحة الفنية من رئيس ومهندسني وفنيني وكذلك ي

هذا االمر ايضاً عىل موضوع طباعة الفواتري خارج املؤسسة.
  تذكّر النقابة جميع املســؤولني يف املؤسسة )من إداريني  
مهندســني  فنيني( ممّن يتم التفاوض معهم والضغط عليهم 
بخصوص توســيع صالحيات رشكات مقدمي الخدمات بأنهم 
منتسبون اىل عضوية النقابة وخاضعون لقراراتها العاملية التي 
تحف لهم حقوقهم ومكتسباتهم ودميومة عملهم، أال يخضعوا 
ألي ضغوط من أي جهة أتت وعند الضورة تقديم استقالتهم من 

املهام املوكلة اليهم.

؟ ــ ــشــري ــت ــار بـــطـــاقـــات ال ــعـ ــي أسـ ــة أجــــــواء فـ ــل أم تــهــيــ ــدي ــع  ت
ــا ــن ــا حــق ــ ــدن ــ ب ــار:  ــ ــك ــ ألـــــفـــــا ع مــعــتــصــمــون أمــــــام شـــركـــة 

بحــق عدد مــن محال الخليوي إلقــدام أصحابها عىل بيع 

البطاقات املخصصة لتعبئة الخطوط مســبقة الدفع بأسعار 

تفوق التي حددتها وزارة االتصاالت.

وأكدت وزارة االقتصاد والتجارة أن ال تعديل عىل أسعار هذه 

البطاقات، وتطلب من جميع املوزعني واملســؤولني عن نقاط 

البيع إلتزام االسعار الرسمية تحت طائلة تنظيم محارض ضبط 

بحقهم واحالتهم اىل القضاء املختص.

ويف الســياق اعتصــم عدد من املحتجني مــن كل البلدات 

العكارية، داخل رشكة »ألفا«، اعراضا عىل انقطاع اإلتصاالت 

ن  واالنرنت ووجهوا رســالة اىل املعنيــني بأنهم يدفعون 

بطاقات الترشيج ويريــدون حقهم يف اإلتصاالت واالنرنت 

أســوة بباقي املناطق اللبنانية، رافضني رشاء هذه البطاقات 

من السوق السوداء. ثم نصبوا خيمة وأكدوا أنهم لن يخرجوا من 

الرشكة قبل تحقيق املطالب، مشددين عىل سلمية االعتصام.



دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الخميس 9 كانون األول 2021

 فــــــــي الـــــــــذكـــــــــر الــــــــــــــــ4 النـــــتـــــفـــــاضـــــة الـــــحـــــجـــــارة
فـــلـــســـطـــيـــن لــــتــــحــــريــــر  الـــــعـــــهـــــد  تـــــجـــــديـــــد   : حــــــمــــــاس 

ية« نسان في األراضي الفلسطينية »كار املفوضة األممية: أوضاع حقوق ا

مــــــــــأرب مــــــــحــــــــّررة بــــالــــكــــامــــل خــــــــالل أيــــــــــام قــلــيــلــة

ليبيـــــا: مجموعـــــة مســـــلّحة تقتحـــــم مقـــــر املفوضيـــــة العليـــــا لالنتخابـــــات

ــي يـــــــهـــــــاجـــــــم »الـــــــفـــــــكـــــــر املــــــتــــــطــــــرف« ــ ــ ــس ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ال

ــا األخـــــيـــــرة ــ ــهـ ــ ــروبـ ــ تــــــــل ابــــــيــــــب لــــــم تـــنـــتـــصـــر فــــــي حـ

ــ الـــــســـــودانـــــي ــ ــي ــ ــج ــ ــل ــ ــام مــــــــــنــــــــــاورات ل ــ ــ ــت ــ ــ فـــــــي خ
ــاق مــــــع حــــمــــدوك ــ ــ ــف ــ ــ ــاالت ــ ــ ــون ب ــ مـ ــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ  الــــــبــــــرهــــــان: مـ

ـــــات العراقييـــــن يعـــــودون الـــــى بالدهـــــم بعـــــد فشـــــلهم فـــــي دخـــــول أوروبـــــا م

ــر ــ ــ ــ ائ ــى الج ــ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــ ــة الفرنس ــ ــ ــ ــر الخارجي ــ ــ ــ ــل« لوزي ــ ــ ــ ــارة عم ــ ــ ــ »زي

قالت حركــة »حــامس«، يف الذكرى الـــ34 النتفاضة 
الحجارة،  إن »أســباب اندالع رشارتها باألمس قامئة اليوم، 
وتزداد يف ظّل استمرار الحصار وتصعيد العدوان عىل شعبنا 

وأرضنا ومقدساتنا«.
وأكدت الحركة يف بيان، أّن »املقاومة الشاملة وعىل رأسها 
املقاومة املسلّحة، ووحدة شــعبنا الفلسطيني خلف برنامج 
نضايل موّحد واســراتيجية مواجهة مع العدو، هي السبيل 

الوحيد النتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا«.
وأضاف أّن »انتصار معركة سيف القدس مّثل محطة فارقة 
يف تاريخ نضالنا ووحدة شــعبنا، ونجح يف ترسيخ معامل 
بوصلة مرشوع التحرير والعودة التي ندعو إىل التمّســك بها 

وااللتفاف حولها، شعبًيا وفصائلياً ووطنياً«.
وتابعت: إن »مدينة القدس املحتلة واملسجد األق املبارك 
هام قلب الرصاع مع العدو الصهيوين، ومحور ارتكاز ارتباط 

الشعب الفلسطيني واألّمة اإلسالمية بفلسطني«.
كام شــددت الحركة عىل أن »األرسى يف ســجون العدو 
الصهيوين هم جزء أصيل من شــعبنا الفلسطيني«، مضيفاً 
أّن »تحريرهم هو مسؤولية وطنية تضعها حركة حامس يف 

مقّدمة أولوياتها«.
وجددت »حامس« يف هذه املناسبة، رفضها لكل مخططات 

التســوية ومشــاريع التفاوض العبثي مع العــدو، كام كّل 

اتفاقيات التطبيع، معتربًة أّن تلــك العالقات طعنة يف صدر 

شعبنا وقضيته.

وتأ الذكرى الـ34ـ النتفاضة الحجارة هذا العام، لتجّدد 

التأكيد أن الشعب الفلسطيني الذي فّجر رشارة هذه االنتفاضة، 

يف الثامن من شهر كانون األّول عام 1987، مدافعاً عن أرضه 

وثوابته ومقدساته، وسطّر بدمائه وتضحياته تاريخاً جديداً 

ملهامً لكل األجيال.

قالت مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ميشيل 
باشــليت، إن أوضاع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية 
املحتلة أصبحت »كارثية«، مع حدو انتهاكات خطرية تطال 
حواىل 4 ماليني شــخص، وفقاً لوكالة األنباء الفلســطينية 

»وفا«.
وأضافت خالل إحاطة قدمتها أمام لجنة األمم املتحدة املعنية 
مبامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف يف 
من الواضح أن لهذا أيضاً تأثريات  ية،  مدينة جنينف السوي

. مدمرة عىل آفاق السالم والتنمية املستدامة يف املنطقة
وأكدت أن »إنهاء االحتالل هــو وحده الذي ميكن أن يحقق 
الســالم الدائم ويخلق الظروف التي ميكن فيها احرام حقوق 

اإلنسان للجميع احراماً كامالً«.
وتطرقت باشــليت يف إحاطتها للعدوان اإلرسائييل األخري 
عىل قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 261 فلسطينياً بينهم 
67 طفالً، مشريًة إىل أن مجلس حقوق اإلنسان قرر يف حينها 
تشــكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، ومن املقرر أن تقدم أول 
تقرير لها يف حزيران من العام املقبل، بحسب ما ورد يف تقرير 

وفا.
وقالت املفوضة السامية: »ما يزال سكان غزة يعانون أيضاً 
من حصار بري وبحري وجوي تفرضه »إرسائيل« منذ 15 عاماً، 
مع انهيار يف البنية التحتية الحيوية«، مشددًة عىل أن »القيود 
املشــددة عىل الحركة والعوائق التي تحول دون وصول الناس 
إىل السلع والخدمات األساسية، مبا يف ذلك الرعاية الصحية 

املتخصصة، تولّد معاناة هائلة«.
كــام لفتت إىل أنه عــىل الرغم من اســتمرار جهود إعادة 
اإلعامر، والسامح للبضائع بدخول غزة تدريجياً، إال أن األوضاع 

اإلنسانية تظل مقلقة للغاية.
كــام تطرقت باشــليت إىل القرار اإلرسائيــيل بتصنيف 6 
منظامت مجتمع مدين فلسطينية عىل أنها »منظامت إرهابية« 
مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب اإلرسائييل لعام 2016، مشرية 
إىل أن هذا القرار »يبدو أنه اســتند إىل أسباب غامضة أو غري 
مؤكدة، مبا يف ذلك االدعاءات املتعلقة بأنشطة حقوق اإلنسان 

املرشوعة والسلمية متاماً«.
وأضافت أن »جميع املنظامت الـ 6 عملت مع املجتمع الدويل، 
مبــا يف ذلك األمم املتحدة، عىل مدى عقود«، معتربًة أن املزاعم 
بوجود صالت باإلرهاب »خطرية للغايــة«، ولكن »بدون أدلة 
كل  موضوعية كافية، تبدو هذه القرارات تعسفية، وتزيد من ت

الحيز املدين واإلنساين يف األرض الفلسطينية املحتلة«.
وقالت: »ميكن بالتــايل اعتبارها هجوماً عىل املدافعني عن 
حقوق اإلنســان، والحق يف حرية تشكيل الجمعيات، والرأي 

والتعبري، والحّق يف املشاركة العامة«.

ويف ســياق متصل، عرّبت املفوضة السامية عن مخاوفها 
العميقة من »تزايد حاالت قتل وجرح الفلســطينيني عىل أيدي 
القوات اإلرسائيلية واملستوطنني املسلحني«، الفتًة إىل »تكرار 
حاالت االســتخدام املفرط للقوة التــي أدت إىل مقتل وإصابة 
أطفال فلسطينيني، حيث قتلت القوات اإلرسائيلية هذا العام 16 

طفالً يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الرشقية«.
ودعت إىل »إجراء تحقيقات ومســاءلة«، مشــريًة إىل أن 
»اإلفالت املزمن من العقاب« قــد أثري مراراً وتكراراً يف تقارير 

األمني العام وتقاريرها«.
املفوضة الســامية قالت إن العنف املرتبط باملستوطنني ضد 
ن عند »مســتويات عالية بشكل ينذر  الفلســطينيني، يقف ا

بالخطر«.
ولفتت يف إحاطتها إىل أن العام املايض شــهد 490 اعتداء 
للمســتوطنني أدت إىل استشــهاد أو إصابة فلسطينيني، إىل 
جانب إلحاق أرضار جســيمة يف ممتلكاتهم، وهو أعىل معدل 
لعنف املستوطنني ســجلته األمم املتحدة عىل اإلطالق، مشريًة 
إىل أنه يتم حالياً تســجيل حادثة اعتداء واحدة عىل األقل كل 

يوم.
كام سلطّت باشليت الضوء عىل معاناة األطفال الفلسطينيني 
جراء االحتالل ومامرساته، موضحًة أن 75 % من األطفال يف 
قطاع غزة بحاجة إىل دعم نفيس واجتامعي وخدمات صحية 
أخرى وفقاً لتقارير األمم املتحدة، كام تعتقل »إرسائيل« حالياً 
160 طفالً فلســطينياً، بعضهــم دون تهمة، مبوجب أنظمة 

االعتقال اإلداري.
وأكدت أنه »مبوجب القانون الدويل، ال يُســمح باالعتقال 
اإلداري إال يف ظروف اســتثنائية«، مشــرية إىل أن مكتبها 
يواصل تلقي تقارير مقلقة عن إســاءة معاملة األطفال أثناء 
اعتقالهم ونقلهم واستجوابهم واحتجازهم من قبل السلطات 

اإلرسائيلية.

أعلنت مصــادر ميدانية عن »تحرير سلســلة جبال البلق 
الرشقية عىل متاس مع مدينــة مأرب اليمنية«، موضحًة أّن 
»سلســلة جبال البلق هي آخر مرتفع للدفاع عن مدينة مأرب 

من الجهة الجنوبية الرشقية«.
ولفتت املصادر إىل »انهيــارات كبرية يف صفوف عنارص 
قوات هادي وتحالف العدوان«، مشــريًة إىل »هروب واســع 
لعنارص هادي وتحالف العدوان من جبهات القتال وأّن بعض 

قياداتهم غاب عن السمع«.
املصــادر أكدت، أّن »أيامــاً قليلة تفصــل الجيش اليمني 
واللجان الشعبية عن تحرير مدينة مأرب بالكامل«، الفتاً إىل 
أّن »القيادة العسكرية اليمنية متنح الفرصة األخرية للذين مل 

يستسلموا لرتيب أوضاعهم«.
عضو املجلس الســيايس لحركة أنصار الله محمد البخيتي 
أكد ، أّن »ساعات الحســم باتت قريبة يف مأرب«، مضيفاً أّن 
اليمنية تخضع لضغوط شعبية تطالبها  املســلحة  »القوات 

بتحرير مأرب«.
واعترب البخيتي أّن »انكســار قوات العدوان يف مأرب يعني 

انكسارهم يف باقي الجبهات«.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية يف حكومة صنعاء، حسني 
املرتزقة تتســارع«،  إّن »االنهيارات يف معســكرات  العزي، 
مضيفاً أّن »قيادات كبرية من املرتزقة بدأت يف التواصل معنا«.

ويف تغريدة له عىل موقع توير، تابع: أّن »نتمنى أن يكون 
ذلك مؤرش عودة صادقــة للحق ولألهل«، الفتاً إىل أنّه »نحن 
يف نهاية املطاف أبناء بلد واحد ويفرض أن يكون الجميع يف 

خندق الوطن ضد العدوان الخارجي«.
وأعلنت القوات املسلحة اليمنية، عن إسقاط طائرة تجسسية 
للتحالف السعودي  نوع »سكان إيغل« )Scan Eagle( أمريكية 

الصنع يف أجواء منطقة الجوبة يف محافظة مأرب.

يذكر أّن هذه الطائرة هي الثانية التي أســقطتها الدفاعات 
الجوية يف مديريــة الجوبة، خالل أقل من أســبوع، وتعد 
الثامنة من نوعها التي تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية منذ 

بداية العام الحايل.  
ويف وقت ســابق اليوم، أعلــن البيت األبيــض إن اإلدارة 
األمريكية تعارض بشــدة مرشوع القرار املشرك الذي يحظر 

بيع املعدات العسكرية إىل السعودية. 
وجاء بيان البيت األبيض تعليقــاً عىل اعراض مجموعة 
أعضاء من مجلس الشــيو األمرييك، عىل عقد أول صفقة 
أســلحة كبرية للســعودية يف عهد إدارة الرئيس جو بايدن، 

بسبب مشاركة اململكة يف حرب اليمن.
وأكد البيت األبيض أن »هذه املبيعات تتوافق مع تعهد اإلدارة 
بالقيادة الدبلوماســية إلنهاء الرصاع يف اليمن وإنهاء الدعم 
األمرييك للعمليات الهجومية يف الحرب يف اليمن، مع ضامن 
أن السعودية لديها الوســائل للدفاع عن نفسها من هجامت 

الحوثيني الجوية املدعومة من إيران«، وفق تعبريه. 

أفــادت مصادر محلية ليبية بأن مجموعة من املســلحني 
العاصمة  العليا لالنتخابــات يف  املفوضيــة  اقتحمت مقر 

طرابلس الغرب. 
وأظهرت مقاطع فيديو لحظــة وصول محتجني إىل مقر 
املفوضية ونصب خيامهــم يف محيطه مطالبني بعدم إجراء 

االنتخابات إال بعد املوافقة عىل مسودة دستور.
هــذا وأعلنت املفوضيــة الوطنية العليــا لالنتخابات يف 
ليبيا،  إغالق باب الرشح النتخابات مجلس النواب )الربملان( 

الترشيعية.
وبلغ عدد املرشــحني النتخابات مجلس النواب يف ليبيا، 4 

آالف و326 مرشح، وفق بيان ملفوضية االنتخابات.
وفتحت املفوضية باب الرشــح لالنتخابات، الرئاســية 
والربملانية، يف 8 ترشين الثاين املايض، واســتمر الرشــح 
للرئاســة حتى 22 ترشين الثاين، فيام استمر الباب مفتوحاً 

لالنتخابات الربملانية حتى  الثالثاء.

نوفمرب  وأعلنت مفوضية االنتخابات، يف 24 ترشين الثاين

املايض، »قامئة أولية« بــ 73 مرشــحاً للرئاسة، إضافة إىل 

قامئة أخرى شملت 25 مستبعداً.

طالب الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس، دول العامل 
اإلسالمي باليقظة واالنتباه التام للفكر »املتطرف األحمق«، 
مؤكدا أن اإلسالم ليس له عالقة بهذا الفكر الجامد املتطرف 

الشعوب وحضارتها. الذي يهدف إىل تدمري مستقبل 
وقال الســييس يف كلمته، خالل جلسة حوارية بعنوان 
»تحديــات وظائف املســتقبل من منظــور عاملي«، ضمن 
فعاليات النســخة الثانية من املنتدى العاملي للتعليم العايل 
والبحث العلمي، املقــام يف العاصمة اإلدارية الجديدة، إن 
الحقيقي  املعرفة والتعليم  إرســاء  الدولة ستقاتل من أجل 
يف مرص، مؤكدا »نحن جادون بإرادة ال تلني من أجل تقديم 
تعليــم حقيقي وبجــودة حقيقية ألن التعليــم الجيد هو 

أساس بناء الدول«.
ودعــا الرئيس الســييس الجامعات الكــربى يف العامل 
إىل مســاعدة مرص يك يكون لديها معرفة وتعليم حقيقي 

الجامعات. املتبع لدى هذه  املعايري واملستوى  بنفس 
وقال الرئيــس إن الطالب أو الطالبة الراغبون يف تحقيق 
مســتوى تعليم يتناســب مع العرص عليه أن يبذل قصارى 
جهــده من أجــل تلبية املعايــري الالزمة لاللتحــاق بهذه 

الكليات.
ونوه الرئيس الســييس إىل أن الدولــة توفر 100 فرصة 

تعليم مجانية للمواهب من العــامل يف الجامعات املرصية 
والتي تحــرص عىل أن تقدم مســتوى تعليميــا يضاهي 
نظريتهــا العاملية، معربا عن أملــه يف تظافر الجهود من 
أجل إنشــاء صندوق للتعليم مبــالءة مالية كبرية تصل إىل 
مليارات الــدوالرات من أجل تعليم املوهوبــني، باعتبارهم 

للشعوب. قاطرات 
وأكد الســييس، أن التعليم الجيد حــق أصيل من حقوق 
اإلنســان، مشــددا عىل رضورة توفري تعليــم جيد للدول 
»مرص  إن  قائال  اإلســالمي..  التعاون  مبنظمــة  األعضاء 
تحركت خالل الســنوات املاضية إلنشاء عدد من الجامعات 

العاملية«. الجامعات  بالرشاكة مع  عالية  بجهود 
وشدد الســييس مجددا عىل أن التعليم الجيد هو حق من 
حقوق اإلنســان، مضيفا » أنا عندما أعطي لإلنسان تعليم 
غري جيــد فأنا ال أعطي لــه فرص حياة، وجــودة التعليم 
املقدمــة له وبقــدر املعرفة التي يحصــل عليها، تحقق له 

فرص عمل ومشاركة حقيقية يف الحياة ».
ووصف الرئيس املرصي، املعرفة الحقيقة وجودتها بأنها 
»كنز وثروة مخفية«، واستدرك قائال:« لكن للحصول عليها 
البد من وجــود قدرات، أولها القدرات االقتصادية للدول من 

أجل القدرة عىل توفري هذا التعليم ».

أشار استطالع للرأي أجراه معهد »أبحا األمن القومي يف 
« أن الغالبية يف املجتمع  24ne إرسائيل« ونرشه موقــع »
اإلرسائييل تعترب أن االحتالل اإلرسائييل مل ينترص يف الحرب 

األخرية يف غزة.
ائييل الباحثة يف املركز أن استطالعاً  وقالت تســيبي ي
مامثالً تم إجراؤه بعد حــرب لبنان عام 2006 وكانت النتائج 

مطابقة.
وبحسب االستطالع، بات الشعور السائد يف »إرسائيل« أن 
الجيش مل يعد قادراً عىل حسم املعارك يف العقدين األخرييني، 
وأن معادلة الهدوء وعدم وقــوع ضحايا باتت مبثابة النرص 

يف الحرب.
« أنه وخالل الحديث مع  24ne وأفاد مراســل موقع »
ائيــيل، أكدت األخــرية أن حريب ســنتي 1967 و1972  ي
كانت مبثابة حرب عىل الوجود، بينام ومنذ حرب لبنان اعتاد 

املجتمع اإلرسائييل عىل مثل هذه الجــوالت، وباتت املعادلة 

األمنية هي تثبيت الهدوء.

قال رئيس مجلس الســيادة االنتقايل يف الســودان عبد 
الفتاح الربهان إن القوات املســلحة مصممة عىل استكامل 

الفرة االنتقالية، وصوال النتخابات حرة ونزيهة.
ويف كلمــة ألقاها يف ختام مناورات عســكرية مبنطقه 
املعاقيل بوالية نهر النيل )شــاميل السودان(، أضاف الربهان 
أنه ملتزم باالتفاق الذي توصل إليه الشــهر املايض مع رئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك حتى الوصول إىل حكومة منتخبة.
كــام أكد دعمــه لرئيس الــوزراء حمدوك، قائــال »بدأنا 
مرحلة جديدة نعمل فيها بصدق وإخالص الســتكامل الفرة 

االنتقالية«.
وأشار قائد الجيش السوداين إىل أن التحضري لالنتخابات 

يحتاج إىل إشاعة جو من الحرية واألمن.
وتحد عن قيام بعض البعثات الدبلوماسية لدى الخرطوم 
بإثارة الف ضد الجيش الســوداين، متعهدا باتخاذ إجراءات 

بحقها.
وذكر رئيس مجلس الســيادة السوداين أن السلطات قادرة 

عىل تقديم كل من أجرم بحق الشعب السوداين للعدالة.

{ إجراء روتيني {
يف موضوع آخر، وصف الربهان التدريبات العسكرية يف 

والية نهر النيل بأنها إجراء روتيني وال تستهدف أحدا.
وقال إن القوات املســلحة مســؤولة عن حامية وحراسة 
السودان، مضيفا أن من يشكك يف ذلك عليه أن يزور الجبهات 

املختلفة.
ت 16 من عنارصها عىل  وأشار إىل أن القوات املسلحة خ

حدود السودان الرشقية خالل األيام املاضية.
وكان يشــري بذلك إىل االشــتباكات التي جرت مؤخرا يف 
منطقة الفشــقة بوالية القضارف )رشقي الســودان( بني 

الجيش السوداين وقوات إثيوبية.
وكان الجيش الســوداين قد تحد عن اعتداءات إثيوبية 
عىل قواتــه يف منطقة الفشــقة الصغرى، يف حني نفت 

ذلك. أبابا  أديس 
إجراءات لبناء الثقةمن جانبه، دعا رئيس الوزراء السوداين 
يف لقاء مع ســفراء االتحــاد األورويب  عبــد الله حمدوك 
بالخرطوم  إىل مزيد من الخطــوات واإلجراءات لبناء الثقة 

بني مختلف مكونات الفرة االنتقالية يف السودان.
وأورد بيان عن مجلس الوزراء السوداين أن حمدوك توافق 
مع السفراء األوروبيني عىل أهمية تحقيق إجامع وطني بشأن 
مهام الفرة االنتقالية، كام أشــاد بدعم االتحاد األورويب من 
أجل إنجاح التحول املدين الدميقراطي واالستقرار االقتصادي 

يف البالد.
قال املجلس املركزي لقــوى الحرية والتغيري إنه أبلغ رئيس 
بعثة األمم املتحدة لدعم الحكم االنتقايل يف السودان فولكر 
بريتــس  خالل اجتامعه به  مبوقفــه الثابت يف مقاومة 
ما وصفــه باالنقالب وإســقاطه، ورضورة حامية املدنيني 
يف الريف واملدن، واحرام املظاهرات الســلمية وسيادة حكم 

القانون.
وجاء االجتامع قبيل ســفر رئيس البعثــة األممية لتقديم 
تقريره الســنوي إىل األمــني العام لألمم املتحــدة أنطونيو 

غوترييش ومجلس األمن الدويل بنيويورك.

أعلنت السلطات البيالروســية أّن رحلة جوية جديدة تقل 
حواىل 400 مهاجــر عراقي كانوا يأملون عبــور الحدود من 
بيالروسيا إىل بولندا غادرت مينسك. ومن املقرر أيضاً أن تغادر 

أول رحلة إلعادة مواطنني سوريني إىل دمشق. 
وخّيم آالف املهاجرين يف بيالروسيا عىل مدى أسابيع، يف 
ظروف صعبة للغاية أحيانــاً، عىل أمل عبور الحدود البولندية 

لدخول االتحاد األورويب.
وأفاد مطار مينسك أّن رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية 
غادرت متوجهة إىل أربيل يف كردستان العراق. وحجز مقاعد 

عىل الرحلة 417 راكباً بينهم طفالن.
وأعيد أكرث من 3000 مهاجــر عراقي منذ بدء هذا النوع من 
الرحــالت، يف منتصف ترشين الثاين، فيام بدا أّن العديد منهم 
كان يعاين من إصابات ناجمة عن تــدين درجات الحرارة يف 

املنطقة الحدودية بني بيالروسيا وبولندا.
وأفاد العديد من العراقيني الذيــن كانوا عالقني عند الحدود 
بأنّهم أنفقوا كامل مدخراتهم وباعــوا ممتلكات قّيمة وحتى 
اقرضوا من أجل الهرب من الصعوبات االقتصادية التي يعيشها 

العراق وبدء حياة جديدة يف االتحاد األورويب.
واتهمت دول غربية بيالروسيا باستقدام مهاجرين معظمهم 
من دول الرشق األوســط إىل حدود االتحاد األورويب رداً عىل 

العقوبات التــي فرضها التكتل عىل نظام الرئيس ألكســندر 
لوكاشــنكو. ونفت بيالروســيا االتهامات وانتقدت االتحاد 

األورويب لرفضه استقبال املهاجرين.
بدورها، أعلنت ليتوانيا  متديد حال الطوار عىل حدودها مع 
يناير، يف وقت يواصل  بيالروسيا حتى منتصف كانون الثاين

مهاجرون محاوالتهم عبور الحدود.
يف األثناء، أعلنت بيالروسيا أنّها ستفرض حظراً عىل استرياد 
األغذية من عدد من الدول الغربية بعدما وسعت الواليات املتحدة 

وأوروبا نطاق العقوبات املفروضة عىل مينسك.
ونــرشت الحكومة البيالروســية قراراً أعلنــت فيه حظر 
استرياد مجموعة واسعة من األغذية من دول االتحاد األورويب 
وج وغريها من الدول  والواليات املتحدة وكنــدا وبريطانيا وال

اعتباراً من 1 كانون الثاين.
وقالــت يف بيان إنّه »تــم اتخاذ إجــراءات انتقامية، تأخذ 
باالعتبار املحــاوالت الغربية املتواصلة للضغط بشــكل غري 

مرشوع عىل بلدنا عرب العقوبات«.
ومــن بني األغذية املشــمولة يف الحظر اللحــوم واأللبان 
واألجبان والخضوات والحلويات وامللح. وذكرت الحكومة بأنّها 
قد تحظر املزيد من املنتجات مســتقبالً، مشريًة إىل أّن القرار 

سيطبق لستة أشهر.

إيف لودريان  الجزائر   يزور وزير الخارجية الفرنيس جان
الجزائرية املتوترة منذ أشهر،  وذلك إلحياء العالقة الفرنسية

بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية .
وقالت الوزارة إّن »الزيــارة هي زيارة عمل وتقييم وإلحياء 
العالقات«، وســيلتقي لودريان يف زيارته التي مل يُعلن عنها 
حتــى اللحظة األخرية نظــريه الجزائري رمطــان لعاممرة 

والرئيس عبد املجيد تبون، عىل ما أوضح املصدر نفسه.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، الخرب  بخصوص 

زيارة وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان للجزائر.
ويف بيان، أشــارت الوزارة إىل أّن »رئيس الديبلوماســية 

الفرنسية سيحل بالجزائر اليوم يف زيارة عمل وتقييم للعالقات 
الثنائية«، مضيفًة أنّه »سيســتقبل من قبل رئيس الجمهورية 
عبد املجيد تبون، وســتجمعه محادثات مع وزير الشــؤون 

الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعاممرة«. 
وتــأ الزيارة بعد توتر العالقات بني البلدين يف األشــهر 
أثار الرئيس الفرنيس إميانيول ماكرون غضب  األخرية، حيث 
الجزائر يف ترشين األولعندما اتهم، بحســب ما جاء يف كالم 

اوردته صحيفة »لوموند« الفرنســية، النظام »الســيايس
العسكري الجزائري بتكريس سياسة ريع الذاكرة بشأن حرب 

االستقالل وفرنسا، سلطة االستعامر السابقة يف البالد«.
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ــس الـــــــنـــــــواب األمـــــيـــــركـــــي يــــــقــــــّر قــــانــــون  ــ ــل ــ ــج ــ م
دوالر ــار  ــيـ ــلـ مـ بــقــيــمــة   ــي  ــ ــاع ــ ــدف ــ ال نـــــفـــــاق  ا

أقر مجلس النواب  بأغلبية ساحقة 
مرشوع قانون للسياســة الدفاعية 

بقيمة 768 مليار دوالر.
»نيويورك  صحيفــة  وبحســب 
تاميــز« األمريكية، فــإن الترشيع، 
الذي تم الكشــف عنه قبل ســاعات 
من التصويــت، قد وضع الكونغرس 
الــذي يقــوده الدميقراطيون عىل 
املســار الصحيــح لزيــادة موازنة 
البنتاغون بنحو 24 مليار دوالر أكرث 
مــا طلبه الرئيس جو بايدن، مام أثار 
غضــب التقدميني املناهضني للحرب 
الذين كانوا يأملون يف أن ســيطرة 
البيت  عــىل  الدميقراطي  حزبهــم 
األبيض ومجليس النواب والشــيو 
يف الكونغــرس إىل تخفيضات يف 

الربامج العسكرية بعد عقود من النمو.
وبدالً من ذلك، يوفر اإلجراء زيادات كبرية يف املبادرات التي 
تهــدف إىل مواجهة الصني ودعــم أوكرانيا، فضالً عن رشاء 
طائرات وسفن جديدة، مام يؤكد إجامع الحزبني يف الكابيتول 
هيل عىل مواصلة إنفاق مبالغ ضخمة من األموال الفيدرالية 
عــىل املبــادرات الدفاعية، حتى عندما ينتقــد الجمهوريون 
الدميقراطيني بسبب إنفاقهم بحرية عىل الربامج االجتامعية.

ففي أعقاب إنهاء الحرب التي دامت 20 عاماً يف أفغانستان، 
أعلن بايدن نهاية حقبة تحددها الحروب الربية مع انتشــار 
كبري للقوات وتعهد بأن الواليات املتحدة ستواجه التهديدات من 
خالل التكنولوجيا العسكرية ومنافسة األمن السيرباين. لكن 
املرشعني رفضوا طلب الرئيس باإلبقاء عىل اإلنفاق العسكري 
ثابًتا بشكل أسايس، مستشهدين بتهديدات جديدة من روسيا 
والصني، ودعوا بأغلبية ساحقة إىل زيادة اإلنفاق بشكل كبري.

وقال النائب الدميقراطي آدم ســميث ورئيس لجنة القوات 
املسلحة: إن »أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها جيشنا يف 
يعة للتكنولوجيا،  الوقــت الحايل هو التعامل مع الوترية ال
وهــو جعل البنتاغون يتبنى بشــكل أفضل وأرسع التقنيات 
املبتكرة التي نحتاجهــا ملواجهة تهديدات أمننا القومي. هذه 

التهديدات حقيقية للغاية«.
وأرســل التصويت غري املتوازن بحصيلة 363 صوتاً مؤيداً 
يف مقابل 70 صوتاً معارضاً يوم الثالثاء الترشيع إىل مجلس 
، حيث من املتوقع أن يتم متريره بدعم قوي من الحزبني  الشيو

يف أقرب وقت هذا األسبوع. 
وجــاء ذلك بعد دقائق فقط من موافقة مجلس النواب عىل 
إجــراء غري معتاد لتمهيد الطريق لزيادة رسيعة يف ســقف 

الديــون لتجّنب حــدو أول تخلف فيدرايل عىل اإلطالق، مام 
ميهد الطريق أمام الدميقراطيني يف الكونغرس إلكامل أعاملهم 
يف نهاية العام واســتخدام باقي املدة الترشيعية ملحاولة سن 

مرشوع قانون بايدن للسياستني االجتامعية واملناخية.
وقالــت الصحيفة إن مرشوع قانون السياســة الدفاعية 
اعُترب عادًة عنرصاً ال بد منه ألنه يجيز زيادة الرواتب السنوية 
لقــوات األمة باإلضافة إىل برامج البنتاغون الجديدة، ويفخر 
املرشعون بأنفســهم للقيام بذلك ســنوياً من دون أن يفشلوا 
لعقود. وعادة ما يصو مجلســا النواب والشــيو مشاريع 
القوانني الخاصة بهام ويقرراها بشكل منفصل، مع األخذ يف 
االعتبــار عرشات التعديالت عىل طول الطريق، قبل التفاوض 
عىل نسخة تسوية. لكن هذا العام، انهارت العملية يف نهاية 
العــام مبوجة من الخلل الوظيفي غري املعتاد حتى بالنســبة 

لهيئة ترشيعية ابتليت بالشلل الحزيب.
فلم يقر مجلس الشــيو مرشوع قانون الدفاع الخاص به 
ومل ينظــر يف أي تعديالت، مام يحــرم املرشعني من فرصة 
التصويت عىل عدد من قضايا السياســة الخارجية. وبدالً من 
ذلك، اجتمع كبار مسؤويل الكونغرس خلف أبواب مغلقة يف 
األيــام األخرية لصياغة مرشوع قانون ميكن أن ميرر رسيعاً 

يف املجلسني.
، سيسمح الترشيع بزيادة رواتب الجيش  ويف شكله النها
2 يف املائة، ويدعو إىل لجنة مســتقلة  األمرييك بنســبة 7
لفحص الحرب يف أفغانستان، ومينع البنتاغون من رشاء سلع 
منتجة بالســخرة من منطقة شينجيانغ يف الصني، حيث تم 
احتجاز ما يصل إىل مليون من األويغور يف معسكرات العمل، 

بحسب املزاعم األمريكية.

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
وزارة الداخلية والبلديات

محافظة جبل لبنان

قامئقامية امل

املجلس البلدي يف ضبيه، ذوق 

الخراب، عوكر وحارة البالنة

ذوق  ضبيــه،  أهــايل  عموم 

الخراب، عوكر، حارة البالنة

ينعون إليكــم فقيدهم الكبري 

املأسوف عليه

قبالن ميشال االشقر
رئيــس بلديــة ضبيــه، ذوق 

الخراب، عوكر وحارة البالنة

عميد رؤساء البلديات يف لبنان

حائز عىل وسام األرز الوطني

زوجة الفقيد ســمرية يوسف 

شالال

إبنه وليد زوجته رانيا الشاروق 

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.

يـــــة خاشـــــقجي فرنســـــا: الســـــعودي املوقـــــوف ال عالقـــــة لـــــ بق

يوبيــــــــا: رئيــــــــس الــــــــوزراء يعــــــــود مــــــــن الجبهــــــــة إ

أعلنت الســلطات الفرنسية، حدو خطأ يف تحديد هوية رجل اعتقل يف 
مطار شارل ديغول بباريس بزعم عالقته بقضية جامل خاشقجي.

وأصدر مكتب املدعي العام بباريس بيانا قصريا بعد أكرث من 24 ساعة من 
عمليات تفتيش، قال فيه إن الرجل الذي ألقي القبض عليه ال عالقة له بقضية 

خاشقجي.وذكر البيان أن »مذكرة )االعتقال( ال تنطبق عليه«.
ويف وقت سابق، كشفت السفارة السعودية لدى فرنسا حقيقة ما تم تداوله 
يف وسائل اإلعالم بشأن توقيف مواطن سعودي يشتبه به يف قضية جامل 

خاشقجي.
ونقلت وكالة األنباء الســعودية »واس« نقال عن السفارة السعودية لدى 
فرنسا بأن ما تم تداوله غري صحيح، وأن من تم إيقافه ال عالقة له يف القضية 

املتناولة، وعليه فإن سفارة اململكة تطالب بإخالء سبيله فوراً.
كام تود الســفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل 
من ثبت مشاركته يف قضية جامل خاشقجي، وهم حالياً يقضون عقوباتهم 

املقررة.

أعلن رئيس الوزراء اإلثيويب آيب أحمد عودته إىل أديس أبابا، 
وتعهــد مبواصلة الحرب عىل جبهة تحرير تيغراي، ويأ ذلك 
بينام يحشد الجيش اإلثيويب قواته الستعادة آخر مدينة ال تزال 

يف قبضة الجبهة بإقليم أمهرة شاميل البالد.
ويف بيــان نرش عىل توير ونقلته هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
الرســمية قال أحمد إنه عاد مؤقتــا إىل العاصمة من جبهات 
القتال لتويل مهامه من مكتب رئاسة الوزراء يف أعقاب انتهاء 
املرحلة األوىل من العملية العسكرية ضد مسلحي جبهة تيغراي 

وحلفائهم.
وأضاف »سنســتمر يف القتال اليوم ومستقبال حتى نقيض 
عىل األعــداء ويركوا طريق الكراهية والعنف ويختاروا طريق 

الحب والسالم«.
ويف 24 ترشيــن الثاين املايض، نقل رئيس الوزراء اإلثيويب 
مهامه إىل نائبه وزير الخارجية دميييك ميكونني حتى يتمكن 
من قيادة القوات اإلثيوبية، وكان ذلك حني كانت جبهة تيغراي 

تزحف باتجاه العاصمة.

{ حشود عسكرية {
ميدانيا، اشــارت املعلومات اىل إن الجيش اإلثيويب مدعوما 
بوحدات خاصة دفع قواته شــامال نحو مدينة »ولديا«، ويأ 
هــذا التطور بعدما أعلن رئيــس الوزراء اإلثيويب آيب أحمد قبل 
يومني عن ســيطرة قواته عىل مدينتي »دييس« و«كومبولشا« 

اإلسراتيجيتني.
كــام أظهرت صور األقامر الصناعيــة أن الجيش الحكومي 
وقوات إقليمي عفر وأمهرة رشعا يف حشــد قواتهام من أجل 

بدء معركة استعادة السيطرة عىل مدينة ولديا.
وكانت جبهة تحرير تيغراي قالت إن خروجها من مدن دييس 
وكومبولشا وبا بإقليم أمهرة تم يف إطار ما وصفتها بخطة 

انسحاب إسراتيجية.
لكن الجبهة املتحالفة مع فصائل أخرى مســلحة من إقليم 
أورومو وأقاليم أخرى تعرضت يف األسبوعني املاضيني لسلسلة 
عة من الشامل نحو الجنوب  من النكســات بعدما تقدمت ب

حتى باتت عىل بعد 200 كيلومر تقريبا من أديس أبابا.
وتقول الجبهة إن دوال أخرى تدخلت يف الحرب دعام للحكومة 

اإلثيوبية.
ويف ترصيحــات من إحدى جبهات القتال األحد املايض قال 
رئيس الوزراء اإلثيويب آيب أحمد إن قواته أحكمت السيطرة عىل 
غالبية مناطق إقليم أمهرة وكامل إقليم عفر وكبدت مســلحي 
جبهة تيغراي خسارة فادحة، مضيفا أن ما توغل فيه مسلحو 
الجبهة من مناطق يف الشــهور الخمســة املاضية استعاده 

الجيش يف 15 يوما.

{ عودة الحياة الطبيعية {
يف هذه األثناء، قال نجويس طالهون القائد العســكري يف 
محافظة شوا بإقليم أمهرة للجزيرة إن الحياة بدأت تعود تدريجيا 
إىل طبيعتها يف املناطق التي متت استعادة السيطرة عليها يف 

اإلقليم.
وأضــاف طالهون أن خدمات الكهرباء واالتصاالت بدأت يف 
العمل بشــكل تدريجي وأن أكرب التحديات التي تواجه الحكومة 

تتمثل يف إعادة توطني أكرث 
من ربــع مليــون نازح يف 
هذا  يف  وناشــد  مناطقهم، 
املجــال املنظــامت اإلغاثية 
املحلية والدولية تقديم الدعم.

وقد متكن فريق الجزيرة من 
الدخول إىل مدينة شواربيت 
أمهرة،  بإقليم  اإلسراتيجية 
ورصد األوضاع فيها، وذلك بعد 
أن متكنت القوات الحكومية 

من استعادة السيطرة عليها.
وتستمر املعارك يف إثيوبيا 
عىل الرغم من الدعوات الغربية 
وبدء  الحرب  لوقف  واألممية 
مفاوضات من أجل تســوية 
سياسية للرصاع، والتحذيرات 
من تفاقم األوضاع اإلنسانية.

وكانت الحــرب قد اندلعت 
فيترشين الثاين 2020 عقب 
اتهام الحكومة جبهة تيغراي 
مبهاجمة معسكرات للجيش 
يف مدينــة ميكييل عاصمة 

إقليم تيغراي.
الحني شــهدت  ذلك  ومنذ 
الحــرب تقلبات كثرية حيث 
متكنت القوات الحكومية من 
الســيطرة عىل معظم أنحاء 
اإلقليم قبل أن تستعيد جبهة 
تيغراي الســيطرة عليه وتبدأ 
الزحف جنوبا بهدف الوصول 

إىل العاصمة أديس أبابا.

نســـان فـــي البحريـــن قلـــق إيطالـــي مـــن انتهـــاكات حقـــوق ا
عربّت الســلطات اإليطالية عن قلقها البالغ من تردي أوضاع 
حقوق اإلنســان يف البحرين، مؤكدًة عزمها طرح القضية عىل 

نظرائها يف دول االتحاد األورويب.
ويف رســالة وجهتهــا وزارة الخارجية اإليطالية ملنظامت 
حقوق اإلنسان البحرينية، عربّت عن قلقها العميق لردي أوضاع 
حقوق اإلنسان يف البحرين، مؤكدة أنها قضية ذات أهمية كبرية 

إليطاليا.
كام أشــارت روما إىل أن ممثــيل الحكومة اإليطالية، مبن 
فيهم نائبة وزير الخارجية مارينا سرييني، ال يرددون يف بذل 
جهدهم لتشجيع املسؤولني البحرينيني عىل زيادة االنخراط يف 

حامية حقوق اإلنسان.
وكشــفت مارينا أنها زارت شــخصياً املنامة يف 17 ترشين 
الثاين، وأثارت مع محاوريها 
البحرينيني  املســؤولني  من 

قضية حقوق اإلنسان.
وشــددت نائبــة وزيــر 
أن  اإليطــايل  الخارجيــة 
درايــة  عــىل  الســلطات 
بإشــكاليات حقوق اإلنسان 
يف البحرين، ال ســيام فيام 
يتعلق بالقيود املفروضة عىل 
والسياسية،  املدنية  الحقوق 
واحــرام نظام الســجون، 
وما يتعلــق بحاالت التعذيب 

واملعاملة الالإنسانية واملهينة.
واســتطردت أنه عالوة عىل ذلك، فــإن اإلبقاء عىل عقوبة 
اإلعــدام وتنفيذ أحكام اإلعدام، آخرها يف عام 2019، أمر مقلق 

للغاية.
كام كشــفت نائبة وزير الخارجية اإليطايل أنه عىل هامش 
رحلتها األخرية إىل البحرين، شــجعت الســلطات املحلية عىل 
امليض قدماً يف هذا االتجاه، وأيضاً من خالل اللجوء إىل أصحاب 
املصلحة مثل ســفارات االتحــاد األورويب والدول األعضاء يف 

االتحاد األورويب للضغط عىل البحرين.
وجاء يف الرســالة أنه »تم بناء حوار منتظم بني السفارات 
األوروبية واملؤسسات البحرينية. حيث كانت السفارة اإليطالية 
يف املنامــة جزءاً من هذه العملية«، قائلًة: »وفقاً لذلك وبفضل 
ليات املحددة  تشــجيع الســلطات اإليطالية تم وضع بعض ا

لتعزيز تنسيق أكرث تنظيامً مع النظراء البحرينيني«.
ويف وقت ســابق، طالب ناشــطون حقوقّيون وأعضاء يف 
مجلس العمــوم الربيطاينّ باإلفراج الفــورّي عن األكادميّي 
البحرينّي عبد الجليل السنكيس املضب عن الطعام يف السجون 
البحرينّية وجميع الســجناء السياســيني. كام نّدد املشاركون 
بتواطؤ الحكومة الربيطانية مع حكومة املنامة يف  تغاضيها 

عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف البحرين.
وشهدت مناطق بحرينية تظاهرات سلمية يف كل من بلدات 
، النويدرات، ودمســتان، للتنديــد بالتطبيع مع االحتالل  املر
اإلرسائييل، واملطالبة باإلفراج عن املعتقلني السياسيني، والتأكيد 

عىل متابعة مسري الشهداء.
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ــة ــيـ ــدنـ ــبـ ــي الـ ــ ــت ــ ــاق ــ ــي ــ ـــافـــة لـــتـــطـــويـــر مــــســــتــــواي ول  اتــــــــــــدّرب بـــكـــ
ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــ ــ وأتـــــمـــــنـــــى الـــــتـــــأهـــــل الـــــــــى مـــــــصـــــــاف  الــــــــدرجــــــــة ال

الســلة  تلفت العبة كرة  
ماريتــا خليــل األنظار يف 
التــي تخوضها  املباريــات 
.فخليل،  عدة  ســنوات  منذ 
وهــي ابنة عضــو االتحاد 
الســلة  لكــرة  اللبنــاين 
خليل،  »الدينامييك«ايــيل 
ســنوات  منذ  اللعبة  تزاول 
عــدة وبدأت مســريتها يف 
نــادي التضامن)حراجــل(

)باملناســبة هي مــن بلدة 
وانيــة(  الك حراجــل 
نادي  يف  رحالهــا  وحطّت 
مكايــل( الكهربــاء)ذوق 

ألتقت  .«الديــار«  الشــهري 
يف  خليل)املولودة  ماريتــا 
العــام 2001(. ويف ما ييل 
نــص الحوار الــذي اجرته 

معها:
منذ متى متارسني      س

كرة السلة؟
  ج امارس كرة الســلة 
انقطعت  و  صغــري  منــذ 
لفــرة عن مزاولــة اللعبة 
بسبب األوضاع الصحية يف 
البــالد .ومع معاودة اطالق 

البطوالت بكافة فئاتهــا و درجاتها وعودة الحياة 
اىل املالعب تحّمست لالنضامم مجدداً الحد الفرق 

ملزاولة اللعبة.
متى انطلقت مسريتك يف اللعبة؟   س

انطلقــت مســري يف كرة الســلة  يف     ج
نادي  التضامن الريايض)حراجل(منذ سنوات عدة 
حيث لعبت ملدة ســت  سنوات و خضت مع الفريق  
.2019 بطولة  لبنان للدرجة الثالثة ملوسم  2018

اىل اي ناد تنتمني حاليا؟   س
  ج انتمــي اىل نادي الكهربــاء )زوق مكايل( 
العريق والشــهري والذي له صــوالت وجوالت يف 
كرة الســلة للذكور واالنا وانضميت اىل الفريق 

واين  بعدما رغبت بالعودة اىل كرة السلة.  الك
كم تتدربني اسبوعيا؟   س

اىل جانب الحصــص التدريبية الثال  مع    ج
الفريــق امترن فرديــاً مرتني اســبوعياً عىل امل 

مضاعفــة التامرين الخاصــة يف املرحلة املقبل 
لتطوير لياقتي البدنية ومستواه.

  س من هو مدربك؟
ج أالن صعــب هــو مدرب الفريــق و هنا    
ال بــد يل من  شــكر العب منتخب لبنــان ونادي 
الكهربــاء الســابق املــدرب الوطنــي رسكيس 
بخربته  الالعبات  جميع  كورجيان)ساكو(  لدعمه 

املميزة.
  س يف اي مركز تلعبني؟

  ج العب يف مركز الجناح. 
ما هو طموحك؟   س

  ج اود ان أطّور مســتواي  يف كرة الســلة و 
اساعد الفريق لتقديم افضل مستوى و التأهل اىل 

مصاف اندية الدرجة الثانية.
افضل مباراة خضتيها؟   س

ج مباراة ضمــن دورة ودية ضد نادي اتحاد    

مريوبا.
هل تلقني الدعم من والدك اييل ووالدتك؟   س

  ج طبعاُ والدي ووالد يدعامنني اىل اق الحدود 
  س كلمة أخرية؟

  ج اتوجــه بالشــكر اىل زميال  يف الفريق 
و اىل مدريب و شــكر خاص الدارة نادي الكهرباء 
برئاسة  الســيد أالن  صايغ و اىل اتحاد كرة السلة 
برئاســة الســيد أكرم حلبي  العادته الحياة اىل 
املالعــب ولرعاية وتطوير كرة الســلة عىل كافة 
املســتويات وايالء الجيل الناش األهمية الكبرية 
عرب تنظيم بطــوالت الفئات العمريــة.وال بد يل 
من توجيه تهنئــة اىل االتحاد لفوز منتخب لبنان 
للرجال عىل اندونيسيا ذهاباً واياباً ضمن التصفيات 
ســيوية املؤهلة اىل كأس العامل مع التمني ان  ا
يتأهل لبنان اىل نهائيات كأس العامل التي ســتقام 

يف العام 2023..

د د الجوا ال  لي  ا بة  ال ري د املب لي  ا ري 

دمــــوع واقتحامــــات وإلغــــاء أجمــــل هــــدف... مشــــاهد مــــن مجموعــــات كأس العــــرب
اختتمت مساء الثالثاء منافسات دور مجموعات 
كأس العرب 2021، املقامة حاليا يف قطر، وتستمر 

منافساتها حتى 18 كانون األول الحايل.  
وكانــت كأس العرب بدأت يوم 30 ترشين الثاين 
ن إقامة 24 مباراة يف  املايض، وشــهدت حتى ا

دور املجموعات.
  وشــهد دور مجموعات عدة لقطات ومشاهد 

: بارزة، هي عىل الشكل ا

{  لبنان ينهي مشوراه
بفوز عىل السودان {

  اختتم منتخب لبنان مشــوار املنافسة بتحقيق 
املدينة  0 عىل ســتاد  الســودان 1 الفوز عــىل 

التعليمية يف الريان.
  وبعد أن انتهى الشــوط األول بالتعادل السلبي 
نجح منتخب لبنان يف تسجيل هدف الفوز الثمني 
يف الدقيقة 77 بواســطة حارس مرمى السودان 

عيل أبو عرشين بالخطأ يف مرماه.
  وأكمل الفريقني املباراة بعرشة العبني عقب طرد 
اللبناين ربيع عطايا يف الدقيقة 62، والســوداين 

أحمد وضاح يف الدقيقة 76.
  وتم اختيار الالعب جــورج مليك افضل العب 

يف املباراة.
  وشــهدت املباراة الثانية ضمن ذات املجموعة 
1 عىل  يوم الثالثاء أيضاً تعادل الجزائر مع مرص 1

ستاد الجنوب يف الوكرة.
  وتصدرت مرص ترتيب املجموعة برصيد 7 نقاط 
من ثال مباريات، بفــارق حصيلة اللعب النظيف 
ء  أمــام الجزائــر، مقابل 3 نقاط للبنــان وال 
الدور  للســودان، حيث تأهلت مرص والجزائر إىل 

. ربع النها
  ويف ربــع النها تلتقي مرص مع األردن ثاين 
املجموعــة الثالثة، يف حني تتقابــل الجزائر مع 

املغرب أول املجموعة الثالثة.
  يف مباراة لبنان والســودان تبــادل الفريقني 
املحاوالت الهجومية خالل الشوط األول، حيث سدد 
ربيع عطايا محاولة ارتدت من الحارس السوداين 
عيل أبو عرشين )22(، ثم كاد ماهر صربا أن يسجل 
يف الدقيقة 23 بعد ركنيــة نفذت بطريقة مميزة 

وارتدت الكرة من الحارس والقائم السوداين.
  ويف املقابل شــهدت الدقيقة 29 فرصة للسودان 
عرب صالح الدين عادل لكنها ذهبت بعيدة عن املرمى، 
وحاول رمضان عجب تهديد املرمى اللبناين يف الدقيقة 

32، وذلك عرب ركلة حرة مبارشة مرت فوق العارضة.
  وشهدت الدقيقة 62 طرد اللبناين ربيع عطايا، 
ولكن فضل عنر كاد يفتتح التسجيل يف الدقيقة 

66، لوال تألق الحارس أبو عرشين.
  يف الجهة املقابلة أنقذ عيل السبع مرمى لبنان 
يف الدقيقة 70 من تســديدة محمد أحمد، قبل أن 
السودان أحمد وضاح بطاقة حمراء  يتلقى مدافع 

إثر تدخل عنيف عىل عباس عا )76(.
  ونجح منتخب لبنان يف تسجيل الهدف األول من 
الخطأ يف الدقيقة 76، إثر ركلة حرة حولها مهدي 
الزين أمامية وأكملها حارس املرمى السوداين عيل 

أبو عرشين بالخطأ يف اتجاه مرماه.
  وكاد فضل عنر يسجل الهدف الثاين لكن تسديدته 

مرت بجانب القائم األمين لحارس السودان.
  وكانت الجولة األوىل من منافسات املجموعة 
 0 شــهدت يوم األربعاء فوز مرص عــىل لبنان 1
0، يف حني شــهدت  والجزائر عىل الســودان 4
الجولة الثانية يوم الســبت فوز الجزائر عىل لبنان 

.0 0 ومرص عىل السودان 5 2
  ويتأهــل إىل الــدور ربع النهــا الفريقني 
الحاصلــني عــىل املركزيــن األول والثاين يف كل 

مجموعة مــن املجموعات األربع، علامً بأن املباراة 
النهائية تقام يوم 18 كانون األول عىل ستاد البيت.

  بكاء بلعريب 
  انخرط محمــد فراس بلعــريب، نجم منتخب 
تونــس، يف البكاء بعد تســجيله الهــدف الثاين 
0 عىل موريتانيا خالل  ملنتخب بــالده يف الفوز 4

املباراة االفتتاحية.
  ويف الدقيقة 50 أحرز بلعــريب الهدف الرابع 
عجامن  لالعب  والثاين  قرطاج«  »نســور  ملنتخب 
اإلمارا يف تلك املباراة، ثم انخرط يف البكاء أثناء 
االحتفال بالهدف مع زمالئه، حزنا عىل والده الذي 

تويف قبل أيام من انطالق البطولة.

{ اقتحام مدرب منتخب العراق {
  شهدت مباراة عامن والعراق يف الجولة األوىل 
لقطة مثرية للجدل، بعدما اقتحم الهولندي زيليكو 

بروفيتش، مدرب »أسود الرافدين« أرض امللعب.
  وكان الحكم احتسب ركلة جزاء ملنتخب العراق 
يف اللحظات األخرية من اللقاء، تقدم أمين حسني 
لتســديدها، لكنه أهدرها بعدمــا تصدى لها أحمد 

الرواحي حارس عامن.
  وقــرر الحكم الهندورايس هيكتــور مارتينيز 
إعادة الركلة بسبب تقدم الحارس عن خط املرمى، 
وحاول أمين حســني تعويض إهداره ركلة الجزاء 
بتسديد الركلة املعادة، إال أنه فوج مبدربه يقتحم 

امللعب ملنعه من التسديد.
  وبالفعل تقدم حسن عبدالكريم لتسديد الركلة 
التي ســجل منها منتخب العــراق هدفا قاتال يف 

.)1 الدقيقة 90+8، لينتهي اللقاء بالتعادل )1
  ويف املؤمتــر الصحفي عقــب اللقاء، اعرف 
بيروفيتش بــأن ترصفه كان »غري الئق وال ميكن 

تربيره«.

{»الفار« يساعد منتخب قطر {

  كان منتخــب قطر أول املتأهلني من مجموعات 
، وذلك بعد فوزه  كأس العرب 2021 إىل ربع النها

1( عىل عامن يف الجولة الثانية. املثري )2
  وسجل فهمي دوربني، العب عامن، هدفا قاتال 
بالخطــأ يف مرماه يف الدقيقــة 90+7، وخرجت 
الكرة من املرمى بعدمــا اصطدمت بالعارضة من 

الداخل.
  واعــرض العبو عامن عىل احتســاب الهدف 
بداعــي أن الكرة مل تجــاوز خط املرمــى بكامل 
الربازييل ويلتون سامبياو  الحكم  ليقرر  محيطها، 
العودة لتقنية الفيديــو »الفار«، التي أكدت صحة 

الهدف.

{ ضياع أجمل أهداف البطولة {

  تسببت التقنية الجديدة املستخدمة يف البطولة 

من حرمان منتخب اإلمــارات من هدف مذهل يف 
انتهت  التي  الثانية،  بالجولــة  مواجهة موريتانيا 

بفوز »األبيض« بهدف دون رد.
  ويف الدقيقة 69 من املباراة أرسل عيل مبخوت 
متريرة متقنة بالــرأس إىل عيل صالح عىل أعتاب 
منطقة جزاء موريتانيا، حولها األخري إىل الشباك 

بعد مقصية رائعة.
  لكن الحكم األوروغوايــاين أندريس ماتونتي 
قرر إلغاء الهدف بداعي وجود عيل صالح يف حالة 
تســلل، وذلك بعد الرجوع لتقنية التسلل الجديدة 
التي تشــهد كأس العرب ظهورهــا ألول مرة يف 

مالعب كرة القدم.
  ويجرب االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« تقنية 
جديدة للكشــف عن التسلل »بشكل نصف آيل« يف 

بطولة كأس العرب 2021.
  ورغــم أن تقنية الفيديو »VAR« أصبحت متلك 
حساسية عالية للكشــف عن حاالت التسلل، فإن 
التقنية الجديدة ال تعتمد عىل الكامريات الطبيعية 
للملعب، لكن تستخدم كامريات معلقة يف أسقف 

املالعب.
  قرار إلغاء الهدف أثار اســتغراب عدد كبري من 
املشــجعني الذين شــاهدوا املباراة، حيث يرون أن 
الهدف ســليم وأن صالح مل يكن متســلال لحظة 

خروج الكرة.
  وقــال عــدة مغردين عــرب موقــع التواصل 
االجتامعــي »توير« إن التقنيــة الجديدة حرمت 
منتخب اإلمارات من هدف كان ســيصبح األجمل 
ن، وهو الرأي الذي  يف البطولة منذ بدايتها حتى ا
تبناه محمد سعدون الكواري، املذيع بشبكة »يب إن 

سبورتس« الناقلة للبطولة.

{ اللعب النظيف ينصف مرص {

  شــهدت املجموعة الرابعة موقفا نادرا، بعد 
النقاط  تســاوي منتخبا مرص والجزائر يف عدد 
)7(، وعدد األهداف املســجلة )7(، واملســتقبلة 
)1(، وأيضــا يف املواجهات املبــارشة بتعادلهام 
1( يف الجولــة األخــرية، ليلجــ إىل نقاط  1(
ترتيب  املتأهل يف صدارة  النظيف لحســم  اللعب 

املجموعة.
  وتفوق منتخب مرص يف اللعــب النظيف بعد 
حصــول العبيه عىل 6 إنــذارات، مقابل 6 إنذارات 

وحالتي طرد للجزائر.
  املفارقــة أن املنتخبني كانا متعادلني يف نقاط 
اللعــب النظيف أيضا حتــى اللحظات األخرية من 
األخرية،  الجولة  بينهــام يف  التي جمعت  املباراة 
قبــل أن يحصل هالل ســوداين عــىل إنذار يف 
الدقيقة 90+2، بجانب طرد ياســني تيطراوي يف 

الدقيقة 6+90.

ن يد مل لب ر و ا

ــاريــس ــب ســــانــــدا ب  بــطــولــة الـــكـــونـــ فـــو املــفــتــوحــة 
ــي ــراســ ــ ــارة ال ــ ــربـ ــ ــة بـ ــي ــان ــن ــب ــل ــة ل ــيـ ــبـ هـ ــة  ــيـ ــدالـ ــيـ مـ

ارتفع العلم اللبناين من جديد يف  املحافل 
الدوليــة بعد احراز  الالعبــة برباره الرايس 
القتال الحر املفتوحة  املركز األول يف بطولة 
)اسلوب الســاندا( يف الكونغ فو  لوزن 52 
كلغ والتي جــرت يف العاصمة الفرنســية 
باريس مبشــاركة العبــني والعبات من  10 
دول. ومتكنت العبة منتخب لبنان الرايس من 
احراز امليدالية الذهبية  بعد تغلبها يف املباراة 

النهائية عىل بطلة فرنســية. وواكب املدرب 
والالعب الدويل جورج سعاده البطلة الرايس 
خالل البطولة عرب اعطائها  التوجيهات التي 

ساعدتها  عىل الفوز.  
وقــد اهدى أمــني عام االتحــاد اللبناين 
للكونغ فو ووشوبســام نهرا،باســم عائلة 
اللعبة واىل كل  الفوز اىل عائلة  اللعبة، هذا 

اللبنانيني.

وي ر  ال ن اليس ية  ال الرا  ن فو ة ا لة الرا ل الب

ــم تـــدريـــبـــي بــايــطــالــيــا ــّي ــخ ــى م ــ ــق ال لـــ عــم ــة تـــ بــعــ

رير الدو ر رفي ال ة يف  الب
منتخب  بعثة  األربعاء  أمس  صباح  غادرت 
لبنان يف تزلج العمق للمشــاركة يف مخيم 
تدريبي يف إيطاليا )فال دي فييم( ملدة عرشة 

أيام.  
وترافقها  فخــري  ايغات  البعثــة  ترأس 
الالعبــة ساشــا جعجع والالعــب جورج 

إبراهيم.
  يشــار اىل أن روزنامــة االتحاد اللبناين 
2022 حافلة  للتزلّج عىل الثلج  ملوسم 2021
مع العلم ان لبنان سيشارك يف دورة األلعاب 
األوملبية الشــتوية التي ســتقام يف شباط 

املقبل.

ــباك ــــرن الشــ ــر ف ــ ــــي فري ــــالد الـــــ للشــــطرن ف دورة املي
ينظّــم نادي الشــطرنج يف 
رابطة قدامى مدرســة نوتردام 
امليالد  دورة  الشــباك  فرير فرن 
الشــطرنج  يف  الـ22  املفتوحة 
يع، بدءاً من الحادية عرشة  ال
من قبل ظهر األحــد 11 كانون 
لها  وخصصت  الجــاري.  األول 
ماليني   3 بقيمة  ماليــة  جوائز 
لرية، منها مليون و200 ألف لرية 
الســاعة  وحددت  األول.  للفائز 
 11 السبت  مســاء  من  الساعة 

الجاري آخر مهلة لإلشراك.  
مــن  ومزيــد  للتســجيل 
بالياس  االتصــال  املعلومــات، 
اييل  أو   03/883225 خرياللــه 

هولشيان 03/705210.

ــر... ــ ــي ــ ــاه ــ ــم ــ ــج ــ ــن وال ــ ــي ــ ــب ــ ــالع ــ ــة وال ــ ــ ــدي ــ ــ  طــــــال األن
ــ بـــــالـــــكـــــرة األوروبـــــــيـــــــة ــ ــب ــ ــع ــ أومــــــيــــــكــــــرون ي

يبدو أن متحور أوميكرون قد بدأ يف فرض 
تأثرياته عىل كرة القدم حول العامل، ال سيام 

عىل الدوريات األوروبية الكربى.  
أوميكرون  تأثري متحور  أبرز مالمح  ولعل 
عىل الكــرة األوروبية، إقامة بعض املباريات 
األوروبية، بدون حضور الجامهري، بســبب 
قرار حكومة بافاريا مبنع حضور الجامهري 

حتى نهاية العام الجاري.

{ الدوري اإلنكليزي املمتاز  {

  وبحســب صحيفة »الصن« الربيطانية، 
خر يواجه  فإن الدوري اإلنكليزي املمتاز هو ا
خطر حظر الجامهري مجدداً يف نهاية العام 

الحايل.
  ورغم أن مصادر من الحكومة الربيطانية 
ن  أكدت للصحيفة أنه ال توجــد نية حتى ا
لحرمان الجامهري من الحضور للمباريات، إال 
الحاالت  تزايد  األندية يؤمنون بأن  أن رؤساء 
بشكل رسيع سينتهي بقرار مبنع الجامهري.

  وهناك خطة أخرى بدالً من منع الحضور 
الجامهريي تفكر فيها الحكومة الربيطانية، 
تتمثــل يف إظهار الشــهادات التــي تثبت 
األحدا  لقاح كورونا لحضور  الحصول عىل 

العامة ومنها املباريات.
  وسيتســبب هــذا األمــر يف أزمة حال 
حدوثه، ألنه ســيمنع الجامهري من حضور 

املباريات حتى لو كانت قد دفعت التذاكر.
املمتاز خ  اإلنكليزي  الدوري  أن  يُذكر    
قرابــة 2 مليــار جنيه إســرليني مع بدء 
انتشــار فريوس كورونــا يف 2020، وهو 
األمــر الذي يثري القلق مع انتشــار متحور 

أوميكرون.

{ الدوري الفرنيس{
  يف فرنســا، هناك مخــاوف كبرية من 
الجامهريي مجدداً  الحظــر  تطبيق  إمكانية 

مثلام حد قبل عام ونصف.
الفرنسية قبل    وذكرت صحيفة »ليكيب« 
أيام أن رابطة الدوري الفرنيس تجتمع بشكل 
دوري مع ممثيل الحكومة لدراســة التدابري 

املتعلقة بانتشار أوميكرون.
  وقال ممثــل »الليغ 1« للصحيفة: »نتابع 
تقييم الوضع الصحي بشكل يومي، ونأمل أال 
نعود إلقامة املباريــات بدون جامهري، نحن 
ال نشــعر بالقلق ولكن يجب أن نكون حذرين 

ومستعدين«.
  األمر كان أســوأ يف هولنــدا، حيث قررت 
الحكومة بالفعــل حظر الجامهري من حضور 
املباريات ملدة 3 أسابيع، وهو األمر نفسه الذي قد 

تتخذه الحكومة البلجيكية خالل الفرة املقبلة.

{ الدوري الربتغايل {

  األمر مل يتوقف عىل حد املنع الجامهريي، 
الربتغال،  الصحية يف  السلطات  أعلنت  حيث 
يف ترشين الثاين املايض، اكتشاف 13 حالة 
إصابة بساللة أوميكرون بني العبني وعاملني 

يف نادي بلينيش الربتغايل.
  وتسببت تلك اإلصابات يف خوض الفريق 
مباراته ضد بنفيكا يف الدوري الربتغايل بـ9 
العبــني فقط، بعدما مل يجــد الفريق العبني 

كافيني للمشاركة.
  وانتهت املباراة مع بداية الشــوط الثاين، 
بعدما دخــل الفريق امللعب بـ 7 العبني فقط، 
قبل أن يســقط أحدهم أرضــا، ليقرر الحكم 

إنهاء املباراة.



، كوليت، مر 1ـ مامو
2ـ الصنيع، بور سعيد
3ـ ريو، أمري، ست، آه

4ـ دانوب، العقدة
5ـ جامل، داي، عامل

6ـ عراقيل، جور، تنتقلون
7ـ رزب، فاق، ريال، الرّمة

8ـ نقودي، أســد، لهوي، 
دهش

9ـ عف، أصّب، سأم، لّف، آل

10ـ سامي الصلح، ماين

11ـ بانكــوك، مالويــن، 

سوّي

12ـ دار، رز، باح، دبيب

13ـ من، هــاين العمري، 

دبلن

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

  دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  أبو الفضائل 

اخترب معلوماتك

وحكيم  فيلســوف  1ـ 
اغريقي. 

2ـ للمنادى، عرب. 
3ـ موســيقي ومغــن 

عارص هارون الرشيد. 
ء.  4ـ أهتّم بال

5ـ نظّن ونتصّور أن. 

1ـ رّسام فرنيس.

2ـ ضاربت وصارعت. 

3ـ يتخّمر العجني. 

4ـ فّنانة لبنانية. 

5ـ من أسامء النورج. 

شــاعر وأديب لبناين راحل، هو إبن أديب ورسام كبري 

راحل. سطّر حرب قلمه الُحّب والوطن، وغّنى من أشعاره 

العديد من أهل الطرب والفن. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

3+5+8+6+4 مدينة فلسطينية. 

6+8+3+5+9 دولة عربية. 

4+7+3+5 وكالة أنباء عربية.

8+3+1+9 دولة افريقية. 

3+1+4 مدينة فرنسية. 

6+1+3 طرّي. 

8+2 نهر أورويب. 

1ـ ما إسم الشاعر األموي الذي تويف سنة 732، واقرن 

إسمه بإسم حبيبته، وحبيبته إقرن أيضا إسمها بإسمه؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن هو الطبيب الجّراح الفرنيس الذي لُّقب بـ أيب 

الجراحة الحديثة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

3ـ مــا إســم الوالية األمريكية التــي يقع فيها مطار 

ياكوتاك؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو امللك الفرنيس الذي لُّقب بـ امللك الشــمس، 

وامللك األعظم. وهو صاحب العبارة املشهورة: أنا الدولة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 33 سنة 

عىل الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية دولة آســيوية تقع مدينة ُعشاق املشهورة 

بصناعة السكّر؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم أول منتخب كرة قدم افريقي يصل اىل دور 

الثامنية يف نهائيات كأس العامل، وذلك العام 1990؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم اللغة املرصية القدمية التي إســتخدمها 

الفراعنة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

.. علام  9ـ أيهام أرسع يف الطريان: الباشــق أم الن

خر مبرتني؟  بأن أحدهام أرسع من الطائر ا

1ـ مارد، عرندس، دم
2ـ الياس رزق، ابان

3ـ مصون، أبو عامر
4ـ ون، ورق، دفني
5ـ ثياب، يفي، أكرا
6ـ عم، جال، الوزن

7ـ يوم، قاصصك
8ـ وبر، أج، سبل، ال

9ـ لو، الورد، حم

10ـ يرسل، ري، أبّع
11ـ تستعّد، االعالم

12ـ قاتلهم، وحر
13ـ ميادين، مي

14ـ ردهة، تايالند
15ـ عقل، يف، بد

16ـ الرّد، نسيب
17ـ لومها، وبل
18ـ مّنة شلبي

؟ من هو
من هي؟

1ـ فيلم لفريد شــوقي، فيلم 
لفريد شوقي.

ح ال يراها  2ـ أماكن عىل امل
املشاهد، عاصمة والية نرباسكا 

األمريكية.
3ـ ماركة بطاريات، منزل.

4ـ أقطع الحبل، حديدة تُحرّك 
بها النار، أشار اىل.

5ـ لجات، أسد، من الطيور.
6ـ مدينــة أملانيــة، مدينــة 

مرصية.
7ـ عالمتان، ضد زائدا.

8ـ أكل الطعام، مدينة مرصية، 
رص.

وشــديد،  قوّي  يقطــع،  9ـ 
مطربة خليجية.

األقمشــة، مزيج  10ـ مــن 

الراب مع املاء.

11ـ حرف عطــف، اغنية ألم 

كلثوم.

12ـ بكاء شديد، إسم موصول، 

متشابهان.

13ـ أراد، يُستخرج من العنب، 

مطر شديد.

14ـ دولــة أمريكية، بلدة يف 

الشوف. 

15ـ تدعم، غطاء.

16ـ ُمدرك، أغنية لعبد الحليم 

. حاف

17ـ رشكة برولية، ميكانييك.

18ـ ممثــل وفنان ســوري 

صاحب الصورة.

غانــا،  عاصمــة  1ـ 
عاصمة مالطا، جواب.

2ـ عازف ومغن أمرييك 
راحل لّقب مبلك الجاز.

مــن  راســلونا،  3ـ 
األلقاب، وّدك.

بالســيف،  رضب  4ـ 
تُخّصص، والدي.

شــّق   ، الب يحفر  5ـ 
يف صخــرة، ســئم، حي 

دمشقي مشهور.
6ـ أصــل البناء، حرب 
قدمية مشهورة، بلدة يف 

قضاء جبيل. 
7ـ فريــق كــرة بطل 
دوري أبطــال أوروبا عدة 

مرات، من الطيور.

وزراء  رئيــس  8ـ 
يحفر،  راحــل،  بريطاين 

أقام باملكان، ُعمر.
9ـ إشتاقت اىل، ضمري 
متصل، عتب، من الفواكه.
10ـ هــدم، الســاكن 
واملقيــم يف، فيلســوف 

صيني.
11ـ عملة مشــهورة، 
صّوت الضفدع، بان وظهر 
األمر، إرتجاف واضطراب. 
12ـ أرشــد، متابعــا، 

مدخل، خالف آخراً.
نغمة خارجة عن  13ـ 
اللحن املحدد، تخلّص من، 

من أنواع السمك.

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

طان ال

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

أنت تضخم مسألة معينة يف رأسك الجميل 

كونها صغرية وبســيطة. اصرب عىل تقلبات 

املقربني اليك يك يظل الجو لطيفا وهادئا.

الغرور سيســبب بعض الغليان مع صديق، 

وليس مؤكدا انك عىل صواب يف بعض األحيان. 

سيطر عل نفسك وال تفقد طيبتك.

تشعر أحيانا برغبة ملحة يف االنطالق وراء 

أحالمك التي ال تنتهي. تفاءل بغدك ألنه عامل 

مساعد لك عىل العطاء وكسب املال. 

ال تخف من املســائل الشائكة والصعوبات 

ألن هناك شــخصا جليال سيســاعدك. ال تبح 

بأرسارك، فالحسد من بعضهم قد يعرقل األمور.

ابق عىل تفاؤلك وال تشــغل بالك زيادة عن 

اللزوم وإن بدا لك ان األمور ليســت كام تريد. 

لقــاء عاطفي غري متوقع ميدك بالســعادة 

والحبور. 

أفــكارك جيدة ولكن ينقصك بعض التحرك. 

لعلك أضعت ما فيه الكفاية من الوقت، وبات أن 

تكون أكرث واقعية. ستجد سعادة يف التحد 

مع الحبيب.

يع قد يســبب  ميلك اليوم اىل الغضب ال

لدى املحيطني بك بعض النفور. متالك أعصابك 

وال تعترب نفسك منزها عن الخطأ. 

عالقتــك باألصدقاء تحتــاج اىل مزيد من 

االهتامم بعد قطيعتك عنهم فرة غري قصرية. 

وضعك املايل والعاطفي يف تحسن مستمر.

املواقف املســتجدة هــذا اليوم تجربك عىل 

اعادة النظر يف وضعك. حاول أن تتخلص من 

ما يعيقك ولكن ال تتسبب يف خصومات. 

مرحلة جيدة ومالمئــة لتقوية العالقات 

االجتامعية. يف اســتطاعتك أن تســري يف 

طريقك بكل ثقة ونشــاط مع قليل من الحذر 

الواقعي. 

تشــعر ان االســتقرار يقــرب منك أكرث 

ونة. تنرصف لالهتامم مبشاريع  فأكرثهذه ا

عملية قدمية كنــت قد خططت لها منذ فرة 

طويلة. 

تنسجم مع الرشيك العزيز وتشعر ان الربيع 

ما زال يخيم عىل عالقتك به. الوقت مناســب 

لتامرس هوايتك املفضلــة املوجودة يف هذه 

الصفحة. 

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(

الشارقة
ازدهار
السويد

برلني
بواخر

بيزو
براثن

جوانح
جز

جوارب
دروس

دمى
ديون
دفاتر
دعائم

رومانيا
رقبة
رونق

روتردام
رياضة
رفاهية
رسائل

زمرد
زنبق

زق
سقراط

سمن
سينام

سيارات
سهم

شيرشون
شعبان

شاحنات
صيانة
صنعاء
صوان
طابة

فنلندا
كلوديا
كازينو

كرة
مباراة

معتوق

هدف. 
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الحل السابق

  بولونيا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 
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 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ العالم ملّر. 

2ـ شاموين. 

 . 3ـ العالم شاي

 . 4ـ هندنبور

5ـ سنة 1884. 

6ـ والية كاليفورنيا. 

7ـ روبرت يل.

8ـ سنة 1803. 

1ـ تشييل. 

2ـ حرسوه. 

3ـ لحب. 

4ـ ينوون. 

5ـ قانعا. 

1ـ تحليق. 

2ـ رشحنا. 

3ـ يسبون. 

4ـ لو، وع. 

5ـ يهّمنا.
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»الكمائــــــــن املتبادلــــــــة« بيــــــــن عــــــــون وبــــــــري أجلــــــــت مجلــــــــس الــــــــوزراء و»التســــــــوية« الــــــــى مــــــــا بعــــــــد األعيــــــــاد

املرتكبيــــــــن؟ ملحاســــــــبة  األميركيــــــــة  الســــــــلطات  تتحــــــــّرك  هــــــــل  دوالر..   100 الـــــــــ  ورقــــــــة 

ــومبايدن: ارسال قوات أميركية للدفاع عن أوكرانيا غير وارد ــيـ ــات فــيــيــنــا الـ ــاوضــ ــ ــف ــ ــة مــــن م ــعـ ــابـ ــسـ انــــطــــالق الـــجـــولـــة الـ

بـــــــــــــن ســـــــــلـــــــــمـــــــــان فـــــــــــــي إكـــــــــســـــــــبـــــــــو دبـــــــــــــــــــــي...

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الخميس 9 كانون االول 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

مواعيــداً يف ايلول وترشين االول والثاين وشــباط، واضاعوا 
عىل املواطنني نصف ســنة تقريبا، ومــن يضمن عدم اختيار 
العائالت عىل اســاس االنتامء السيايس واملذهبي؟ » واالن 
» ان من يتابع الجلســات واالجتامعات الوزارية والترشيعية 
والترصيحات  يكتشــف مدى ضحالة الحياة السياسية وعقم 
املسؤولني يف معالجة امور الناس الذين يعانون من اق ازمة 
اجتامعية حلت عىل البالد منذ االســتقالل، فيام املعالجات مل 
تخــرج عن اطار الوعود الكالميــة ، حتى ان وزيرا بارزا اتهم 
نقابات  » بكرثة النق » »ويطولوا بالهم«  النه اليعرف رمبا  ان 
»مجمــع الحليب » الواحد لالطفال  تجاوز ال 500 الف ويكفي 
الســبوع واحد ؟ ورمبا مل يعرف ايضا  ان ســعر علبة الدواء 
طانية،  والســكري والضغط تزيد عن النصف  لالمــراض ال
مليون هذا اذا وجدت؟ ومل يعرف رمبا ان اسعار املواد الغذائية 
هي االغىل يف العامل، و اســعار املحروقــات جنونية؟ والحد 
االد 750 الفــا؟ فيام الحصول عىل منحة« النصف الراتب » 
قبل االعياد تحتاج الجتامعات واجتامعات، وتاجيل اقرارها اىل 
ما  قبل االنتخابات بايام ووصفها  باالنجازات التاريخية؟ هل 
يدرك هذا الوزير وكل املســؤولني انهم رسقوا من اللبنانيني كل 
امــل يف حياة رشيفة وكرميــة و رسقوا معها  بهجة االعياد 
» والضحكة« »وعجقة  االســواق » جراء غالء فاحش وفقدان 

شامل البسط مقومات الحياة 

{ تسوية االستقالل {
ويف معلومات مؤكدة من مصادر تعرف خفايا االتصاالت، ان 
»تسوية االستقالل » مل تسقط بعد ، والنقاشات محصورة يف 
بنودهــا، وحزب الله كلف احد اصدقائه الذين يرتبطون بعالقة 
متينــة مع رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل وموضع 
ثقتــه ويف نفس الوقت يحظى هذا الوســيط بعالقة خاصة 
مع الرئيس بري  وفريق عمله نقل االفكار  بني بري وباســيل  
بعيدا عن االعالم، والرســائل تطغى عليها االيجابيات الحذرة 
حتــى االن جراء عدم الثقة بني الطرفــني »والكامئن املتبادلة 
»وعــبء امللف االنتخايب والتحالفات،  لكــن التواصل ما زال 
قامئا  وعىل« قدم وســاق » وهناك عروض متبادلة ومتوافق 
عليها وميكن  وصفها »باملقايضات »  وســيتم اقرارها حتام 
يف جلســة ترشيعية بعد االعياد قد تنعكس ايجابا عىل البالد 
وحسن ســري  االنتخابات النيابية، وهذه االتصاالت ستتوسع 

لتشــمل تربيد االجواء بني فرنجية وباسيل رغم استحالة االمر 
لتشــعباته والحاجة اىل مستويات اعىل لتطبيعه، لكن ذلك ال 
مينع التخفيف من السجاالت االعالمية، وتؤكد املصادر ان هذه 
االتصــاالت والحرص عىل ازالــة التباينات بني كل قوى 8 اذار  
يحظى بدعم اقليمي وتحديدا ســوري بالدرجة االوىل ليشمل   
تقريب املسافات بني طريف القومي ايضا، بعد حل مشكلة حزب 
 البعث،  لخوض االستحقاق النيايب يف اطار  موحد يف كل لبنان .
ويف املعلومــات، ان  » تســوية بعبدا » حاجــة لعون وبري 
وميقا وباســيل، ونفذ بندا اساســيا منها،  متثل باستقالة 
الوزير جــورج قرادحي، فيام عودة اجتامعات مجلس الوزراء 
مرتبطة باقالة القايض طارق البيطار املســتحيلة قضائيا بعد 
ان ســدت كل االبواب والراجع عن الوعود التي قطعت للرئيس 
بري  بتصويت احــد القضاة يف محكمة التمييز لصالح ابعاد 
البيطــار، وتصبح النتيجة 3 قضاة مع ابعاد البيطار وقاضيان 

مع استمراره. 
ويف املعلومات، ان الحل الذي ســينفذ يف النهاية سيســلك 
مسارا يتضمن حضور نواب التيار الوطني الحر الجلسة العامة 
والتصويــت  لصالح محاكمة الرؤســاء والوزراء والنواب يف 
املجلس النيايب و ســحب املحاكامت من القضاء، وهذا يريض 
الثنا الشيعي وميقا كونه يعفيه من مسالة اقالة البيطار 
يف مجلــس الوزراء، مقابل اعطاء 6 نواب للمغرب كام يريد 
التيار الوطني، عىل ان يدعو بعدها ميقا لجلســة للحكومة 
بعد  اجازة االعياد مبارشة، وهذه التســوية ســتنفذ بدعم من 
كل القوى السياســية  وتاخرت نتيجة عدم الثقة، وباستثناء 
القوات اللبنانية واالشــرايك وتوزيع االصوات من املستقبل ال 

احد يعارضها، واالخراج يتطلب هذا السيناريو .
ويف املعلومات، وحســب خــرباء االنتخابات، فان تصويت 
املغربــني خارج  » كوتا ال 6 نواب » كام يقرح التيار الوطني 
ســتمنح الحســم الصوات املغرب والتحكــم  باالنتخابات 
النيابية ونتائجها  يف كل املناطق باســتثناء الجنوب والبقاع 
والضاحية وتحديدا مناطق النفوذ الشيعي، وخارج هذه املناطق 
فان اصوات املغربني ستقرر شكل ولون املجلس النيايب القادم 
والخيارات السياســية للنواب  وتحديدا يف جبل لبنان وصوال 
اىل زغرتا والكورة وعكار، ويف املعلومات، ان اصوات املغربني 
ســتصب يف معظمها  لصالح  املجتمع املدين نتيجة االرشاف 
الدويل عليها وتحديدا يف الخليج واوروبة، وهذا ما ســيصيب 
احزاب الطبقة السياســية الحاكمة  ببعض االرضار وتحديدا 
التيار الوطني الحر ورمبا فقدان  8 اذار لالكرثية النياببة، مع 

محافظة  القوات اللبنانيــة عىل حجمها الحايل ورمبا زيادة 
3 نــواب، وكذلك   الحزب االشــرايك عــىل حصته، وبالتايل 
المصلحة للطبقة السياســية واحزاب الســلطة اال باقرار 6 
نواب للمغرب والغاء تاثريهم الداخيل، لكن التعديل يصطدم 
مبعارضة امريكية ســعودية مطلقة، وهذا ما سيدفع االمور 

اىل اعىل درجات التصعيد.
ولذلــك، تؤكــد   مصادر عليمــة ان البــالد دخلت مرحلة 
االنتخابات النيابية وكل امللفات  مؤجلة اىل ما بعد االنتخابات 
النياببة والرئاســية  باستثناء اقالة البيطار وعودة الحكومة 
بعد االعياد، حتى ان ملف الغاز لن يناقش  بشــكل مفصل ولن 

تحسم الخطوط   قبل العهد الجديد.

{ االنتخابات النيابية {
امــا عىل صعيد االنتخابــات النيابية فانها ســتجري يف 
موعدهــا، وقد وعد ميقا الرئيس  الفرنيس ماكرون ومحمد 
بن ســلامن اجراءها من قبل حكومتــه يف موعدها ويف كل 
شفافية  ووضعهام يف اجواء التحضريات التنفيذية، يف حني 
كان ماكرون وبن ســلامن حاســمني بالتاكيد عىل ان مهمة 
الحكومة املركزيــة اجراء االنتخابات مع تاجيل امللفات املالية 
واملصــارف واموال املودعني والكابيتــال كونرول  والتعينات 
وغريهــا  اىل العهــد الجديد الذي سيدشــن عمله مع وصول 
املســاعدات املالية والبدء بورشة االصالحات يف كل املجاالت، 
وقد وضع ميقا القوى السياســية بالقرار الدويل الحاسم 
باجراء االنتخابات وعىل هذا االساس رفعت كل االحزاب وترية 
اســتعدادتها الجدية يف كل املناطق، وســتنحرص  املعارك بني 
لوائح املجتمع املدين و  8 و 14 اذار ومســتقلني، وعىل صعيد 
املجتمــع املدين،  فان االجتامعات مفتوحة ب كل الجمعيات 
وبرعاية السفارة االمريكية مبارشة مع دعم فرنيس وسعودي،  
لكن  املحاوالت لضم الشيوعي والتنظيم الشعبي النارصي اىل 
هذا التحالف ســقطت  جراء اتهام الشيوعي والنارصي لقوى 
يف املجتمــع املدين باالرتباط  يف الســفارة االمريكية، لكن  
املجتمــع املدين نجح بركيب لوائحــه يف الجبل وزغرتا رغم 
ان تنظيــم اوضاعه يف الجنوب يصطدم برفض رموز املجتمع 
املدين الشــيعية حرص اطار املعركة  ضد  حزب الله، كام تبقى 
مشكلة املجتمع املدين افتقاره اىل الرموز،  لكنه ميارس الدور 
الخدما كاحزاب الســلطة،  امــا الطرف الثاين يف املواجهة 
النياببة، وهي  القــوات اللبنانية التي تعيش«  الفرة الذهبية 
»ونشــوة حصد معظم املقاعد املسيحية يف مناطق جبل لبنان 

والكورة وعكار وتشليح التيار الوطني عدد من املقاعد البارزة، 
والتحالف مع االشرايك يف عاليه والشوف وبعبدا، والتحالف 
مع املستقبل مل يحسم بعد وتحديدا يف عاليه وبعلبك وحاصبيا، 
لكن القوات تريد من االنتخابات التاكيد ان ســمري جعجع هو 
املسيحي االقوى وهذا يعطيه  الحق  يف موقع الرئاسة االوىل،  
وهــذا ما يجعل التحالف ب القوات و الكتائب واملجتمع املدين 
وشخصيات مســيحية مســتحيال، علام ان معظم قوى 14 
اذار  ســتكون عىل لوائح املجتمع املدين وهذا ما يجعل املعارك 
عىل الســاحة املســيحية مفتوحة عىل كل االحتامالت ومن 
دون ضوابط وتحديدا بــني التيار الوطني والقوات، مع اعالن 
مســؤويل التيار ارتياحهم يف كل املناطــق االنتخابية وبان 
يبات عن تراجع التيار ال اســاس لها مطلقا،  فيام  تيار  الت
املســتقبل يخوض االستحقاق عىل« القطعة »يف كل املناطق، 
مع االشــرايك يف  الجبل،  وامل واييل الفرزيل واالشرايك 
يف البقــاع الغــريب، وحزب الله وامــل يف الجنوب ومع امل 
واالشرايك يف بريوت ،لكن لطرابلس وصيدا وبريوت حسابات 
خاصــة تتعلق بالزعامة الســنية،  ويف املقابــل بدات  8اذار 
اجتامعاتها، ويتوىل  الشيخ نعيم قاسم نائب االمني العام لحزب 
الله تنســيق املواقف بني  الحلفاء والشخصيات، وستخوض 8 
اذار االستحقاق يف عاليه والشوف ضد لوائح جنبالط والقوات 
واملجتمــع املدين، مع ارتياح هذه القوى اىل حجم وقوة التيار 
الوطني يف الجبل التي مل تتبدل حسب االحصاءات، وتبقى العقد 
تان االساسيتان، املقعد الدرزي الثاين يف عاليه والخصوصية 
الدرزيــة بني جنبالط وارســالن يف هذا املجال، والعالقة ب 
جنبــالط وبري مع تاكيد رئيــس املجلس ان حركته لن تعطي 
اصواتهــا الي لوائح تضم القوات اللبنانية، فيام النائب طالل 
ارسالن  اعطى اشارات  لخوض املعركة مهام  كانت حظوظه 
يف عاليه وهذا يعني اقفال الئحة 8اذار درزيا وهذا مســتحيل 
النه سيفتح جروحا لن تندمل لسنوات، باملقابل، اعلن جنبالط 
انه حســم اســامء نوابه يف كل املناطق، والتغيريات قد تشمل 
نائب الشــوف الثاين مروان حامده ونائب عاليه اكرم شهيب،  
وحــدد فيصل الصايغ يف بريوت رغم ان هذا املقعد يطمح اليه 
ارسالن لشخص يســميه، لكن بري قال :  »الحسم  بعد بكري 
عليــه » كام انه ابلغ التيار الوطني ان التحالف ممكن انتخابيا 
باســتثناء البقاع الغريب وجزين، اما حزب الله ســيحضن كل 
حلفائه يف كل املناطق والحسم لن يظهر قبل منتصف شباط، 
وعندهــا لكل حاد حديث عىل معركة انتخاببة هي االهم يف 

تاريخ لبنان.

نصف هذا السوق هو من فئة املئة دوالر ذات الطبعة القدمية، 
فــإن حجم األرباح غري الرشعيــة يراوح بني 400 و 800 ألف 
دوالر أمرييك يومًيا. أيًضا ميكن لألجندات السياسية أن يكون 
خر مّدخرات  لها دور يف هذه الشــائعات نظــًرا إىل أن املّس ب
املواطنــني هو كاٍف لتحريك الشــارع وخلــق فوىض خدمة 

ملخططات سياسية بامتياز. 
أيًضا هناك من يقول إن هذا األمر يتعلّق بتوقيف عمل رشكة 
مكّتف  الرشكة الوحيدة املرخصة لشحن األموال إىل الخارج  
وبالتايل ومع القضاء مبنع الرشكة من العمل، فإن األوراق من 
فئة املئة دوالر أمرييك من الطبعة القدمية مل تعد تُشــحّن إىل 
الواليات املُتحدة األمريكية الســتبدالها بأوراق من فئة جديدة. 
وهو ما يعني أن الكلفة التي يتّحّملها املواطن هي لتغطية كلفة 

الشحن عرب طرق أخرى.
بغض النظر عن الســبب، هناك تداعيات قد تكون خطرة عىل 

مرّوجي هذه الشــائعات ورافيض األوراق النقدية من فئة املئة 
دوالر أمرييك من الطبعة القدمية. فالعملة بحســب القوانني 
هــي ُملك للمرصف املركزي األمــرييك )االحتياطي الفديرايل( 
وبالتايل فإن بث شائعات تتناول هذه العملة الخضاء قد يدفع  
اإلحتياطي الفديرايل إىل مالحقة مروجي الشــائعات ورافيض 
التعامل باألوراق من الطبعة القدمية ســواء عىل صعيد القضاء 
األمرييك أو عىل صعيد العقوبات التي قد يتّم فرضها عىل هؤالء. 
إًذا ومام تقّدم ان مرّوجي هذه الشــائعات ورافيض أوراق املئة 
دوالر أمرييك من الفئة القدمية هم عرضة ملالحقات عىل صعيد 
القضــاء األمرييك، ولكن أيًضا عىل صعيد القضاء اللبناين نظرًا 

إىل أن ما يحصل هو عملية »نصب« عىل املواطنني اللبنانيني.
كل هذا يُظهر إىل العلن التداعيات الســلبية لغياب الحكومة 
والــذي ينتج منه قــرارات واضحة يف مــا يتعلّق مبالحقة 
املخالفني، وخصوًصا من قبل األجهزة األمنية التي يجب عليها 
الضب بيٍد من حديد عصابات عبثت باألخض واليابس منذ بدء 

األزمة وحتى الساعة.
عىل صعيد أخر، ال تزال األســواق تشهد عىل غياب السلطة 

التنفيذية من خالل الفلتان يف األســعار والذي يشــمل املواد 
الغذائية واألدوية واملحروقات. فاألســعار التي يتّم احتسابها 
عىل سعر السوق السوداء )بأقّل تقدير(، تقرح أن تكون املرحلة 
التي ســبقت األزمة بأعوام شــهدت عملية نهب ُممنهجة من 
خالل فرض أســعار تفوق بشكل كبري سعر الكلفة. هذا األمر 
الذي ســيكون موضوع مقال مفّصــل يف األيام القادمة يف 
جريــدة الديار، يقرح أن هناك مليــارات الدوالرات ذهبت يف 

جيوب املافيات عىل مر السنني.
من جهة البطاقة التمويلية، تّم تعديل القانون 219\2020 
عــرب إلغاء التعديالت التي أدخلها املجلس النيايب عىل اتفاقية 
القــرض مع البنك الدويل والتي  أي التعديالت  رفضها البنك 
مام اســتوجب تعديل القانون. هــذه البطاقة لن تكون فّعالة 
حتى ولو تّم دفع املســاعدة بالدوالر األمــرييك، نظًرا إىل أن 
االرتفاع أصبح يشــملل األسعار بالدوالر األمرييك ونظًرا إىل 
أن زيادة القدرة الرشائية للمواطنني ســيدفع بالتجار إىل رفع 
األســعار المتصاص هذه القدرة الرشائية اإلضافية. وبالتايل 
هناك إلزامية لتفعيل عمل األجهزة الرقابية، وعىل رأسها حامية 

املســتهلك يف وزارة االقتصاد والتجــارة ومالحقة املحتكرين 
واملتالعبني باألســعار واملهّربني الذين ال يزالون حتى الساعة 

يعبثون بأمن املواطن الغذا والصحي.
املرحلــة القادمة هي مرحلة خطــرة إذا مل تعاود الحكومة 
اجتامعاتها، فاالنســداد يف األفــق الحكومي قد يُرجم عىل 
األرض فلتانا إضافيا يف سعر دوالر السوق السوداء ويف أسعار 
الســلع والبضائع التي يطّبقها التّجار عىل املواطنني. هذا األمر 
يعني أن هناك إلزامية أن تعي القوى السياســية خطورة هذه 
املرحلــة يف هذا الوقت من العام حيــث بدأ الربد القارس يدق 
األبواب يف بعض املناطق. وإذا كانت التوّقعات بشــتاء قارس 
نظًرا إىل التغرّيات املناخية، فإن غياب إجراءات حكومية لخلق 
شبكة أمان اجتامعي قد يؤّدي إىل رضب املواطن غذائًيا وصحًيا 
من خالل حرمانه من األدوية واملحروقات وحتى حصول نقص 
يف عدد الســعريات الحرارية التــي يحتاج اليها املواطن، وهو 
مــا يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة من رضب األمن االجتامعي 

للمواطن اللبناين.

هنــاك إمكانية ملواصلة الحوار بعد االتصال األخري، 
مشــريا إىل أن بالده سرســل مقرحاتها للجانب 

األمرييك يف غضون أسبوع.
وقال الرئيس الرويس إن متّدد حلف شامل األطليس 
)الناتو( باتجاه الحدود الروسية غري مقبول، وأعرب 
عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستنرش أسلحة إضافية يف 
حال انضاممها إىل الناتو. ورأى بوتني أن الحلف يتبع 
نهج مواجهة واضحة مع روسيا، مشددا عىل أن بالده 
ال تسعى للمواجهة، وأضاف أنه اتفق مع بايدن عىل 
الحديث بالتفصيل يف املستقبل بشأن موضوع األمن.

وأشار إىل رضورة أن يكون األمن دوليا، وينسحب 
ذلك عىل الجميع، عىل قدم املساواة، حسب تعبريه.

وتأ هذه الترصيحات وســط تقارير أوكرانية 
وغربية عن حشود عسكرية روسية ضخمة عىل 
حدود أوكرانيا، وأيضا يف ظل توتر شديد بني روسيا 
وحلف شــامل األطليس، مع ســعي أوكرانيا ودول 

أخرى يف منطقة البلطيق لالنضامم إىل الحلف.
وأكدت أوكرانيا أن روســيا حشدت 94 ألف جندي 
عىل حدودهــا، وتوقعت أن تهاجمها أواخر كانون 

الثاين املقبل.
لكن روســيا نفت وجــود أي نية لديها ملهاجمة 
أوكرانيــا، ورّدت باتهام كييف بأنها تخطط لعملية 
عسكرية يف منطقة دونباس )رشقي أوكرانيا( التي 
تشــهد منذ عام 2015 رصاعا بني القوات األوكرانية 

ومسلحني موالني ملوسكو.
وقال املتحد باسم الكرملني دميري بيسكوف إن 
ممثلني عن روسيا والواليات املتحدة سيبدؤون قريبا 
بشكل عميل بحث مسائل االستقرار اإلسراتيجي 

التي أثريت يف القمة الثالثاء.
وأوضح بيســكوف أن الرئيسني اتفقا عىل تعيني 
ممثلني عنهــام لبحث قضايا األمن واالســتقرار 
اإلســراتيجي يف القارة األوروبية يف أرسع وقت 
ممكن. وأشار بيسكوف إىل أن الزعيمني اتفقا أيضا 
عــىل إمكانية إجراء اتصــاالت أخرى، بعد اجتامع 
ممثلني عن روســيا والواليات املتحدة، موضحا أنه 

ن يصعب تحديد موعد لذلك. حتى ا
وأضــاف أن بوتني وبايــدن مل يبحثا قضية خط 

2« يف املكاملة األخرية. »نورد سريم

{ تلويح بعقوبات قاسية {
وكان البيت األبيض قد ذكر أن بايدن أبلغ بوتني أن 

واشنطن وحلفاءها سريّدون بعقوبات اقتصادية 
شديدة إذا صّعدت موسكو عسكريا.

ونقلت وكالة رويرز عن مســؤولني أمريكيني 
قولهم إنهم أبلغــوا الكونغرس تفاهمهم مع أملانيا 
إلغالق خط نوردسريم لنقل الغاز الرويس إذا غزت 

روسيا أوكرانيا.
أما الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك فقد 
أكــد أمس األربعاء أن االتصــال الذي عقده الرئيس 
األمــرييك بايدن مع نظريه الــرويس بوتني كان 

»إيجابيا«.
وأفاد زيلينسيك الذي كان يتحد إىل الصحفيني 
إىل جانب رئيس الوزراء الكروا أندريه بلينكوفيتش 
بأنه سيعلّق »بالتفصيل« عىل االتصال اليوم الخميس 
بعد التحــد إىل بايدن. وقــال »أعتقد أن انتصار 
أوكرانيــا يعود إىل حقيقة أن الواليات املتحدة لطاملا 
دعمت أوكرانيا وسيادتنا واستقاللنا«.وأضاف »لكن 
ن رد فعل حقيقي وشخ  األهم هو أنه بات لدينا ا
من الرئيس بايدن إىل جانب دوره الشخ يف حل 

النزاع«.
يأ ذلك يف حني غادر وزير الخارجية األوكرانية 
دميرو كوليبا أمس األربعاء إىل بريطانيا، للمشاركة 
يف االجتامع التحضريي لحوار الرشاكة بني أوكرانيا 

واململكة املتحدة.
وسيطرح كوليبا يف زيارته مسألة تعزيز الدعم 
ألوكرانيا، عىل خلفية ما سامها األعامل العدوانية 
الروســية. ويف السياق، قال إنه واثق من أن بوتني 
ســمع من بايدن إشــارات واضحة جــدا وقوية 

بخصوص تصعيد روسيا.
وأشــار كوليبا إىل أن األولوية هي إجبار موسكو 
عــىل خفــض التصعيد، وأضــاف يف ترصيحات 
لوكالة رويرز أن بالده تقّدر املشاركة الدبلوماسية 
الحاســمة للواليات املتحدة يف جهود إعادة روسيا 
إىل طاولة املفاوضات. وأشــار إىل أن الرئيســني، 
األوكراين واألمرييك، سيناقشان مزيًدا من التنسيق 
لردع روسيا، وإحياء محادثات السالم ضمن »صيغة 

نورماندي«.
وتــأ هذه التطورات يف وقت حّذرت فرنســا 
فيه روســيا من »عواقب إسراتيجية وضخمة« إذا 

تعرّضت ألوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســية أمس األربعاء 
إن »رســائل حازمة نُقلت إىل روسيا بشأن العواقب 
اإلســراتيجية والضخمة التي ستنتج عن تعرّض 

جديد لوحدة أرايض أوكرانيا«.

العقوبات األمريكية عنها.
وقبل توقف املحادثات قدمت إيران مقرحات بشأن رفع العقوبات ودافعت 
عنها الحقا، يف حني انتقدتها القوى الغربية ويف مقدمتها الواليات املتحدة، 
مبينة أنها تشكل دليال عىل عدم جدية طهران يف التوصل التفاق، وتراجعا 

عام وصلت إليه الجوالت املاضية يف فيينا.
ويف ترصيحات له أمس، اتهم املتحد باسم لجنة األمن القومي والسياسة 
الخارجية يف الربملان اإليراين محمود عباس زاده الواليات املتحدة باعتامد ما 

سامها إسراتيجية فرض الضغوط عىل بالده يف مفاوضات فيينا.
يف مقال له بصحيفة  وكان وزير الخارجية اإليراين أمري عبد اللهيان قال 
روسية إن العودة لالتفاق النووي تتطلب رفعا كامال لكل العقوبات األمريكية 
والتحقق من ذلك، مؤكدا أن الضامنات املطلوبة من واشنطن للعودة لالتفاق 

ورفع العقوبات ال ميكن التنازل عنها.
وأكد عبد اللهيان رفض بالده عرض أي قضايا غري مرتبطة باالتفاق النووي 
عــىل طاولة التفاوض يف فيينــا، وقال إن إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن 

تواصل ما وصفها بالسياسات التخريبية لسلفه دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية اإليراين إن مفاوضات فيينا بقيت غري موفقة بسبب 

ما وصفها باملزايدات األمريكية ومطالباتها غري القانونية.
أما الناطق باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده فقال إن املقرحات 
التي قدمتها بالده مبنية عىل مســودات الجوالت السابقة، وقابلة للنقا 
والتفاوض. وردا عىل املوقف اإليراين، قال مستشار األمن القومي األمرييك 
ن أصبحت يف ملعب إيران إلظهار مدى جديتها يف  جيك سوليفان إن الكرة ا
املحادثات حول برنامجها النووي.وأضاف ســوليفان أن عدم جدية إيران يف 

مفاوضات إحياء االتفاق النووي سيسبب عزلتها.
وقال وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن إن املجال لن يبقى مفتوحا 
يف حديث خالل  إىل مــا ال نهايــة إليران لالمتثال لالتفاق. وأضاف بلينكن 
( أن  e all treet ournal( »فعالية لصحيفة »وول ســريت جورنال
واشنطن لن تسمح لطهران بعدم العودة مبقرحات معقولة وجادة ملعالجة 
القضايا العالقة يف وقت تواصل فيه التقدم يف برنامجها. وتابع أن بالده ال 
تزال تعتقد أن الدبلوماسية أفضل سبيل لحلحلة التحدي النووي الذي تعرضه 
إيران، إىل جانب العودة لالتفاق النووي، معتربا أن االنســحاب األمرييك من 

االتفاق النووي مع إيران عام 2018 كان خطأ فادحا للغاية.

{ فرصة أخرية إليران {
يف سياق املواقف الغربية، رأت وزيرة الخارجية الربيطانية ليز تروس أمس 
األربعــاء أن جولة املحادثات يف فيينا اليوم الخميس متثل الفرصة األخرية 
إليران يك تلتزم باالتفاق النووي. وكانت الخارجية الفرنســية قالت الثالثاء 
إن مقرحات إيران التي قدمتها يف بداية الجولة السابعة من مفاوضات فيينا 

ال تشكل أساسا معقوال ألي اتفاق.
وتوجه وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس إىل واشنطن أمس لبحث امللف 
النووي اإليراين بالتزامن مع زيارة بدأها قبل أيام رئيس املوســاد للعاصمة 
األمريكية. وأشــارت وســائل إعالم إرسائيلية إىل أن وزير الدفاع اإلرسائييل 
سيلتقي كبار املسؤولني األمريكيني، ويف مقدمتهم وزير الدفاع لويد أوس 
ووزير الخارجية أنتوين بلينكن إلجراء ما وصفته مبناقشــات أمنية.وقبل 
أسبوع، قال وزير الدفاع اإلرسائييل إنه قد ال يكون هناك مفر من رضب إيران، 
وإن إرسائيل تســتعد لهذا االحتامل، مشــريا إىل مصادقة لجنة وزارية عىل 

رشاء أسلحة وذخائر.

الخليجي املشــرك، والتطلعات املســتقبلية، والتنســيق بني دولة اإلمارات 
واململكة العربية السعودية عىل مختلف الصعد«.

وأضافت أن محمد بن سلامن أعرب خالل اللقاء عن تقديره للجهود الكبرية 
التي بذلتها ديب يف تنظيم هذه الدورة االســتثنائية من إكسبو 2020 ديب، 
وتكامل الجهود الوطنية إلخراج الحد العاملي عىل أعىل مستوى من التنظيم.
عــىل صعيد آخر، أعلن البيت األبيض إن اإلدارة األمريكية تعارض بشــدة 

مرشوع القرار املشرك الذي يحظر بيع املعدات العسكرية إىل السعودية. 
وجاء بيان البيت األبيض تعليقاً عىل اعراض مجموعة أعضاء من مجلس 
الشيو األمرييك، عىل عقد أول صفقة أسلحة كبرية للسعودية يف عهد إدارة 

الرئيس جو بايدن، بسبب مشاركة اململكة يف حرب اليمن.
وقّدم عضوا املجلس الجمهوريان راند بول، ومايك يل، وكذلك الســيناتور 
املستقل بريين ســاندرز، املقرّب من الدميقراطيني، مرشوع قانون لعرقلة 

صفقة أسلحة مقرحة حجمها 650 مليون دوالر للسعودية.

وأضاف البيت األبيض يف بياٍن له أن »الرياض تستخدم هذه الذخائر للدفاع 

ضد الهجامت الجوية عرب الحدود، مثل طائرات الحوثيني املســرّية واملحّملة 

باملتفجرات، ال تستخدم هذه الصواريخ لالشتباك مع أهداف أرضية«.

وأكــد البيت األبيض أن »هذه املبيعات تتوافــق مع تعهد اإلدارة بالقيادة 

الدبلوماســية إلنهاء الرصاع يف اليمن وإنهاء الدعــم األمرييك للعمليات 

الهجومية يف الحرب يف اليمن، مع ضامن أن السعودية لديها الوسائل للدفاع 

عن نفسها من هجامت الحوثيني الجوية املدعومة من إيران«، وفق تعبريه. 

كام اعترب أن تقديم مرشوع قانون لعرقلة صفقة األســلحة للســعودية 

»من شــأنه أن يقّوض التزام الرئيس مبساعدة رشيكتنا السعودية يف وقت 

تتزايد فيه الهجامت بالصواريخ والطائرات من دون طيار ضد املدنيني فيها«.

ع يف سباق تسلّحٍ يف الرشق  ّ وكان راند بول قال إن »هذه الصفقة قد ت

األوسط، وتُعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بواشنطن للخطر«.

بدوره، اعترب ساندرز أنّه »مع استمرار الحكومة السعودية يف شّن حربها 

املدمرة يف اليمن وقمع شعبها، ينبغي ألمريكا أال تُكافئها مبزيٍد من مبيعات 

األسلحة«.
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