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ــــــــا«: 4 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و640 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 640 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 628881.
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 582 إصابة بني 
املقيمــني و58 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 4 وفّيات جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 8379.«

الـــتـــصـــفـــيـــات األمـــيـــركـــيـــة 
الــجــنــوبــيــة فـــي كـــرة الـــقـــدم :
فــــوز الـــبـــرازيـــل واالكــــــــوادور
واألوروغــواي األرجنتين  وتعادل 

لقاء قائد الجيش  مع الضباط امس

املواجهات عىل حدود غزة امس

اللقاح يجب ان يصل للجميع

عنارص من الجيش بعد االدالء بأصوتنهم

تطور القدرات االيرانية

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

نور نعمة

كلام تزداد االزمة اللبنانية حدة ،كلام تظهر مؤسسات 

الدولة مغلوبة واملافيات الغالبة. سعر الدوالر يف السوق 

السوداء يحلق عاليا ،رغم تشكيل الحكومة واعالنها عن 

عزمهــا للتفاوض مع صنــدوق النقد الدويل، وهذا خري 

دليــل عىل ان املافيا اقوى من الدولة، وان االخرية مل يتم 

بناؤها يوما بل كل ما حصل خالل السنني املاضية ،اي منذ 

انتهاء الحرب االهلية اىل يومنا هذا ،هو سياســة ترقيع 

واســتغالل املؤسسات لتكون واجهة العامل املافيا.فهل 

ســيواجه الشعب املافيا التي استولت عىل االموال ومينع 

نهجهــا الرامي اىل تهجري اللبنانيــني وتفكيك املجتمع 

والتآمر عليه؟

من جهة اخرى، يستمر افرقاء سياسيون يف التصويب 

عــىل حزب الله وتصوير الوضع عىل ان الدولة اللبنانية 

مرتهنــة اليران ،وهو انتقاص من ســيادة الدولة، اال ان 

مبادرة حزب الله  باسترياده النفط اىل لبنان القت ترحيبا 

شعبيا واسعا حيث ان الناس رأوا انه الحزب الوحيد الذي 

شــعر باملها وشجونها وعمل عىل مساعدتها واسعافها. 

ولذلك الشــعب قال كلمته وهي تاييد مبادرة املقاومة يف 

هذه املرحلة الصعبة غري املســبوقة التي مير بها لبنان. 

ويف هذا الســياق، قالت مصادر حزب الله للديار:«قمنا 

بواجبنا تجاه شعبنا ومن ينتقص سيادة لبنان هي امريكا 

التي تضع عقوبات عــىل لبنان وتفرض حصارا عليه«. 

وتابعت ان املقاومة كرست طوابري الذل وحســنت وضع 

الكهربــاء يف لبنان كام انه تم توزيع املازوت عىل بعبدا 

وصيدا وطرابلس والنبطية وكل لبنان دون متييز طائفي 

او مذهبي. ورأت مصادر حزب الله  ان اال فرقاء اللبنانيني 

انزعجوا من خطوة املقاومة النها كشــفت عجزهم عن 

ايجاد اي حل الي قطاع يف لبنان  قائلة فليقوموا بخطوة 

مامثلة ملا فعلناه تجاه ابناء وطننا ويســاعدوا الشــعب 

اللبنــاين الذي يعاين االمرين من جراء االزمة او يطلبون 

مــن حليفتهم امريكا فك الحصار عن لبنان. واضافت ان 

حلفاء واشــنطن يف لبنان ملسوا انزعاجها من مساعدة 

ايران للبنان وعليه اطلقوا ترصيحات تنتقد خطوة حزب 

الله كرمى للواليات املتحدة.

وكشف حزب الله انه دفع من ماله الخاص مثن املازوت 

مؤكدا انه غري معني بالربح من املازوت االيراين ،مشــريا 

ان فور انتهاء ازمة النفط عندها حزب الله ســيخرج من 

هذا القطاع. 

وحول العــرض الذي تقدم به وزير الخارجية االيراين 

لرئيــس الجمهورية ولرئيس الحكومة حول بناء معامل 

كهرباء، اكد حزب الله انه عرض رســمي وهكذا تبدأ كل 

العــروض والحقــا يتم البحث بدفــرت الرشوط وما اىل 

هنالك. واشــارت مصادر املقاومة ان هذا العرض االيراين 

يف قطاع الطاقة ليس االول ولن يكون االخري ولكن لبنان 

مل يتجاوب خوفا من العقوبات االمريكية. 

{ الرئيس عون حريص عىل االرساع 
يف وضع خطة التعايف {

اىل ذلك،أكدت مصادر مقربة من قرص بعبدا  ان التعاون 

متني بني رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة 

نجيب ميقايت حيث يتمحور العمل اليوم عىل وضع برنامج 

اصالحي يؤدي اىل نهوض البلد تدريجيا من االزمة التي 

تعصــف بلبنان. ومل تعط املصــادر اهمية لقيام البعض 

االحتالل يصعد في »األقصى«... املقاومة الفلسطينية: عدوان خطير

األمم املتحدة تدعو للتوزيع العادل للقاحات واال »ماليين الضحايا« سنوياً

ــيـــون يـــدلـــون بـــأصـــواتـــهـــم فـــي عــمــلــيــة االقــــتــــراع الــخــاص الـــعـــراقـ

إيران: حوارنا مع السعودية يسير باالتجاه الصحيح وتوصلنا إلى اتفاقات معينة
طهـــــران: نرصـــــد تجســـــس إســـــرائيل فـــــي النقـــــاط املهمـــــة فـــــي أذربيجـــــان

العليا  املفوضيــة  أعلنت 
أمس  لالنتخابات،  املستقلة 
الجمعــة، عــن مشــاركة 
أكــر من 435 ألــف ناخب 
بالتصويــت الخــاص حتى 
منتصف النهار، مشــريًة إىل 
أّن نسبة املشاركة بالتصويت 
الخاص يف البرصة حتى 12 

ظهراً بلغت %41. 
العراقيون  الناخبون  وبدأ 
بالتصويــت  املشــمولون 
الخاص، صباح أمس، اإلدالء 
االنتخابات  يف  بأصواتهــم 
الترشيعيــة قبل يومني عىل 

االقرتاع العام.
مجلس  رئيــس  واطلــع 
الــوزراء مصطفى الكاظمي 
عىل ســري عملية التصويت 
الخــاص يف عدد من املراكز 
الكرخ  بجانبي  االنتخابيــة 

والرصافة، وتابع ميدانياً سري تنفيذ الخطة األمنية.
ويشــمل التصويت الخاص نحو مليون و200 ألف ناخب من 

منتسبي األجهزة األمنية والنازحني والسجناء.
وأعلنــت املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات جاهزيتها 
التامة، مشريًة إىل أن 12 فريقاً تابعاً لألمم املتحدة سيشاركون 

يف مراقبة التصويت الخاص.
من جهتها، أكدت قيادة العمليات املشــرتكة عدم الســامح 
بــأي خرق أمني أو فوىض خالل االنتخابات، مضيفًة أن تأمني 

االقرتاع الخاص يسري كام هو مخطط له.

بدورها، أكدت خلية االعالم األمني مشــاركة ســالح الجو 
يف خطــة تأمني االنتخابات من خــالل تنفيذ طلعات جوية 

استطالعية.
وقالت املتحدثة باســم مفوضية االنتخابات، جامنة غالي، 
إن »االســتعدادات لالقرتاع الخاص متت عىل أفضل وجه، وتم 
توزيع املواد الحساســة املتعلقــة بالتصويت عىل كل مراكز 

االقرتاع يف مكاتب املحافظات«. 

الخارجية  وزيــر  أشــاد 
اإليــراين حســني أمري عبد 
انطلق  الذي  بالحوار  اللهيان 
نظرا  والسعودية،  بالده  بني 
البلديــن يف  ألهميــة دور 

املنطقة.
أثناء  اللهيان،  وقال عبــد 
يف  عقده  صحفــي  مؤمتر 
بــريوت أمــس الجمعة يف 
ختام زيارتــه إىل لبنان، إن 
الحوار بني إيران والسعودية 
بنــاء و«يســري يف االتجاه 
يف  ويصــب  الصحيــح« 
واملنطقة  البلديــن  مصلحة 

عموما.
وشــدد وزيــر الخارجية 
اإليراين عىل أهمية مواصلة 
هذا الحوار، وتابع: »توصلنا 
بشــأن  معينة  اتفاقات  إىل 
مواضيع محددة ونرحب بهذا 

الحوار«.
ولفت عبد اللهيان إىل أن إيران والســعودية دولتان مهمتان 
تلعبان دورا بالغ األهمية يف ترسيخ أمن الرشق األوسط، مبديا 
قناعة طهران بأن »معادلة الحوار واالنفتاح« من شأنها »تأمني 

مستقبل مرشق للمنطقة«.
وأشار الوزير إىل أن السعودية وليست إيران هي التي بادرت 

إىل قطع العالقات الدبلوماسية بني الدولتني. 

عــىل صعيد آخر، قال العميد أحمد عيل كودرزي قائد حرس 

الحدود يف الرشطة اإليرانية إن طهران ترصد تجسس إرسائيل 

يف النقاط املهمة التي يتمركزون فيها بجمهورية أذربيجان.

انطلقت دعوات للرباط يف 
املسجد األقىص أمس الجمعة 
عقــب صدور قرار يســمح 
للمستوطنني بأداء الطقوس 
خالل  الصامتة  التلموديــة 

اقتحامهم املسجد.
ومرجعيــات  هيئــات 
إسالمية يف القدس وفصائل 
الرباط  إىل  املقاومة دعــت 
يف املســجد األقىص، وقالت 
إّن قرار االحتالل هو مبثابة 

عدوان خطري.
كام أوضحت أن هذا القرار 
الخبيث هــو مقّدمة ملؤامرة 
واملكايّن  الزمايّن  التقســيم 
ما يســاعد املستوطنني عىل 
االســتمرار يف جرامئهــم 
الشــعب  جامهري  ودعــت 
لالحتشــاد  الفلســطينّي 
والرباط يف املسجد األقىص 

رفضاً لهذا التعّدي.
هذا وحــّذرت فصائل وجهات فلســطينية وعربية، يوم 
الخميــس، من تبعات قرار االحتالل اإلرسائييل بالســامح 
لليهــود من أداء »صلــوات صامتــة« يف الحرم القديس 

الرشيف.
هذا واعتربت الفصائل الفلسطينية »قرار االحتالل اقامة ما 
تُسمى بالصلوات الصامتة يف ساحات املسجد األقىص عدوان 

خطري  بحق مقدساتنا اإلسالمية«.

ويأيت ذلك، بعد أن أقرّت محكمة تابعة لالحتالل اإلرسائييل، 

السامح للمستوطنني بأداء »صلوات محدودة« عىل حّد وصفها 

يف باحات املسجد األقىص.

وأمــرت ما تســمى »محكمة الصلــح« يف القدس املحتلة 

قوات االحتالل »بإسقاط مذكرة اإلبعاد الصادرة بحق الحاخام 

املتطــرف أرييــه ليبو ملنعه من زيارة األقــىص«. وينّص قرار 

املحكمــة عىل أن اقتحامــات الحاخام ليبــو اليومية للحرم 

القديس أمر مهم جداً.

لألمم  العام  األمني  وصف 
غوترييش،  أنطونيو  املتحدة 
عىل  الغنية  الدول  ســيطرة 
لفريوس  املضادة  اللقاحات 
كورونا بأنه أمر »ال أخالقي« 
و«غبي«، مؤكدا أن ذلك يفتح 
الطريق لظهور متحورات قد 

تكون خطرية.
يف  يــش  تري غو ل  قا و
مؤمتر صحفي مشــرتك مع 
املديــر العام ملنظمة الصحة 
أدهانوم  العاملية تيــدروس 
غيربيسوس إن عدم املساواة 
اللقاحات  عىل  الحصول  يف 
»هــو أفضل حليــف لوباء 

كوفيد-19«.

ــف فـــفـــاجـــأ الــجــمــيــع ... ــ ــوق ــ ــن بــــــّدل امل ــ م
؟ »القوات«  او  الحليف  الذي »ماشى«  الله  حزب 

جويل بو يونس    ص 4

ــا  ــإمـ فـ مــــيــــقــــاتــــي...  أمــــــــام  أشــــهــــر   3
اإلســـتـــقـــالـــة أو  اإلنــــــــجــــــــازات  ــم  ــ ــدي ــ ــق ــ ت

محمد علوش    ص 2

جبهات  الــى  ُمنقسمون  املعارضون  املسيحّيون 
ــادق سياسية خــن فــي  ــاق«  ــرفـ و«الـ ــادة...  ــضـ ُمـ

صونيا رزق    ص 4

ترتاجع نســبة التفاؤل واألمل يف لبنان، مع تعمق 

االنهيــار االقتصادي، يف ظل ارتفاع جنوين للدوالر، 

والتهديد بالعتمة الشاملة جراء نفاد مادة املازوت من 

معميل دير عــامر والزهراين، ويف ظل هذه األجواء 

السوداوية، املطلوب من الحكومة العمل بوترية أرسع 

النتشال اللبنانيني من الجحيم اليومي الذي يعيشون 

فيــه، واال األمور ذاهبة اىل االنفجار الكبري والفلتان 

األمني واالجتامعي.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
الجزائر و... القاطرة العثمانية

نبيه الربجي

الفرنسيون  يقول  حني 
للجزائريــني »مــن يحفر 
احيائه  العادة  التاريخ  يف 
كمن يحفر يف املقربة بحثاً 

عن أحياء«
 ولكن أليســت مشكلة 
البعد  يف  هــي  فرنســا 
البعد  ايــاه  البونابــريت، 
األداء  يف  األمرباطــوري، 
الديبلومــايس كــام يف 

املاريشال فيليب بيتان، بطل معركة  األداء االسرتاتيجي؟ 
فردان، ابان الحرب العاملية األوىل، فتح أبواب باريس أمام 
أدولف هتلر  ال يســقط حجــر يف املدينة، ليس فقط 
ألن التاريخ موجود يف كل حجر. قال أمام القضاة الذين 
حكموا عليه باالعدام »لو ماتــت باريس ملاعر الله عىل 

موط قدم يف  هذه األرض«.
الفرنســيون الذين يســكنهم نابليون بونابرت، كيف 
لهم أن ينســوا لويس الرابع عرش، وشارملان، وريشليو، 
فيلسوف  مالرو،  أندريه  وكليمنصو.  وتالريان،  ومازاران، 
»الوضع االنساين«، والذي التحق باملقاومة ضد االحتالل 
ة املاريشال )بيتان( النازي، سأل ســاخراً »هل كان ح

يخ أن يغتصب الفوهرر... املوناليزا«؟
ن صــدام عاصف بني فرنســا والجزائر حول كتابة  ا
تاريخ الحقبة االســتعامرية )1830 ـ 1962 (. اذا كان 
الجزائريون يكتبون تاريخهم كام عاشوه هم، ملاذا صدمة 
اميانويل ماكرون؟ اذاً، الحساســية التاريخية هي التي 

جعلته يصف الذاكرة الجزائرية بـ »الذاكرة املستأجرة« ؟
الجزائري عبد املجيد  الفرن وصف نظــريه  الرئيس 
بتون بـ«الرهينة يف النظام العســكري املتحجر«، سائالً 
 . ما اذا كانــت هناك »أمة جزائرية« قبل الدخول الفرن
هذا ما يســتدعي السؤال »هل وجدت األمة الفرنسية مع 
آدم أم أنها، مثل غريها من األمــم، نتاج جدلية تاريخية 

طويلة ودموية ومعقدة«؟
ماذا فعل الغزاة لبناء »األمــة الجزائرية« اذا ما أخذنا 
باالعتبار، عــىل األقل، كالم مارين لوبــن التي وصفت 
التاريــخ الجزائري بـ »تاريخ القراصنــة« الذين متكنوا 
حتى من فرض جزية ســنوية عىل الواليات املتحدة من 

أجل عبور آمن لسفنها يف املتوسط )اتفاقية1795 (.
مؤرخون، وساســة، وفالســفة، فرنســيون نددوا 
بالحمالت الفرنسية املربمجة لتقويض الرتا الجزائري، 
مبا يف ذلك الرتا اللغوي، وحيــث بدت لغة الجزائريني 
العاديني مزيجاً هجيناً، وكاريكاتورياً، بالجمع العشوا 

بني املفردات العربية واملفردات الفرنسية...
الثورة التي اندلعت عام 1954 هي التي أعادت تشــكيل 
الشــخصية القومية للجزائريني، قبل أن تحاول »جبهة 
االنقــاذ« فرض حالة اســالمية مروعــة، وحيث قطع 
رؤوس األطفال باملناجل.   خلفيــات أخرى للصدام غري 
الكراهية املتوارثة. الفرنســيون تعاملوا بصورة همجية 
مع »أبناء البلد«، وانتهجوا سياسة االستيطان باالستيالء 
، واىل حد اعتبار الجزائر مقاطعة  القرسي عىل األرا
الت الذين  فرنســية، وهي الفكرة التي ترسخت لدى الج
ال شارل ديغول، املتوجس  قاموا بانقالب فاشل ضد الج

من أن يدخل رئيس مسلم اىل االليزيه.
هــذا اذا أغفلنا ما فعلته، وتفعلــه، التجارب النووية، 

ن... والنفايات النووية، بالجزائريني حتى ا
الفرنســيون الذي ينحــرس دورهم الجيوســيايس، 
والجيوســرتاتيجي، يف افريقيــا، الحظــوا أن القيادة 
الجزائرية تتقاطع، يف أكر من مكان، مع القيادة الرتكية 
، وان بات معلوماً  للحلول التدريجي محل الوجود الفرن
اع األسواق، واالستثامرات، قائم عىل قدم وساق،  أن 
بني األمريكيني، والروس، والصينيني، خصوصاً وأن تقارير 
الجهات املختصة مــا زالت تعترب أفريقيا ليســت فقط 
ا اىل كل املعادن الثمينة األخرى. الطريق اىل الذهب، وا

املثري أن أنقرة، وبالسياسات الزبائنية التي اشتهرت بها 
ابان حكم رجب طيب اردوغان، نّصبت نفســها محامية 
عن الجزائر، كام لو أن الدبابات الرتكية ليســت موجودة 
يف ســوريا، ويف العراق، وحتى يف ليبيــا. كل هذا من 
أجل اعادة الحياة اىل سلطنة كّرست بقاء العرب، ألربعة 
، وانتشار،عرص األنوار يف أوروبا(،  قرون )شهدت بزو
عىل مســافة ضوئية من الثــورة الصناعيــة، والثورة 

التكنولوجية  وحتى الثورة الفلسفية.
 كمرشقيني )لكأن قلوبنا انتقلت اىل هناك مع تغريبة 
ن، وباالمكانات  بني هالل(، نتســاءل أين هي الجزائر ا

الهائلة 2382000 كيلومرت مربع، و44 مليون نسمة؟
اثر تلك الســنوات من الديبلوماسية الفذة، ومن الدور 
الطليعي )والثــوري(، ضبابية يف املواقف، وضبابية يف 
السياســات، مع االبتعاد الكيل عن القضايا املحورية يف 
، حتى انني ســمعت من وزير جزائري قوله  العامل العر
»ما لنا والغــوص يف تلك الوحول«. هل تحولنا، فعالً اىل 

وحول برشية؟
الجزائر التي طاملا تظاهرنا مــن أجل حريتها، وكانت 
أمهاتنــا ميضني الليــايل الطويلة وهــن يحكن كنزات 

الصوف لثوارها، مل تعد هناك.
أيها الجزائريون، اياكم والقاطرة العثامنية. أنتم الذين 

يفرتض أن تكونوا... القاطرة

ابتسام شديد

تشكل اإلنتخابات النيابية املقبلة محطة مفصلية ومصريية 
للقوى السياســية واألحزاب لتقرير مصريهــا وحضورها،  
فأحزاب السلطة  تنتظر االســتحقاق لتبييض صفحتها التي 
، ومن اجل تبييض سّجلها  تأثرت ســلبا باملتغريات واألحدا
السيايس من تراكم األزمات التي عصفت بها، باملقابل تسعى 
املجموعات التغيريية التي ولدت بعــد »الثورة« الثبات قوتها 

وانها بديل جاهز ومستحق عن قوى السلطة.
واذا كانت اإلنتخابات الكربى مرسحها الشــارع املسيحي، 
حيــث تخوض الزعامات املســيحية معركة وجــود والغاء، 
فان الشارع االســالمي يبدو أقل صخبا من املناطق والدوائر 
املســيحية، نتيجة عوامل كثرية لطبيعة الرصاع بني القيادات 
املسيحية أوال، وألن الثنا الشيعي يحاف عىل متانة تحالفه 

مهام تزايدت املؤثرات.
ومع ذلك، مل تخف جهوزية الثنا مثل ســائر  القوى التي 
تجهز نفســها الســتحقاق  27 آذار، فحزب الله ، كام يقول 
املطلعون عىل ما يجري عىل الســاحة الشيعية، ال يحتاج اىل 
جهد كبري لرتتيــب حالته االنتخابية، فهــو ميتاز بالتنظيم، 
كــام انه  مل يتوقف عن العمل منــذ االنتخابات املاضية، وقد 
دفعت أزمات كورونا وارتفاع ســعر الــدوالر والطوابري اىل 
بقائه يف حالة جهوزيــة  لتلبية حاجات وتحصني بيئته، اال 
ان ارتياح حزب الله  اىل وضعه يف مناطقه  ال يجعله مبنأى 
عن االضطرابات اإلنتخابيــة، خصوصا انه يتعرض لحمالت 
استهداف سياسية، كام ان اهتامم الحزب موجه اىل الساحة 

املســيحية اذ يبدي حرصا عىل عدم ترك حلفائه املســيحيني 
يغرقون يف املطبات االنتخابية.

مبــوازاة عمله لرتتيب وضعه الداخيل، يســعى حزب الله، 
كــام تقول مصادر سياســية، اىل ترتيب ســاحة 8 آذار من 
اجل تطويق خالفات حلفائــه، ويريد انهاء ذيول الخالف بني 
أمل والتيار الوطني الحر التي ظهرت يف اشــتباكات عنقون 
ومغدوشة،  وتطويق الخالفات املناطقية بينهام، كام يوّجه 
اهتاممه اىل حلفائه الذين يواجهــون أزمات  يف مناطقهم 
ولدى جمهورهم، فالتيار الوطني الحر يتخبط منذ الرابع من 
آب يف تداعيات االنهيار اإلقتصادي واملايل يف ساحته، نتيجة 
العواصف السياسية واألزمات الحادة، وقد ساءت عالقته مع 
رت صورته من احدا 17 ترشين  قوى سياسية كثرية  وت
يه اىل  بعد تراجع شــعبيته،  حيث يواجه خطر  نزوح منا
األحزاب األخرى، حيث تســعى »القوات« الستقطاب أصوات 
. املسيحيني املعارضني للعهد واألكل من صحن التيار االنتخا
وضع الحليف املسيحي الثاين يف الشامل ليس أفضل حاال 
عن التيار الوطني الحر بعد املتغــريات، فرئيس »تيار املردة«  
سليامن فرنجية مطّوق باألزمات، وطالته العقوبات األمريكية 
عرب الوزير السابق يوسف فنيانوس املالحق مبذكرة التوقيف 

التي سطرها القا طارق البيطار  يف انفجار املرفأ.
االشــكالية الكربى بالنســبة  اىل حزب اللــه تتمثل يف 
استحالة ربط ما انقطع بني الحليفني املسيحيني، فـ »املردة« 
و«التيــار« ذاهبــان اىل معركة إلغاء مســيحيا بفعل تراكم 
الخالفات وامللفات املتشــعبة التي تبدأ من الحيثية املسيحية 
وصوال اىل اإلنتخابات الرئاســية يف خريف الـ2022 ، ووفق 

املعلومات فان اإلتصاالت نشــطة يف اتجــاه إيجاد أرضية 
تنســيق اإلنتخابات، بحيث ال يذهب الطرفــان اىل مواجهة 
لية ان يسحب املرشــحني من  التيارين  قاســية وتقت ا
ملصلحة األقوياء من الطرف الثاين، وان ميد حزب الله حليفيه 
باألرقام ويرفدهــم باألصوات حيث تقت مصلحة الطرفني 

وفريق 8 آذار.

حســني  االيراين  الخارجية  وزيــر  أكد 
أمري عبداللهيــان، يف مؤمتر صحايف يف 
لبنان  سنســاعد  اننا  للبنان،  زيارته  ختام 
الحالية  »زياريت  وقال:  أزمته،  من  للعبور 
أللتقي  كرمية  فرصة  يل  أتاحت  لبنان  إىل 
من  جزء  وتركــز  اللبنانيني،  باملســؤولني 
التــي أجريناها مع  البنــاءة  املحادثــات 
التطورات  آخر  عىل  اللبنانيني  املســؤولني 
الجاريــة يف لبنان وخاصة عىل املصاعب 
اإلقتصادية التــي يعاين منها لبنان حاليا، 
اللبنانية  السياسية  للمرجعيات  أكدت  وقد 
املحرتمة التي التقيــت بها أن الجمهورية 
إذ تكــن احرتاما  اإليرانيــة  اإلســالمية 
لبنــان ووحدته  كامال وخالصا لســيادة 
الكاملة  رغبتهــا  عن  تعرب  واســتقالله، 
والثنا بني  الرســمي  التعاون  من خالل 
تبذل  بأن  اللبنانيــة واإليرانية  الحكومتني 

العبور  لبنان ومســاعدته عىل  أجل  قصارى جهدها مــن 
مــن املرحلة الصعبــة التي يعاين منهــا يف كل املجاالت. 
وبطبيعــة الحال، املجتمــع اللبناين مجتمــع حيوي فيه 
الكثري من النخب ســواء عىل املســتوى الفكري والثقايف 
أو عىل املستوى اإلقتصادي واملايل داخل لبنان أو يف بالد 

املهجر«.
وتابــع »لقد أكــدت أيضــا للمســؤولني اللبنانيني، ان 
لوضع  اإلستعداد  أتم  عىل  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
املتاحة  الحديثة  والتقنيــة  الفنية  والطاقــات  اإلمكانات 
لديهــا ومن خالل اســتثامرات إما إيرانيــة أو لبنانية أو 
إنجاز معملني إلنتاج  أن تعمل عىل  البلدين،  مشــرتكة بني 
الطاقة الكهربائيــة يعمل كل منهام بطاقة ألف ميغاواط، 
خر يف الجنــوب. وبطبيعة الحال  أحدهــام يف بريوت وا
النفطية إىل لبنان،  نحن مستمرون يف ارسال املشــتقات 
ونأمل أن يتم هذا األمر يف املستقبل يف إطار بروتوكوالت 

والحكومتني«. البلدين  بني  ثنائية  تفاهم 
وأردف »كذلك نحن مســتعدون للتعــاون مع لبنان يف 
بالبنى  تختص  والتي  واإلنشــائية  البنيوية  املجاالت  كافة 
التحتية لتأمني الرفاهية املطلوبة ألبناء الشــعب اللبناين، 

مــن قبيل التعــاون مع لبنــان يف إنجاز ســكك القطار 
الكهربــا أو أي مرشوع حيوي آخر من شــأنه أن يصب 
يف مصلحة الشعب. وأيضا من أجل أن نتمكن من الوقوف 
إىل جانب لبنان الشــقيق يف مجال املواد الغذائية والدواء 
ات الطبية وأي ســلع أو بضائع أساسية من  واملســتح
اللبنــاين. ونحن عىل ثقة  شــأنها أن تعزز حياة املواطن 
تامة أن دول وشــعوب هذه املنطقة ال ميكن أن تســمح 
للواليــات املتحــدة األمريكية بأن تنجــح يف هذه الحرب 
الذي متارســه عىل  الجائر  الحصار  هذا  اإلقتصادية ويف 
دول وشــعوب هذه املنطقة، وهي مستعدة متاما ملواجهة 
هــذه التوجهات وكرسها. ونعتقد أنــه من خالل اإلنفتاح 
اإلقليمي ومن خالل الحوار البيني ميكن أن ننجح ســوية 

الحصار«. يف كرس هذا 
ننظر  اإليرانية  اإلســالمية  الجمهورية  »إننا يف  أضاف 
إىل هــذه األركان األربعة يف لبنان: الحكومة والشــعب 
واملقاومــة والجيش، عــىل أنها األركان األساســية التي 
يســتند عليها لبنان الشــقيق، ويف أي لحظة تبادر فيها 
الحكومــة اللبنانية اىل الطلب رســميا مــن الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية يف إطار العالقات الثنائية بني البلدين 
فإننا مستعدون  السياســية والدولية،  الحقوق  إطار  ويف 

لبنان  إىل  النفطية  املشتقات  إلرسال  متاما 
يف هذا اإلطار. وأيضــا إذا بادر حزب الله 
لبنــان يف أي مرحلة من  واملقاومــة يف 
املراحل للطلب من الجمهورية اإلســالمية 
املؤازرة  وهذه  الدعم  هذا  تقدم  أن  اإليرانية 
يف مجال املشــتقات النفطية وسواها فإن 
الجمهورية اإلســالمية اإليرانية لن ترتدد 

الطلب«. هذا  تلبية  يف  لحظة 

{ عند نرصالله {
وكان أعلن حزب اللــه يف بيان، أن األمني 
العام للحزب حســن نرص الله اســتقبل عبد 
اللهيان والوفد املرافق، وكان عرض للتطورات 

السياسية يف لبنان واملنطقة. 
وأشار البيان إىل أن »وزير الخارجية أكد 
ثوابت املوقف اإليــراين تجاه لبنان ودعمه 
والوقوف إىل جانبه عىل كل الصعد. وشكر 
نــرص الله للوفد الزائر وقوف الجمهورية االســالمية يف 
إيــران إىل جانب لبنان دولة وشــعبا ومقاومة خالل كل 
الذي  الويف  الحليف  أنها  اليوم، وأثبتت  املاضية إىل  العقود 
مال  ال يخذل أصدقــاءه مهام كانت الظروف صعبة، وأن ا
كبرية جــدا لخروج لبنان مــن هذه املحنة التــي أصابته 

الجميع«. وبتعاون 

{ يف املجلس الشيعي األعىل {
والتقى عبــد اللهيان والوفد املرافــق، نائب رئيس املجلس 
اإلسالمي الشــيعي االعىل العالمة الشيخ عيل الخطيب يف 
مقر املجلس، وقدم عبد اللهيان التعازي بإســــمه وبإســم 
الرئيس اإليراين ابراهيم رئيــ والحكومة االيرانية برحيل 
رئيس املجلس الشــيخ عبد األمري قبالن وحرم اإلمام مو 
الصــدر باروين خليــيل، منوها »بالــدور الكبري لقبالن يف 
االمة  الوطنية واالســالمية ونرصة قضايا  الوحــدة  حف 
وشــعوبها، وحرصه عىل أن يظل املجلس االسالمي الشيعي 
حا جامعا لكل اللبنانيني«،  االعىل كام اراده اإلمــام الصدر 
مشــيدا »مبســرية اإلمام الصــدر يف تأســيس املقاومة 
القضية  املحرومــني ونرصة  الحرمان والظــــلم عن  ورفع 

الفلسطينية«.

وخـــلـــيـــلـــي ــالن  ــ ــب ــ ــق ــ ب ــزيـــــاً  ــعـــ ُمـــ ــ  ــ ــي ــ ــط ــ ــخ ــ وال ــه  ــ ــلـ ــ الـ ــر  ــ ــص ــ ن زار 
ــة  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ الـ ــــتــــقــــات  املــــ إلرســــــــــــال  ُمـــــســـــتـــــعـــــدون   : الــــلــــهــــيــــان  عــــبــــد 
الــحــصــار ــر  ــس ك ــي  فـ ــنــجــح  ن أن  ــن  ــك ــم يُ ــي  ــم ــي ــل اإلق وبـــاإلنـــفـــتـــاح  ــا..  ــ ــّن ــ م ــ  ــل إذا ط
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يكيا ت سفير  مــع  الــتــطــورات  عــر 
ــري ــي ــت ــي ــب ــحــــث مـــــع س ــ ــ ب ــيـ ــبـ بـــــو حـ
ــان  ــنـ ــبـ ــلـ ــا لـ ــ ــ ــاب ــ ــ ــب ــ ــ فـــــــي زيـــــــــــــارة ال

استقبل وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بو حبيب، سفري 
جمهورية تشيكيا جريي دولوزيل يف زيارة تهنئة.

وكانت فرصة عرض خاللها الســفري التشي لبوحبيب 
املشاريع التي تقدمها تشيكيا دعام للبنان وخصوصا املشاريع 

الصحية والتعليمية. 
والتقــى بو حبيب الســفري البابوي املونســنيور جوزف 
ســبيتريي يف زيارة تعارف أكد خاللها السفري البابوي »دعم 
ة الفاتيكان للبنان ليس فقط من خالل الصالة، بل عرب  حا
املســاعدات التي يقدمها اىل املدارس الكاثوليكية ومن بعض 

الجمعيات مثل »كاريتاس«.
وتناول البحث موضوع زيارة البابا فرنسيس للبنان، والتي 

من املمكن ان يقوم بها السنة املقبلة. 

بي وبو حبيب

د املرا معا مع عبد اللهيان والو الل مج ن

محمد علوش

يتصّدر »الدوالر« املشهد يف 
وردية عاشتها  أيام  بعد  لبنان 
اللرية فور تشــكيل الحكومة 
برئاســة نجيــب ميقــايت، 
 19 الـ  عتبة  قطــع  فالدوالر 
ألف لرية عىل وقع »الشكوى« 
التي  الســلطة  مرسحية  من 
تواطــأت مع بعــض اإلعالم 
اللبنانيني،  دوالرات  لرسقــة 
أصبحت  الكهربــاء  ومعامل 
خــارج الخدمــة، وفواتــري 

اإلشرتاكات مل تتأثر مبازوت لبناين او مازوت إيراين، وأسعار 
البنزين تحلّق بشــكل أسبوعي، فكيف ينظر نجيب ميقايت ملا 

يجري اليوم؟
يبدو أن رئيــس الحكومة بدأ يفقد األمــل بالعزم والعمل، 
ويبحث عن »معجزات« ربّانية تُنقذ اللبنانيني من الســقوط 
الحّر، رمبا لعلمه أن »قبلته« السياسية لن تغري موقفها منه 
، بحســب  ومن حكومته ومــن لبنان، مهام حاول الفرن
مصادر سياسية، كون اإلدارة السعودية تفكر يف مكان آخر، 
وتهتم بشــؤون أخرى غري لبنان، وبحــال أرادت التفكري يف 
امللف اللبناين، فهي تفكر من باب اإلنتخابات النيابية وكيفية 

دعم القوات اللبنانية ال أكر وال أقل.
يف ظل الواقع الحكومي الحايل، تؤكد املصادر انه قد يكون 
من املفيد اإلشــارة ، إىل أن أمام نجيب ميقايت أسابيع قليلة 
قبل أن يحســم وجهته، أي أن يعرف مدى القدرة عىل اإلنجاز 
يف امللفات األساسية التي أمامه قبل موعد االنتخابات النيابية 
ف  املقبلــة، وهذه امللفات هي تلك املتعلقة حرصاً بســعر 
الدوالر، ملف املحروقات وملف الكهرباء الذي يشكل بالنسبة 
للبنانيني اإلمتحان األهم واالصعب من بعد سعر الدوالر، وهذا 

تعاون  مدى  عىل  يتوقف  األمر 
باقي األفرقاء املشــاركني معه 
يف الحكومــة، وتعاون بعض 
قدمت  التي  الخارجية  األطراف 
له الوعــود بالدعم قبل قبوله 
ترؤس الحكومة، فالرجل يعلم 
بأنه حتى اليوم مل تُنّفذ الوعود.
تضيف  املبــدأ،  حيــث  من 
رئيس  يُــدرك  بــات  املصادر، 
الحكومة جيداً، أن ال مساعدات 
مجانية من الخارج، حيث األمر 
متوقف عىل أداء الحكومة يف 
3 ملفات أساســية: التفاوض 
مع صندوق النقد الدويل، التحقيقات يف جرمية مرفأ بريوت، 
اإللتزام يف إجراء انتخابات نيابية شــفافة ويف موعدها من 
دون أي تأجيــل، وكل هذه امللفات تشــكل كرات نار قد تحرق 

ميقايت وحكومته، بسبب التجاذبات الداخلية حولها.
بعد هذه األسابيع، من املفرتض أن يحسم ميقايت ما يريده، 
برأي املصادر، نظراً إىل أنه ال يستطيع أن يذهب إىل االنتخابات 
النيابية من دون أي انجاز يقدمه للناس والناخبني، ال بل عىل 
العكس، فإذا توجه ميقايت اىل اإلنتخابات يف ظل اســتمرار 
التدهور يف الوضعني االقتصادي واالجتامعي قد يُعترب انتحاراً 
سياسياً، وبالتايل يف حال أراد الرتشح إىل هذه االنتخابات قد 
يكون من األفضل له االستقالة من الحكومة يف الشهر األول 
او الثاين من العام الجديد بعد القول أنه استنفد كل املحاوالت 
للخروج من املأزق، ولكن هناك من ال يريد للبنان أن ينهض، إال 
إذا كانت لديه ضامنات بأن يتوىل مترير املرحلة مقابل العودة 
إىل رئاســة الحكومة يف املرحلة التي تــيل تلك االنتخابات، 
وعندها فقد ال يرتشــح ميقايت اىل النــدوة الربملانية أصالً، 
ولكن هذا ما قد يشكل لعبة »قامر« بالنسبة إليه، ألن أي تبدل 

بالظروف قد يُقصيه من اللعبة.

ــــــامي : نأمل ان تنجز اللجنة الوزارية3 أشــــــهر أمام ميقاتي.. فإما تقديم اإلنجازات أو اإلستقالة ال
امُلكّلفة التفاو مــــــع صندوق النقد عملها

عرض رئيس الجمهورية العامد ميشال عون قبل ظهر امس 
يف قرص بعبدا، مع نائب رئيس الحكومة ســعادة الشامي، 
عمل اللجنــة الوزارية املكلفة التفاوض مــع صندوق النقد 

الدويل، والتحضريات الجارية لهذه الغاية.
وأوضح الشــامي انه بعد تشــكيل اللجنة، عقدت سلسلة 
اجتامعات تحضريية، معربا عن املــه يف »ان تنجز عملها 
ة املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل قريبا  رسيعــا ملبا
وفقا لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء 

اللجنة أنفسهم«.
واســتقبل الرئيس عــون املطران جورج خــوام املنتخب 
عىل ابرشــية الالذقية وطرطوس وتوابعهام للروم امللكيني 
الكاثوليك، يرافقه الدكتور ســهيل أبو حــال. ووجه املطران 
خوام دعوة اىل الرئيس عون لحضور ســيامته مطرانا يوم 
الســبت 16 ترشين األول الجاري يف كنيسة القديس بولس 
 . يف حريصا، برئاسة بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العب
ومتنى الرئيس عون التوفيق للمطران خوام يف مســؤولياته 

الروحية الجديدة. 

داال ونهرا ام          قب ال عون م

أحزاب الســــــلطة في مــــــأزق الحفا على أرقامها وتبيي ســــــّجلها
واملجموعــــــات »التغييريــــــة« تعمل لفر نفســــــها »بديالً مســــــتحقاً«
ه املســــــيحيين ذار... ويدعم حلفا حزب اللــــــه يُرّمــــــم عالقــــــة  
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــع«؟ ــ ــ ــرح »التطبي ــ ــ ــل يقت ــ ــ ــدود...  ــ ــ ــيم الح ــ ــات ترســ ــ ــك مفاوضــ ــ ــ ــان لتحري ــ ــ ــي لبن ــ ــ ــاً ف ــ ــ ــتاين قريب ــ ــ وك
ــــــاً اســــــتراتيجياً  دف ــــــار  ب ــــــر ا ــــــي ال يعتب ــــــاق ضمن ــــــة باتف ــــــه النفطي روت ــــــان اســــــتثمار  أوســــــاط ديبلوماســــــية: يُمكــــــن للبن
ولين لبنانيين و»إســــــرائيليين« حول التقاســــــم فُيمكــــــن اعتباره »خيانة« إذا حصــــــل إتفــــــاق ســــــّري وغيــــــر ُمعلــــــن بين مســــــ

دوليل بشعالين

ة لرتســيم  انتظر لبنان بعد تعليق املفاوضات غري املبا
الحدود البحرية والنزاع عىل حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي 
قي البحر املتوســط بينه وبني العدو االرسائييل للمرة  يف 
األوىل بعــد انطالقها يف 14 ترشيــن األول، ثّم تعليقها بعد 
، أن تقوم  أربع جوالت يف 11 ترشين الثاين من العام املا
إدارة الرئيس األمري املنتخب )يف حينه( جو بايدن بتعيني 
وســيط جديد إلعادة انطالقها. وكانت املفاجأة أن استؤنفت 
هــذه املفاوضات يف 4 أيّار املا يف جولة خامســة، مع 
الوسيط نفســه الذي عّينه الرئيس السلف دونالد ترامب أي 
جون ديروشــيه، لُتعلّق للمرة الثانية بعد يوم واحد من دون 
التوّصل اىل أي اتفاق، أو تحديد أي موعد للجولة السادســة، 

بل جرى تأجيلها اىل أجل غري مسّمى. 
« أخرياً ملســألة ترسيم  ّ غري أّن بايدن الذي يبدو أنّه »تف
الحدود البحرية، قد عــنّي يف 10 آب املا املبعو الخاص 
الدولية، آموس  الطاقة  املتحدة ومنّســق شــؤون  للواليات 
هوكشتاينمستشــاراً أوالً ألمن الطاقــة، وأوكل اليه مهّمة 
الوسيط الجديد يف املفاوضات، لحّل هذا الرصاع. ويشري هذا 
التعيني اىل أّن حّل النزاع الحدودي بني لبنان والعدو اإلرسائييل 
بات مُيّثل أولوية إلدارة بايدن. فمن هو هوكشتاين الذي يصل 
الشــهر الجاري اىل لبنان لتحريك املفاوضات للمرّة الثالثة، 
 ، علّها تكون الثابتة، وما هي اقرتاحاته للتوّصل اىل حّل نها
وهل أّن مهّمته ســتقترص فقط عىل ترسيم الحدود البحرية 
أم ستكون موّسعة لتشمل الحدود الربيّة أيضاً وإنهاء الرصاع 
تحت عنوان »التطبيع«؟ وهل ســيوافق لبنان عىل مقرتحات 
هوكشــتاين حتى لو حملت يف طّياتها تنازالً عن حقوقه يف 

ثروته النفطية، أو جرى اتهام املتنازلني بالخيانة العظمى؟
قد يظّن البعض أّن إسم هوكشتاين طار عىل املفاوضات، 
أو ال عالقة له بها، غري أنّه يتبنّي له رسيعاً أنّه مخطىء عندما 
يطّلع عــىل تاريخ هذا الرجل فيام يتعلّــق بلبنان واملنطقة. 
وتقول املعلومات بأّن هوكشــتاين عمل مستشــاراً للرئيس 
بايدن عندما كان عضواً يف الكونغرس، وللرئيس األسبق باراك 
أوباما. كذلك توىّل املفاوضات مع املســؤولني اللبنانيني التي 
أوصلت اىل »اتفاق اإلطــار« الذي أعلنه رئيس مجلس النّواب 
نبيه بّري بعد جهود دامت 10 سنوات، كأساس للتفاوض عىل 
الحدود. وهذا يعني بأنّه ليــس جديداً يف هذه املفاوضات بل 
ســبق وأن قّدم بعض اإلقرتاحات تتعلّق باملثلث البحري الذي 
يُعترب اليوم ضمن الخط القديم أي الخط 23 الذي كان يُفاوض 
لبنان عليه وال تتعّدى مساحته 860 كلم2، فيام الخط الجديد 
أي الـ 29 الذي يُفاوض عىل أساســه لبنان حالياً فهو الخط 
29 الذي يُضيف اىل املثلث مســاحة 1430 كلم2، ما يجعلها 

منطقة نزاع موّسعة من 2290 كلم2. 

غري أّن ما يُقلق يف األمر أّن هذا الديبلومايس األمري قد 
ُولد يف »إرسائيل« من والدين من املهاجرين اليهود األمريكيني، 
وخدم عســكريته فيها، ما يعني أنّه سينحاز حتامً اىل العدو 
اإلرسائييل يف أي اقرتاح ســوف يقّدمه خــالل املفاوضات 
املقبلة، ما قد يؤّدي اىل خســارة لبنان لقســم من حقوقه 
البحرية، ســيام وأّن اقرتاحه الســابق ق بأن ينال لبنان 
ما أعطاه إيّاه »خط هوف« يف املثلث البحري، أي نســبة 55 
% منه، عىل أن تبقى نســبة الـــ 45 % التي منحها العدو من 
دون وجه حّق، بقعة مفتوحة مُيكن أن يتّم تقاســم ثرواتها 
كة أمريكية تعمل عىل توزيع  النفطية والبحرية عن طريق 
عائداتها عــىل لبنان والعدو اإلرسائييل وفق أرباح معّينة يتّم 

التوافق عليها.
ويف حال عاد هوكشتاين يف محاولة لتنفيذ اقرتاحه بتقاسم 
كات عاملية  كة أو تحالف  الروات عرب طرف ثالث يكون 
مرموقة، تقوم هي باإلنتــاج وبتوزيع الحصص بني الجانبني 
عرب اتفاقني منفصلني مع الرشكة، أو أعطى مقرتحات جديدة 
تصّب يف السياق نفسه، فهل تكون اقرتاحاته مقبولة من لبنان 
وقابلة للتطبيق تقنياً وسياسياً، ال سيام بني بلدين عدوين، أم 
أنّه سيكون عىل لبنان التطبيع مع »ارسائيل« للقيام بتسوية 
من هذا النوع، تجيب أوساط ديبلوماسية متابعة مللف ترسيم 
الحدود بأنّه إذا كان بلدان يف حالة حرب، مثلام هو الحال بني 
ب األهداف اإلقتصادية التي  لبنان والعــدو اإلرسائييل، فإّن 
لة الحربية يصبح أمراً مرشوعاً، كالنفط الذي يستعمل  تغذي ا

كطاقة مسيلة لتحريك الجيوش.
 مثّــة ضوابط معينــة فرضها القانون الــدويل، تضيف 
االوســاط، وهي عدم تعريض املدنيني للخطر أو لإلبادة عند 
تنفيذ العمليات الحربية، مثل الحصار اإلقتصادي الذي يؤّدي 
إىل مجاعة. لكن الدول عندما قامــت بهذه اإلجراءات كانت 
ا املواد االسرتاتيجية  ّ تّدعي أنها مل تكن تســتهدف املدنيني، إ
واملصانع التي تنتج السالح والســدود التي تنتج الكهرباء...
الخ، ثم يتضح الحقاً، أّن استهداف املدنيني كان مقصوداً ، وأّن 
ورية إلضعاف الروح  جرائم الحرب رأى مرتكبوهــا بأنّها 
املعنوية للعــدو وإجباره عىل وقف الحرب أو اإلستســالم. 
وأضافت االوساط أنّه يف الحرب العاملية الثانية، أجرى الحلفاء 
محاكامت دولية ضد مجرمي الحرب األملان واليابانيني، ولكن 
هنالك جرائم حرب مل يرها الحلفاء ألنهم هم أيضاً ارتكبوها 
بات الجويّة ضد املدن اىل الحصار البحري الذي أّدى  )من ال
إىل املجاعة، اىل استعامل الغواصات ضد السفن التجارية(. 
ب القاعدة  وهذا يعني أنّــه يف الحروب، تحاول الــدول 
خر، ال أن  االقتصادية التي تدعم القوة االسرتاتيجية للطرف ا

يتعاونا مع بعضهام الستخراج النفط والغاز مثالً.
غري أّن مقاربــة الحالة بــني لبنان والعــدو اإلرسائييل 
فمختلفة، عىل مــا أوضحت االوســاط، الن هنالك »حالة 

ساخنة،  ليست  حرب«،وهي 
أيضاً،  باردة  ليســت  لكّنها 
وال هــي بحالة »ال حرب وال 
ســالم«. ومل يحــ لبنان 
بعد حــرب متّوز-آب 2006، 
بوقف إطالق نــار أو إتفاق 
بتعليق  بــل  جديد،  هدنــة 
ولهذا،  الحربية.  للعمليــات 
فــإّن عمليات اإلســتطالع 
املسرّية،  والطائرات  الجوي، 
والقصــف  واإلغتيــاالت، 
بعض  هــي  الصاروخــي، 
السائدة  الحرب  حالة  معامل 
بني لبنــان والعدو،ولو كان 
لدينــا وقــف إطــالق نار، 
فإّن خطــوط القتال تتجّمد 
بــّراً وجّواً....وبحــراً، وهنا 
بيــت القصيــد. لــو كانت 

الخطــوط البحريّــة معلّمــة ومعروفة، لــكان باإلمكان 
»البحــّري«. حــّد  عنــد  اإلرسائيــيل  العــدو   وقــف 

من هنا، أكّدت االوساط أّن الخطر حالياً ال يأيت من أّن لبنان مل 
يُسّجل بعد مرسوم اإلحداثيات الجديدة يف األمم املتحدة، يف 
حال عاد مجــّدداً اىل طاولة املفاوضات مع العدو اإلرسائييل 
ّــا الخطر الحقيقي  بوســاطة أمريكية، جديدة أو قدمية، إ
يكمن يف أّن«الحركة اإلرسائيلية« يف البحر ميكنها أن تخلق 
حقائق جديــدة وخطوطا جديدة ال ميكــن نقضها بذريعة 
الحرب، غري أّن ذلك يبدو تحليالً بارداً قانونياً. يبقى الســؤال 
األهّم: هل ميكن استثامر ثروة لبنان النفطية يف حالة الحرب 
مثلام هو وضعنا الحايل مثالً، ومن دون حصول عملية تطبيع 
أو عقد معاهدة ســالم؟ طبعاً، ممكــن إذا كان هنالك اتفاق 
ضمني بني الطرفني املتخاصمني عىل أن يقوم كّل واحد منهام 
بار النفطية هدفاً اســرتاتيجياً  مبا يقتضيه، وعدم اعتبار ا
به يف أي وقت. والجدير ذكره هنا، زراعة األرا  ميكن 
املنزوعة السالح بني ســوريا ومرص وبني العدو اإلرسائييل 
بعد حــرب 1948. لكن يبقى الســؤال األبرز: من سريســم 
الخط الوهمي البحــري )أي غري امللمــوس( عىل الخرائط، 
 الذي ال بّد من رســمه، والذي ســيقبله الطرفان املتنازعان؟
وعاّم إذا كان مُيكن اتهام املسؤولني بالخيانة العظمى يف حال 
وافقوا عىل تقاسم ثروة لبنان النفطية مع العدو اإلرسائييل، 
وإن كان ذلك ســيحصل بالتوافق غــري املبا بينهام، عىل 
كة أمريكيــة تضع العائدات  ما يقرتح هوكشــتاين، عرب 
النفطية يف »صندوق ســيادي« موّحد، كام يسميه، عىل أن 
يتم توزيعها عىل لبنان والعدو اإلرسائييل بحســب إتفاقية 

معّينة، أشارت االوساط اىل أّن األمر يكون عندها شبيهاً بعمل 
املليشــيات اللبنانية التي كانت تنّسق وتتقاسم رسوم العبور 
عىل املنافــذ أثناء الحرب األهلية، وتُطلــق النار عىل بعضها 
الصباح. ووصفت االوســاط«الصندوق«  البعض وهمياً يف 

بأنّه«اتفاق مصلحي مبني عىل النفاق.
وعّقبت األوساط عينها بأّن »الخيانة نقيض األمانة، وهي 
نقض العهد بالرّس، واإلســتبداد مبا يؤمتن عليه اإلنســان 
من األمــوال واألعــراض والحرم. فإذا حصــل إتفاق بالرّس 
بني مســؤولني لبنانيني و«إرسائيليني« حول تقاســم الروة 
النفطية، ولو كان عن طريق طــرف ثالث، وظل هذا اإلتفاق 
غري معلن، فيمكــن اعتباره خيانة. أّما الخيانة العظمى فهي 
جرمية مواطن ضــّد دولته. فإذا خانت الدولة مواطنيها، هل 
يُعترب ذلــك خيانة عظمى؟ اللهــم إال إذا اعتربنا أنّه مبوجب 
النظــام الجمهوري، فإّن الحكم للشــعب. فــإذا خان رجال 
 الدولة شــعبهم وأمانتهم، فقد ارتكبــوا هم خيانة عظمى«.

وشــّددت األوســاط عينها عىل أّن لبنان ال يؤيّد التطبيع مع 
العدو اإلرسائييل، وهو يعلم بأّن التفاوض مع »اإلرسائيليني« 
ليس بالنزهة، علامً بأّن موضوع ترســيم الحدود ليس تقنياً 
فقط، بل هو ســيايس بحت، وعىل املســؤولني اللبنانيني أن 
يُحسنوا الترصّف مبا فيه مصلحة لبنان وشعبه. ولهذا يرّص 
الوفد اللبناين العســكري املفاوض عــىل انطالق التفاوض 
من نقطة رأس الناقورة وفــق ما نّصت عليه اتفاقية »بوليه 
نيوكومب« )عام 1923(، ومن النقطــة 29 بدالً من الـ 23، 
وعدم احتســاب أي تأثري لصخرة تخليــت كونها غري قابلة 
للسكن، وال تنطبق عليها مواصفات الجزيرة، وتُخالف اتفاقية 

البحار الصادرة عام 1982. 

ــان دولــــة مـــن »كـــرتـــون« ــن ــب ــرة«.. ل ــكـ ــفـ ــرة واجــــ الـ ــســك ــ ال ــ »راحـ
ــة لــالنــقــاذ ــيـ ــي  لــلــجــهــود االردنـ ــ ــي ــــ اوروبـ ــم امــيــركــي ــــ روســ دعـ

رضوان الذيب

بعــد انــدالع االحــدا 
عام  ة  مبــا الســورية 
امللــك  انــربى   ،2011
الثــاين  االردين عبداللــه 
كاول رئيــس عر ودويل 
بشار االسد  الرئيس  يطالب 
اىل  واالســتامع  بالرحيل، 
يف  املنتفضــني  اصــوات 
شــوارع درعــا ودمشــق 
املحافظات  وكل  وحمــص 
انتقاله  تأمني  و  الســورية 
عائلته  مــع  الخــارج  اىل 
وحف حياته، وانخرط امللك 
ة  املبا بالحــرب  االردين 
ضد الرئيس االسد عرب غرفة 
وضم  مــوك«،   « عمليــات 
االجتامع االول قادة جيوش 

لـ 164 دولة السقاط االسد وجيشه، ونقل مدير 
املخابرات السعودية بندر بن سلطان مكان اقامته 
اف املبــا مع ضباط اردنيني  اىل »موك« لال
املحافظات  ادخال املســلحني اىل درعا وكل  عىل 
السورية من » جهات االرض  االربع »،  ومارسوا 
ما ال يتصوره العقل البــرشي من« اكل لالكباد » 

وتقطيع الرؤوس لرتويع الشعب السوري. 
 وحسب مصادر تابعت تلك املرحلة، ان مسؤوال 
بتوجهاته  ومعــروف  متقاعدا،   رفيعــا  لبنانيا 
الغربية كان اىل جانب بندر يف »موك« حذره من 
الجيش  لبندر »مســتحيل شق  املسار، وقال  هذا 
الســوري وهزميتــه »،  فرد االمري الســعودي 
غاضبا »مســألة اشــهر وترى االسد الجئا يف 
اذا وجد دولة تســتقبله«. وتذكر  دولة ما،  هذا 
املصادر التي رافقت تلك املرحلة، ان امللك االردين 
مل يتوان يف كل ترصيحاتــه من ال 2011 حتى 
اواخر 2020 عن املطالبة برحيل االســد كرشط 
لعودة سوريا اىل مكانتها العرببة، ويف املقابل، 
فان الرئيس االســد وصــف االردن بانه » ليس 
دولة وامللك غــري موجــود » يف  اواخر 2017 
وشــن معظم املســؤولني الســوريني هجامت 
ووصلت  االردنيــني،  املســؤولني  عىل  اعالمية 
ة.  العالقة بني البلدين اىل شــفري الحرب املبا

اعاد تقييم  ان االردن  وتؤكد مصادر سياســية، 
سياســاته، بعد محاولــة االنقالب االخرية عىل 
امللك االردين من قلــب بيته  بدعم »اخوي عر 
»، واعــرتف امللــك االردين يف ترصيــح له منذ 
ايام، ان االردن يعــاين ضغوطا وتجاوز مرحلة 
خطرية منذ اشهر بدعم دويل، وزار امللك االردين 
واشنطن يف آب املا والتقى الرئيس االمري 
،  ودار معظم النقاش  بايدن كاول رئيس عــر
حول  سوريا ولبنان،  باالضافة طبعا اىل ازمات 
االردن. ويف املعلومــات ان امللك االردين ســمع 
ورة دعم لبنان ومنع انهياره  كالما امريكيــا ب
الله بشكل كامل، ومن  بايدي حزب   اليسقط 

جهته، اكد عبدالله استحالة مساعدة لبنان دون 
للملف  املرور بســوريا، وقدم  مقاربة جديــدة 
 2011 الـ  الســوري مختلفة جذريا عن مرحلة 
حتى الـ 2020،  وشــملت هذه املقاربة االســد 
، واخذ وعدا مــن بايدن بضم  ودوره االيجــا
ســوريا اىل منظومة الغاز املرصي يف املنطقة 
االردن ولبنان عرب  بــ  الكهربــا  والربــط 
ســوريا، وخرج عبدالله من االجتامع مع بايدن 
وقال ل »يس  ان  ان« ان الرئيس االســد باق 
يف الســلطة وســيطول بقاؤه،  وسوريا عامل 

.« واقتصادها  وامنها  للمنطقة  استقرار 
موســكو  اىل  واشــنطن  من  عبدالله  وانتقل 
وانحرص النقاش مــع بوتني اواخر آب يف  ملف 
درعا وكيفية عودة االســتقرار، وما ان عاد اىل 
عامن حتــى بدأ انهاء الوجود املســلح يف درعا 
الشــقيقني، كام جاء  البلدين  ب  الحدود  وفتح 
يف البيــان الرســمي االردين، وتــّوج باتصال 
بني الرئيســني الشــقيقني بشار االســد وامللك 
الرســمي االردين  البيان  عبدالله، كــام وصف  
االتصــال،  فيام تولت  الســفرية االمريكية يف 
بايدن  بني  الناجحة  للمحادثات  التســويق  لبنان 
وعبدالله، وانعكس ذلك عىل االرض فورا بزيارات 
بني بريوت ودمشق، وتشــكيل حكومة ميقايت 
واالعالن عن  لقاءات لبنانية  اردنية  سورية 
- مرصية وكأن شيئا مل يكن، وصوال اىل خطوة 
التواصل  االشغال  بتكليف وزير  املتقدمة  ميقايت 
االبرز كان   الترصيح  لكن  رسميا مع دمشــق،  
للملك االردين منتصف ايلول للصحف الفرنســية 
حمل تحذيرا لدول العامل مــن ان » انهيار لبنان 
ســيكون له تداعيات كربى عىل كل دول الجوار، 
داعيا اىل االرساع يف تقديم الدعم بشــكل فوري 

والقفز فوق العديد من الرشوط ». 
وهذا ما يكشــف بان الدعم للبنان يف املرحلة 
واالردن  املقبلة ســيكون عربيا من خالل مرص 
والعراق، وتــم التوافق عليه خــالل القمة التي 
جمعت هذه الدول يف القاهرة منذ اشــهر، عىل 

الحصة  لســوريا  تكون  ان 
تخضــع  وال   « »الدســمة 
نظر  بغــض  »قيــرص«،  ل 
،  ال تســبب اي  امري
للدول  قانونية   اشــكاالت 
التنفيذ  وحظــي  الثالثة،  
بدعم امــري ورويس  و 
فرن  وتجاهل ســعودي 

وخليجي.
ان  املصــادر،  وتؤكــد 
والدويل  العــر  الدعــم 
يواجه  املساعدات  ووصول 
متعددة  داخلية  بصعوبات 

ابرزها : 
1- وجــود  مؤسســات 
ووزارات   « »كرتونيــة 
ملفات  المتلــك  مشــلولة 
علمية لحجم املشاكل وماذا 
»كل  دولة  كونه  لبنان  يريد 

مني ايدو الو؟
املســؤولني  ب  للحلول  الكبربة  التباينات    -2

وعدم وجود رؤية موحدة. 
العميقة وخالفات  السياسية  3 - االنقسامات 

العربية. املحاور 
ار عىل العموالت   4 - الفساد املسترشي واال

يف كل امللفات.
5- عدم القدرة عىل التعهد بتسديد االصالحات 
يف خطــوط االنابيــب، اال بعــد الحصول عىل 

الدولية. الصناديق  ضامنات من 
ار  اللبنانيــة الســورية وا العالقــات   -6

البعض عىل رفض التعامل مع سوريا وايران. 
7- قــرب االنتخابات النيابيــة وزيادة الرشخ 
وعدم القدرة عىل مساعدة لبنان يف هكذا ظروف.
لكــن املصــادر تؤكــد ان العامل كلــه يعرف 
الرتكيبة الداخلية، والدعم  له اســبابه، وسيأيت 
ويســتمر من قبل  واشنطن التي تخ سيطرة 
املتخوفة من  العدو، واوروبا  الله عىل امن  حزب 
نزوح لالجئني الســوري اليها، وبــدأ يتصاعد 
جراء الوضع االقتصادي، فيام دول الخليج »مش 
فارقة معهم » الن البلد بات »فارسيا«، اما العراق 
واالردن ومرص فلهم حسابات خاصة مع سوريا 
ولبنان. فهل يســتغل اللبنانيون االجواء الدولية 
والعربيــة للمســاعدة، ام يضيعــون الفرصة؟ 
الســؤال مرتوك االجابة عليه  لاليام واالسابيع 
القادمة، واملســؤولية تقع عىل حكومة ميقايت 
ام  واملواحهة  »بالحــزم  امللفات  ســتدير  وكيف 
بالصالة »، لكن من الظلم التطرق اىل   املتغريات 
الـ 2011  الكربى يف املنطقة التي دفنت مرحلة 
دون ذكر من صنع هــذه املتغريات العاملية  بدءأ 
من  حارة حريك اىل دمشــق اىل بغداد وطهرن 
وصوال اىل موســكو، فيام بعــض اللبنانيني ما 
زالــوا يف » الجورة ولن يغادروهــا وينتظرون 
ربيعية جديدة  ســعودية  امريكية  رياح  هبوب 

النيابية«. االنتخابات  يف  

غادر الى األردن بعد زيارته بكركي
ــــــــة  ــــــــّية والدينّي ــــــــي السياس ــــــــعوديّة قبلت ــــــــي: الس ميقات
ولبنــان بحاجــة الــى عمــل بطولــي إلنقــاذ الوضــع

غادر رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقــايت بريوت، اىل 
اململكة االردنية الهاشــمية 

يف زيارة خاصة. 
زار  مغادرتــه،  وقبيــل   
ميقــايت البطريرك املاروين 
الراعي  بطرس  بشــارة  مار 
صبــاح امــس يف الرصح 
 ، بكــر البطريــر يف 
ي  ه الــوزراء  حضور  يف 
خوري، جورج قرداحي، وليد 
كام  القرم.  وجــوين  نصار 
املطارنة  اللقاء  يف  شــارك 
علوان،  بولس صيــاح، حنا 

أنطوان عوكر وسمري مظلوم.
 بعد الزيارة، ادىل ميقايت بالترصيح االيت: 
 »أردت مع الوزراء أن أقوم بالزيارة يف هذا 
الراعي عىل سري  أطلعت  املبارك وقد  الصباح 
الربكة والصالة  الحكومة، وطلبت منه  عمل 
والدعــاء ألننــا نحتاجهــا يف كل لحظة«، 
نت غبطته،  مضيفا »لقد كان الجو جيدا وط
أن االمور ستسري يف طريق إعادة لبنان اىل 
دوره االقتصــادي، كام تحدثنا عن الشــأن 
اإلجتامعي، ونقل البطريرك بدوره الهواجس 
اإلجتامعية واملعيشــية، خصوصا شــؤون 

املزارعني وكيفية معالجتها«.
وردا عىل ســؤال عن األوضاع املزرية التي 
يعيشــها اللبناين، أكد ميقايت »أننا ال نفوت 
فرصة اال ونكون فيها مع هموم الناس وانا 
نســعى،  ونحن  الكبرية،  الهموم  هذه  أعرف 
لكن برصاحة العــني بصرية واليد قصرية، اذ 
لدينا مشــكالت كثرية ونسعى لحلها بروية، 
وقد اتخــذ وزير الطاقة اجــراءات رسيعة 
وقام بجوالت عىل املحطات ونحن نالحق كل 

املخالفات«.

وعن فتح أبواب الســعودية أمامه، أجاب 
ميقــايت: »أنا يف اعتقادي، أن الســعودية 
هي قبلتي السياســية والدينية وبالتايل مل 
تقفل أبوابهــا يف أي حــال، وعندما أؤدي 
صلوايت الخمس يوميا اتجه نحو القبلة يف 

السعودية«.
وعن موضــوع التهديد الذي تلقاه املحقق 
العديل القا طــارق البيطار، أجاب: »لقد 
ء  اســتفرسنا عن هذا املوضوع وما من 
مؤكد، التعليق الذي حصل قام به وزير العدل، 
ولقد إتخذت اإلجراءات الالزمة إلضافة األمن 

والحراسة للقا البيطار.«
 وفور وصوله، ويف دردشة مع البطريرك، 
قال ميقايت: »صــار الزمنا صالة ودعاء  
نعمل يف هذه الحكومة الجديدة. صحيح أن 
الوضع صعب لكن وجود حكومة أفضل من 
عدم وجودها«، مضيفا »قرأت انها ذكرى مار 
بل فلرمبــا تحصل معنا عجيبة وانا اتيت 

ومعي الوزراء يف زيارة امتنان للبطريرك«. 
من جهته، قال الراعي: »لبنان بحاجة اىل 
عمــل بطويل النقاذ الوضــع خصوصاً وان 

الحكومة تضم خرية الوزراء«. 

د املرا معا مع ميقا والو الراع مج

ــان مـــجـــاالت ــ ــون ــ ــي ــ ــرة ال ــيـ ــفـ ســلــيــم بـــحـــث وسـ
مــتــوســطــي  ـــ  ــ ـ واألورو  الـــثـــنـــائـــي  الـــتـــعـــاون 

بحث وزير الدفاع الوطني موريس 

سليم، مع ســفرية اليونان كاثرين 

فونتوال يرافقها امللحق العسكري 

يف   ،Konstantinos Antinatos

مجاالت التعــاون الثنا واالورو- 

وتبادل  متوسطي، وسبل تطويرها 

الدعم يف املحافل الدولية. 

كام عرض ســليم مع الســفري 

التون يف لبنان بــوراوي االمام 

يرافقه الوزير املفوض رضا شهيدية، 

للعالقات الثنائيــة، وجرى التوافق 

عىل اهمية تطويرها، والتنسيق يف 

املسائل املشرتكة بني البلدين.
ون قب ال ال ليم م
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من بّدل املوقف ففاجأ الجميع ... حزب الله الذي »ماشى« الحليف او »القوات« ؟
ـــــرين؟ ـــــد ت ـــــا بع ـــــل مل ـــــرين يُرّح ـــــراع املنت ـــــل واقت ـــــ بتمثي ـــــام... الب ـــــار االرق بانت

جويل بو يونس

ســواء حصلت يف 27 آذار او يف 8 ايار، ال يختلف اثنان عىل 
ان قطار االنتخابات النيابية انطلق، ودخل معه الجميع زمن 
استحقاق 2022، فغالبية االحزاب، اعدت »عّدة الشغل« وبدأت 
تطرح وتجمع حساباتها االنتخابية لتضعها يف ميزان الربح 
او الخســارة املتوقعة يف اصعب اســتحقاق يواجه الطبقة 
السياســية باصعب ظروف متر بها البالد »والشاطر يربح » 

. عىل حد قول احد املتابعني للملف االنتخا
 عىل االرض يتحــرك الجميع ولو خلــف الكواليس، ويف 
السياســة بدأ الجميع يُناور ويُزايد علّه يكسب صوتا من هنا 
او آخر من هناك، اما يف مجلس النواب، يف املقر الذي يدغد 
خر حب العودة والجلوس  احالم كر ويزرع لدى بعضهــم ا
تحت قبة سقفه وعىل مقاعده ، احتدم النقاش االنتخا من 
باب التعديالت التي قد تطرأ عىل قانون االنتخاب، وما جلسة 
اللجان املشرتكة التي انعقدت الخميس اال خري دليل عىل ذلك، 
لكن املضحك املب ان نواب االمة رّحلوا اســاس النقاش اىل 
الهيئة العامة ملجلــس النواب واملتعلق باملادة 122 من قانون 

االنتخاب والتي تعترب نجمة الخالف بامتياز.
 فبحســب قانون االنتخــاب الذي اقّر عــام 2017، تنص 
احة وحرفيا عىل انه يضاف ســتة مقاعد لغري  املادة 122 
املقيمني اىل عدد أعضاء مجلس النــواب ليصبح 134 عضًوا 
يف الدورة االنتخابية التي سوف تيل الدورة االنتخابية األوىل 
التي ســتجري وفق هذا القانون )اي عمليا يف دورة 2022(، 
اما يف الدورة الالحقة فيخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء 
مجلس النواب الـ 128 من نفس الطوائف التي خصصت لغري 
املقيمني يف املادة 112 من هذا القانون، وذلك مبرسوم يتخذ 

يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح الوزير.
 اذا وبوضــوح ال يقبل اي اجتهاد ، يحــق للمنترشين ان 
يقرتعوا نوابهم الـ 6 يف القارات الـــ 6 )الدائرة الـ 16( يف 
الخارج، لكن الواقع السيايس ال يصب بهذا االطار، اذ انقسمت 
راء حول من مع ومن ضــد اقرتاع املنترشين للنواب الـ 6 ،  ا
ولو ان الجميع يؤكد ان االساس هو ان حق اقرتاع املنترشين 

مقدس سواء للخارج او الداخل.
 لعل االبرز يف هذا االطار، وما شــكل مفاجأة يف جلسة 
اللجان املشرتكة بالنســبة للبعض، كان موقف كل من حزب 

الله من جهة وموقف »القوات« من جهة اخرى.
 فحزب اللــه الذي اتهم من قبل البعض انه غري متمســك 
باقرتاع املنترشين وال بتمثيلهم، السيام ان نائب االمني العام 
احة متحدثا عن  للحزب الشــيخ نعيم قاســم كان قالها 
فرص غري متكافئة نظرا لصعوبة قيام حزب الله بالتجييش 
بالخارج عــرب حمالت انتخابية نظــرا للعقوبات املفروضة 
عليه، فاجأ موقفه الخصوم قبل الحلفاء ، الســيام انه بدل 
موقفه من »غري متمسك ومتحف » اىل »ال مانع« ،ال بل اكر 
من ذلك، فام رشح عن ممثيل حزب الله كان واضحا وتلخص 
بالتايل :« ال مامنعة الي قرار يتفق عليه، فاذا تم التوافق عىل 
تصويت املنترشين للنواب الـ6 كان به، واذا تم الذهاب باتجاه 

االتفاق عىل ان يقرتعوا للنواب الـ128 كان به ايضا«.
فام الــذي دفع حزب الله لتبديــل املوقف ليام الحليف 
التيار الوطني الحر، ويعاكس الحليف االساس »امل«؟مصادر 
مطلعــة عىل جو حزب اللــه اكدت ان الحــزب ارتأى تغليب 
املصلحة الوطنية عىل اية حســابات اخــرى، حتى ولو انه 
يعلــم ضمنا ان انتخابات املنترشين فيهــا عدم تكافؤ فرص 
،وفضــل بالتايل عدم املامنعة من الســري مبــا يتفق عليه 
لناحية اقرتاع املنترشيــن للـ 6 نواب او للـــ128 بالداخل.
 واكــدت املصادر ان حــزب الله منفتح عــىل كل الخيارات.
اكر من ذلك، تشدد املصادر عىل ان حزب الله سبق ووافق عىل 
القانون الذي ينص عىل اقرتاع املنترشين ، وســبق والتزم مع 
حليفه التيار الوطني الحــر مبوضوع قانون االنتخاب، وهو 
ال يخّل بالتزاماته، حتى لو انه ال يجد يف هذه النقطة تكافؤا 
للفرص، وبالتايل حزب الله مل يبدل موقفه من االساس، وهو 

اصال مع قانون االنتخاب.
 ويف هذا االطار، علم ان تنسيقا نيابيا ووزاريا حصل عىل 
خط حارة حريك - مرينا الشالوحي نتج عنه تأكيد حزب الله 
للتيار بانه اىل جانبه يف مســألة اقرتاع املنترشين ولو عىل 
حساب صعوبة حصوله عىل اصوات الخارج وصعوبة قيامه 

بحمالت التجييش املطلوبة.
 قد يكون موقف حزب الله غري مســتغرب، لكن املستغرب 
بحســب مصادر نيابية متابعة لجو 8 آذار، هو تبدل موقف 
»القــوات اللبنانية« مــن داعمة يف العــام 2018 القرتاع 
املنترشين ملمثليهم الـ6 يف الخارج، والذي اعتربته يومها انه 
سيشكل انتصارا للمسيحيني ولها كقوة وازنة يف الخارج، اىل 
عدم رغبة »قواتية« اليوم باقرتاع هؤالء ملمثليهم وتفضل ان 

يقرتعوا للنواب الـ128 يف الداخل.
 هذا التبدل يف املوقف »القــوايت« املفاج اعادته مصادر 
الحــايل، وحاجة  االنتخا  الوضع  نيابية اىل حساســية 
»القوات« الن تثبت انها القوة االكرب مسيحيا يف الداخل، يف 
رغبة دامئة بتخطي التيار الوطنــي الحر كاكرب كتلة نيابية 
برملانية مسيحية ، وهي بالتايل بحاجة لكل صوت من اصوات 

االنتشار  يصب لنوابها يف الداخل ال الخارج.
 تغليب »القوات« ملصالحها الحســابية السياسية الداخلية 
الضيقة، كام تصفها مصادر نيابية، ترد عليه اوساط بارزة يف 
»القوات«،وتؤكــد ان موقف »القوات« منذ العام 2017 هو مع 
تصويت املغرتبني لنواب الداخل، لكنها وافقت عىل القانون كام 
هو ســابقا الن رئيس التيار جربان باسيل كان متمسكا بهذه 
النقطة املتمثلة بتمثل املنترشين بـ 6 نواب يف الخارج، و ال 

يطري القانون بأكمله »وافقنا بوقتا«، بحسب االوساط.
 اوســاط »القوات« تضيف بان املوقف واضح من االساس 
بانها مع اقرتاع املنترشين للنــواب الـ128 يف الداخل، وهي 
تنطلق بالدفاع عن هذا املوقف مــن ان عملية عدم اقرتاعهم 
للداخل هي مبثابة فصل للمغرتب عن بلده، يف وقت يفرتض 
ان يكون املغرتب عىل تواصل مع بلدته وبيئته واهله وقريته.
 عىل اي حال وباالنتظار، ما مصري متثيل واقرتاع املنترشين؟ 
« و«القوات« الذين  راء بني »امل«و«االشرتا وسط انقسام ا
يصبون مع اقرتاعهم لنــواب الداخل، فيام التيار ومعه حزب 
الله »غري املامنع« وكذلك »املستقبل« هي مع متثيل املنترشين 
بـ6 نواب. علام ان اجواء »كتلة املستقبل« سادها انقسام يف 
الرأي بني من يفضل متثيــل املنترشين بـ6 نواب يف الخارج 
، وآخــر يفضل اقرتاعهم للداخل. فهــل نكون امام تصويت 

عىل هذه املادة يف الهيئة العامة ملجلس النواب، ولو ان امليل 
لدى »املســتقبل« هو الن يحسم موقف الكتلة باتجاه متثيل 
املنترشين بـ6 نــواب بالخارج. هل يتم التصويت عىل تعليق 

املادة او تعديلها؟
مصــادر نيابية تجيب ان هناك اجتهــادا بوجهات النظر 
حول هذه النقطــة، اذ ان هناك من يقول انه اذا علقت املادة 
122 فــال يقرتع املنترشون، فيام آخــرون يقولون بانه يتم 
العمل عىل تعليــق متثيل الـ6 يف الخــارج عىل ان يقرتع 
املنترشون لنواب الداخــل، متاما كام حصل يف العام 2018 

،وهذا السيناريو املرجح بحسب املصادر. 
علــام ان بعض االجــواء توحي بان املوقــف من تعديل 
بعض بنود قانون االنتخاب ، الســيام املادة املتعلقة بتمثيل 
واقــرتاع املنترشين لــن يتبلور يف الهيئــة العامة قبل 20 
ترشيــن الثاين موعــد انتهــاء مهلة تســجيل املنترشين 
وبالتــايل   ،  2022 بانتخابــات  للمشــاركة  الخــارج  يف 
»فكلــو مرتبــط بالعدد الذي قد يتســجل » . مع االشــارة 
اىل انــه يف االنتخابات املاضية تســّجل حــواىل 83 الفا 
 للمشــاركة بالعملية االنتخابية، فيام اقرتع فعليا 43 الفا.

ــادق ســيــاســيــة ــنـ ــي خـ ــاق« فـ ــ ــرفـ ــ ــادة... و»الـ ــ ــضـ ــ ــهــات ُمـ ــى جــب ــ ــقــســمــون ال ــن ــون ُم ــارضـ ــعـ ــون املـ ــحــّي املــســي
الــرئــاســي« بـــ»الــكــرســي  يحلم  ــّل  ــك ال ــرار...  ــقـ الـ دول  الـــى  سبقتهم  االحــــزاب  ســا  لــر ــذاتــيــة  ال الــســيــرة 

صونيا رزق

مل يكن ينقص االحزاب املســيحية املعارضة، سوى دخول 
مجموعات »الثورة« املنقســمة بدورها اىل الساحة، بحيث 
تهدف بعض االحزاب املرفوضة من قبــل اكرية اللبنانيني، 
اىل نيــل رىض »الثوار« واملنتفضني والحــراك املدين، علّهم 
يرفعون من نســبة الداعمني لبعض مرشــحّي االحزاب اىل 
االنتخابــات النيابية، لكن تلك املجموعــات ال تزال رافضة 
وبالتــايل خوض معركة  االحزاب،  التعاون مــع  مبجملها 
، علّها تظهر ضمن إطار  االنتخابات من دون اي إســم حز
االستقامة السياسية ويتقبلها الناخبون، ومن هذا املنطلق، 
املعارضة، ويف اكريتها  ان االحزاب  تؤكد مصادر مسيحية 
من املســيحيني الذين يتخّبطون يف ما يينهم، ولغاية اليوم 
تحت عنوان واحد وهو » نيــل الكريس الرئايس« بأي مثن، 
الن الــكل طموح وال يوجد رئيس حزب مســيحي إال ويحلم 
بتلك الكريس، كام اّن الســرية الذاتية لكل منهم ، ومن دون 
إستثناء،  سبقته اىل دول القرار، او من خالل املستشارين او 
، حتى اّن  أحدهم  كل من له عالقة مبســؤول غر او عر
إستعان بسّيدة تنتمي اىل حزبه، متزوجة من نائب فرن 
يعمل عىل تبّييض صفحته السياســية يف الخارج، وتبيان 
اسمه اكر كمرشح وســطي، إضافة اىل نائبني مستقيلني 
يتواجدان منذ مدة يف الخارج للغاية عينها، واحدهام مقرّب 

من واشنطن واالدارة االمريكية.
 وعىل خط الجبهات السياســية املنقسمة، وبعد إنعقاد » 

لقاء السوديكو« مبباركة البطريرك بشارة الراعي، وإنعقاده 
يف البيت املركــزي لحزب الوطنّيني االحرار لتوحيد املعارضة 
املعارضة،  االحزاب  اللبنانية، بحضور مسؤولني من مختلف 
والشــخصيات السياســية، ومجموعات »الثــورة« بهدف 
تشــكيل جبهة ضد الفريق املســيطر عىل الدولة، وتحقيق 
لبنان الوطن املستقل الحر الســّيد، تقول املصادر املسيحية 
بأّن ابنة عم رئيس حزب الوطنّيني االحرار كميل شــمعون، 
السفرية املستقيلة تري شمعون،ُ تجري منذ ايام اتصاالت 
قيادات وشــخصيات معارضة، واخرى مســتقلة من  مع 
جميــع الطوائف، تحضرياً لتشــكيل جبهة عىل غرار » لقاء 
السوديكو«، ما يطرح سؤاالً حول إمكانية  ان تشمل الجبهة 
الجديدة معارضني ومستقلني، من الذين مل يشاركوا يف ذلك 

اللقاء.
وهذا يعني املزيد من االنقسامات وضمن العائلة الحزبية 
الواحدة،بحســب املصادر، وليس فقــط االحزاب مبجملها، 
االمر الــذي يؤكد بأن ال أمــل بتحقيق التقارب املســيحي، 
فاالنقسام يتفاقم والخالفات بالجملة تتواىل بشكل فاضح 
يف كل االحزاب، بحيث نشــهد مجموعة اجنحة تابعة لذلك 
الزعيم، واخرى تابعة ألخــر، يتقاتلون ضمن الحزب الواحد 
ون  للوصــول اىل ما يصبون اليه، فيــام الحزبيون واملنا
يتقاتلون بإستمرار من اجل عيون زعيمهم، ويف نهاية االمر 

يدفعون االمثان وحدهم.
من هذا املنطلق، تشــري مصادر سياسية متابعة ومطلّعة 
عىل ما يجري عىل الساحة املسيحية، اىل اّن التوافق صعب 

املنال يف ما بني هــؤالء، الّن الطموح الســيايس لديهم ال 

احد قــادر عىل الحّد منه، فالكــريس الرئايس تبهر العيون 

والنفوس وما يتبعهام، وبالتايل فالكل يهدف للوصول اليها، 
لذا ال امل بحصول مصالحة مســيحية حقيقية، مستذكرًة  
الزعامء املســيحيني الراحلني الذين شكلوا جبهات سياسية، 
لكن بعيداً عن الســقطات التي نشهدها اليوم، فهؤالء كانوا 
من الكبار الباحثــني فعلياً عن مصلحــة لبنان، وليس عن 
مصالحهــم الخاصة، لــذا ال تتعبوا وال تتأملــوا، كام قالت 
املصــادر، التي لفتت ايضاً اىل اّن التغّيري مســتبعد جداً يف 
االنتخابات النيابية املرتقبة، اذ لن تغرّي ســوى نسبة ضئيلة 
من املطلوب، الّن النواب مبجملهم ســيبقون يف مقاعدهم، 
مــام يعني بأن ال تعويــل عليها من ناحيــة تغّيري الطبقة 

الحاكمة، والواقع السيايس مع كل تداعياته .  
ورأت املصادر املذكــورة، بأّن االهتامم الغر باالنتخابات 
اللبنانية، لن يحقق ما يصبو اليه اللبنانيون، لذا سيســتمر 
التقاتل السيايس بني االحزاب املسيحية، خصوصاً يف فرتة 
االنتخابات، وسوف تحصل تحالفات غريبة عجيبة ال تخطر 
عىل بال احد، مع التأكيد بأّن هذه االنقســامات ســتطيح 
باالكرية املعارضة، الن الناخبني ليســوا متحمســني اىل 
االنتخابات، عىل الرغم من املســاعدات التي تقّدمها االحزاب 
واملســتمرة حتى موعد تلك االنتخابــات، وعىل االرجح لن 
يشارك اللبنانيون يف العملية االنتخابية مبجملهم، النهم لن 
يسقطوا يف الخطأ من جديد، وســوف يأخذون املساعدات 
التي تقدمها االحزاب، ويف املقابل ســريّدون الصاع صاعني 
للمرشــحني، اي لن يقرتعوا لهم، الّن وقت االنتقام قد حان، 

وفق ما تشري هذه املصادر نقالً عن اوساط شعبية.

ات ملكافحة الحرائ  اجتماع في »الداخلّية« بحث االجرا
ستحصل  النيابّية  اإلنتخابات  بكركي:  من  املولوي 

ون لبنان اإلنتخابــــات النيابيــــة الطائفيــــة... و التدخــــل الخارجــــي في شــــ
بل األشقر

نيابية  إنتخابات  آخر  منذ 
لبنان  إعتمــد   2018 عــام 
عرصيأ  إنتخابيــأ  قانونــأ 
من  جزءاً  املسيحيني  يعطي 
حقوقهــم، حيث يقوم عىل 
مع  النســبي  التمثيل  نظام 
حسب  مقســمة  دائرة   15

مصالح األحزاب الكربى. 
املدين  املجتمع  بروز  ومع 
اإلنتخابات  يف   NGOs والـ 
املقبلة عــام 2022 ، يرجح 
اإلنتخابــات  يف  خبــري 
يحصــل  ال  ان  النيابيــة 
املجتمع املــدين مع حلفائه 
التقليدية  األحــزاب  مــن 
أكر  عىل  الكتائــب  كحزب 
توحدوا  إذا  مقعــدأ   25 من 
رغــم »ثــورة 17 ترشين« 

وما نتــج عنها، إذ يتوقع املراقبون أن يعود رئيس 
وزراء تقليدي كنجيب ميقايت أو ســعد الحريري 
إىل تشــكيل حكومة وحدة وطنية تضم معظم 
األحزاب، ورمبا وزير أو إثنني من املجتمع املدين، 
إذا أراد هذا األخري املشاركة ومل ينضو تحت عباءة 

املعارضة الرشسة.
اللبنانيون بصدد إمتحان ثان يف تطبيق قانون 
مبني عىل النســبية، لكنه ليس مكتمل الرشوط، 
خاصــة يف مــا يختــص بتصويــت املغرتبني 
واملهاجريــن، ومل يحســم بعد نهائيــأ إن كان 
ســيعتمد صوت أم صوتان تفضيليــان . التغيري 
حتام سيحصل بشــأن بعض املقاعد، و لكن من 
حيث الجوهر ال يعتقد املرجع اإلنتخا ذلك، ألن 
خلال كبريا يف النظام اللبناين القائم عىل معايري 

طائفية ومذهبية وليس عىل معايري وطنية.
تقاســم األحزاب الطائفية السلطة فيام بينها 

يف إتفاق الطائف بعد حرب إمتدت منذ العام 1975 
املسيحية  بالقوى  الغ  ألحق   1990 العام  وحتى 
األساسية كالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
والكتائب. و نشأت أحزاب طائفية وليس وطنية، 
وسيطرت عىل اإلنتخابات النيابية بتقسيم الدوائر 
وإنقسم  والطائفية،  الحزبية  مصالحها  حســب 
الربملان بني نصف مســيحي ونصف مسلم، حتى 
أن الطوائف يف مجلس النواب إنقســمت مذهبيأ 
. ويقول املصدر بــأن قانون االنتخاب عىل قاعدة 
النسبية يستوجب أحزابأ وطنية خارقة للطوائف 

واملذاهب.
إحدى خصائص  الخارجية  التدخالت   تشــكل 
الحياة السياســية يف لبنان، لدرجة أن إستقرار 
اإلقليمية  بالتوازنات  البالد أصبح مرتبطأ عضويا 
والدولية ، وهذا ما دعــا مجموعة الدعم الدولية 
ورة حامية لبنان من التدخالت  إىل الدعوة إىل 
اإلقليمية يف رســالة موجهة إىل جميع األفرقاء 

اللبنانيني.
األحزاب  أن  املصدر  ويرى 
الطائفية تغذي اإلنقسامات 
املذهبية  وحتــى  الظائفية 
وتســمح  البــالد  يف 
اإلقليميــة  بالتدخــالت 
والدولية يف لبنان فنذ فتنة 
1840 بني الدروز واملسلمني 
من جهة، واملســيحيني من 
جهــة ثانية، ما إســتدعى 
بينهام  للفصل  أوروبا  تدخل 
أيضأ   1860 معركــة  إىل   ،
بني الدروز واملســيحيني ما 
 3 نابوليون  تدخل  إستدعى 
أزمة  الهــدوء،  إىل  إلعادة 
»املارينز«.  وتدخــل   1958
فإتفاق القاهرة و«فتح لند« 
  90-75 اللبنانية  الحرب  ثم 
،وبعدها التدخل السوري ثم 
األمري ثــم »اإلرسائييل« 

 . ن الفرن ثم اإليراين والسعودي وا
كانت  طائفة  كل  أن  تاريخــي  مرجــع  يقول 
تحاول أن تســتقوي عــىل الطوائف األخرى من 
خــالل عالقتها مع دولة أجنبيــة، بدل أن تجرّي 
هذه العالقــة ملصلحة لبنــان، ويجب اإلعرتاف 
أيضأ أن الدول اإلقليمية والدولية كانت تغذي هذا 
فلبنان  الخاصة.  ملصالحها  الطائفي  اإلنقســام 
منذ إســتقالله كان ســاحة تصفية حسابات، 
تارة بني الفرنســيني واإلنكليز، وتارة بني باريس 
وواشــنطن، وتارة بني موســكو وواشنطن، و 
تارة بني دمشــق و«تل ابيب«، وتارة بني القاهرة 

.... وواشنطن 
التمّعن  األفرقــاء  أن عىل كل  املرجــع  ويختم 
ورة أن  مبا طالب به البطريرك املــاروين من 
يكون لبنان عــىل الحياد من الرصاعات اإلقليمية 

والدولية.

قال وزيــر الداخلية  بســام املولوي عقب 
زيارته  البطريرك املاروين مار بشــارة بطرس 
الراعــي، وضعــت الراعي يف أجــواء عمل 
الحكومــة، ووزارة الداخلية بشــكل خاص 
ودورها يف رعاية األمن واالهتامم بشــؤون 
املواطنــني وحاجاتهــم األساســية، وفيام 
يتعلق مبوضوع االنتخابات نقل إلينا غبطته 
هواجسه يف ما خص حقوق املواطنني عىل 
اختــالف انتامءاتهم، وقد أبديت اســتعدادي 

الكامل لتأمني حقوق كل اللبنانيني«. 
ويف رده عىل سؤال عن شفافية االنتخابات 
النيابية املقبلــة اذا ما متت، قــال املولوي: 
»بالنســبة لحصول االنتخابــات فقد أكدت 
الحكومــة يف بيانهــا الوزراي هــذا األمر، 
وبالنسبة يل أؤكد أن االنتخابات ستحصل يف 
وقتها وســتكون انتخابات نزيهة وشفافة، 
ونحن نعمل حاليا عىل موضوع تعيني هيئة 
اف عىل االنتخابات يف أقرب وقت ممكن،  إ
وجميعكم يعلم أننــي آت من العمل القضا 

وسأسعى لتأمني نجاح االنتخابات«. 

الصادرة يف حق  التوقيــف  وعن مذكرات 
قوى  عنا  وصالحية  اللبنانيني  املسؤولني 
يــن املدنيني يف هذا  األمــن الداخيل واملبا
األمر، أجاب املولوي: »يجب التمييز بني تنفيذ 
املذكــرات واألحكام العدلية والتي تســتدعي 
اســتعامل القوة من قبل قوى األمن الداخيل 
اف  اف النيابة العامة وليس تحت إ تحت إ
وزارة الداخلية، وبني األمور التي تتعلق بتبليغ 
أو لصق ورقة، وهو مــا كان طلبه القا 

بيطار، وهذا أمر ال يتطلب أي عمل أمني«. 
مــن جهة ثانيــة، ترأس وزيــر الداخلية 
الظهــر، اجتامعا خصص  يف مكتبه بعــد 
ملتابعــة مكافحــة الحرائــق يف الدفــاع 
لبنــان، واالجــراءات التي ميكــن اتخاذها 
 ملكافحــة اي طار قد ينجم عــن الحرائق.

وحــث املولوي خالل االجتــامع مع االجهزة 
املعنية عىل »اليقظة الدامئة واالستعداد التام. 
وأشار اىل انه علينا البدء بعمليات توعية يف 
البلديات يف ظل الظروف املناخية التي تساعد 

يف ازدياد الحرائق.

لية الدا املولو ي االج  
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هيام عيد

مع موافقة اللجان النيابية املشرتكة 
عىل تقريب موعد اإلنتخابات النيابية، 
انخرطت  قد  الداخلية  الســاحة  تكون 
عملياً يف الســــباق نحــو »تجديد« 
السياســية  واألطراف  للقوى  النفوذ  
نيابية  مصادر  تتوقع  حيث  والحزبية، 
شــاركت يف اجتامع اللجان املشرتكة، 
أن ال يســــمح الوقــت القصري الذي 
يفصل عن موعد اإلستحقاق اإلنتخا 
، بإدخال أية تعديالت جوهرية  النيا
املفعول  الساري  اإلنتخاب  قانون  عىل 
لهــذه اإلنتخابات، وذلــك عىل صعيد 
ما يحــ حول تعديل بعــض بنوده 
ومعالجــة الثغرات التــي كانت برزت 
األخرية  النــــيابية  اإلنتخابات  خالل 

يف العام 2018. 
أمام  املتبّقية  الزمنية  املهلة  فإن  ولذا 
النــواب ل يعملوا عــىل التوصل إىل 
اك اإلغرتاب اللبناين  صيغة تؤمــن إ
من خالل اإلقرتاع يف السفارات اللبنانية 
يف الخارج، قد ال تبدو كافية كام تكشف 
هذه املصادر، والتي ترى أن كل كالم أو 
موقف سيايس يصدر خارج هذا اإلطار، 
السياسية  للمزايدة  ليس سوى محاولة 
ال أكر وال أقــّل، خصوصاً وان الناخبني 
كام النــواب، يدركون أن اإلنخراط ومنذ 
واإلعالمية  السياسية  بالحمالت  اليوم 
، لن يرتك  يف إطار الســباق اإلنتخــا
أية مجاالت ممكنة ألي بحث آخر، عىل 
األقل يف األشــهر املعــدودة قبل حلول 

موعد اإلنتخابات النيابية.
وإذ تشري املصادر النيابية إىل أهمية 
التــزام الحكومــة بإجــراء 
هذا اإلســتحقاق يف موعده 
أي  دون  ومــن  الدســتوري 
ار  تأجيل، فهي تكشف عن إ
لــدى  املجتمــع الدويل عىل 
النيابية  اإلنتخابــات  أولوية 
وفق مواعيدها الدســتورية، 
مع العلم أن املشهد اإلنتخا 
اعتبــاراً مــن مطلــع العام 
املقبل سوف يشــهد احتداماً 
لجهة التحــوالت البارزة عىل 
مستوى التحالفات اإلنتخابية 
حيــث  الدوائــر،  كل  يف 
باكراً،  التحضــريات  انطلقت 
سيكون  الذي  لإلســتحقاق 
السياســية  املحطة  مبثابة 
به كل  تطالب  الــذي  للتغيري 

واملجتمع  الشــعبي  الحراك  مجموعات 
الدولية  املــدين والهيئات واملنظــامت 
الناشطة عىل خط اإلنتخابات اللبنانية، 
والتي تســتعّد بدورها لزيارة لبنان يف 
املرحلة املقبلــة، وذلك من أجل اإلطالع 
هذه  ومواكبة  الصــورة  مجمــل  عىل 

اإلنتخابات بشكل ميداين.
وبرأي املصادر النيابية نفســها، فإن 
اإلنتخابية  للتحالفــات  الحايل  الواقع 
ما زال يف طور الغربلة داخل كل حزب 
وكتلة وتيار سيايس، ألن وجوهاً عديدة 
سوف تغيب وتعتذر مببادرة فردية عن 
ألسباب  املقبلة،  لإلنتخابات  الرتشــح 
والرغبة  املــادي  الوضع  أبرزهــا  عدة 
باإلقامة يف الخارج، فيام بدأت القيادات 
لوائح مرشحني جدد وباستبعاد  بإعداد 
وجوه نيابية معروفة وذلك انطالقاً من 
تجربتها غري املوّفقة وفشلها يف إحدا 
أية إضافة إيجابية عىل رصيد الحزب أو 

التيار الذي تنتمي إليه.
وترّد هذه املصادر أســباب هذا الحزم 
املستجد عىل صعيد القيادات السياسية 
والحزبيــة يف اختيار املرشــحني إىل 
 ، خــوض الســباق اإلنتخــا النيا
إىل بروز منافســة واضحــة من قبل 
مجموعــات الحــراك واملجتمع املدين، 
والتي تعترب أن هذه اإلنتخابات ستكون 
الجرس الذي ســتصل مــن خالله إىل 
القرار  أهدافها واإلنخــراط يف  تحقيق 
، وقد  السيايس من داخل املجلس النيا
لبناء  التحضري  املجموعــات  هذه  بدأت 
يف  التغيري  عنوان  تحت  سياسية  حالة 
معركتها  وســتخوض  النيابية  الوجوه 
األوىل يف اإلستحقاق اإلنتخا املقبل. 

فادي عيد

قبل  من  تتكّثف  اإلســتعدادات  بدأت 
الحراك واملجتمــع املدين وجهات  قوى 
نيابية مستقلّة، إن عىل صعيد التحضري 
تحّركات  إلعداد  أو  النيابية،  لإلنتخابات 
ذكرى  اقرتاب  مع  تزامناً  الشــارع،  يف 
انطالق »ثــورة 17 ترشين«. ولكن، يف 
خضم هــذه األجواء، وما يُســجل من 
ووفق  القلق،  فإن  وانقسامات،  تصعيد 
معلومات موثوقة، يبقى مســلطاً عىل 
املعيشــية  لألوضاع  املتامدي  اإلنهيار 
والحياتية، وحيث ينقل أحد املســؤولني 
بأنه، ويف ظــل تواصله مع  البارزين، 
بعض الســفراء األوروبيني، فوج بأن 
ورة قطع الطريق  دولهم أبلغتهم عن 
املشاريع،  أو  املســاعدات،  طالبي  عىل 
أن بعضهم كان قــد تكّفل  خصوصــاً 
بإقامــة بعض املشــاريع ذات الطابع 
مام  والصحي،  والتنمــوي  اإلجتامعي 
يطرح تســاؤالت حيال ما يجري، وهذا 
قد يفاقم، باعتقاده، مــن هذا اإلنهيار 
الذي يجتــازه البلد عىل الصعد الحياتية 
واملعيشية. ومبعنى آخر، يُنقل أيضاً عدم 
املانحة  للدول  توّقعه حصول أي مؤمتر 
والصناديق الضامنــة يف هذه املرحلة 
قبل بلورة بعــض امللفات اإلقليمية من 

اليمن إىل سوريا والعراق. 
إمكانية  عــن  حديث  هنــاك  كذلك، 
اســتئناف املفاوضــات النوويــة بني 
وإيران،  األمريكيــة  املتحدة  الواليــات 
وبالتايل، أن املجتمع الدويل، ال ســيام 
الــدول املعنية بالشــأن اللبناين، ويف 
طليعتها فرنسا، يركّزون يف هذه املرحلة، 
ورة إجــراء اإلنتخابات النيابية  عىل 
يف موعدها الدســتوري، ومثة معادلة 
قد ترسو عىل الساحة اللبنانية عنوانها 

»ال مســاعدات ودعم قبــل التأكد من 
املعلومات  ألن  اإلستحقاق«،  هذا  مترير 
التي يجري ترسيبها وتُنقل إليهم، تشري 
اللبنانية  القوى واألطراف  أن بعض  إىل 
اإلنتخابات،  تطيري هــذه  إىل  تســعى 
متحّججني بذرائع كثرية، ومن هنا، فإن 
دقيق،  بشــكل  تجري  مواقفها  مراقبة 
وقد أُبلغ أكر من مســؤول لبناين بأن 
اإلستحقاق سيحصل، ال سيام وأن  هذا 
ونزاعات  حروب  تســودها  كثرية  دوالً 
اســتحقاقاتها  أجرت  صعبة،  وظروف 
اإلنتخابية دون عوائق، لذا، ملاذا البعض 
يف لبنان يعملون لتضييع هذه الفرصة 
يُعاد  خاللها  مــن  والتي  الدميقراطية، 
وتتحّقق  جديدة،  سياسية  سلطة  إنتاج 
أهداف وطموحات الشــباب واللبنانيني 

بتغيري املنظومة الحالية.
املعلومات  تابعــت  مواز،  وعىل خط 
نفســها، مثة قلق آخر يحيط بالساحة 
الداخلية، وذلك، من خالل إبال منظمة 

»األونروا« بعض الجهات الفلسطينية 
أخرى  وتوقيف  مساعداتها،  بتقليص 
تســديد  لعدم  نظراً   ، نها بشــكل 
الدول املانحة لألموال املتوّجبة عليها 
الوضع  خلفية  عــىل  املنظمة،  لهذه 
اإلقتصادي العاملي الصعب، ال ســيام 
بعد جائحة »كورونــا«، وما خلّفته 
من تداعيــات إقتصادية هي األخطر 
ذلك،  إىل  إضافة  البرشية،  تاريخ  يف 
هناك اعتبارات سياسية لبعض الدول 
التي اتّخذت هذا القــرار، وهذا يعني 
يف املحّصلة ما سيخلّفه من ارتدادات 
الفلسطينية،  املخيامت  يف  ســلبية 
وانعكاس ذلك عــىل الوضع اللبناين 
الذي بــدوره يعاين، مــام قد يؤدي 
إىل ترجمة ذلك من خــالل توتّرات، 
أمنية  اهتــزازات  ورمبا يصــار إىل 

الوضع  الوقت عينــه مع  مرتافقة يف 
اإلقتصادي الصعب الذي تعانيه السلطة 

الفلسطينية من أزمات مالية ضخمة.
من هنا، تخّوفت املعلومات نفســها، 
من أن يكون لبنان أمام موجة من تراكم 
أزماته وأوضاعــه اإلقتصادية املزرية، 
والتي قد تخلق يف الشتاء املقبل كوار 
إضافية تتمّثل بصعوبة تأمني وســائل 
التدفئة يف الجبال، مام ســيؤدي أيضاً 
إىل الفوىض العارمة، وهذا ما حّذر منه 
مرجع سيايس بعدما وصلته رسائل عن 
الغابات واألحراج  تفاقم األوضــاع يف 
الجارية عىل قدم  الفتــك  بفعل عملية 
وســاق للحصول عىل الحطب، وكل ما 
يقع بأيدي الناس دون رقيب أو حسيب، 
ينب  الذي  الخطري   ّ املؤ مبثابة  وهذا 
بتفاقم األوضــاع أإلقتصادية، وبالتايل 
عــدم القدرة عــىل ردع النــاس أو ما 
سيقدمون عليه من خطوات عىل صعيد 

التظاهر، ورمبا أكر من ذلك بكثري.

وجـــــــوه نـــيـــابـــيـــة تـــغـــيـــ فــــي الـــســـبـــاق اإلنـــتـــخـــابـــي 
ــة وشـــخـــصـــيـــة ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ألســـــــبـــــــاب مـــــــاديـــــــة وسـ

اإلنتخابات ــرا  إجـ مــن  الــتــأّكــد  قبل  ــة  ــي أوروب ُمــســاعــدات  ال 

طالــب املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ 
التي القاها  أحمد قبالن يف خطبة الجمعة 
يف مسجد اإلمام الحسني يف برج الرباجنة 
صعيد  عىل  نفســها  تثبت  أن  »الحكومــة 
ومخازن  باملحطات  يعني  العامة،  الخدمات 
والنفط واألســواق، يف  الــدواء واألفران 
املــدارس والجامعات، يف منصات الدوالر، 
وليــس عىل الطبقــات التــي تحولت بني 
وطبقات  فقرية  فئــات  إىل  وضحاها  ليلة 
منهوبة، وودائع بني أنياب ســلطات مالية 
وحذر  واليابس.  األخــ  أكلــت  ونقدية 
من أن كل املعطيات تؤكّد أن ال مســاعدات 
غربيــة للبنان، وصندوق النقد بال عواطف 
وبأنياب سياســية واألولويــة عند الغرب 
يتمكنوا من حســم  لالنتخابــات، حتــى 
الســيطرة  قاعدة محاولة  البلد عىل  هوية 
ن  عىل القرار الســيايس. مبعنــى، البلد ا
وحتــى االنتخابات مجرد بازار ســيايس، 
السياسات  لها يف  قيمة  ال  والناس لألسف 
الغربيــة، واألهمية بنظرهــم ملوقع لبنان 

الخارجية«. اللعبة  يف 

لبنان من سقوطه  إنقاذ  »أن  وأكد قبالن 
التاريخــي عــىل مرمى حجــر يف البحر، 
ألن  حســمه،  يجب  ما  وهذا  التنقيب،  عرب 
أو بروكســل مير  التعويل عىل واشــنطن 
وري جدا  باالستســالم. لذلــك من الــ
اعتامد خطــوط إنقاذ موازية وعرب الخيار 
مستوى  عىل  إنقاذية  ورشة  لبدء  الرشقي، 
البنيــة التحتية. وأشــار إىل أن الحل هو 
اليد مــن األغالل  برفــع الصوت، ونــزع 
كات نفطية شــجاعة  الغربيــة وتلزيم 
بالتنقيــب يف البحر، ألن الغرب ال يفهم إال 
مبنطق التمرد واعتامد البدائل، وال مصلحة 
بعــد مصلحة الشــعب اللبنــاين، والزمن 
زمن التحرر ال زمــن وصاية وتبعيات، كام 
تفعل الســفارة األمريكية يف بريوت والتي 
إعالمية  انتخابية  عمليــات  غرفة  تحولت 
وســط تحشيد ســيايس ومايل وإعالمي 
القرار  احتــكار  منه  الهدف  ولوجســتي، 
الســيايس ومصادرة لبنان، وهذا ما يجب 
من  لبنان  حامية  هــو  والخيار  مواجهته. 

بالعسل«. املغمس  األمري  السم 

االنـــتـــخـــابـــات ــى  ــ ــت ــ وح ن  ا الـــبـــلـــد   : ــالن  ــ ــب ــ ق
ُمــــــــــــــجــــــــــــــرد بـــــــــــــــــــــــــــازار ســــــيــــــاســــــي 

اللــه، يف كلمة  الســيد عيل فضل  رأى 
لــه خالل خطبــة الجمعة أنــه »يف ظل 
املتاحة  وغري  داخليــا  القليلة  اإلمكانــات 
عربيا ودوليا، فعــىل الحكومة العمل عىل 
املتاحــة أمامها بأن ال توفر  نية  ا الحلول 
جهــدا للتوصل إىل ســاعات التغذية عىل 
بتنفيذ خطة  واإلســــراع  الكهرباء  صعيد 
النقــل العام التي متلــك مواردها، وبالحد 
تجار  سطوة  ومن  السوداء  الــــسوق  من 
الغذاء والــدواء وأصحاب املولدات وكاريتل 
املحروقات بتعزيز الرقابة عليهم والحد من 
للكف  املصارف  عىل  وبالضغط  جشــعهم، 
عن رسقة أموال املودعني عرب االســتفادة 
من قــرارات املرصف املركزي، ورد األمانات 
والدراســة  أهلها  إىل  عندهم  أودعت  التي 
الــــجادة لعملية رفع الحد األد لألجور 
ليتناســب مع قدرة املواطنــني عىل تأمني 

األساسية« الحاجات 
نفســه،  الوقت  ويف  الله  فضل  وأضاف 

املبادرات  كل  دراســة  إىل  الحكومة  ندعو 
التي تهــدف إىل مســاعدة اللبنانيني عىل 
تجــاوز معاناتهــم وأال تدخــل يف ذلــك 
اللبنانيني  مصلحــة  ســوى  اعتبارات  آية 

الوطن«. بهذا  والنهوض 
انفجار  الله يف قضيــة  وخ فضــل 
امللف ويطوى  يتداعى هــذا  أن  »من  املرفأ، 
ويضيع مــن خالل تسييســه، وأن يصبح 
أداة مــن أدوات الرصاع الســيايس أو من 

الخارج«. ضغوط 
الكارثة،  هذه  حجــم  أمام  »إننا  وأضاف 
ورة إبقــاء هذا  نعيــد التأكيــد عــىل 
، وااللتزام فيه  امللــف يف إطاره القضــا
بآليــات العمل القضــا والبعيد كل البعد 
الحســابات  أو  السياســية  التدخالت  من 

واملذهبية«. الطائفية 
فضل  جدد  الــدرايس،  العام  بــدء  ومع 
اللــه »الدعوة إىل إيالء التعليم يف املدارس 

.« كبرية  أهمية  والجامعات 

ــى  ــ ــة املــــرفــــأ : أخ ــمـ ــريـ ــه عــــن جـ ــ ــل ــ ــل ال ــضـ فـ
تسييسه خـــالل  مـــن  ويــضــيــع  ــف  ــل امل ــداعــى  ــت ي أن 

النائــب الســابق اميــل رحمه،  علــق 
يف ترصيــح، عــىل »الهجمــة االعالمية 
املصحوبة بتحــركات خجولة ضد ما يطلق 
عليــه البعض »االحتالل اإليــراين للبنان« 
أمري  حســني  خارجيتها  وزيــر  وزيــارة 

عبداللهيان«.
وقــال رحمــه: »اوال، ان ايران ليســت 
مدرجة عــىل الئحة الدول العــدوة للبنان 
ديبلوماســية،  عالقات  معها  يقيــم  الذي 
وليس إليران جيــش يحتل أراض يف لبنان 
إن إليران  ثانيــا،  ارادة دولته.  رغام عــن 
مشــايعني ومريدين، كــام أن دوال أخرى 
مشــايعوها  لها  وســواها  املنطقــة  يف 
ومريدوها يف لبنــان. وبالتايل، فإن كلمة 
لدورها  الصالح  التوصيف  ليســت  احتالل 
ووضعيتها. ثالثا، اذا كان بعض السياسيني 
بالدنا  تحتل  ايران  أن  يعتربون  واالعالميني 
فالشيعة  الله«،  »حزب  و  الشيعة  بواسطة 
هــم لبنانيــون وال ميكــن نــزع الصفة 

اللبنانيــة عنهم، وبالتايل هــم مواطنون 
وليســوا قوة احتالل. وأما بالنسبة لحزب 
وأرغمها  وحاربها  إرسائيل  قاوم  فهو  الله، 
عىل االنســحاب من األرا التي احتلتها 
اللبناين يف  الجيش  مع  االرهاب  دحر  وهو 

الجرود«.
وتابع »رابعا، لو كانت ايران دولة محتلة 
ملا كان وزير خارجيتها قد اســتقبل رسميا 
مــن رئيــس الجمهورية، رئيــس املجلس 
، رئيــس مجلس الــوزراء، وزير  النيــا
الخارجيــة واملغرتبني، وملــا كانت طرحت 
اهتامم  ذات  االســتقباالت موضوعات  يف 
املوجهة  الحملة  ان هذه  مشرتك. وخامسا، 
من بعد واملدفوعة األجر الســيايس ورمبا 
غري الســيايس ســلفا، ال تفيد اصحابها، 
ر ســيايس ومــادي ومعنوي  وحاملة 
للبنان، وهي ســرتتد عليهم. ألن الشــعب 
ليس غبيــا، وهو مســيس مبا  اللبنــاين 

وغطاه«. »البري  ويعرف  يكفي، 

ُمــــــدرجــــــة  لــــيــــســــ  إيـــــــــــــــران   : رحــــــمــــــه 
ــدوة لـــلـــبـــنـــان ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة الـــــــــــدول الـ ــ ــحـ ــ ــى الئـ ــ ــل ــ ع

عيل ضاحي

واالنتخابية  السياســية  املزايدة  باب  من  ولو 
والشــعبوية التــي تغلف العمل الســيايس يف 
لبنــان، فتح »البازار« االنتخا مجلســياً ومن 
نيابية يف  اوساط  تؤكد  الواســعة حيث  ابوابه 
8 آذار، شــاركت امس االول يف جلســة للجان 
حقيقية  حامســة  ال  ان  املشــرتكة،  النيابيــة 
لتقريــب املهــل، والتعاطي كان بــارداً من قبل 

الكتل. 
وتكشف االوســاط ان املهم ليس اعالن تأييد 
تقريب املهل مــن 8 أيار اىل 27 آذار 2021  يف 
اللجان املشرتكة، حيث ان هذه التوصية ال قيمة 
لهــا ألنها غري ملزمة، واذا مل تحصل عىل التأييد 
التي ستعقد إلقرار  العامة  الجلســة  الكايف يف 
تعديل املهل، وتشــري اىل ان الجهة الوحيدة التي 
باقي  بينام  القــوي«،  »لبنان  كتلة  هي  عارضت 
القــوى ايّدت، واملهم ان يرتجم هــذا التأييد يف 

العامة. الجلسة  يف  ليمر  الزمة  اكرية  تأمني 
مكّرس  املغرتبني  اقرتاع  ان  االوســاط  وتؤكد 
وال تبديــل فيه، وكذلــك هنــاك امكانية كبرية 
القارات الستة،  6 نواب يف  لتطبيق مبدأ انتخاب 
134، بينام ســيكون هناك  النواب  ويصبح عدد 
ان من  اي  والداخل،  الخارج  انتخابات  بني  فصالً 
لباقي  التصويت  ميكنه  ال  الستة،  للنواب  يصوت 
قانوين  تعديل  اىل  يحتاج  لبنان وهذا  النواب يف 

العكس. يحد   
يف املقابل يؤكد خبري انتخا بارز ان تقريب 

موعد االنتخابات النيابية، ليس له تأثري سيايس 
يبدو  ولكن  النتائج،  يغري  ولن  انتخا عملياً،  او 
ان الهدف هــو فتح املعركة مبكــراً ، وان تلهي 
الســلطة والحكومة الحالية الناس باالنتخابات 
قــادرة عىل  انها غري  والســباب كثرية منهــا 
او »خارقة«. ويكشــف  نوعية  انجازات  تحقيق 
الخبــري ان البعض بــدأ يهمــس يف الكواليس 
ان تقريب االنتخابات و«تســخينها«، سيشــري 
واالوروبيني  االمريكيــني  توجهــات  جدية  اىل 
املستقلة  الشــخصيات  بعض  لدعم  والخليجيني 
اموال  توفري  وبالتايل  املدين،  املجتمع  وجمعيات 
اليــورو( قد تحرك  )الدوالر،  الصعبة  بالعملــة 
الجمود االقتصــادي وتلهي الناس عن الحكومة 
واملطالبة بتحقيــق »معجزات« وهي غري قادرة 
عىل لجم الغالء مثــالً او مكافحة املحتكرين او 

الدوالر.   ف  بسعر  املتالعبني 
يف املقابــل يؤكــد الباحــث يف »الدوليــة 
للمعلومات« محمد شــمس الدين لـ«الديار«، ان 
تقريــب املهل االنتخابيــة اىل 27 آذار يحرم 80 
، فمعلوم ان  الف لبنــاين من التصويت االنتخا
يف كل عــام تغلق لوائح الشــطب عند 30 آذار، 
وبالتــايل تاخريها 3 ايام او 4 ايام  بعد 30 آذار 
يســمح بإنتخاب 80 الف لبناين زيادة، وبالتايل 
ليــس معروفاً الهدف الســيايس من وراء ذلك، 
انتخابية صادمة  بنتائــج  توقعــات  ال  ان  رغم 
وفق القانــون الحايل، ولكن يبقى هناك احتامل 
ان ينعكس املزاج الشــعبي  يف صناديق االقرتاع 
ضد االحزاب بســبب االوضــاع واالزمة الكبرية 

البلد. يعيشها  التي 
كام يكشــف شــمس الدين ان خفض ســن 
االقــرتاع مــن 21 عاماً اىل 18 عاماً، ســريفع 
 280 مبقدار  األمــر  هذا  نتيجة  الناخبــني  عدد 
ألــف ناخــب، 180 ألف منهم مســلمني و 100 
ألف مســيحيني، ويتوقع ان تبقــى االمور كام 
هــي، وان تجرى االنتخابــات يف 8 أيار 2022  
ويف وقتها ومن دون ايــة تعديالت عىل قانون 

النافذ.  الحايل  االنتخاب 
بدورهــا تؤكد اوســاط قياديــة يف »التيار 
»التيار«  لرئيــس  ان  ســيكون  الحر«،  الوطني 
وهامة«  كبرية  »مواقف  باســيل،  جربان  النائب 
16 الجاري بذكرى 13 ترشين االول 1990 ،  يف 
وتتعلــق باالنتخابات والقانون االنتخا وادارة 
لن  »التيار«  ان  االنتخابية، وتشــري اىل  العملية 
االنتخابات  يتخىل عــن مطلبه برفض تقريــب 
النهــا تحرش النــاس وتتطلب تعديــل القانون 
واملهل واالســباب غــري مفهومــة وواضحة. 
ايار قريب   8 وتسأل: ملاذا العجلة طاملا ان موعد 
جــداً عىل موعــد 27 آذار؟ خصوصــاً  ان ذلك 
يحرم عــدد هائل من اللبنانيني مــن التصويت، 
الفرص  تكافؤ  للدســتور ومينــع  وهو مخالف 
للطعن  بذلك  قانون  اي  ويُعــّرض  اللبنانيني،  بني 

الدستوري.
وتجدد االوســاط تأكيدها مطالبــة »التيار« 
باجــراء االنتخابات الختيار النواب الســتة يف 
داخل  للمغرتبني  االغــرتاب،  وبتصويت كامــل 

لبنان. وخارج 

ذار يحــــــرم 0 ألف لبناني مــــــن التصوي تقريــــــ االنتخابات الــــــى  
...وتوقعات بإبقــــــا املوعد في  أيار  الكتل »تزايد« والهد إلهــــــا النا

األنطا  املجمــع  أعلــن 
املقــدس يف بيان، أنه »انعقد 
برئاســة بطريــرك أنطاكية 
للــروم  املــرشق  وســائر 
األرثوذكــس يوحنــا العا 
)يازجــي( يف دورته العادية 
الثانية عــرشة، من الخامس 
وحتى الثامن من ترشين األول 
2021 يف البلمند، يف صلوات 

آباء املجمع وأدعيتهم«.
وجاء يف البيان »استعرض 
باء جدول األعامل بعد غياب  ا
انعقــاد املجمع األنطا ملدة 
عامني بسبب جائحة كورونا. 
وتناولــوا أوال قضية مطراين 

حلب املخطوفني بولس يازجــي ويوحنا إبراهيم، 
واســتنكروا الصمت الدويل املطبق تجاه القضية 
التاســع. ودعوا إىل إطالقهام  التي تدخل عامها 
ووضع نهاية لهذا امللف الذي يخترص شــيئا مام 
يعانيه إنســان هذا الرشق من ويالت. ونظرا ملرور 
ما يقارب تســع سنوات عىل خطف املطران بولس 
باء  ء عن مصريه، اتخذ ا يازجي دون معرفة أي 
قرارا باإلجامع ق بنقــل املطران بولس يازجي 
ليكون مطرانا عىل أبرشــية ديــار بكر الفخرية، 
وانتخبوا األسقف أفرام معلويل الوكيل البطرير 
املقــدس مرتوبوليتا  األنطا  املجمع  وأمني رس 

عىل أبرشية حلب واإلسكندرون وتوابعهام«.
ويف الشــأن الســوري، رحــب آبــاء املجمع 
ب«املبادرات الرامية إىل إيجاد حل سيايس لألزمة 
املستمرة من سنوات، تحرتم وحدة الدولة وتراعي 
حقوق الشعب السوري وتطلعاته. وناشدوا العامل 
النظر إىل حجم املأساة اإلنسانية التي يعاين منها 
الشعب نتيجة ويالت الحرب والحصار االقتصادي. 
ودعــوا إىل العمل الجاد من أجــل رفع العقوبات 
املفروضة عىل ســوريا التي يتحمــل املواطنون. 
ودعــوا ايضا إىل توفري الــرشوط املالمئة لعودة 

النازحني واملهجرين والالجئني«.
باء ب«تشــكيل الحكومة اللبنانية بعد  رحب ا
انتظــار طويل. وهم إذ أملــوا أن تعمل الحكومة 
الجديدة عىل إيجاد حلول جذرية تســاهم يف رفع 
الظلم الذي يعاين منــه املواطنون، الذين صودرت 
أموالهم، وباتوا عاجزين عن إيجاد أبسط مقومات 
العيش الكريم، ودعوا إىل تضافر الجهود من أجل 
إنقاذ لبنان وشــعبه من هذه األزمة. ودعوا ايضا 
إىل ترك القضاء يعمل باســتقالل من أجل كشف 
الجرائم التي تعرض لها الشعب اللبناين عىل مدى 
الســنوات املاضية والتــي أدت إىل إفقاره ونهب 
أمواله، وتدمري مقومــات الدولة التي يفرتض أن 
تحميه وتصون حقوقــه. وطالبوا بالعمل الجدي 
والرسيع لكشــف املســؤولني عن انفجــار مرفأ 
بريوت وعن انفجار التليل يف عكار. ويقفون إىل 
جانب أهــايل الضحايا يف ســعيهم للوصول إىل 
الحقيقة ومعاقبة املسؤولني عن هذه الكارثة التي 
حلت بالعاصمة وبأبنائها وبالوطن. كام ويصلون 

من أجل الجرحى وشفائهم«.
بــاء »الحكومــة إىل توفــري جميع  ودعــا ا
املتطلبات الالزمة لتأمــني انتخابات نيابية نزيهة 
وشفافة، بعيدة عن التدخالت الخارجية وعن كل 

اســتغالل لفقر الناس للتأثري 
عــىل مواقفهــم وضامئرهم 
وتشــويه إرادتهم. وناشــدوا 
املجتمعــني العــر والدويل 
لبنان  مبســاعدة  يقوما  ل 
لتحقيق اإلصــالح االقتصادي 
ــا املطلوب،  واملــايل واإل
ل يتمكن لبنان من استعادة 

عافيته ودوره«.
»الجهــود  بــاء  ا مثــن 
تبذلهــا  التــي  التعاضديــة 
هذه  يف  واملؤمنون  األبرشيات 
تنبع  والتي  الصعبة،  الظروف 
مــن مســؤولية املؤمن تجاه 
أخيه الفقــري واملعوز واملرشد 
الذي هو امتداد لحضور املســيح يف العامل. ودعوا 
الخريين، وال ســيام أبناءهم يف دول االنتشــار، 
إىل العمــل عىل مســاندة إخوتهــم يف الوطن، 
الذين يرزحون تحت وطــأة الصعوبات ويعجزون 
عن تأمني املأكل وامللبــس والطبابة والتعليم لهم 
الوجود  أهمية ومحورية  وألبنائهم. وشددوا عىل 
أبنائهم  ضامئر  وناشــدوا  الرشق  يف  املســيحي 

الرسوخ يف األرض«.
باء عند ما جرى ويجري يف فلســطني  توقف ا
باء  التي تتنــا قضيتهــا املحورية. ودعــا ا
جميع دول العــامل إىل تطبيق القــرارات الدولية 
القائلــة بحق العودة، وأكــدوا أن أي حل للقضية 
الفلســطينية خارج إطار العدالة وضامن حقوق 
الشعب الفلسطيني يبقى حال ظاملا وغري مقبول. 
باء من أجــل العراق ومن أجل ســائر  وصــىل ا
شعوب وبلدان املنطقة كام وســألوا الله أن ينري 
عقول املســؤولني عن مصائر الشعوب يف العامل 
واملنطقة ل يتحسســوا ما يصيب اإلنسان من 
قهر وآالم ويبادروا إىل ما يجعل العامل أكر سالما 
وعــدال خاليا مــن الرصاعات والعنف والجشــع 

واالستقطابات واالنقسامات«.

»امُلجّمــــــع األنطاكي« ناشــــــد املجتمعيــــــن العربي والدولي ُمســــــاعدة لبنان



»لجنة  رئيسة  اجرت 
بهية  النائبة  الرتبيــة« 
الحريري، اتصاال هاتفيا 
والتعليم  الرتبية  بوزير 
العــايل القا عباس 
معه  وتشاورت  الحلبي، 
يف  املعلمني  مطالب  يف 

التعليم الرسمي.
كــام تابعــت هــذا 
امللــف يف مجدليون مع 
رئيســة اللجنة الفاعلة 
لألســاتذة املتعاقديــن 
األســايس  التعليم  يف 
شاهني  نرسين  الرسمي 
األساتذة  لجنة  وممثلة 

املتعاقدين يف التعليم الثانوي الرســمي 
مبختلف التسميات منتهى فواز.

امللفات  متابعــة  الحريــري،  واكدت 
املتعلقــة باملالية القــرار الزيادة، ويف 
لجنــة الرتبية واملجلــس النيا يف ما 
يخص قانون الضــامن. وبدورنا، نظرنا 
بإيجابية إىل التعاون القائم بني الحريري 
ووزير الرتبيــة الذي أكد اعطاء الحقوق 
وأقرارها، كام اىل املبادرة التي قامت بها 

الحريري لتذليل العقبات.
والتقت الحريري قائد منطقة الجنوب 
العميد  الداخيل  اإلقليمية يف قوى األمن 

الركن غســان شــمس الدين، يف زيارة 
انتهاء مهامه يف قيادة  وداعية ملناسبة 
لتداول  اللقاء مناســبة  . وكان  املنطقة 

األوضاع األمنية . 
والتقــت الحريري أمــني رس اللجان 
التحريــر  منظمــة  يف  الشــعبية 
الفلســطينية« الجديــد يف لبنان منعم 
عوض مع وفد، وتم خالل اللقاء بحسب 
بيــان ملكتب الحريــري »عرض ألوضاع 
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان وخاصة 
يف منطقة صيــدا ومخيامتها. كام تم 
التطــرق لألوضاع يف مخيم عني الحلوة 

ومنطقة التعمري.
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في لقا دعا اليه املحاميان وجدي وسهى االسعد

ــود... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ موجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبار: النقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كسـ
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه تجدونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تطلبونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عندمـ

تأييداً لرتشح املحامي نا كســبار ملركز عضو ومنصب نقيب 
املحامني يف بريوت، ودعامً لرتشــحه، اقام املحاميان وجدي االسعد 
 Sud فه يف مطعم وسهى بلوط االســعد حفل عشاء ضخم عىل 
ه عدد كبري مــن اعضاء مجلس النقابة الحاليني  يف انطلياس ح
والســابقني واعضاء من لجنة صندوق التقاعد وعدد من املرشحني 

واملحامني.
بداية رحبت املحامية سهى االسعد باملحامي كسبار، وتكلمت عن 
مواقفه وانجازاته ومتابعته للملفات بصورة جدية ومواكبة شؤون 
وشجون املحامني والنقابة. ثم توجهت اليه قائلة: تفتح قلبك قبل بابك، 
وانت مستحق الن تكون نقيباً للمحامني. ونحن ندعمك نظراً ملزاياك 

وكفاءتك وخربتك ووفاء لك.
ثم تكلم املحامي وجدي االســعد فقال:بعد تكــرار الرتحيب الذي 
بادرت به زوجتي االستاذة ســهى بلوط بزمياليت وزمال االعزاء 
ين، انتهز فرصة هذا الحفل االنتخا الذي نقيمه  واالصدقاء الحا
تأييداً ملرشحنا االوحد املناضل للوصول اىل املركز الذي يستحقه كنقيب 
للمحامني الشيخ االســتاذ نا كسبار، العرب وبالرغم من الظروف 
الصعبة التي يعاين منها حالياً وطننا الحبيب واملآيس التي يعيشها 
شــعبنا، عن اميل بنهضة الوطن واســتعادة عزة وكرامة املحامني 
وانتزاع حق القضاة باالستقاللية املكرس دستورياً من انياب املسؤولني 
وتصويب مسار هذا القضاء ليعود كام كان مثاالً للنزاهة واالستقامة 
انطالقاً من خطوات جريئة هدفها تحصني العدالة بتطبيق القانون 
وحامية حصانة املحامي وحث السلطة الترشيعية بدراسة مرشوع 
قانون استقاللية القضاء، ولكم ارجو منكم يا استاذ نا ومن اعضاء 
مجلس النقابة الجدد ان تقوموا بهذه الخطوات مع الرشفاء من القضاة 
يداً بيد للوصول اىل هذا الهدف السامي دون اية حساسية بالتعاطي 
بني جناحي العدالة ولتكن بالندية واالحرتام املتبادل لنسمو ونرتقي 
سويا يف ســامء هذا الوطن ونستعيد له ما فقده من اموال منهوبة 
وملحاسبة كل من اوصل شعبه اىل هذه املرحلة من االنهيار.يا زمييل 
ين، ادعو الله ان يوفقكم مبا  الكريم ونقيبنا العتيد واملرشحني الحا

تصبون الهي ويكون حليفكم النجاح الدائم.
واخرياً و ال اطيل عليكم اشكركم جميعاً عىل حضوركم الكريم.

أمــا املحامــي أمني القــدوم فألقى كلمــة تجمع بــني الواقع 
ة النقيب العتيــد، يا أمري املصداقية  والعاطفة،وختمها قائالً:ح
والشفافية، وقد طرزت مبواقفك حروف ابجدية عزة وحصانة وكرامة 

ومل جمع شمل املحامني.
يا محب، وكيــف ال ومظاهرة الجميالت االنيقات بتأييدك بنجحوا 
نقابة ونقيب يا صادق، وكيف ال ونسور املحامني يحلقون معك اتباعاً 

ملبدأ النسور تحلق مع النسور.
يا متواضع، وكيف ال وكلمتك كحد السيف

يا امــني، وكيف ال وطيف قلب النا الناصــع بالبياض ونا 
باملحبة، من اي طينة جبلت يا رجل.

اذا حاورناك وجدناك حكيامً ومرجعاً،واذا تطلبت الوطنية مواقف 
وجدناك جبالً،واذا تطلب االمر حقاً نراك للحق عنيد،واذا تطلب االمر 
موقفاً نربتك الهادئة ترعــب،واذا تطلب االمر قراراً نراك تصون جباه 
اهل الكرامات )املحامــني(،واذا تطلب االمر اماناً نرى فيك واحة امان 

واطمئنان.
يا قارع اجراس االميان بنقابتك،يا من آمنت بالسيدة العذراء فحمتك، 
وباملحاميــات وباملحامني فلم يخذلوك للذين يتســاءلون وهم كر 
،نحن  ،نحن أحباب النا ويتعجبون مذهولني نقول:نحن مع النا
ات  من وطن النبالء نقابــة املحامني،نحن من ارض الرب لبنان.ح

الزمالء،سيولد لنا يف القريب نقيب اسمه نا كسبار.
*  * *

وأخرياً تكلم املحامي نا كسبار بعد ان وقفت اىل جانبه املحامية 
رانية حنا عي الخوري وقالت ما سبق واطلقته من شعار: 

نحنا معك...كلنا معك... دامئاً معك...
أما كســبار فقال:من انطلياس... من عامية انطلياس...من حيث 
خ غسان صليبا: ملعت ابواق الثورة. احييكم:أحييكم، وأحيي محبتكم 
وعاطفتكم واندفاعكم وتقديركم ملا قمنا ونقوم وسوف نقوم  به من 
جهود من اجل رفعة النقابة.أحيي صاحبي الدعوة الزميلة االستاذة 
سهى االسعد...امللكة. واالستاذ العزيز وجدي شاكراً إياهام عىل هذا 

اللقاء املميز والجامع.
يف لقاء البارحة بدعوة كرمية من الدكتورة االستاذة اماين عالجي 
تطرقــت اىل املواضيع الدقيقة املتعلقة مبلــف الصندوق التعاوين 
وما حققتــه النقابة واملجلس تحديداً من انجــازات ووفر. ووعدت 
بتطوير العقود وبوضعكم خطوة بخطوة حتى يف اجواء املفاوضات 
واملناقشات. كام وعدت بعالقة سليمة مع القضاء واالدارات وبتطوير 
راء التقنية ضمن  اعامل اللجان لتكون فعلياً مفيدة وتساعد يف اعطاء ا
اختصاصها. كل ذلك باالضافة اىل زيادة ايرادات النقابة والبقاء عىل 
جهوزية تامة ملواكبة تطورات العرص من مختلف النواحي خصوصاً 
وان العــامل بات قرية كونية. يضــاف اىل كل ذلك مواكبة الترشيع 
ومتابعة مسائل تدين قيمة العملة الوطنية ومدى تأثريها عىل اتعاب 
املحامني، ومواكبة الترشيع، وتفعيل املجلس التأديبي واســرتجاع 

ودائعنا من املصارف.
يضاف اىل ذلك:

- تفعيل دور اللجان والسيام مرصد مكافحة الفساد باالضافة 
اىل لجنة الدفاع عن الحريــات العامة ولجنة البيئة ولجنة تنقية 

الجدول.
- إخضاع ادارة السجون لوزارة العدل والحامية فقط لوزارة الداخلية.

- التشدد باستيفاء رســم الواحد بااللف واستصدار قانون يفرض 
طابعاً مالياً يعود ريعه لصندوق املعونة يف النقابة.

- دعم لجنة ادارة صندوق التقاعد يف تفعيل جباية واردات الصندوق 
وزيادة الواردات.

كل ذلك دون ان نن ان نقابة املحامني بفضل جهود من ســبقنا 
باتت بحجم وطن ويجب املحافظة عليها لتلعــب ايضاً دورها عىل 

الصعيد الوطني، ولتكون القدوة ليتشبهوا بها وبدميقراطيتها.
ايها الزميالت والزمالء،كنت وال ازال اقول ان نقيب املحامني يجب ان 
يكون نقيباً للمحامني وليس نقيباً عليهم. عندما يطلبونه يجدونه. ال بل 
اكر من ذلك هو من يطلبهم ويطم عليهم ويواكبهم يف مسريتهم 
وخصوصاً يف املرحلة الصعبة التي ميرون بها ومير بها الوطن بشكل 

عام هذه االيام.
نحن املحامون اُعطينا الكثري. ومطلوب منــا الكثري. وان بطاقة 
املحامي هي جواز مرور اىل كل احرتام. وتبقى نقابتنا اُمنا الجامعة 
من. وكام قلت يف احدى املناســبات: اذا راح النقيب بيجي  ومالذنا ا
نقيب غريو، واذا راح االعضاء بيجي اعضاء غريهم، اما اذا راحت النقابة 

ما يف نقابة غريها.

الن عــــــــــــــــــون املرتضــــــــــــــــــى بحــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــع 
ــار  ــ ــري بــمــجــالــي الــثــقــافــة وا ــي ــاردي ــب ــوم وب

ونــــاقــــش  ــي  ــ ــب ــ ــل ــ ــح ــ ال زار  درويــــــــــــش 
ــد  ــ ــوّح ــ وضــــــع مـــبـــنـــى »الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« امل

بحث مع اللجان الفلسطينّية أوضاع املخيمات 
الرسمي  التعليم  مطال  تابع  الــحــريــري 
مع الحلبي ولجنة متعاقدي األساسي والثانوي 

الثقافة  وزير  استقبل 
وســام  محمد  القا 
مكتبــه  يف  املرتــ 
الســفرية  الوزارة،  يف 
لبنــان  يف  اإليطاليــة 
بومبارديريي،  نيكوليتا 
وكانت مناســبة للبحث 
التعــاون  تطويــر  يف 
البلدين يف  القائم بــني 

مجايل الثقافة واالثار. 
اىل  التطرق  تــم  كام 
تساهم  التي  املشــاريع 
فيها إيطاليا عرب بعثاتها 
يف لبنــان، وبخاصــة 
يف مجــال التنقيب عن 

االثار او الرتميم لبعــض املواقع االثرية 
انفجار  جراء  من  رت  ت التي  والرتاثية 
ترميم  إيطاليــا يف  املرفأ، ومســاهمة 
قرص رسســق، فضال عــن االنتهاء من 
وابرزها  االثرية،  للمواقع  الرتميم  اعامل 
مرشوع تأهيــل القلعة الربية يف صيدا، 
الذي تم االنتهاء منه، وســيتم االحتفال 
بإنجــاز االعامل وافتتاحــه يف 12 من 
الشــهر الجاري. واعــرب املرت عن« 
شــكره للتعاون الذي تقدمه إيطاليا يف 
القطاع الثقايف بشكل عام »، الفتا اىل ان 
املزيد  انجاز  »الوزارة تأمل االستمرار يف 
من املشــاريع ذات االهتامم املشــرتك«، 

لكل  دولة وشــعبا  لبنان  تقدير  مؤكدا« 
الجهود املبذولة يف هذا املجال من الدولة 
بومبارديريي  الســفرية  ومن  اإليطالية 

شخصيا«. 
والتقى وزير الثقافة، النائب آالن عون، 
وكانت جولة أفق عامة تناولت األوضاع 
كام  السائدة.  واالجتامعية  السياســية 
تم التطرق، بحســب بيان مكتب الوزير 
»عىل وجه التخصيص اىل املعامل األثرية 
غري املنظورة املوجــودة يف جبل لبنان، 
مع التداول يف مــا ميكن القيام به عىل 
املعامل  الضوء عىل هذه  تسليط  مستوى 
وســبل اســتثامرها ملا لذلك من مردود 

ائيا واقتصاديا«. إيجا ثقافيا وا

عيل  النائــب  اشــار 
زيارته  خــالل  درويش 
والتعليم  الرتبيــة  وزير 
الحلبي  عبــاس  العايل 
حيــث هنــأه  مبنصبه 

الجديد، 
املدارس  »وضــع  اىل 
الرســمية يف مدينــة 
وتفاصيــل  طرابلــس 
الشــواغر التــي تعاين 
املدارس،  غالبيــة  منها 
كيفية  عــىل  والعمــل 
تحســني ســري إدارتها 
وصوال اىل رفع املستوى 

التعليمــي والتعامل مــع تبعات األزمة 
االقتصادية وواقــع كورونا. كام عرض 
املوحد  اللبنانية  الجامعــة  مبنى  لواقع 
الدرايس  العام  بداية  مع  »املون ميشال« 
ووضع الوزير بتفاصيل الزيارة التي قام 
بها االسبوع املا لالطالع عىل اوضاع 
اولوية  وضع  ورة  « مؤكــدا  املبنى«، 
املســاعدة وتأمــني ما يحتاجــه املبنى 

استعدادا للعام الجديد ودرء خطر التوقف 

عن العمل«.

كام ناقش درويــش بعض التفاصيل 

الرتبوية واملدرسية، واستمع من الحلبي 

عىل تصور لعدد مــن نقاط البحث التي 

والطالب  التالميذ  لخدمة  عليها  سيعمل 

»للتخفيف من وطأة االزمات عىل عامهم 

التعليمي«. 

ة االيطالية قب ال املرت م

لب درويش يزور ال

مس الدين قبلة  رير م ال

ــف ســــــــوري شــــــــار مـــــع »داعــــــــش«  ــ ــي ــ ــوق ــ ت
بــعــلــبــك ورأ  والــــقــــاع  ــال  ــرســ ــ ع ــار  ــعـ ــمـ بـ

التوجيه  مديرية   - الجيــش  قيادة  أعلنت 

يف بيان لها انه: »أوقفــت أمس دورية من 

مديرية املخابرات داخل أحد املخيامت يف بلدة 

عرسال، الســوري )ع.( ملشاركته إىل جانب 

تنظيم داعش اإلرها يف معارك عرســال 

والقاع ورأس بعلبــك، وإلقدامه مع عدد من 

آلية عســكرية  اإلرهابيني عىل اســتهداف 

تابعة للجيــش والتي نتج عنها إستشــهاد 

وإصابة عدد من العسكريني. بو التحقيق 

اف القضاء املختص«. مع املوقوف بإ

تها اإلدارية ي سسة سعاده للثقافة« تنتخ  »م
انتخبت »مؤسسة ســعاده للثقافة« أعضاء هيئتها اإلدارية الجديدة التي سترشف 
عىل نشاطاتها خالل السنوات الثال املقبلة. متت عملية االقرتاع إلكرتونياً عىل مدى 
يومني،  تتاح فرصة املشاركة لكافة املنتسبني املوزعني يف أنحاء العامل، مع مراعاة 

فارق التوقيت من أسرتاليا إىل أمريكا الشاملية.
 فاز يف االقرتاع كل من: ضياء حســان، وإدمون ملحم، وأنطون األشــقر، وسايد 
نكت، و جهاد حيدر، ورسكيس سمعان، واإلعالمي أحمد أصفهاين. وقد عقد الفائزون 
اجتامعاً لتوزيع املهامت، وجاءت التزكية عىل الشــكل التايل: احسان رئيسة، ملحم 
نائب الرئيس، رسكيس ســمعان أمانة الرس، جهاد حيدر أمانة الشؤون املالية، سايد 
نكت العالقات العامة، األشقر ممثل املؤسسة لدى الحكومة اللبنانية، اإلعالمي أحمد 

أصفهاين الشؤون الثقافية.
وكانت الهيئة العامة للمؤسسة قد عقدت قبل أسبوعني جمعية عمومية بالتقنية 
االفرتاضية لإلطالع عىل التقرير اإلداري الذي قدمته الدكتورة ضياء حسان، والتقرير 
املايل الذي أعده األستاذ فارس فياض. كام عرض عدد من األعضاء جوانب من نشاطات 
املؤسسة خالل الســنوات الثال املاضية عىل الرغم من ظروف تف وباء الكورونا 

محلياً وعامليا .
وتعكف الهيئة اإلدارية الجديدة حالياً عىل بلورة رؤية املؤسســة، وإعداد الخطط 
العامة للمرحلة املقبلة. ومن املقرر إنشــاء لجان يشارك فيها أعضاء املؤسسة لتنفيذ 

املشاريع العملية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة اإلدارية.

ــة  ــابـ ــقـ ــن وفـــــــــد نـ ــ ــ ــم مـ ــ ــّلـ ــ ــسـ ــ قــــــــرداحــــــــي تـ
ــة  ــّي ــب »املـــــرئـــــي واملــــســــمــــوع« ُمـــــذكـــــرة مــطــل

ــة  ــدولـ ــذه الـ ــ ـ ــي  ــ ــا ف ــن ــوق ــق ــد ح ــريـ كــــرامــــي: نـ
طرابلسّية نيابّية  كتلة  عبر  استرجاعها  ويمكن 

وار قب  قرداح م

عب لم  اللقاء ال رام يلق 

قرداحي  جــورج  االعالم  وزير  اســتقبل 
يف مكتبــه يف الــوزارة، وفدا مــن نقابة 
رندىل  برئاســة  واملســموع  املر  االعالم 
 ، النابل بهاء  الرشيف،  جبور، وضم: مالك 
خ رســالن، هال حداد ورامــي ضاهر.  
وتــم يف خــالل اللقــاء عرض للشــؤون 
القطاع.  وشــجون  أوضاع  ســيام   العامة، 
وقد ســلم الوفد قرداحي مذكرة مطلبية من 
شأنها تحسني واقع العاملني يف هذا القطاع.

وأبرز ما تضمنته: 
- تعميم ثقافة الحوار ودور وزارة االعالم 

يف هذا املجال.
- الــزام املؤسســات االعالميــة توفري 

التقدميات االجتامعية للعاملني فيها.
- إيجاد مرجعية خاصة ملتابعة عقود العمل. 
- العمل عىل ايجاد منصة خاصة يستفيد منها 

االعالميون للحصول عىل املحروقات.
 - رعايــة وزارة االعالم للمســاعدة يف 
تحصيل عروض خاصة يف مجايل االنرتنت 

واالتصاالت.
 - متابعــة وزارة االعالم ملف تأخري دفع 

الرواتب يف بعض املؤسسات االعالمية.
واســتمع قرداحي باســهاب اىل مطالب 
النقابة، ووعد بان »يعمل جاهدا عىل تحقيق 

ما امكن منها«.
ووعــد قرداحي بـ »العمــل عىل تحقيق 
بشــؤون  واالهتــامم  النقابــة  مطالــب 
ومطالــب االعالميني يف كل لبنــان«، الفتا 
اىل »أن وزارة االعــالم » هــي االب الروحي 
لــكل االعالميني، وقال: »أنــا اعرتضت يف 
الســابق عىل إلغــاء وزارة االعــالم، النني 
 اعتربهــا ضابط ايقاع للقطــاع االعالمي«.

لبى رئيــس »تيار الكرامــة« النائب فيصل 
الناشط خلدون حجازي واهايل  كرامي دعوة 
منطقــة الحــارة الربانيــة يف طرابلس اىل 
املشاركة يف اللقاء الشعبي يف منطقة الحارة 
الربانية الذي شــهد مشــاركة كثيفة من كل 

املناطق الطرابلسية. 
وكانت كلمة الختام لكرامي توجه فيها: » اىل 
ين بالقول: »اليأس ممنوع واالستسالم  الحا
ممنوع، ولن نقبل باملذلة وبالحلول الرتقيعية. 
العــودة إىل النضال،  وبالتايل قدري وقدركم 
تحديدا النضال السلمي وتحت سقف القانون 
وبالوســائل الدميوقراطيــة املتاحة وأهمها 

االنتخابــات. الحل يف لبنــان وليس خارجه، 
مع احرتامي لكل عواصــم العامل ولكل الدول 
املعنية بالشأن اللبناين. لكنني أقول وأكرر أن 
الحلول الحقيقية للبنان تنبع من حاراته، يف 
كل املحافظات يبدأ التغيري وينطلق. بالنســبة 
اىل طرابلــس أقولها، ومــن دون أي تردد، إن 
شــعاري الوحيد هو طرابلس اوال، ونحن لن 
نتسول ولن نشحذ من احد. نحن نريد حقوقنا 
يف هذه الدولة، وحقوقنا نسرتدها بأيدينا. أول 
خطوة يف هذا املسار النضايل هي إن تسرتجع 
طرابلس صوتهــا وحضورها عرب كتلة نيابية 

طرابلسية«. 

ات  ــ اجـــــرا ــن ــصــحــافــة أعــل ــة مـــحـــرري ال ــاب ــق ن
العملّيـــــــة االنتخابّيـــــــة ملجلســـــــها الجديـــــــد فـــــــي  

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية 
، بيان يتعلق بإجــراءات العملية االنتخابية 

بتاريخ 2021/12/1، وفيه:
 -«عــني يوم االربعــاء يف 2021/12/1 
موعدا النتخاب مجلس جديد لنقابة محرري 

الصحافة اللبنانية. 
- تجري االنتخابــات يف قاعة املؤمترات 
يف مقر االتحاد العــاميل العام يف منطقة 
كورنيــش النهر . وتبدأ عمليــة االقرتاع من 
التاســعة صباحا وحتى الخامســة من بعد 

الظهر ) املادة 27 من النظام الداخيل(. 
- وضع مجلس النقابة يف ترصف االعضاء 
املسجلني نسخا عن الجدول النقا لإلطالع 
وابداء املالحظات عليــه يف مهلة 15 يوما 
عــىل أن ينجز الجــدول ويعلــن يف تاريخ 
2021/11/1 )املادة 23 من النظام الداخيل(.

- يحق للمسجلني املسددين بدل إشرتاكهم 
لغايــة العــام 2021، مع اإلشــارة اىل أن 
املسجلني عىل جدول نقابة املحررين قد اعفوا 
من االشرتاكات املســتحقة عليهم هذاالعام، 
اذا كانوا قد ســددوا إشــرتاكاتهم عن العام 
، وكانت  االنتخابات  2020، االقرتاع يف هذه 
قد انتهت مدة سداد االشرتاكات يف 5 ترشين 

االول 2021 .
 - تبدأ مهلة تقديم طلبات الرتشــيح يف 
الثــاين وتنتهي يف 23  االول من ترشيــن 
ترشين الثاين 2021 )املــادة 24 من النظام 
الداخيل ( وذلك خالل الدوام الرسمي للنقابة 
)من التاســعة صباحا حتى الثالثة من بعد 

الظهر(.

 - حدد يوم 29 ترشين الثاين 2021 ، آخر 
مهلة لســحب الرتشــيحات. )املادة 24 من 

النظام الداخيل(. 
- عىل كل راغب يف ترشيح نفسه لعضوية 
مجلس النقابــة أن يتقدم بكتاب موقع منه 
يسلمه اىل أمانة الرس، ويسدد رسم ترشيح 
لبنانية.)املادة 25 من  الف لــرية  قدره ماية 

النظام الداخيل(.
- أناط مجلس النقابة مبستشــار النقابة 
قانونية  يف  التدقيــق  مهمــة  القانــوين 
للنقابة  املقدمــة  الرتشــيحات  وصالحية 
استنادا اىل القوانني املرعية والنظام الداخيل 

للنقابة .
 - تبــدأ عمليــة الفرز بعــد التثبت من 
اكتــامل النصــاب يف حضــور االكرية 
النظام  18 و27 مــن  املادتان   ( املطلقــة 
الداخيل (.ويف حــال عدم اكتامل النصاب 
يصار اىل اعادة االنتخابات بعد أســبوعني 
ثانية يشرتط  دورة  االول يف  االجتامع  من 
فيهــا توافر أكرية الثلــث . ويف حال مل 
تتوافــر هذه االكرية يف الــدورة الثانية 
أسبوعني  بعد  ثالثة  دورة  انعقاد  اىل  يصار 
الثــاين وتعترب قانونية مبن  من االجتامع 

االعضاء.  ح من 
- يوضع النظام الداخيل للنقابة يف ترصف 
الراغبني يف االطــالع عليه يف دار النقابة - 
الحازمية - شارع ســعيد فريحه - بناية ال 

مارتني - الطابق الرابع.
- يصدر مجلس النقابة بيانات الحقة حول 

.» العملية االنتخابية يف وجهها االجرا



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
السبت 9 ترشين األول 2021

 اســتقبل وزير االشــغال العامة والنقل 
الدكتور عيل حميه ظهر اليوم يف مكتبه يف 
السورية  العربية  الجمهورية  سفري  الوزارة، 
لدى لبنان عيل عبــد الكريم عيل، الذي هنأه 
بتوليه منصبه يف الوزارة، وبحثا يف تكليفه 
رســميا بالتواصل مع نظرائــه يف كل من 
سوريا واألردن والعراق وتركيا، إليجاد الحلول 
بإلغاء  العالقة، الســيام ما يتعلق  للمشاكل 
رســوم الرتانزيت املفروضة عىل الشاحنات 
اللبنانية والقضايــا التي تفرض التكامل بني 
العالقات  اىل  إضافــة  الشــقيقني،  البلدين 

الثنائية بني البلدين.
 وأبــدى الســفري عيل »حرص ســوريا 
الذي ليس هــو بجديد، واإليجابية ليســت 
ا  ا املعللة،  الحامســة  مع  فقط  بالتجاوب 
بالكفاءة العلمية التي عرضها الوزير حميه، 
زالت  وما  أمس  كانت  الســورية  وااليجابية 
وأراهــا غدا أكر، لذلك أنا سأرســل ما جرى 
اىل الجهات املعنيــة يف حكومتي، مقدرا أن 
االيجابية قامئــة وتفعيلها مرهون باملبادرة 
اللبنانية التي عرب عنها الوزير حميه، عىل ان 
تكون  بالحكومتني  املعنيينفي  مع  لقاء  يعقد 
نتائجها ملصلحــة كال البلدين، لذلك ال ميكن 
خر ان كان عىل  أن ينأى أي منا بنفسه عن ا
صعيد األمن واالقتصاد وكل سبل العيش التي 

تفرض عىل البلدين«.

{ حميه {
بدوره الوزير حميه اشــار اىل ان الرئيس 

نجيب ميقايت »عندما طرح موضوع تصدير 
املنتجات الصناعيــة بطريقة الرتانزيت عرب 

ســوريا كان متحمســا جدا«. وقال: يجب 
حــت املوضوع يف  ايجــاد حل، وبالتايل 
داخل مجلس الــوزراء وفور ذلك قام الرئيس 
بالتواصل  رســمي  بشكل  بتكليفي  ميقايت 
مع الحكومة الســورية واالردنية والعراقية 
والرتكيــة«. واعترب »ان ســوريا هي معرب 
أسايس للرتانزيت بالنسبة للبنان، واالنطالقة 
كانت مــن موضوع حاجــة موجودة داخل 
لبنان للعبور عرب ســوريا لذلك علينا دراسة 
وطرح الحلول املعللة لوضع خالصة ملصلحة 

البلدين«.
وطلــب حميه من املديريــة العامة للنقل 
الكاملة  الدراســات  الربي والبحــري وضع 
الحدود  عرب  الرتانزيــت  ملوضوع  فقط  ليس 
ا هناك مواضيع عالقة  اللبنانية السورية، ا
منذ ســنوات، وقد وضعت السفري بالعناوين 
العريضة والنقــاط باملواضيع العالقة، الفتا 
النظر  ان الســفري وعد بنقل وجهــات  اىل 
للمعنيني يف سوريا، كام ان لقا مع نظريي 
السوري ســيكون علميا مبنيا عىل وجهتي 
النظــر اللبنانية والســورية لتكون ملصلحة 
كال البلدين عىل الصعيــد االقتصادي«، آمال 
ان »تكون خطوة التكليــف من قبل الرئيس 
ميقايت، فسحة أمل إلعادة تنشيط العالقات 
أقله عىل املســتوى االقتصــادي، لذلك علينا 
وضع اســرتاتيجيات تحف مصالح البلدين، 
وأنا أنطلق من وجع الناس يف معالجة األمور 
مهام  تسلمي  ومنذ  ايجابية  بنتيجة  للخروج 
الوزارة رأيت أنه يجــب ان يكون لدينا تصور 
لهذا املوضــوع، ألن ممر لبنان للرتانزيت هو 

سوريا عرب القطاعني الصناعي والزراعي«.

حميــــــة بحث والســــــفير الســــــوري ملف شــــــاحنات
« بعــــــد تكليفــــــه رســــــمياً ملتابعة امللف »الترانزيــــــ

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة يف 
العام  العاميل  االتحاد  طرابلس والشامل وفد 
واملعيشية  االجتامعية  األوضاع  عرض  حيث 
يتعلق  العاملية، ال ســيام مــا  والقضايــا 
العاميل  اإلتحاد  رئيس  مع  األجور،  بتصحيح 
العام يف لبنان الدكتور بشــارة األسمر الذي 
زار الغرفة عىل رأس وفد كبري ضم رؤســاء 
واعضــاء نقابات أربــاب العمل والعامل يف 
لبنان الشــاميل، يف حضــور عضو مجلس 

بلدية طرابلس باسل الحاج.
 ورحب دبويس باألســمر والوفد العاميل، 
القائم بــني غرفة طرابلس  بالتعاون  منوها 
ورة  العام، وشدد عىل » العاميل  واإلتحاد 
يدا بيــد بني كل مكونات  التعاون والتعاضد 
اإلنتــاج«، مؤكدا »اهمية إطالق املشــاريع 
النهوض  لتحقيق  واإلنتاجية  اإلســتثامرية 
الكربى  طرابلــس  من  الوطني  باإلقتصــاد 
والبدء بإطالق ورشة الحوار بني قوى اإلنتاج 

لتصحيح األجور«.
لبنانية قادرة  نريد دولة  اننا »جميعا  واكد 
وعادلة، توحي بالثقــة للمواطنني اللبنانيني 
وان يكون لدينا مشاريع إستثامرية نهضوية 
وطنية مــن طرابلس الكربى، الننا ســعاة 
إعامر ال دمار، والننا نؤمن بأن لبنان قوي من 

طرابلس الكربى«.
بدوره تحد األســمر وحيا دبويس ولفت 
اىل أن »دبــويس هو عىل قمــة املتعاونني 
من اجل تحســني ســبل العيــش وهو عىل 
رأس غرفة مشــهود لها بالتقدم، من خالل 
مختــربات مراقبة الجودة لديهــا والبحو 
العلمية وخالفها من االنشــطة التي ترشف 
اللبنــاين، وخصوصا  اإلقتصادي  املجتمــع 
كاء يف اإلنتاج ودعاة  أننا نعترب أنفســنا 
حوار، ويف حال تشاور دائم من اجل تحقيق 
الهدف الحيوي املتمثل بتصحيح األجور الذي 
نعلن أنــه اليوم بدأ الحــوار الجدي فيه من 
غرفة طرابلس، وخصوصا أنه تتنازعه ثالثة 
أطراف، طرف مؤيد له بالكامل ميثله دبويس، 
طرف ينتظر التطورات ليحدد موقفه وطرف 

يرفضه بالكامل ويتحرك يف هذا االتجاه«.
وختم:«نحن عىل تعــاون وثيق مع غرفة 
الشامل، ونتطلع دامئا اىل طرابلس التي متتلك 
كل مقومات النهوض بإقتصادنا الوطني وما 
علينا إال أن نبادر مــع رئيس الغرفة ورئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت ومع املســؤولني 
للنهوض بطرابلــس وبوطننا الحبيب لبنان، 
كام علينا العمل إلضاءة شمعة يف هذا النفق 

املظلم«.

ــام« ــ ــع ــ ــر ووفـــــــد »الـــعـــمـــالـــي ال ــ ــ دبــــوســــي ع
ــة ــي ــال ــم ــع ــيــة والـــقـــضـــايـــا ال االوضـــــــــاع املــعــيــ

رابلس ة  اد  غر د االت و

تفقــد املديــر العــام 
املهندس لويس  للزراعــة 
لحــود ســفينة األبحا 
 AKDENIZ العلميــة 
التــي   1  ARASTIRMA
مســح  بأعامل  تقــوم 
املخــزون الســم يف 
ضمن  اللبنانيــة  امليــاه 
وزارة  بني  تعاون  مرشوع 
العامة  والهيئة  الزراعــة 
يف  األســامك  ملصايــد 
 GFCM املتوســط  البحر 
املجلس  مــع  وبالتعاون 
العلمية  للبحو  الوطني 
من  كل  يرافقــه   ،CNRS

مديــر معهد العلوم البحريــة والتكنولوجيا 
الصيد  دائرة  رئيس  عسال،  اسطفان  املحامي 
املــا والربي املهندس عــامد لحود، رئيس 
مركز الحجر الصحي البيطري الدكتور الياس 
بل الحــاج من مركز  ابراهيــم واملهندس 

الحجر الصحي الزراعي.
وجال املدير العام لحود عىل طاقم السفينة 
ف عىل  وتفقد تجهيزاتهــا ومخترباتها وأ
منهجيــة عمل الخرباء، مثمنــا ومثنيا عىل 
التعاون اإليجا والبناء مع الـ GFCM التي 
تدعم ومتول هذا املرشوع اىل جانب مشاريع 

أخرى يف تربية األسامك.
وأكــد لحود »متابعة التعــاون مع الهيئة 
العامــة ملصايــد االســامك يف دول البحر 
تربية  قطــاع  لتطوير  خصوصا  املتوســط 
األسامك البحرية والداخلية من أجل استثامر 
أجدى ومستدام للروة البحرية وتطوير نظم 
تربية األســامك، باإلضافــة إىل العمل عىل 
إنشاء مراكز إرشــاد لهذا الغرض من خالل 
وذجية«، وأكد »سعي  مراكز تربية أسامك 
وزير الزراعة عباس الحاج حســن إىل إقرار 
مرشع القانون الجديد للصيد وتربية األحياء 

املائية«.

ــد اعــــــمــــــال مــــســــح املـــــخـــــزون ــ ــق ــ ــف ــ لـــــحـــــود ت
ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ــي فـــــــي املـــــــيـــــــاه ال ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ

صدر عــن حاكم مــرصف لبنــان رياض 
 « Le Temps« سالمة يف بيان عىل  صحيفة
السويرسية التي قال التي اتهمت مرصف لبنان 
وحاكمه بالتدخل لحذف 14 صفحة من تقرير 

صندوق النقد الدويل. 
 Le وجاء يف البيــان ان نــرشت صحيفة 
temps مقاال مدسوسا يتهم فيه مرصف لبنان 
وحاكمه بالتدخل لحذف 14 صفحة من تقرير 

صندوق النقد الدويل.
 ان هذا املال وكل ما جاء فيه ال ميت للحقيقة 
بصلة وان نسب هذه االتهامات والتدخالت اىل 
حاكم مرصف لبنان بعيدة كل البعد عن الواقع. 
كاموان زعم حذف 14 صفحة من هذا التقرير 

له اهداف ســلبية تجاه الحاكم نفسه وهي تدخل 
ضمن حملة االســتهداف العدوانية املتواصلة عىل 

شخصه.
 ان طريقة عمل صندوق النقد الدويل هي جدية 
وشفافة ومن يدرك طريقة عملها لن يصدق هكذا 
اكاذيب واقاويــل. ان من يقوم بوضع هكذا تقرير 
هو فريق عمل مؤلف من اشخاص عدة من صندوق 
النقد يــزورون لبنان ويناقشــون املواضيع كافًة 
التي ســيوضع التقرير عىل اساسها كام ونتائج 

هــذا التقرير وذلك معجميع االطــراف املعنية يف 
الدولة اللبنانية ســيام رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس الــوزراء ووزير املاليــة و املجلس املركزي 
ملرصف لبنان، وال يقترص فقط عىل حاكم مرصف 
لبنان. يتجه بعدها فريــق الصندوق النقد الدويل 
اىل واشــنطن يف الواليات املتحدة حيث يتم كتابة 
التقرير النها ويرسل اىل الدولة اللبنانية وليس 
فقط مرصف لبنان لوضــع مالحظاتها عليه التي 
ميكن ان يؤخذ او ال يؤخذ بها. يتم بعدها مناقشة 
هذا التقرير واملوافقــة عليه من قبل مجلس ادارة 

صندوق النقد املؤلف من مدراء تنفيذيني ميثلون 
بلدان العامل كافة«. وأشار إىل أنه »من الواضح 
ان ما صدر عــن صحيفة Le Temps يؤكد عدم 
جدية هذا املقال كونه ينسب اىل حاكم مرصف 
لبنان شــخصياًحذف 14 صفحــة من تقرير 
هكذا مؤسســة عاملية ومحرتمــة كصندوق 
النقــد الدويل، واملريب هو توقيــت كتابة هذا 
املقال واعالن لبنان بدء املفاوضات الجدية مع 
صندوق النقد الدويل مــام يدعو للقلق لوجود 
جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعايف لبنان«.
املرة االوىل  انها ليســت  الجدير ذكــره  من 
التي يتعرض لها حاكم مرصف لبنان اىل هكذا 
حمــالت من قبل صحيفــة le temps ما يؤكد 
وجود بعض املغرضني وراء هذه املقاالت املشبوهة 

والكاذبة.
الغريــب ان كل هذه الحمــالت العدوانية عىل 
حاكــم مرصف لبنان بدأت يف نيســان 2020 بعد 
اعالن لبنان تعره عن دفــع اليورو بوندز يف آذار 
2020. علــامً ان كل هذه الحمالت عىل شــخص 
حاكم مرصف لبنان لن تثنيه عن اكتشاف وكشف 
من كانوا حملة ال CDS عند تعر لبنان يف ســداد 

مستحقاته من اليورو بوندز«.

ــتـــدخـــل ــالـ ــة اتـــــهـــــام »املـــــــركـــــــزي« بـ ــلـ ــمـ ــى حـ ــ ــل ــ ســــالمــــه يــــــــرّد ع
الـــــــدولـــــــي« »الـــــنـــــقـــــد  ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ مـــــــن  ــفــــحــــة  صــ  4 لــــــحــــــذ 

التالعب بســعر الدوالر من خلف الشاشات 
أرهق  املواطنني،  اإللكرتونيــة ومعه بحيــاة 
التنفيذية  الســلطة  إذ ســمحت  اللبنانيــني 
بربط لقمة عيشــهم والخدمات األساســية 
التجار  الســوداء بعد أن فرض  السوق  بدوالر 
واملحتكرون الدوالر األسود ليصبح أمراً واقعاً، 
مع العلــم أن الخــرباء االقتصاديني يؤكدون 
أن عىل األقل 10000 لــرية يف الدوالر الواحد 
مصطنعــة ألن الفرق بني الهبــوط والصعود 

شاسع.   
فرغم تراجع ســعر الرصف مبعدالت كبرية 
بعد اإلعالن عن تشكيل حكومة نجيب مقايت 
ووصوله إىل حــدود الـ 14000 لرية وما دون 

بعد منحها ثقة مجلس النواب، بقيت أسعار السلع 
عــىل حالها وفق ســعر يفوق يف بعــض املحال 
والسوبرماركت الـ 23000 لرية لبنانية للدوالر، يف 
غياب السلطة وعجزها أو رمبا تواطئها... ومع هذا 
الهبوط أيضاً، قّدر مجموع الدوالرات التي اشرتاها 
املحتكرون عىل الســعر املنخفض بحــدود املليار 
دوالر، ليعود ويحلّق ســعر الــرصف تدريجاً حتى 
وصل اليوم إىل حدود الـ 19000 لرية. فام ســبب 

معادوة ارتفاعه؟
يوضح  حبيقــة  لويس  االقتصــادي  الخبــري 
لـ«املركزية« أن »الفرتة ما بعد تشــكيل الحكومة 
تســمى بفرتة الســامح تعطى لكل مجلس وزراء 
إذ يأمــل املواطن بــه ولو تم الحديث عنه ســلباً. 
ات وعادًة ما  خالل هذه الفرتة، تتحســن املــؤ
تكون أطــول، إال أن اللبنانيــني موجوعون داخلياً 
وينتظرون حلوالً رسيعًة لألزمة االقتصادية تزيل 
الم عنهم، يف حني أن األوجاع تطول وتزداد، وما  ا

تلبث األوضاع أن تهدأ قليالً ويرتاح البلد حتى يشهد 
خضًة جديدة، ال سيام يف القطاعات الحيوية. لذا، 
الظروف الســائدة عىل مختلف الصعد غري مؤاتية 
لتحسن العملة الوطنية، بالتايل من غري املستغرب 
أن يتقــدم الدوالر أمامهــا. إذاً املوضوع يكمن يف 
تأخري إنتاج الحلول مع أن مدة تشــكيل الحكومة 
ليســت طويلة. كذلك، باع العديد مــن املواطنني 
دوالراتهم بعد تشــكيل الحكومة وانخفض سعر 
ف الدوالر. هذا، ويعمد العديد من املواطنني إىل 
تحويل مدخولهــم اليومي أو ما ميلكون من مبالغ 
باللرية إىل دوالر، خصوصاً أن لبنان بلد مســتورد 
األمر الذي يحف قيمة الــدوالر فيه. ومع بداية 

ى الدوالر يعاود االنخفاض«. السري بالحلول س
ويف حني تتح الحكومة للجلوس اىل طاولة 
املفاوضــات مع صندوق النقد الــدويل، أال ميكن 
تنفيذ سلســلة إجراءات تساعد عىل السيطرة عىل 
ســعر الرصف من اليوم لحني الوصول إىل اتفاق 
ب االحتكار  مع الصندوق مثل لجم التطبيقات و

ومكافحة التهريب؟ »طبعاً يجب عىل الحكومة 
القطاعات من  أن تتحرك ميدانياً يف مختلــف 
تجار ومدارس واتصــاالت ونقل ومحروقات«، 
يجيــب حبيقة، »لكن تحركهــا ال يزال خجوالً 
والوقت يداهمنا. سعر املحروقات ارتفع، النقل 
غري موجود واالتصاالت ال تســري بشكل جيد 
والهدوء يعم الطرقات حيث أن الســري معدوم، 
لذا عىل كل الوزارات أن تتحرك بفعالية ورسعة 
أكرب عــىل األرض. ومن واجب رئيس الحكومة 
ضبط األوضاع إلمساك فريقه وتوجيهه للعمل 
بوترية أرسع، فمــن غري املقبول مثالً أال يصدر 
جدول تركيب أســعار املحروقات بسبب وجود 
وزير الطاقة واملياه وليــد فياض خارج البالد، 
خصوصاً يف األجواء املســيطرة عىل لبنان، فكل 
ب العملة الوطنية«،  ب الثقة ومعه تن ذلك ي
مضيفــاً: »ال يفرتض أن يتلهــى رئيس الحكومة 
باألمور الشعبوية والفلكلورية، يف حني أن عامل 
الوقت تحد أسايس مهم جداً ونحتاج إىل كل دقيقة 

ويجب عىل الحكومة الجديدة التنبه إليه«.
وعن املســار املمكن أن تســلكه املفاوضات مع 
صنــدوق النقــد، رأى أن »عىل األرجح ســيكون 
إيجابيا ورسيعا، ألن لبنان يعرف ما الذي يحتاجه 
والصندوق يعــرف ما عليه القيام به، وســيكون 
متجاوباً مع لبنان ألنه بحاجة إىل مســاعدة. يف 
املقابــل، من مصلحة الطبقــة الحاكمة اللبنانية 

التجاوب ألن االنتخابات عىل األبواب«.
مستقبل البلد وعملته الوطنية معلّقان بخطوات 
الحكومة، فإن اتخذت خطوات إصالحية واتجهت 
نحو صندوق النقد يشهد الدوالر انخفاضاً، وإذا مل 

تتمكن سيسوء وضع البلد أكر فأكر.

ألفاً  3 دوالر  على  بقي  السلع  واســعــار   ... ــ ــحــّل يُ االســـود  ــدوالر  ــ ال
ــوات ــطـ ــخـ بـ ــان  ــ ــق ــ ــّل ــ ــع ــ ُم ــه  ــتـ ــلـ ــمـ ــد وعـ ــ ــل ــ ــب ــ ال : مـــســـتـــقـــبـــل  حـــبـــيـــقـــه 
ــوأ ــ ــد االمـــــــــور اسـ ــزيـ ــيـ ــ سـ ــاطــ ــ ــب ــ ــت ــ ــة االصـــــالحـــــيـــــة.. وال ــومـ ــكـ ــحـ الـ

 اســتقبل وزير االقتصــاد والتجارة أمني 
ســالم يف مكتبه يف الوزارة، ســفري الهند 
يف لبنان الدكتور ســهيل اجاز خان، وناقشا 
الهند  بني  والتجارية  االقتصاديــة  العالقات 

ولبنان.
وقال السفري خان اثر اللقاء: »ان اإلمكانات 
التجارية بني الهند ولبنان غري مســتغلة إىل 
حد كبــري. واطلع الوزير ســالم عىل نقاط 
بني  والتكامل  الهنديــة  االقتصاديــة  القوة 
البلدين يف قطاعات مثــل األدوية واألغذية 
املعلومات  وتكنولوجيــا  الت  وا والزراعــة 
وما إىل ذلك«، مشــريا اىل أنــه »بالنظر إىل 
مفيدا  سيكون  لبنان،  يف  االقتصادية  األزمة 
لرجال األعــامل اللبنانيني االلتفات إىل الهند 

بهم.  الخاصة  االســترياد  الحتياجــات  كمصدر 
فاتورة  يخفض  أن  للبنــان  ميكن  الطريقة  بهذه 
االسترياد اإلجاملية. وكان الوزير سالم متجاوباً 

ح بأنه سيشــجع  للغاية مع هذه الفكرة و
اللبنانيني لألخذ بها«. رجال األعامل 

اســتعانة  »إمكان  خان  الســفري  وعرض 
لبنان بــرشكات هندية مختصة بإدارة املوان 
لتقديم دراســة جدوى إلعــادة إعامر وإدارة 

مرفأ بريوت«.
بــدوره، لفت الوزير ســالم إىل إنه »مهتم 
املعلومات  تكنولوجيــا  شــــركات  بدعــوة 
الهنديــة إىل لبنــان الستكشــاف إمكانات 
املعلومات يف  إنشاء مراكز تطوير تكنولوجيا 

لبنان«.
والســفري خان  الوزير ســالم  ناقش  كام 
»كيف ميكن للهند أن تساعد لبنان يف الحفا 
، كام  التعاون التكنولوجي  عىل أمنه الغــذا

القطاعات«. مختلف  يف 

ســــــالم التقى ســــــفير الهند وبحثا فــــــي العالقات االقتصادية بيــــــن البلدين

 و الهند

ــه ــوجـ ــتـ الـ  : ــل  ــ ــح ــ ــك ــ زم
ــد ــق ــن ــدوق ال ــ ــنـ ــ الــــــى صـ
بــــــــــــــــات ضــــــــــــــــرورة

أوضح رئيس تجّمع ســيدات 
يف  اللبنانيني  األعــامل  ورجال 
لصوت  زمكحل  فــؤاد  د.  العامل 
لبنــان أّن »هناك نية فرنســية 
مبساعدة لبنان حسب ما أوضح 
دوكان ولكن عىل لبنان أن يساعد 
نفسه أوالً من خالل اإلصالحات 

املالية والنقدية«.
وأشــار إىل أّن »التوّجــه اىل 
ورة  بــات  النقد  صنــدوق 
واملفاوضات معــه بدأت لكن ال 
أعتقد أنّه ســيتم ضّخ ســيولة 
األشــهر  يف  لبنان  يف  ة  مبا

املقبلة«.
»ال  أنه  عىل  زمكحل  وشــّدد 
يجــب عــىل القطــاع الخاص 
يدفعوا  أن  اللبنانــني  واملودعني 
مثن التعر املايل املبا الحاصل 
يف لبنان، فاملسؤول املبا عنه 

هو الدولة«.
وختــم زمكحــل : »الدولــة 
اللبنانيــة غري مفلســة ومتلك 
أكرب  واألرا ومــن  املرافــق 
الدول وهناك أولويات لتقوم بها 
قبل  أمام شــعبها ومؤسساتها 
إصالحية  مبشــاريع  إهتاممها 

كبرية«.

اجتمعــت وزيــرة الدولة لشــؤون التنمية 
اإلداريــة الســفرية نجال ريا مع منســق 
املســاعدات الدولية من أجل لبنان السفري بيار 
دوكان، يف مقر الوزارة، يف حضور الســفرية 
الفرنســية آن غريو والوفــد الفرن املرافق 

اضافة إىل فريق عمل الوزارة.
بداية، رحبت الوزيرة ريا بالحضور قائلة: 
املقاربة  العميقة بأهمية  »انطالقا من قناعتنا 
االصالحية لألداء يف اإلدارة العامة، اسمحوا يل 
كوزيرة دولة لشؤون التنمية اإلدارية أن اتشارك 
املســتقبلية لربامج االصالحات  الرؤية  معكم 
التي بدأها مكتب وزير الدولة لشــؤون التنمية 
اإلدارية والذي هو كيان حكومي مرتبط برئاسة 
مجلس الوزراء. يسعى املكتب إىل املساهمة يف 

إقامة قطاع عام فعال وشــفاف ومسؤول يف خدمة جميع 
املكتب، مبساهمة ومشاركة  املواطنني. كام تقت مهمة 
من املجتمع املدين، بارساء وتنفيذ سياسات حديثة ومبتكرة 
لتنمية اإلدارة اللبنانية، علــام انه وعىل الرغم من صعوبة 
الظروف السياسية، ورجعية القوانني الوضعية التي قوضت 
جهوده الرساء إصالح شــامل يف اإلدارة، راكم املكتب عدة 

انجازات يف هذا املجال«.
وأكدت »أن الرؤيــة االصالحية تبنى بانفتاح الدولة عىل 
املواطن، ما يستدعي اقامة تواصل وتفاعل حثيث مع كافة 
يحة من املواطنني يف  اك اكرب  اطياف املجتمع املدين إل

عملية االصالح«.
ثم استعرضت ريا مع طاقم العمل الربامج واملشاريع 
ذات الطابــع اإلصالحي التــي تنفذها الــوزارة يف اإلدارة 

اللبنانية، خصوصا برامج مكافحة الفساد والتحول الرقمي 
والحكومــة املفتوحة، إضافة إىل برامــج تحديث وتطوير 
القطاع العام وما لها من انعكاســات ايجابية عىل تحسني 
كفاءة اإلدارة العامة ال سيام يف ظل العقبات التي تواجهها 

يف الظروف الراهنة«.
من جهته، وبعد متابعته إلســتعراض فريق عمل الوزارة، 
أبدى السفري دوكان اعجابه الشــديد بانجازات املكتب عىل 
اكر من صعيد، مثنيا عىل عمل الــوزارة »الدؤوب يف هذه 
الظروف«، ومشــددا عىل »أهمية حوكمــة االدارة العامة 
ودورها املحــوري يف تطبيق االصالحــات الهيكلية«. كام 
ورة ان تتخــذ الحكومة كافــة الخطوات  تطــرق اىل »
وريــة لتطبيق برنامج مكافحة الفســاد، والســعي  ال
اكــة الحكومة املفتوحة«.  النضامم لبنان اىل مبادرة »

وأبدى اإلهتامم بكافة الربامج التي ينفذها املكتب.

ــســــــاعــــــدات  ريـــــــاشـــــــي عــــــرضــــــ مـــــــع مــــنــــســــ املــــ
الـــــدولـــــيـــــة الـــــبـــــرامـــــ االصـــــالحـــــيـــــة فـــــي الــــــــــوزارة

رن د ال ان والو اج ريا مع دو

ارتفع امس ســعر صفيحة البنزين 95 
أوكتان 27900  لرية، و98  أوكتان 27400 
والغاز  لرية،  أويــل 24300  والديزل  لرية، 

يت: 35400 لرية، وأصبحت كا

-بنزين )95 أوكتان( 233800 لرية 
-بنزين )98 أوكتان( 241400 لرية 

-املازوت 207900 لرية 
-الغاز 178800 لرية.

ــات.. ــ ــروق ــحــ ــ ــار امل ــ ــع ــي أســ ــ ــد ف ــديـ ــاع جـ ــ ــف ــ إرت



عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات
السبت 9 ترشين االول 2021

جــمــعــة غــضــ ضــــّد  الــتــطــبــيــع« فـــي الــبــحــريــن

بينام يواصل شــعب البحرين التعبري عن 
اإلرسائييل  االحتــالل  مع  التطبيــع  رفضه 
مبختلف أنواع الحــراك والفعالّيات، انطلقت 
دعوات إىل »جمعة غضب ضّد التطبيع«، وذلك 

يوم 8 ترشين األول 2021.
املشــدد من  األمني  الحصــار  وعىل رغم 
قبل قــوات النظام، خرجت تظاهرة مناهضة 
للتطبيــع تطالــب بطــرد اإلرسائيليني من 

البحرين.
املواطنني  البحريني  النظام  قوات  والحقت 
املشاركني يف التظاهرة الرافضة للتطبيع مع 

االحتالل اإلرسائييل بالعاصمة املنامة.
وقد شّدد ائتالف شباب ثورة 14 فرباير عرب 
حساباته يف مواقع التواصل االجتامعّي عىل 
ورة تفعيل الحراك الشــعبّي حتى إغالق  «

السفارة الصهيونّية يف املنامة«.
إىل ذلــك، يتواصل الحراك الرافض للتطبيع 
يف عدد مــن املناطق، حيــث اعتصم أهايل 
بفتح  ونّددوا  غاضبة،  وقفة  يف  الســنابس 
سفارة االحتالل يف املنامة، وأكّدوا تضامنهم 
مع األرسى السياسّيني، ومتّسكهم بحّقهم يف 

نيل الحرية. 

كام خــّط الثّوار الجــدران يف بلدة بوري، 
والشوارع يف املقشع، بـ«الشعارات املناهضة 
للتطبيع الخليفّي مــع الصهاينة املجرمني«، 
واملشــّددة عىل »إســقاط اتفاقّيــات العار 

والخيانة«.
وكان قبــل أيام قد داس املعــّزون يف ليلة 
ذكرى وفاة النبّي األكرم محّمد، علم االحتالل 
يف مواكب العــزاء، تأكيداً منهم لرفضهم كّل 
أشكال التطبيع، ما اضطّر عصابات األمن إىل 
املســارعة إلزالته من الطرقات يف العاصمة 

املنامة.  
يذكر أّن وزير خارجّية االحتالل اإلرسائييل 
قد وصل إىل املنامة، يف زيارة رسمّية الفتتاح 
ســفارة االحتالل، حيث لقــي ترحيباً من آل 
خليفــة ويف مقّدمتهم حمد بن عي وابنه 
سلامن، يف وقت يواصل فيه شعب البحرين 
التعبري عن رفضه هــذه الزيارة، وذلك امتداداً 
لرفضه كّل أشكال التطبيع مع االحتالل، حيث 
ال يزال الحراك الشعبّي يعّم غالبّية املناطق من 
تظاهرات ووقفــات ودوس للعلم اإلرسائييل، 
إضافــة إىل حمــالت التغريد عــىل مواقع 

التواصل االجتامعّي رفضاً لهذا التطبيع.

غوتيريــــــش يرح بإطــــــالق اإلمارات
املناخي الحيــــــاد  لتحقيــــــ  مبــــــادرة 

رحب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش، امس، 
بإعالن دولة اإلمــارات عن هدفها لتحقيــق الحياد املناخي 

بحلول عام 2050.
وقال غوترييش، يف تغريدة عىل حســابه الرســمي يف 
تويرت: »أرحب بإعالن دولة اإلمارات العربية املتحدة ســعيها 

لتحقيق الحياد املناخي بحلول عام 2050«.
وأضاف: »أتطلــع إىل تقديم دولة اإلمارات العربية املتحدة 
خطة العمل املناخية الجديدة مبــا يتام مع هذه الرؤية 
الطموحة وأشــجع دول الخليج األخرى عىل اتباع هذا املثال 

قبل كوب 26«.
وكانت دولة اإلمارات أعلنت، الخميس، عن هدفها لتحقيق 

الحياد املناخي بحلول عام 2050.
وقــال نائب رئيس دولة اإلمارات، رئيــس مجلس الوزراء، 
، الشــيخ محمد بن راشــد، يف تغريدة عىل موقع  حاكم د
وذجنا التنموي ســرياعي هــذا الهدف وجميع  »تويرت«: »

املؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه«.
وأشار إىل أن دولة اإلمارات ستستثمر أكر من 600 مليار 
درهم يف الطاقة النظيفة واملتجددة حتى 2050، وســتقوم 

بدورها العاملي يف مكافحة التغري املناخي.

انتهى الحالي  البرملان   : التونسي  غل«  ال »اتحاد 
املساعد  العام  األمني  قال 
التون  الشــغل  التحــاد 
ســامي الطاهري، امس، إن 
لكن  »انتهى  الحايل  الربملان 
املؤسسة  استعادة  من  بد  ال 
يف انتخابــات قادمــة يف 

آجال معقولة«.
»أعتقد  وذكر الطاهــري: 
يف البناء ال يف التأســيس.. 
ليســت  اإلنقاذ  ومرحلــة 
أن  مضيفــا  تأسيســا«، 

»الربملان الحايل انتهى«.
وتابع: »لكن ال بد من اســتعادة املؤسسة 
يف انتخابات قادمــة يف آجــال معقولــة 
مســتقلة  وهياكل  جديدة  قانونية  برشوط 
الكناترية  فعــال تقطــع الطريــق عــىل 
والفاسدين ولوبيات املال واألعامل واملصالح 

واملتلحفني بالدين«.
وأوضح الطاهري أن »مســألة الدســتور 
والتدبر ولكنها ليست عاجلة  للتفكري  مهمة 

وال ميكن أن متر بالجرب واالستثناء«.

وأردف قائــال: »مازالــت الدميقراطيــة 

املرحلــة  هــذه  يف  صالحــة  التمثيليــة 

يف تونس وحتى إشعار آخر«.

وختــم حديثه بالقــول: »اإلنقــاذ اليوم 

باألســاس اجتامعي اقتصادي بعد الخطوة 

بة بداية تفكيك قدمية  السياســية، يف 

العرشية األخرية والعرشيات السابقة«.

ــار غــزة ــمـ ــع إعـــــادة إعـ ــســري ــى ت ــاق مــصــري  فــلــســطــيــنــي عــل ــفـ اتـ
اللجنــة  رئيــس  قــال 
الحكومية إلعامر غزة، ناجي 
الحكومي  الوفد  إن  رسحان، 
املتواجــد يف القاهرة، اتفق 
عىل  املرصين  املسؤولني  مع 
املهمة  القضايا  مــن  جملة 
إعادة  والخاصــة بعمليــة 

اإلعامر وترسيعها.
وأوضح أن من أبرز األمور 
عليها:  االتفــاق  تــم  التي 
النشــاء  بالتحضري  البــدء 
األوىل  الســكنية  املدينــة 
يف  املرصية  املنحــة  ضمن 
املنطقة األمريكية غرب حي 
الهيا،  بيــت  يف  العطاطرة 
املخططات  انتهاء  بعد  وذلك 
والتصاميــم الالزمــة لها، 
باإلضافــة اىل إعادة اعامر 

شارع الرشــيد الذي بدأ العمل فيه منذ أسبوعني 
التحضري النشــاء جرس  البدء يف  تقريباً، وكذلك 

فوق مفرتق الشجاعية.
وقال رسحان إن الوفد الحكومي عقد سلســلة 
لقاءات مع املسؤولني املرصيني تم االتفاق خاللها 

كات املقاوالت املحلية،  عىل تشغيل أكرب قدر من 

وإدخال كافة املواد الالزمة لالعامر من معرب رفح 

الربي، وذلك لضامن تشــغيل املصانع املحلية من 

الباطون واالســفلت وخالفه و تقديم تسهيالت 

لتنقل املقاولني ورجال األعامل عرب معرب رفح.

طــرح  وتوقع أن »يتــم 
مناقصات العطاءات لتطوير 
غضون  يف  الرشــيد  شارع 
الشــهر الجاري عىل أن يتم 
االنتهــاء من إعــادة اعامر 
ستة  من  اقل  يف  الشــارع 
شهور«، مشــريا إىل وجود 
التنفيذ  آليــات  حول  تفاهم 
وطرح العطاءات مبا يضمن 
تنفيذ كافة األعامل بالجودة 
املطلوبــة ووفق املواصفات 
جاهزة  باتت  والتي  املعتمدة 
املرصية  اللجنة  من خــالل 
األشــغال  ووزارة  لإلعامر 

العامة واإلسكان.
أمــا فيام يتعلــق بإعادة 
الســكنية  األبراج  اعــامر 
أوضــح رسحــان أن الوفد 
الحكومــي طالب املســؤولني املرصيــن بأن يتم 
البدء بعمليــة إعامر هذه األبراج أو عىل األقل التي 
ســاهمت الطواقم املرصية بإزالة ركامها، مشريا 
إىل أن »األخــوة املرصيني وعــدوا بوضعه ضمن 

األولويات«.

نــــــــــــــائــــــــــــــ »لـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــودي« 
يـــــهـــــاجـــــم نـــــــوابـــــــا »إســـــالمـــــيـــــيـــــن«

هاجم ياريف ليفني، عضو الكنيســت اإلرسائييل عن حزب 
»الليكود«، نوابا من القامئة العربية املوحدة )الحركة اإلسالمية( 
لتصويتهم ضد اقرتاح قانون قدمه إللزام تعليم اللغة العربية يف 

املدارس.
وتحد ليفني، رئيس الكنيست الســابق وأحد الشخصيات 
البارزة يف »الليكود«، باللغة العربية من منرب الكنيست قائال: 
»ليســت هناك حركة إســالمية يف العامل تصوت ضد اللغة 
العربية.. ضد لغة القرآن الكريم، الكريس أهم من اللغة العربية، 
أنتم حركة إسالمية ؟ الكريس أهم من اللغة أنتم حركة إسالمية 
أم حركة كرسية«. وتابع: »كل املسلمني يف الدولة الزم يعرفوا، 

الحركة اإلسالمية ضد اللغة العربية، عيب عليكم«.
واستدرك مخاطبا النائبة ابتسام مراعنة: »النائبة مراعنة ملاذا 
«، وأضاف مخاطبا  صويت ضد اللغة العربية ضد الرتا العر

أعضاء الكنيست: »انظروا كيف يخجلون انظروا«.
من ناحيته، رد النائب وليد طه عىل هجوم ليفني بقوله: »كنتم 
12 سنة يف الحكم ملاذا مل تصوتوا عىل هذا القانون«، فيام قالت 

مراعنة: » ال أحد يخجل .. من قال إننا نخجل«.
جاءت هذه املشادة الكالمية بعدما أسقطت »العربية املوحدة« 
التي يرتأسها منصور عباس، مرشوع القانون، مربرة موقفها 
بالقول، إنهــا اتفقت مع االئتالف الحكومي حول إقرار قانونني 

برشاكة مع نواب آخرين من االئتالف.
وأوضحت القامئة يف بيان صحفــي أن »االتفاق كان حول 
منح مخصصات بطالة للمستقلني، للنائب مازن غنايم، واقرتاح 
قانون آخر ينــص عىل إلزام تعليم اللغــة العربية يف املدارس 

الثانوية اليهودية، للنائب إميان خطيب ياسني«.
وأضاف البيان: »لهذا السبب، وألن القامئة ملتزمة بالقرارات 
االئتالفية بإســقاط اقرتاحات قوانــني املعارضة، فقد صوتت 
القامئة ضد اقــرتاح القانون الذي تقدم به النائب يريف ليفني، 
والذي يشــبه اقرتاح قانون النائبة إميان خطيب ياسني، وضد 
اقرتاح القانون الذي تقدم به النائب ســامي أبو شحادة، والذي 

يشبه اقرتاح قانون النائب مازن غنايم«.
وكانت »املوحدة« صوتت األربعاء إىل جانب االئتالف الحكومي 
املشاركة فيه، ضد قانون تعويضات البطالة للمستقلني، والذي 
اقرتحه النائب عن التجمع الوطنــي الدميقراطي يف القامئة 

املشرتكة، سامي أبو شحادة وأسقطته بفارق صوت واحد.

ــة ــومـ ــكـ ــحـ الـ فـــــي  الـــــتـــــراشـــــ اإلعــــــالمــــــي  تـــــواصـــــل   : الـــــــســـــــودان 
والتغيري«  »الحرية  قوى  أعلنت 
رفضها أي »وساطة لحل الخالفات 
مع املكــون العســكري«، مؤكدة 
»إلتزامهــا بالوثيقة الدســتورية 

والرشاكة«.
ونفــى النائــب األول لرئيــس 
مجلس الســيادة محمــد حمدان 
حميديت اشرتاط العسكريني إبعاد 
بعض األسامء من مجلس السيادة 
للجلوس مع املدنيني، مؤكداً أنه »مل 
تتم مناقشة تسليم رئاسة املجلس 
أن  باعتبار  املدنيني  إىل  الســيادي 

األمر سابق ألوانه«.
القيادي  املركــزي  املجلس  وأكد 
يف  والتغيري«  »الحريــة  لقــوى 
عزمه  الخميس،  أمس  الســودان، 

عىل العمل بكل طاقته لتشكيل املجلس الترشيعي 
بأوسع متثيل ممكن لقوى الثورة يف البالد.

وأفــادت وكالة األنباء الســودانية الرســمية 
»ســونا«، بأن رئيس الوزراء الســوداين عبد الله 
حمدوك بحث مع املجلس املركزي القيادي للحرية 
والتغيري، القضايا املتعلقة بتحديات االنتقال املدين 

ق السودان. الدميقراطي، وقضية 
وأشــارت الوكالة إىل أن »املجلــس أكد التزامه 
بالرشاكة وفقــاً للوثيقة الدســتورية، كام جدد 

رغبته يف توســيع قاعدة الحرية والتغيري بضم 
كل قوى الثورة صاحبة املصلحة يف التحّول املدين 

الدميقراطي«.
وتابعت: أن »املجلس رّحب بالجهود التي يبذلها 
حمدوك يف هذا االتجاه، مبا يف ذلك اتصاالته مع 
العدل واملساواة وحركة تحرير السودان«، مضيفًة 
أن »املجلس أكــد عزمه عىل العمــل بكل طاقته 
لتشــكيل املجلس الترشيعي بأوسع متثيل ممكن 

لقوى الثورة«.
ورة التعامل  وبحســب الوكالة، أكد »اللقاء 

السودان،  ق  قضية  مع  بجدية 
لحلها«،  معالجات جــادة  وتقديم 
ختام  يف  املجلس  تأكيــد  مضيفاً 
لرئيس  دعمه  مواصلــة  االجتامع 
الوطنية  )األزمة  وملبادرته  الوزراء 
وقضايــا االنتقــال - الطريق إىل 
التخاذ  بجانبه  ووقوفــه  األمام( 
القرارات التي من شــأنها الوصول 

باالنتقال إىل بر األمان«.
املهنيــني  »تجمــع  وكان 
الرشائح  إحدى  وهو  السودانيني«، 
الفاعلــة يف اإلطاحة الســلمية 
األسبوع  أعلن  الســابق،  بالنظام 
، أن »تجربة الرشاكة مع  املــا
فشلها  أثبتت  العســكري  املجلس 
مؤكداً  البالد«،  يف  للحكم  كصيغة 
أن »حاميــة عمليــة االنتقــال إىل الدميقراطية 

تستلزم عدم العودة إىل الرشاكة مع املجلس«.
ويف ســياق متصل، أعرب رئيس البنك الدويل، 
ديفيــد مالباس، عن اســتعداد البنك الدويل لدعم 
جهود الســودان الراميــة إىل مكافحــة الفقر 
وتفعيل النمو االقتصادي وتحسني ظروف معيشة 
املواطنــني، ودعم جهــود الســودان الرامية إىل 
مكافحة الفقر وتفعيل النمو االقتصادي وتحسني 

ظروف معيشة املواطنني.

ــبـــي ــعـ ـ ــ ـــد الـ عـــمـــلـــيـــة امــــنــــيــــة لـــلـــحـــ
ــاً مــــــع انــــــطــــــالق االنــــتــــخــــابــــات  ــ ــ ــن ــ ــ ــزام ــ ــ ت

أطلق الحشد الشعبي العراقي امس عمليًة 
أمنية استباقية لتعّقب الخاليا اإلرهابية يف 

محافظة صالح الدين.
وذكر إعالم الحشــد يف بيان له أّن »قّوة 
من اللواء السادس يف الحشد وبالتعاون مع 
عت بالبحث عن مطلوبني  القوات األمنية 
وتعّقب الخاليا الداعمة لإلرهاب يف مناطق 
الفرس ووادي  الرثار بني منطقة عني  ق 

الحىص.
وأضاف أّن »العملية انطلقت لتأمني الطرق 
ء  املخا وتدمــري  داعش  تهديــدات  ومنع 
وتوفري بيئة آمنــة خالل االنتخابات وتأمني 
مراكــز االقرتاع من اســتهدافات داعش يف 

صالح الدين«.
أعلنت خلية اإلعالم  ويف ســياق متصل، 
األمني، اليوم الخميس، »القبض عىل داع 

قي نينوى«. داخل وكر يف قضاء مخمور 
كام قالت الخلية يف بيــان لها، إنّه »بناًء 
عىل معلومات استخبارية لشعبة استخبارات 
االســتخبارات  مديريــة  يف   14 الفرقــة 
العسكرية، متكنت قّوة من شعبة استخبارات 

الفرقة 14 واللواء الخمســني والفوج الثاين 
واســتخبارات ومكافحة مخمور، من ضبط 
وكــر لعصابات داعــش اإلرهابية يف قرية 
ســريمة منطقة القــراج قضــاء مخمور 

محافظة نينوى«.
يُشــار إىل أّن أفراد قوات األمن والنازحون 
يف  اليوم،  بأصواتهــم،  يدلون  والســجناء 
االنتخابات الترشيعيــة العراقية قبل يومني 

من االقرتاع العام يف البالد.
وأعلنــت املفوضيــة العليــا املســتقلة 
لالنتخابات، عن مشــاركة أكر من 435 ألف 
ناخــب بالتصويت الخاص حتــى منتصف 
أّن نســبة املشــاركة  النهار، مشــريًة إىل 
بالتصويت الخاص يف البرصة حتى 12 ظهراً 

بلغت 41%.
يُذكر أّن مستشــار رئيس الوزراء العراقي 
لشــؤون االنتخابات، حسني الهنداوي، أعلن 
اليوم ممتــاز جداً«،  أن »الزخــم االنتخا 
مشرياً إىل »وجود إجراءات حامية للمراقبني 
املتحدة ودول  األمم  بالتنســيق مع  الدوليني 

املراقبني«.

ــادي  ــ ـ قـــــــوات  : عـــرضـــنـــا عـــلـــى  صـــنـــعـــا 
ــأرب ــ ــي م ــ ــديـــة ف ــبـ ــن الـــعـ ــ ــاً م ــ ــن ــ م ــاً  ــ ــروجـ ــ خـ

الخارجية  وزير  نائب  أكد 
حسني  صنعاء،  حكومة  يف 
العزي، وجود ممرات ومنافذ 
آمنة ألبنــاء مديرية العبدية 

جنو محافظة مأرب.
تغريدة  يف  العزي  وكشف 
عــىل »تويرت«، عــن عرض 
قوات حكومــة صنعاء عىل 
التابعــني لقوات  املقاتلــني 
هادي والتحالف الســعودي 
العبديــة  يف  املوجوديــن 
الخروج  أو  واإلخاء  »السالم 
من، مع التحف فقط عىل  ا

للقاعدة  بانتامئها  املعروفة  الخطرة  العنا 
حرصاً عىل إعــادة تأهيلهم وحامية املجتمع 
هم«، مشــرياً إىل أن« كل هذا التبا  من 
اإلنســاين هو فقط من أجل هــذه العنا 

الرشيرة«.
ومنذ أسبوعني، متكنت قوات حكومة صنعاء 
من فرض حصارها عىل قوات هادي وتنظيم 
القاعدة وحزب اإلصــالح يف مديرية العبدية 
بعد السيطرة عىل مديرية حريب بيحان جنو 

ق اليمن. ق محافظة مأرب شامل 
طائرات  شنت  املاضية  الســاعات  وخالل 
التحالف الســعودي 43 غارة عىل محافظات 
مأرب والجوف وصعدة اســتهدفت معظمها 

محافظة مأرب.
السعودي   التحالف  مقاتالت  واســتهدفت 
واح وبغارتني  بـ26 غارة جويــة مديرية 
مديرية مدغــل الجدعان غر مأرب، وبـ10 
غارات مديرية الجوبة جنو املحافظة عىل 
وقع مواجهات كر وفــر متواصلة بني قوات 
حكومــة صنعاء من جهة، وقــوات الرئيس 
هادي املســنودة بطائرات التحالف السعودي 
واح جنوب  يف جبهات مديريتي الجوبة و
وغرب املحافظة الغنية بالنفط والغاز شاميل 

ق اليمن.
بالتزامن، مع اســتهداف طائرات التحالف 
الســعودي مديرية الحزم عاصمة محافظة 
الجوف املجاورة بغارتني جويتني، استشــهد 
مدنيني اثنني بغارة جوية للتحالف السعودي 
اســتهدفت منــزالً يف مديريــة الصفــراء 
طائرات  قصفــت  فيام  صعــدة،  مبحافظة 
مديريتي  بغارتني جويتني  السعودي  التحالف 
وغرب  ق  الحدوديتــني  والظاهــر  كتاف 

محافظة صعدة ذاتها شاميل اليمن. 
إىل ذلــك، أعلــن التحالف الســعودي عن 
وطائرتني  باليستي  صاروخ  وتدمري  اعرتاض 
مســريتني أطلقت باتجاه خميس مشيط يف 

عسري جنوب غرب السعودية. 
الُحديدة، رصــدت قوات  ويف محافظــة 
صنعــاء 268 خرقاً جديداً لقــوات التحالف 
السعودي يف جبهات الُحديدة خالل الساعات 
الـ24 املاضية، بينها قصف مناطق ســيطرة 
الجيش واللجان يف الُحديدة بـ266 صاروخاً 

وقذيفة مدفعية.
فيام متكــن الجيش واللجــان من إحباط 
محاولتي تسلل لقوات التحالف السعودي يف 
مديرية حيس جنوب الُحديدة الساحلية عىل 

البحر األحمر غرب اليمن.

ــــــروع  ـــــف عـــــــــن مــــــ رئــــــيــــــســــــي يـــــكـــــ
ــة بـــوشـــهـــر الـــنـــوويـــة  ــطـ ــحـ طــــمــــوح مـــــن مـ

، امس  قال الرئيس اإليراين، ابراهيم رئي
إن »االســتفادة من الطاقة النووية السلمية 

سياستنا القطعية وال نرتاجع عنها«.
وأضاف رئي خالل تفقده محطة بوشهر 
النووية أثناء زيارته ملحافظة بوشــهر اليوم 
التفقدية  الحكومــة  جوالت  ضمن  الجمعة 
ملحافظات البالد أن »حجم إنتاج الكهرباء يف 

هذه املحطة سوف يبلغ ثالثة أضعاف الحجم 
الحايل و نظام تحلية املياه يف املنشأة النووية 
ب مدينة  أيضا سوف يؤمن جزءا من مياه 
، خالل الزيارة التي  بوشــهر«.واطلع رئي
تســتغرق يوما واحدا عىل مشــاريع تطوير 
جديدين  مفاعلني  تشــييد  وعمليات  املحطة 

فيها.
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وفيـــــــــــات

يوماً  أربعــني  ملناســبة مرور 
سوف عليه املرحوم لل

جوزف عارف يزبك

يقام قداس وجناز لراحة نفسه 
الساعة الحادية عرشة من قبل ظهر 
يــوم االحد 10 ترشين االول 2021 
يف كنيســة مار يوسفـ  الحكمة 

فية(. )األ
االهل  الفقيد يدعــون  عائلــة 

واالصدقاء ملشاركتهم الصالة.

يوماً  أربعــني  ملناســبة مرور 
الراقدة عىل رجاء القيامة

ماري جوزاف

سعاده الحسيني
ارملــة الكاتب العدل يف بريوت 

سابقاً
املرحوم االســتاذ شكري ادوار 

الحسيني
يقام قداس وجناز لراحة نفسها 
الساعة الحادية عرشة من قبل ظهر 
يــوم االحد 10 ترشين االول 2021 
فية يف كنيسة سيدة العطايا، اال

العائلــة تدعو مــن يرغب من 
االهــل واالصدقــاء مشــاركتهم 
الصالة لراحة نفســها مع االلتزام 

باالجراءات املّتبعة.

ــات  ــحـ ــيـ ــوضـ ــتـ ــن بـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــ واشـ ــ ــال ــ ــط ــ بـــكـــيـــن ت
ـــــــأن حــــــــــــــاد غـــــــــواصـــــــــة نــــــوويــــــة بـــــــ

رغــــــــــــــم تـــــــــوتـــــــــر الـــــــعـــــــالقـــــــات
انقـــــرة تطلـــــ مـــــن أميـــــركا »صفقـــــة عســـــكرية«

يُدّربــــــــون أميركيــــــــون  عســــــــكريون 
التايوانــــــــــــي الجيــــــــــــش  ســــــــــــّراً 

يدرب عسكريون أمريكيون رساً »منذ عام عىل األقّل« جيش 
تايوان لـ«تعزيز دفاعات الجزيرة ضّد الصني«، كام ذكر مسؤول 
أمــري مؤكّــداً معلومات نرشتها صحيفة »وول ســرتيت 
جورنــال«، أن »هناك مجموعتني: عســكريون من الوحدات 

الخاصة وآخرون من الوحدات التقليدية«.
كام نقلت الصحيفة النيويوركية عن مصادر رسمية أمريكية 
مل تســّمها أّن حوايل عرشين عسكرياً من الوحدات الخاصة 
األمريكية، ورسيّة من سالح مشاة البحرية )املارينز( يدّربون 

وحدات صغرية من الجيش والبحرية التايوانيني.
ورّداً عىل سؤال، مل تنف وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( 

املعلومات التي نرشتها الصحيفة النيويوركية.
وأفاد املتحد باســم البنتاغون جون سوبيل »ليس لدي أي 
تعليــق عىل عمليات أو عمليــات نرش أو تدريب محّددة، لكّني 
أوّد أن أؤكّد أّن دعمنا لتايوان وعالقتنا الدفاعية يتامشيان مع 

التهديد الحايل الذي تشكله جمهورية الصني الشعبية«.
وأضاف »ندعو بكني إىل احرتام التزاماتها بالحل الســلمي 

للخالفات بني الصني وتايوان«.
من جهته، قال رئيس الوزراء التايواين سو تشينغ شانغ إن 
»أي قضية عادلة تجذب دعامً كبريا«. وأضاف »نبذل كل الجهود 
املمكنة للدفاع عن ســيادتنا الوطنية وشعبنا ولحف السالم 
يف املنطقة«، مؤكداً »لنفعل كل ما بوســعنا ونقدر العمل مع 

دول تشاطرنا قيمنا«.

نا  ــــــــون باســــــــت ــــــــن : ُمهتم الكرملي
العالقــــــــات مــــــــع االتحــــــــاد األوروبــــــــي

أعلــن الكرملني أنه مهتم باســتئناف العالقات الوثيقة مع 
، ومبناقشــة »الكثري من املواضيع للمناقشة  االتحاد األورو

املتبادلة«.
وقال املتحد باســم الرئيس الرويس دميرتي بيســكوف 
إن »املبدأ الرويس للعالقات مع بروكســل بسيط للغاية: نحن 

مهتمون بإذابة الجليد الذي يجمد هذه العالقات«. 
وأضاف أن روسيا »مل تكن الباد يف تقليص العمل ومهتمة 
بإذابة الجليد«وتابع بيســكوف: »نجد أحياناً صعوبة يف إدراك 
الصيغ املزدوجة، حيث يتحد االتحاد األورو يف الوقت نفسه 
عن ردع روسيا وإقامة حوار معها«، مؤكداً أنه »ليس لدى روسيا 
هذه االزدواجية«.وذكر الوزير الرويس أن االتصاالت بني موسكو 
واالتحاد »تقلصت إىل أد حد نتيجة سياسة بروكسل الهادفة 
إىل ردع روســيا«.وأضاف: »من جهتنا أعربنا عن اســتعدادنا 
لتطوير حوار براغاميت مع االتحاد األورو ومع الدول األعضاء 
فيه، يف أجواء من املســاواة واالحرتام املتبادل حرصياً، والبحث 

عن تفاهامت يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك«.
وتدهورت العالقات بني روسيا والدول الغربية، مبا فيها دول 
، عىل خلفية النزاع يف منطقة دونباس )جنوب  االتحاد األورو
ق أوكرانيا( والوضع حول شــبه جزيرة القرم بعد انضاممها 
إىل روســيا بناء عىل نتائج استفتاء شعبي نظم هناك يف آذار 
عــام 2014.وفرضت الدول الغربية عقوبات ضد روســيا بعد 
اتهامها بالتدخل يف الشــؤون األوكرانية، فيام اتخذت روسيا 
خطوات جوابية. وأعلنت موســكو مراراً أنها ليســت طرفا يف 
النزاع األوكراين الداخــيل، إضافة إىل رفضها اتهامات غربية 

أخرى موجهة إليها.
ويف وقت ســابق امس، أعلن الفروف، أن روســيا مستعدة 
ورة  ملســاعدة أوروبا عىل تجاوز أزمة الطاقة«، مشرياً إىل »

اتخاذ االتحاد األورو خطوات من جانبه«.

ترامــــــــ ضغــــــــ علــــــــى وزارة 
ـــات ـــ ــ ـــ االنتخاب ـــ ــ ـــ نتائ ـــ ــ ـــدل لقل ـــ العــ

أصدرت اللجنة القضائية يف مجلس الشــيوخ، تقريراً حول 
محاولة الرئيس األمري السابق دونالد ترامب ومحام كبري يف 

وزارة العدل، إلغاء نتائج االنتخابات الرئاسية لعام 2020.
وأثار ترامب بشــكل مبــا مــع وزارة العــدل ادعاءات 
بشــأن تزوير االنتخابات، وتساءل عن سبب عدم قيام الوزارة 
ببذل املزيد من الجهد ملعالجتها يف تســع مكاملات واجتامعات 
عىل األقل، كام يذكر التقرير.ويشــري التقرير الذي يستند عىل 
مقابالت مع مســؤولني ســابقني يف وزارة العدل، إىل أن كبري 
موظفي البيت األبيض السابق مارك ميدوز، ضغط عىل محامي 

وزارة العدل للتحقيق يف مزاعم تزوير االنتخابات.
وكشف التقرير أن مسؤولني يف الوزارة هددوا باالستقالة يف 
حال أقدم ترامب عىل تعيني جيفري كالرك، محامي وزارة العدل 
الذي أيد ادعاءات تزوير االنتخابات، مبنصب وزير عدل باإلنابة.
ووصفت اللجنة التي يقودها الدميقراطيون يف تقريرها، بأن 

سلوك ترامب كان إساءة استخدام للسلطة الرئاسية.
وميثل التقرير املكون من نحو 400 صفحة أكرب تحقيق عام 
ن حول حملة الضغط التي قام بها ترامب يف  وشــامل حتى ا

أعقاب انتخابات 2020 واالدعاءات التي ساقها بأنه مزورة.
ومبجرد صدوره، أصدر نواب جمهوريون يف اللجنة تقريرهم 
الخاص، وذكروا فيه أن الرئيس الســابق ترامب »استمع إىل كبار 
مستشاريه يف وزارة العدل والبيت األبيض يف كل خطوة... وأنه مل 
يستخدم وزارة العدل كسالح ألغراضه الشخصية أو لدعم حملته.«

تــــــفــــــجــــــيــــــر مــــــســــــجــــــد فـــــــــــي قــــــــنــــــــدوز

واشــنطن  بكــني  طالبــت 
بتوضيحــات بعد الكشــف عن 
تعرض غواصــة نووية أمريكية 
لحاد يف بحر جنوب الصني، كام 
دعتها إىل وقف مبيعات األسلحة 
لتايوان.فقد قال املتحد باســم 
الخارجية الصينية جاو يل جيان 
امــس إن عىل الواليــات املتحدة 
أن توضــح بالتفصيــل ظروف 
حاد غواصتها النووية، وسبب 

وجودها يف بحر جنوب الصني.
وعرب جاو عن قلق بالده الشديد 

إزاء الحــاد الذي وقع الســبت املا يف 
منطقة تشــهد توترات يف ظل النزاعات عىل 

السيادة بني دول عدة يف بحر جنوب الصني.
وكانت البحرية األمريكية كشــفت عن أن 
 USS »الغواصة النووية »يو إس إس كُنيتيكت
Connecticut اصطدمت بجسم أثناء إبحارها 
يف املياه الدولية يف منطقة املحيطني الهندي 

والهادي يف الثاين من الشهر الجاري.
وأضافت -يف بيان- أن الحاد مل يسفر عن 
إصابات تهدد الحياة، ومل يؤثر عىل نظام الدفع 
النووي للغواصــة التي تعمل بكامل طاقتها، 
ر الذي  مشريا إىل أن التحقيق جار لتقييم ال

لحق بباقي أجزاء الغواصة.
ونقلت وكالة رويرتز عن مسؤولني أمريكيني 

أن الحاد وقع يف املياه الدولية يف بحر جنوب 
الصني، وأن أقل من 15 شخصا أصيبوا بجروح 
طفيفــة مثل الرضوض، وُوصفت حالة اثنني 
الجرحى باملتوسطة. وأوضح املسؤولون  من 
ن طبيعة الجســم الذي  أنه مل يتضح حتى ا

اصطدمت به الغواصة.
ونقلت مواقع إخبارية أمريكية عن متحد 
باســم األسطول األمري باملحيط الهادي أن 
الغواصة النووية كانت يف املياه الدولية ببحر 

. جنوب الصني عندما وقع الحاد
 (CNN( »كام ذكــرت شــبكة »يس إن إن
األمريكية أن هذا الحاد يأيت وســط تصاعد 
للتوتــر بني واشــنطن وبكني بســبب تواتر 
عمليات االخرتاق التي تنفذها طائرات حربية 

صينية ملنطقة الدفاع الجوي لتايوان.

ذكــرت مصادر مطلعة أن تركيا قدمت طلبا 
إىل الواليــات املتحدة لرشاء 40 طائرة مقاتلة 
كة لوكهيد مارتن،  إف-16، التي تنتجهــا 
فضــال عن معدات لتطويــر مقاتالت أخرى 
لديها، بينام تســعى تركيــا العضو يف حلف 
شــامل األطل لتحديث قواتها الجوية بعد 

اء طائرات إف-35. فشل 
وال تــزال الصفقــة، التي تقــدر قيمتها 
مبليارات الــدوالرات، بانتظار موافقة وزارة 
وكذلك الكونغرس الذي  األمريكية  الخارجية 

بوسعه تعطيلها.
وقــال متحــد باســم وزارة الخارجية 
األمريكية: »سياســة الوزارة هي عدم تأكيد 
أو التعليق عىل مبيعات دفاعية مقرتحة قبل 

إخطار الكونجرس بها رسميا«، وفقا لوكالة 
»رويرتز«.

اء أكر من  كانــت أنقرة قــد طلبــت 
100 طائــرة إف-35، والتي تصنعها لوكهيد 
مارتن أيضا، لكــن تم إبعاد تركيا من برنامج 
صناعة الطائرة يف عام 2019 بعدما اشــرتت 
أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي، 
التي تقول واشنطن إنها تشكل تهديدا للطائرة 
إف-35 التي تتمتع بقدرات التخفي عن الرادار.

اء الطائرات صعوبة يف  وسيواجه طلب 
 ، الحصــول عىل موافقة الكونغرس األمري
حيث تزايدت مشــاعر الغضب تجاه تركيا يف 
السنوات القليلة املاضية بسبب صفقة إس-

400 وسجل أنقرة يف حقوق اإلنسان.

قــال مصدر أمني ان العدد 
اإلجــاميل لضحايا التفجري 
داخل املسجد يف والية قندوز 
شاميل أفغانستان ارتفع إىل 
أكر من 167 شخصا، بينهم 
60 قتيــال، يف حني أصيب 

107 بجروح متنوعة.
أكدت  املصــادر  وكانــت 
يف وقت ســابق وقوع عدد 
كبري من القتــىل والجرحى 
يف التفجــري باملنطقة التي 
تقطنهــا أغلبية من طائفة 

الهزارة الشيعية.
وقــال وكيل وزارة اإلعالم 

األفغانيــة ذبيح الله مجاهد إن وحدة خاصة 
يف القــوات الحكوميــة وصلت إىل املنطقة 

. وبدأت تحقيقاتها بشأن الحاد
وقالت معلومات صحفية  إنه مل تتحدد بعد 
طبيعة التفجري، هــل هو هجوم انتحاري أم 

تفجري بعبوة ناسفة.
وأشارت إىل أنها املرة األوىل التي تُستهدف 
فيهــا هذه الطائفة بهجوم منذ االنســحاب 
، وهي املرة الثانية  األمري يف آب املــا
التي يُســتهدف فيها مسجد بعملية تفجري، 
بعد حادثــة التفجري التي جرت األحد املا 
عند أحد مداخل مسجد بالعاصمة كابل، وأدت 
ملقتل وإصابة العرشات بينهم قادة من طالبان 
كانــوا يقدمون واجب العزاء ألحد قادتهم يف 

وفاة والدته.
وشــهدت أفغانســتان مؤخــرا عددا من 
الهجــامت والتفجريات التــي تبّنى معظمها 
تنظيــم الدولة، من بينهــا هجوم عىل قاعة 
للحفالت يف مدينة أقجه )يف والية جوزجان 
شاميل البالد(، بتفجري أدى إىل مقتل عروس 

وجرح 5 آخرين.

ومطلــع الشــهر الحايل، أعلنــت حركة 
طالبــان أنهــا دهمت مخبأ لتنظيــم الدولة 
ه، وذلك بعد  وقتلــت واعتقلت عددا من عنا
يوم واحد من إعالن املتحد باســم حكومة 
ترصيف األعامل يف أفغانستان أنه تم تكليف 
القوات الخاصة التابعة لطالبان مبهمة تعقب 

مقاتيل تنظيم الدولة.
ويف الشأن األفغاين أيضا، عقد املمثل الدائم 
للحكومة املؤقتة لــدى األمم املتحدة محمد 
شــاهني لقاء بالعاصمة القطرية مع سفراء 

غربيني وعرب.
وقال شــاهني -خالل لقائه ســفراء دول 
أجنبية وعربية، مــن بينها الواليات املتحدة 
بالدوحة- إنه قد ثبت أن عزل أفغانســتان يف 
املا كان سياســة فاشــلة مل تخدم أحدا. 
وأوضــح أنه ال أحد يريــد ذلك، ويجب أن تبدأ 
جميُع مشاريع إعادة اإلعامر غري املكتملة يف 

أفغانستان.
وأضاف أن بالده عىل استعداد للتعامل مع 
املجتمع الدويل عىل أسس املصالح املتبادلة، 
وحــل القضايا عــرب املحادثــات والتفاهم 

. والتفاعل اإليجا
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نظّــم اإلتحــاد اللبنــاين 
مســابقة  والصيد  للرمايــة 
بالرماية عــىل األطباق وهي 
املرحلــة الخامســة لبطولة 
لبنان يف الرماية عىل االطباق 
من الحفــرة األوملبية )تراب(  
TRAPللفئة »أ« والتي اجريت 
عىل حقل نادي البقاع للرماية 
نادي  رئيس  بحضور  والصيد 
فوزي  والصيد  للرماية  البقاع 
املسابقة  يف  شارك  النحاس. 

20 رامياً من الفئة )أ(.
مرحلة  نتائــج  وجــاءت 
التصفيــات عــىل 125 طبق 
للرمــاة الســتة األوائل عىل 

الشكل التايل:
-طنــوس الخــوري: 

125/113
125/111 -ربيع قشــعمي: 

-وائل أ رميا:125/111
-ناصيف سليامن: 125/109

ف علّوش:125/109 -أ
-ماريو قزحيا:125/106

وحســب النظام الجديــد املتبع يف 
يف  يتأهل  للرمايــة  الــدويل  االتحاد 
املؤلفــة من خمس جوالت  التصفيات 
الذين أحــرزوا أعىل  الرمــاة الســتة 
مجمــوع اهداف من اصــل 125 طبق 
ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية 
يرمي كل من الرمــاة طلقةواحدةعىل 

25 طبق. بعدها تجرى املرحلة النهائية 
والثالث،  والثــاين  األول  املركز  الحراز 
اذ تضــاف عىل النتيجــة املحققة يف 
املرحلة النصف نهائية نتيجة خمســة 
الرامي  لــألول ويتم اســتبعاد  أطباق 
الذي حصل عىل أقل عدد من االصابات 
وبعدهــا تجري الرماية عىل خمســة 
أطبــاق اضافية أخرى ويتم اســتبعاد 
أقل عدد من  الذي حصل عــىل  الرامي 
الثالثة  للمرة  ذلــك  ويحصل  االصابات 
والرابعة أيضــا« عندها يعرف من الذي 
فــاز باملرتبة الثالثة. وأخريا« تحســم 
النتيجة بــني األول والثاين بعد الرماية 

عىل عرشة أطباق يف آخر الجولة. 
لذا جاءت النتائج عىل الشكل التايل:

املركزالســادس الرامي وائل أ رميا 
اذ حصل عىل18 من أصل 25

علوش  ف  أ الرامي  الخامس  املركز 
اذ حصل عىل 23 من أصل 30

سليامن  ناصيف  الرامي  الرابع  املركز 
اذ حصل عىل 26 من أصل 35

-املركز الثالــث: الرامي ماريو قزحيا 
اذ حصل عىل 33 طبق من أصل 40

-املركز الثاين : الرامي ربيع قشعمي 
اذ حصل عــىل 42 إصابة من أصل 50 

طبق.
-املركز األول: الرامي طنوس الخوري 
اذ حصل عىل 43 طبق من أصل 50 يف 

الجولتني النصف نهائية والنهائية . 
ف عىل التحكيم ناجي الهاشم.  أ

ــخــامــســة ــلـــة ال ــوري بـــطـــل املـــرحـ ــ ــخ ــ ــو ال ــ ــّن ــة : طــ ــ ــاي ــ رم
أ ـــة  الـــفـــ »الـــــــتـــــــراب«   ـــ  ــ لـ لـــبـــنـــان  بـــطـــولـــة  ــن  ــ مـ

م يم ناج الها طهم امل عىل ال و وائل ي ة ا الرماة ال

أعلن ديدييه ديشامب مدرب 
ان  الخميس  أمــس  فرنســا 
فريقه أظهر أنــه ما زال قوة 
ال يســتهان بها بعد أن حقق 
فوزا رائعــا 3-2 عىل بلجيكا 
األوروبية  األمــم  دوري  يف 
أمام  الصادمة  هزميتــه  بعد 
سويرسا يف مثن نها يورو 

.2020
وكان املنتخــب الفرنــ 
بطــل العــامل، الــذي واجه 
صعوبات يف تعادلني متتاليني 
أمام البوســنة وأوكرانيا قبل 
فوزه عىل فنلندا يف تصفيات 
موقــف  يف  العــامل،  كأس 
صعــب بالدور قبــل النها 
أمام بلجيــكا املصنفة األوىل 
عامليا عندما تأخر 2-0 بنهاية 

الشوط األول.
لكن رد فعل املنتخب الفرنــ كان رائعا وتوج بهدف ثيو 
هرنانديز يف الدقيقة األخــرية ليحجز مكانا يف نها األحد 

القادم ضد إسبانيا.
وهز كريم بنزميا وكيليان مبا وثيو هرينانديز الشــباك 
عقب تقدم بلجيكا بهديف يانيك كاراسكو وروميلو لوكاكو يف 
الشوط األول. وأبلغ ديشامب مؤمترا صحافيا »خرجنا عىل يد 
سويرسا )يف بطولة أوروبا 2020( لكن املنتخب الفرن ما 
زال موجودا«. وأردف »أكدنا ما فعلناه ضد فنلندا وضد املنتخب 
البلجي الذي يعد أفضــل فريق يف أوروبا، وما زلنا من بني 

أفضل الفرق«.
وأضاف ديشامب أن املباراة كانت من بني األفضل يف عهده 

كمدرب لفرنسا، الذي بدأ يف 2012.
وم قائال »إنها واحدة من أفضل مباريات الفريق بسبب 

مجرياتها وبسبب قوة املنافس«.
وأردف »عىل الرغم مــن املوقف الصعب الذي واجهناه كان 

لدينا الفخر والشخصية القوية لتغيريه. إنها لحظة رائعة«.
وبدأ املنتخب الفرن املباراة جيدا لكنه تراجع يف آخر 20 
دقيقة بالشــوط األول، وأعطى الفرصة لبلجيكا النتزاع تقدم 
بدا مريحا، غري أنه أجهز عىل فريــق املدرب روبرتو مارتينيز 

يف الشوط الثاين.
وقال ديشــامب »كنا أقل من مستوانا يف الجزء األخري من 
الشــوط األول لكن مبجرد أن لعبنا بقوة أكرب تغريت األمور. 
شعر الالعبون باإلحباط يف الشوط األول لكن ذلك ألننا منحنا 

بلجيكا الفرصة لتسجيل هذين الهدفني«.
وأضاف »أظهر الالعبون فخرا وشخصية قوية«.

اىل ذلك، أكد ديشامب، أن فريقه يجب أن يحاول االستحواذ 
عىل الكرة.

وقال ديشــامب يف املؤمتر الصحفي »رأيت إسبانيا قوية، 
لقد أجربت إيطاليا عىل الدفاع عن نفســها، وســيطرت عىل 
الكــرة بالرغم من جهود اإليطاليني. إســبانيا دامئا ما تكون 

جيدة يف االستحواذ«.
وتابع »ســار لويس إنري عىل خطى ســلفه، وســمح 
إلســبانيا باللعب بشــكل جيد للغاية«. ونوه »نلعب من أجل 
حصد األلقــاب، أمتنى الفوز يف نها دوري األمم«. وأضاف 
»عليك أن تستحوذ عىل الكرة وتحاول الهيمنة. ال أعرف ما إذا 

كان هناك فريق ميكنه فعل ذلك يف الوقت الحايل«.
وشــدد »علينا أن نحاول االحتفا بالكرة. ستكون مباراة 
مختلفة مقارنة ببلجيكا، إســبانيا تعرف دامئًا كيف تهيمن 

عىل الكرة، وهذا يرهق املنافسني«.
، وقال إنه واثق من أن مهاجم  وأشاد ديشــامب بأداء مبا

باريس سان جريمان سيقدم مباراة رائعة أمام إسبانيا.
، ال أعتقد أن لديه أي شــكوك،  وأتم »كنت دامئا أؤيد مبا
أقدره كثــريا. يف أمم أوروبا مل يكن مؤثــًرا يف آخر 30 مرتا 

بسبب مشكالت بدنية. من الواضح أن فرنسا أفضل يف وجود 
كيليان. إنه يتفاهم بشكل جيد مع بنزميا وغريزمان، ومل تكن 

لدي شكوك بشأنه، كنت أعرف أنه سيلعب بشكل جيد«.

: سجلنا عودة خالدة { { مبا
من جهته، أبدى كيليان مبا مهاجم باريس سان جريمان 
سعادته باملساهمة يف فوز فرنسا عىل بلجيكا 3-2، والتأهل 

. اىل النها
ح مبا لوسائل اإلعالم عقب اللقاء »تأخرنا بهدفني،   و
وبدأنا اللقاء بشكل يسء، لكن مل نستسلم، وتحدثنا يف غرفة 
املالبس بني الشوطني بكل جدية، وعدنا برغبة قوية، ولعبنا 

بشكل أفضل، وسجلنا هدفا مبكرا«.
 وأضاف »يف النهاية، حققنا الفوز بسيناريو مجنون، إنه 

انتصار مينح الالعبني والجهاز الفني الثقة«.
 وواصل مهاجم  إس جي »تنتظرنــا املباراة النهائية، ال 
بد من الفوز بها، فبعد ما فعلناه أمام بلجيكا، ســيكون األمر 

محبطا إذا مل نتوج باللقب«.
وتابع »أعشــق مثل هذه املباريات )املجنونة(، إنها عامرة 
بالضغوط، وتحظى بنســب مشــاهدة عالية، ويريد الجميع 

املشاركة فيها«.
 واســتطرد »وصلت إىل 50 مباراة دولية برسعة، وأتطلع 

لخوض املزيد من املباريات، والفوز باأللقاب«.
وغرد مبا عرب تويرت »عودة ســتبقى خالدة يف األذهان، 
تأهلنــا للنها بعد عمل رائع من الفريق بأكمله، نراكم األحد 

املقبل، إىل األمام يا أزرق«.
 ويلتقي منتخبا فرنســا وإســبانيا يف نها دوري األمم 

األوروبية األحد املقبل.

{ مدرب بلجيكا: األمر قاس {
يف املقابل، وصف املدرب اإلسباين روبرتو مارتينيز، املدير 
، هزمية فريقه أمام فرنســا )3-2)  الفني للمنتخب البلجي
بعد التقــدم 2-0 يف نصف نها كأس األمم األوروبية بأنها 
ورة الفوز ببطولة. قاسية، معتربا أن العبيه يشعرون بثقل 

وقال مارتينيز يف مؤمتر صحايف: »هذا الجيل يشعر بثقل 
ورة الفوز ببطولة. كان يشــعر باملســؤولية يف التأهل 
، كنا نريد أن تنتهي املبــاراة بأرسع وقت ممكن، بعد  للنها

التقدم بهدفني يف الشوط األول«.
وأضاف: »علينا التعلم من هذا وأمامنا بطولة أخرى مهمة 

للغاية بعد عام. نريد التطور رغم هذه التجربة القاسية«.
وعا إيدين هازارد من آالم بدنية يف املباراة، وقال مارتينيز 
وري إجراء فحوصات طبية للوقوف عىل  إنه سيكون من ال

مدى إصابته.
وختم: »يجب فحص اإلصابة، رمبا تكون كدمة، ســنعرف 

يف الساعات املقبلة«.

ل إلى نهائــــــي دوري األمم بعد الفوز علــــــى بلجيكا والتأ
بــهــا ــان  ــهـ ــتـ ــسـ يـ ال  قــــــوة  زلــــنــــا  ــا  ــ مـ  : فـــرنـــســـا  مــــــــدرب 

ية رن رحة ال ال

عقد مجلــس أمناء نــادي الحكمة الريــا  بريوت 
اجتامعه األول بعد االنتخابات التي اجريت يف النادي بتاريخ 
27 حزيــران 2021 والتي تم فيها انتخاب هيئة إدارية جديدة 

. يرأسها االستاذ اييل يحشو
ترأس االجتامع رئيس مجلس األمناء دولة الرئيس غســان 
حاصباين يحضور نائب الرئيس السيد هاين صليبا واالعضاء 
الســادة روين عبد الحي وفيليب دو بسرتس ووسام مكحل 

وتغيب بعذر السيد ميشال الزغزغي.
تناول اإلجتامع أولويات النادي والعوامل املؤثرة عىل نجاحه 
يف هــذه الظروف الصعبة والتحديــات القامئة، إضافة إىل 

تفاصيل النظام الداخيل للنادي املتعلقة بدور مجلس األمناء.
وشدد األعضاء عىل التزامهم بتأمني الدعم املطلوب الستقرار 

ونجاح نادي الحكمة وإميانهم بــدوره الكبري واإليجا يف 
املجتمع اللبناين.

وأكدوا عىل هوية النادي الجامعــة لكل مكونات املجتمع 
اللبنــاين وعىل امتــداد األرا اللبنانية تحــت قيم الروح 
الرياضية واملثابرة والفكر النظيف والشــفافية وراية لبنان 
الواحد، وبربكات ســيادة املطران بولس عبد الســاتر راعي 
ابرشية بريوت املارونية، التي تربطها بنادي الحكمة روابط 

تاريخية.
كام تطلع املجتمعون إىل موسم ريا ناجح، ومستقبل 
زاهر للنادي مبؤازرة العبي فريقي كرة القدم وكرة الســلة، 
ومشــجعيه وأصدقائه املحبني للهيئة اإلدارية الحكيمة التي 

تدير شؤونه.

اجتمــــــاع أول ملجلــــــس أمنا نــــــادي الحكمة بعــــــد االنتخابات 

الجمعيــة  صادقــت 
العموميــة لالتحاد اللبناين 
للتزلــج عــىل الثلــج عىل 
واملــايل  االداري  البيانــني 
الجمعية  خــالل  باالجامع 
السنوية  العادية  العمومية 
التــي انعقــدت يف الصالة 
اللبناين  بالنــادي  الكربى  
للســيارات والســياحة يف 
الوطني  الكسليك.النشــيد 
افتتاحــاً فكلمــة ترحيبية 
فريدي  االتحــاد  رئيس  من 
النصاب  تأّمن  كريوزمعلنــاً 
القانوين بحضور 20 ناد من 
اصل 24 يحق لها التصويت.

كام ح ممثل عن مدرسة 
التزلج يف الجيش اللبناين.

ثم رّحب كريوز بالحضور  
مشــرياً اىل ان لبنان يعيش 
وضعاً اســتثنائياً عىل كافة 
الجمعيــة  وان  األصعــدة  
تحاسب  التي  هي  العمومية 
اللجنة االدارية عىل أعاملها 
.ووّجه الشــكر اىل كل من 
ســاهم يف انجاح موســم 
الجيش  مــن   2021-2020

ــ ــل ــث ــ عـــلـــى ال ــزلـ ــتـ ــاد الـ ــ ــح ــ ــة الــعــمــومــيــة الت ــي ــع ــجــم ال
بــاالجــمــاع ــي  ــ ــال ــ وامل االداري  ــن  ــي ــان ــي ــب ال عــلــى  صـــادقـــ 

ندية رئيس واعضاء اللجنة االدارية مع مندو ا

زل اد ال ة الجمعية العمومية الت من جل

اللبناين  األحمــر  والصليب  اللبنــاين 
ومحطــات التزلج واألندبــة واملدربني 
والفنيــني ورجال الصحافــة واالعالم  
مشيداً بالعمل الجامعي الفاعل لزمالئه 
كام  لالتحاد.  االداريــة  اللجنة  اعضاء 
وّجــه الشــكر اىل الوزيرة الســابقة 
للشــباب والرياضة  فارتينيه اوهانيان 
العام زيــد خيامــي ورئيس  واملديــر 
مصلحــة الرياضة يف الــوزارة محمد 
عويدات   ومتمنياً النجاح لوزير الشباب 
يف  كالّس  جــورج  الدكتور  والرياضة 

مهامه .
تعديل  جــرى  كريوز«لقد  وأضــاف 
الشباب  وزارة  من  موافقة  ونال  النظام 
الرسمية  الجريدة  يف  ونرش  والرياضة 
عليه  االطــالع  األندية  وأمتنى  عــىل 
.وتطّرق  كريوز اىل  االنتخابات األخرية 
وانتخاب  الدويل  االتحــاد  ادارة  ملجلس 
الربيطاين يوهان ايلياســيش رئيســاً 
لالتحــاد خلفاً للرئيــس الراحل فرنكو 

كاســرب متحدثاً عــن دور جديد للدول 
وكشف  الدولية.  األرسة  ضمن  الصغرى 
الدويل  االتحاد  مالية من  عن مساهمة 
اىل نظريه اللبناين بقيمة 60 ألف دوالر 
أمري وشاكراً الرئيس السابق لالتحاد 
بل سالمة لتربعه بالدين الذي له يف 
ذّمة االتحاد ومضيفــاً ان ال ديون عىل 

االتحاد حالياً .
وكشــف كريوز عن مساهمة مالية 
بقيمة ستة ماليني لرية من أمينة الرس 
لورا  نصار اىل االتحاد وشــكرها عىل 
بادرتها  .واعترب ان تعيينه رئيساً للجنة 
اداري  الدويل نرص  االتحاد  التطوير يف 

جديد لبنان يف املحافل الخارجية.
واضــاف  ان رئيس االتحــاد الدويل 
لحضور  املقبل  لبنان يف شباط  سيزور 
بطولة آســيا للكبار)رجال وســيدات( 
ريزورت«  س  »املزار  يف  ستقام  التي 
يف كفردبيان .ثم تحد كريوز باسهاب 
عن انتخابــات اللجنة األوملبية وذيولها 

واطلــع مندو األندية عــىل األجواء 
التزلج  اتحاد  السائدة حالياً  ومنها حق 
دورة  اىل  البعثــة  رئيس  يف تســمية 
األلعاب األوملبية الشــتوية التي ستقام 
يف الصني بشــباط املقبــل كام جرت 

العادة.
ثم تال نائب أمني عام االتحاد ومفوض 
سيوي والدويل  االتحاد لدى االتحادين ا
يوسف شــامل خليل  مح الجمعية 
االداري  والبيــان  الســابقة  العمومية 
املفصلــني وجــرى التصديــق عليهام 

باالجامع.
االتحاد رميون  كام تال امني صندوق 
ســكر البيان املايل املفّنــد  بالتفاصيل 
الدقيقة وجرى التصديق عليه باالجامع 
ايضاً بعد مناقشته وبالتايل جرت تربئة 

ذّمة اللجنة االدارية لالتحاد.
كام تــّم اقرار  روزنامة النشــاطات  
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نجح الربتغايل كريستيانو رونالدو نجم مانشسرت يونايتد 
يف التفوق عىل نظريه املرصي محمــد صالح نجم ليفربول 

اعهام املشتعل بالدوري اإلنكليزي املمتاز. خالل 
وأعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز فوز رونالدو بجائزة 

. أفضل العب يف املسابقة عن شهر أيلول املا
وجاء فوز رونالدو بالجائزة بســبب تألقه الواضح منذ بدء 
حقبته الثانية بقميص يونايتد يف سبتمرب، حيث سجل خالل 

هذا الشهر 3 أهداف يف 3 مباريات بالربميريليغ.
وتعد هذه املرة الخامســة التي يفوز فيها رونالدو بجائزة 
العب الشــهر يف الربميريليغ، حيث سبق أن توج بها 4 مرات 

يف فرتته األوىل مع يونايتد بني2003  و2009.
وتفوق رونالدو عىل عدة أســامء مرشحة للفوز بالجائزة، 
خر مستويات جيدة يف  أبرزها محمد صالح والذي قدم هو ا

أيلول، حيث سجل أيضا 3 أهداف يف 3 مباريات.
فضال عن ذلك، فــإن رونالدو تفــوق يف التصويت أيضا 
عىل جواو كانسيلو )مانشسرت ســيتي( وأنطونيو روديغري 
(  وآالن ســانت ماكسيمني )نيوكاسل( واسامعيال  )تشيل

سار )واتفورد(.
ويحتل صالح صدارة ترتيب هدايف الربميريليغ بشكل عام 
هذا املوسم برصيد 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي نجم 

ليسرت سيتي.
وفيام يخص جائزة أفضل مدرب، فقد حصل عليها اإلسباين 

ميكيل أرتيتا املدير الفني ألرسنال.
وجاء حصــد أرتيتا للجائزة، بعدما قاد انتفاضة أرســنال 
خالل أيلول، من خالل الفــوز يف الـ3 مباريات التي خاضها 

الفريق بهذا الشهر. 

ــي انـــكـــلـــتـــرا ــ ـــهـــر فـ ــانـــو رونــــــالــــــدو العــــــ الـــ ــتـــيـ كـــريـــسـ

حافظت الربازيل عىل سلســلة انتصاراتها يف 
تصفيات أمــريكا الجنوبية املؤهلة ملونديال 2022 
يف قطر، وتغلبت عىل مضيفتها فنزويال )3-1(، 
بعدما متكنت من االنتفاضة عقب سيطرة أصحاب 

األرض عىل نحو 60 دقيقة من اللقاء.
وحققت الربازيل هكذا انتصارها التاســع عىل 
التوايل يف 9 مباريات بالتصفيات، وعززت صدارتها 
للرتتيب برفع رصيدها إىل 27 نقطة، متقدمة بـ8 
نقاط عىل األرجنتني الوصيفة، أما فنزويال فتجمد 

رصيدها عند 4 نقاط وتواصل تذيل الرتتيب.
وعىل عكس جميــع التوقعات، ظهرت فنزويال 
يف املباراة التي أقيمت يف كاراكاس ضمن الجولة 
الـ11 من التصفيات بفريق شاب ومفعم بالحامس 
عقد األمور يف البداية عىل الربازيل التي مل تخرس 

قط اي مباراة رسمية أمام فنزويال.
وبالفعل كانت بداية هز الشباك لصالح فنزويال 
حيث أحرز إريك رامرييــز هدفا مبكرا يف الدقيقة 

بة رأســية متفوقــا يف الرسعة عىل مدافعي  )11( من 
»السيليساو«، ليسجل أول أهدافه مع املنتخب.

وزاد الهدف من حامس فنزويال التي اســتمرت يف الضغط 
عىل الربازيل والســيطرة عىل الكرة حتى انتهى الشوط األول 

بتقدم أصحاب األرض.
 وبدأ الشــوط الثاين بنفس الوترية ولكن حتى الدقيقة 56 

عندما تم إلغاء هدف برأسية لتياغو سيلفا بداعي التسلل.
 كانــت هذه بداية انتفاضة الربازيل التي أدركت التعادل يف 

بة ركنية. الدقيقة 71 عرب رأسية ملاركينيوس بعد 
 وجاء الهدف الثاين يف الدقيقة 84 بعد احتساب ركلة جزاء 
لغابرييل باربوسا »غابيغول« ليقوم هو نفسه بتسجيل الركلة 

محرزا هدف التقدم للربازيل.
ومل تكتــف الربازيل بهدفني بل أنهــت اللقاء بثالثية كللها 
أنتوين يف الدقيقة )90+4( بعد متريــرة من رافينيا لتنتهي 

املباراة بفوز راق السامبا )3-1(.

{ الباراغواي - االرجنتني {
وسقطت األرجنتني يف فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها 

الباراغواي.
وشــهدت املباراة تألق حاريس الفريقــني بينام ظهر نجم 

»راق التانغو« ليونيل مي بأداء باهت.
 وبهــذا التعــادل يف املبــاراة التي أقيمــت يف العاصمة 
الباراغويانية أسونسيون، اضافت األرجنتني نقطة واحدة اىل 
رصيدها لريتفع إىل 19 نقطــة تواصل احتالل الوصافة بها 

خلف الربازيل املتصدرة.

{ األوروغواي - كولومبيا {
السلبي لكل  انتهت مباراة األوروغواي وكولومبيا بالتعادل 

فريق يف مباراة قاسية بدنيا لكن دون أهداف.
 وبهذه النتيجــة حاف املنتخبان عــىل وجودهام ضمن 
املراكز املؤهلة للمونديال، باحتالل األوروغواي للمركز الرابع 
برصيد 16 نقطة وخلفها كولومبيا خامسة برصيد 14 نقطة، 

وهو املركز املؤهل مللحق الفيفا.
وسجل سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد هدفا لـ«السيليستي« 

)22( لكن تقنية الفارق ألغته بداعي التسلل.
وكادت كولومبيا أن تخطف هدفا يف الشــوط الثاين لوال 
استفاقة الحارس فرناندو موســلريا، ليرصخ الالعب دوفان 
زاباتا بعد إهداره الفرصة من هجمة مرتدة قادها لويس دياز.
ونــال رودريغو بيتانكــور بطاقة صفراء ســتحرمه من 
املشــاركة يف مواجهة السيليســتي القادمة يوم األحد ضد 

األرجنتني. 

{ االكوادور - بوليفيا {
كرس اإلكوادوري إي فالنســيا صيامــه التهديفي وأحرز 
هدفني من ثالثيــة نظيفة فاز بها منتخب بالده عىل ضيفته 

بوليفيا ليقفز للمركز الثالث.
تقدم مايكل إســرتادا لإلكوادور يف الدقيقــة الـ13 من 
املباراة التي أقيمت يف مدينة غوايكيل ضمن الجولة الـ11 من 

التصفيات.
إال أن فالنســيا ســجل الهدف الثاين بالدقيقة )18(، وبعد 
دقيقة ســجل الهدف الثالث التقدم ألصحاب األرض، ليكرس 

صيامه التهديفي الذي يعاين منه منذ 2019.
 وبهذه الثالثية رفعت اإلكــوادور رصيدها يف التصفيات 
إىل 16 نقطة، وقفزت للمركز الثالث مبتعدة بـ11 نقطة عن 

الربازيل املتصدرة.
أما بوليفيا فتجمد رصيدها عند ســت نقاط يف املركز قبل 

األخري.

ــدم : ــ ــق ــ ــرة ال ــ ــي كـ ــ ــة الــجــنــوبــيــة ف ــيـ ــركـ ــيـ الــتــصــفــيــات األمـ
ــادل األرجــنــتــيــن واألوروغـــــواي ــع ـــوادور وت ــ ــل واالكـ ــرازي ــب فـــوز ال

نزوي  يل و ا من مباراة ال
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ريــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــة



1ـ متيستوكلس، أرغب
2ـ ويدمارك، اجل، رج
3ـ غّشه، بط، أمر، ايل

4ـ واكا، أحّن، يبلغ
5ـ النا ترينر، رأبُتم

6ـ بطرام، رقد، إبن خلدون
7ـ رعمسيس، لسانك، منأ

، آت،  8ـ هــم، مزيّنة، 
ركّز

9ـ أهدأ، نيامر، اس، أواك

10ـ نعامة، العبوهم، مي

11ـ صليام، رّس، رّت، نشيل

12ـ ناوله، صوفر، كاديالك

13ـ البريوين، بوردو، مرت

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
ــرة ــي ــصــغ ـــبـــكـــة ال الـــ
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ادولف فينداوس 

اخترب معلوماتك

دولــة  عاصمــة  1ـ 
أوروبية. 

يف  االول  الشــهر  2ـ 
التقويم الغريغوري. 

3ـ جوابك. 
4ـ ابتعادي عن الشبهات 

 . واملعا
5ـ مــن أهــّم مــدن 

سويرسا. 

1ـ مطربة لبنانية. 

2ـ أمري بريطاين.

دولــة  عاصمــة  3ـ 

افريقية. 

4ـ نعم باألجنبية، تعب. 

 . 5ـ عنرص كيميا

مطرب عر قديم إشــتهر يف العرص األموي. مات 

وهو يغني يف حفلة إزدحم فيها الناس لســامعه وهو 

يغني. سقط الرواق، فسلموا جميعا إال هو. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت:

5+9+3+1+5 مدينة فلسطينية.

5+6+2+8+6 نهر يف افريقيا.

1+4+10+2 صوت الناقة.

6+10+5+6 مغنية وفنانة لبنانية.

7+5+9 ساخن. 

6+5+9 مدينة يف ايران. 

1+9 طليق.

1ـ ما اسم امليثاق الذي وضعه الرئيس األمري فرنكلني 

روزفلت باالشــرتاك مع رئيس وزراء بريطانيا ونستون 

ترششل يف آب 1941؟

ـــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــا اســم أول فيلم للمخرج ألفرد هيتشــكوك يف 

هوليوود، علام بأنه نال عليه جائزة أوسكار ألفضل فيلم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية ســنة قدمت كوكــب الرشق أم كلثوم أوىل 

حفالتها يف لبنان؟

ـــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية دولة يف أمريكا الشاملية يقع مطار ماريانو 

اسكوبيدو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

5ـ ما إسم الصناعي الفرن الذي أول من حاك الحرير 

االصطناعي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية ســنة نُصبت مســلة االقــرص الفرعونية 

املشهورة يف ساحة الكونكورد يف باريس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم العرص الذي يرجع اىل 15 مليون سنة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

8ـ مــا هي الهواية املفضلة جــدا غري كرة القدم لدى 

بيليه، نجم الكرة الربازييل املعتزل؟

1ـ توغو، برهان، نا
2ـ ميشال طعمه، صال

3ـ يدهك، رم، دنلوب
4ـ سم، االسامعييل

5ـ تاب، أمّيز، أمهر
6ـ ورطان، سينام

7ـ ك ك، حار، نّية، صن
8ـ انتقلتم، سوّي

9ـ سأم، يدّس، الرّف

10ـ جرير، أكرا، رب
11ـ أل، بناين، عّر

12ـ الربك، ابتكر
13ـ غريغ، اّسو، اد

14ـ بجل، رخمت، هندو
15ـ ألن، أم

16ـ بدارو، يلّم
17ـ تّو، كامالت

، كّر 18ـ منى ز

؟ و من 
ي؟ من 

1ـ مدينــة عربيــة، يبس 
اللحم.

2ـ مدينة مرصية، بلدة يف 
الشامل.

3ـ يســارعون اىل، تقلقان 
وتحزنان.

4ـ نغطّــي ونســرت، فنان 
لبناين راحل.

5ـ مجلــة عربيــة، مدينة 
يابانية، بحر. 

6ـ نعام، مدينة إيطالية، من 
األلوان.

7ـ أجوبــة، االســم الثاين 
ملمثل أمري راحل.

يأســف  غيم،  للمنادى،  8ـ 
ويتحرّس.

يُعرف  أوروبية،  9ـ عاصمة 
نوتة  الفرعــوين،  بالدجــاج 

موسيقية.

10ـ مناص، مرفأ هولندي.

11ـ تصنــع منــه القهوة، 

يعيش، يخدع ويغّش.

لرئيس  الثاين  االســم  12ـ 

أمري راحل، يحصل.

13ـ كّفه ورّد عن، فّوضها، 

للنهي.

14ـ دولة آســيوية، ضعف 

رأيه، لحق.

15ـ داويه، رسيع.

16ـ يلتقط ويجمع، منشور 

يُعرض يف األماكن العامة.

17ـ أواصل، طليقاً.

18ـ ممثــل مــرصي تويف 

2015 صاحب الصورة.

1ـ مستشار أملاين راحل 
لّقب بالرُجل العجوز، ثاين 

أكرب مدن  أوسرتاليا.
2ـ جزيرة يف اندونيسيا، 
قشــيب، مدينــة ومطار 

دويل رئي يف فيجي.
3ـ أطراف األصابع، خاتل 

وخادع، ناس وجمهور.
4ـ أرق، ســكن صوته، 

يقرضها املال.
5ـ شاعر فرن راحل، 
حاجــز، أنزل الحمل، حالة 

تصيب املرء. 
أوروبيــة،  دولــة  6ـ 
سيارات،  ماركة  شجاعة، 

الفرد.
7ـ دولــة يف أمريكية، 

مدينة سويدية. 

القــوم  رئيــس  8ـ 
ومقدامهم، ارسة نابوليون، 
منخفض  الناضــج،  غري 

باألجنبية. 
جّيد،  بناء  يبكــون،  9ـ 

قائد قرطاجي.
10ـ تضعفــُه، بلدة يف 

الجنوب، ضمري منفصل.
11ـ أقــام يف املكان ال 
أقرع  أملانية،  مدينة  يربح، 
قبيل  الليل  آخــر  الجرس، 

الصبح.
12ـ تُعلّق عىل الصدور، 
ســّوى أظفاره بعد القّص، 

شاعر عبايس.
ائــع، مدينــة  13ـ 

أمريكية، االقرار بـ.

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

أنت متلك صفات حميدة كثرية تؤهلك ملحبة 

الناس لك، لكنك تقبع هناك يف الزاوية وتتذمر 

من وحدتك. اخرج من عزلتك الكئيبة وافرح. 

تتلقى بعض األخبار الجديدة عن شــخص 

التقيته صدفة واثار انتباهك واعجابك. تجنب 

املشــاحنات العائلية خاصــة إذا كانت تتعلق 

مبسائل مالية. 

أمورك مستمرة عىل حالها كاأليام السابقة، 

وليس من جديد ســوى انك رمبا تحصل عىل 

مبلغ من املال كنت قد فقدت األمل منه نهائيا، 

وسترّس به. 

نظرتــك اىل بعض األمور بحاجة اىل تغيري 

وتصحيــح واضح يف هــذه املرحلة الدقيقة. 

ء يسري  مبادرة منك بســيطة وتجعل كل 

عىل ما يرام. 

تحتار يف اختيار األنســب واألفضل لك يف 

املجال العميل. أنت ال تحب املواجهة، ابق هادئا 

واياك والعصبية ألنها قد تزيد األمور تعقيدا. 

ال تركــن اىل الوعود التي تعطى لك، واعتمد 

عىل نفســك حتى ال تصاب بالخيبة. بامكانك 

أن تقوم باكتشاف قّيم اذا متكنت من السيطرة 

عىل اعصابك. 

لديك طاقة قوية ال يســتهان بها عىل جذب 

الناس. العروض املغرية املتنوعة التي تتلقاها 

ال يجب ان تخدعك بوعودها الجميلة الرباقة. 

تشــعر انك بحاجة ماسة اىل توسيع آفاق 

حياتك االجتامعية. اذا ترصفت الترصف السليم 

والصحيــح تحصل عىل مبتغــاك وما تتمناه 

أيضا. 

تتميــز هذه الفــرتة بالتقلبــات املتنوعة 

ومتنحك فرصا للتقــدم والنجاح. حان الوقت 

لتتخذ املبادرة الالزمة وتحدد لنفسك األهداف 

املناسبة  الواضحة.

تجنــب اي ارتباطات ماليــة كبرية تكون 

مترسعة. ال تكن متشــامئا فالحل أصبح عىل 

األبواب. عاطفيا، انتهز الفرص الثمينة املتاحة 

أمامك. 

مسائل عاطفية متشنجة تسبب لك التفكري 

والقلق، لكن هذا لن مينع من االتصال باألحباب 

من أهل وأصدقاء، والتمتع بلذة وبهجة الحياة. 

امكانياتــك الفكرية واملادية تؤهلك للقيام 

بالعمــل الذي عرض عليك مؤخرا. افتح جميع 

خطوط االتصــال، وتقدم رسيعا نحو النجاح 

املنتظر. 

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(

أوروبا
أرمينيا
ارارات
اراكس

ايفل
بكر

باسبور
باريس

بندر 
بهاء

ترتيبات
تورينو

تعب 
خبز
خمر

دزرائييل
ديوان
رجاء

روبنسون
زميل
زنبق

رساط
سامر
سبع
شبل

شهاب
ف
طبع

طريدبا
طرابلس

عنب
غروميكو

غزل
غيلم
فيول

كلامت
كونياك

لورد
ليامسول

لوساكا
مرت

مكسيكو

ماركوس

نوادر

ينابيع.

الحل السابق

الحل السابق

   نيبال

السبت 9 تشرين االول  2021

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

ط عــدم تكرار الرقم 

اكــر 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 كريستينا.

2ـ موتسوهيتو.

3ـ هولباين االبن.

4ـ سنة 1919

5ـ العامل البالس.

6ـ لويس برايل.

7ـ بوتوماك.

8ـ كاليبسو.

1ـ فانوس. 

2ـ طواحن. 

3ـ الربد. 

4ـ حنا. 

5ـ اليدن. 

1ـ فطاحل.

2ـ أّولنا. 

3ـ ناباي. 

4ـ وحر. 

5ـ سندان. 



لغم مثلث امام نجاح الحكومة... وقائد الجيش للسلطة: ابعدوا السياسة عن ملف ترسيم الحدود مع العدو
ــادة لــبــنــان ــيـ ــام شــعــبــنــا وواشـــنـــطـــن تــنــتــهــك سـ ــ ــا امـ ــن ــواجــب ــزب الـــلـــه لـــلـــديـــار: قــمــنــا ب ــ ــادر ح ــصـ مـ

ــر بــــاالتــــجــــاه ــ ــي ــ ــس ــ ــة ي ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ إيــــــــــــــران: حـــــــوارنـــــــا مــــــع الـ
ــة ــنـ ــيـ ــعـ ــا إلـــــــــــى اتـــــــفـــــــاقـــــــات مـ ــ ــ ــن ــ ــ ــل ــ ــ ــوص ــ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــح وت

ــاص ــخ الـــعـــراقـــيـــون يـــدلـــون بـــأصـــواتـــهـــم فـــي عــمــلــيــة االقــــتــــراع ال
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1)  )تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

بتوجيه انتقادات او ترسيــب معلومات خاطئة لغايات 

معروفة مشرية ان الرئيس عون ال يتوقف عند هذه االمور 

ولن يثنيه ذلك عن القيام بعمله وهو البت بخطة التعايف 

بعــد اقرارها من اللجنة التي تشــكلت ملفاوضة صندوق 

النقــد الدويل. ولفتت املصادر املقربة من قرص بعبدا اىل 

ان اللجنة بدأت اجتامعاتها وهي حاليا تعمل عىل الخطة 

االصالحية القدمية التي وضعت يف زمن حكومة حسان 

دياب لتعديلها وادخال بعض التغيريات كاشــفة انه من 

املتوقــع ان تضع اللجنة خالل ثالثة اىل اربعة اســابيع 

الخطــوط العريضة للخطة وعليــه ميكن للمفاوضات 

مــع خرباء صندوق النقد الدويل ان تبدأ عىل االرجح يف 

منتصف كانون االول او بداية كانون الثاين.  واشارت اىل 

ان احــد املدراء التنفيذيني يف صندوق النقد محمود محي 

الديــن الذي هو ممثل الــدول العربية يف الصندوق يزور 

بريوت قريبا ملعرفة االســتعدادات والعناوين الرئيسية 

ا ليس من باب التفاوض بل فقط لرؤية  لهــذه الخطة ا

التحضريات يف هذا املجال. 

وتابعت املصادر ذاتها ان املهلة الزمنية للمفاوضات بني 

الدولة اللبنانيــة وصندوق النقد الدويل ال ميكن معرفة 

مدتها ســلفا الن ذلك يتوقف عــىل املباحثات والرشوط 

املعروضة.  وهنا رأت ان موعد اجراء االنتخابات النيابية 

يجب ان يبقى يف ايار وان ال يستخدم كوسيلة تهدد وقف 

املفاوضــات مع الصندوق الن اجراء هذه االنتخابات قبل 

ايار سيخفف من اندفاعة صندوق النقد مبا انه سيعترب ان 

هذه الحكومة وقتها سينفد يف غضون شهر او شهرين 

وبالتايل لن تحقق املفاوضات النتيجة املرجو منها. 

وقالــت املصــادر املقربة من قرص بعبــدا ان املجتمع 

الدويل يشــجع لبنان عىل التفــاوض مع صندوق النقد 

كــام اىل  تطبيق اصالحات للخروج من هذه االزمة وهو 

يرتقب عن كثب خطوات الحكومة الجديدة.

عــىل صعيد اخر، اوضحت املصادر ان الرئيس عون مل 

يتكلــم مع وزير الخارجية االيراين حســني االمري  عبد 

اللهيــان عن النفط الذي وصــل لبنان  بل  عرض  االخري 

خالل االجتامع مع رئيس الجمهورية مســاعدة الدولة 

يف بنــاء معامــل كهرباء يف مهــل زمنية قصرية يف 

الجنوب ويف بريوت . ولفتت اىل ان الرئيس عون اكتفى 

باالســتامع لهذه االفكار مبا انها عرض شــفهي وليس 

عرضا رســميا. يف املقابل،شــددت هذه املصادر عىل ان 

رئيــس الجمهورية يعول عــىل وصول الغاز املرصي اىل 

لبنان وعىل هذا االســاس زاره وزير الطاقة وليد فياض 

ليضعــه يف الصورة حول هــذا املوضوع اضافة اىل ان 

البواخر العراقية التي ســتزود لبنان بالنفط ستساعده 

كثريا يف تخفيف من وطأة ازمة املحروقات.

{ لغم »مثلث« امام نجاح الحكومة {

وبعد ان انطلقت حكومة الرئيس ميقايت بالعمل، بدأت 

تظهر انعكاســات الخالف الدائم بني رئيس الجمهورية 

ميشــال عون ورئيس مجلــس النواب نبيه بري حيث ان 

الخــالف ليس محصورا فقط بالرئيس بري بل ثال قوى 

اساســية تقاطعت مصالحها مــع بعضها يف مواجهة 

الرئيــس عون. وما يحصل هو عملية تصفية حســابات 

بالنســبة لهــذا الثال الذي يرى ان هــذه املرحلة هي 

التوقيت املناســب له بوجه عــون خاصة ان العهد دخل 

عمليا يف الســنة االخرية من واليته. وعىل هذا االساس، 

يعترب بري ان الرئيس عون ا بوضعه وخاض مواجهة 

مســتمرة معه اضافة اىل ان سعد الحريري يحمل العهد 

مسؤولية اخراجه من الرساي الحكومي حيث كان يجب 

ان يكــون هــو رئيس الحكومة وليــس نجيب ميقايت. 

وايضــا، يرى رئيس تيار املردة النائب ســليامن فرنجية 

انه الوقت املناســب الضعاف فريق الرئيس عون عشية 

انتخابات نيابية يليها االستحقاق الرئايس.

واستنادا عىل هذه املعطيات، اللغم االسايس الذي يواجه 

الحكومة هو هذا املوضوع الن هناك فريقا سياسيا داخل 

هــذه الحكومة ال مصلحة له ان ينجح رئيس الجمهورية 

ورئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل يف اخر عهده. 

وعليه، لدى هذا الفريق هدف مهم يف تفشيل عون  ال 

يتمكــن من تعزيز رصيده قبل االنتخابات النيابية املقررة 

حتــى اللحظــة يف 27 آذار. وبطبيعة الحال هذا الرصاع 

املتخفي والظاهر يف آن واحد ســيؤثر عىل عمل حكومة 

ميقايت وستظهر تداعياته يف االيام املقبلة. 

{ قائد الجيش:« ابعدوا السياسة
 عن ملف ترسيم الحدود مع العدو« {

كشفت مصادر سياسية رفيعة املستوى للديار ان  قائد 

الجيش اراد توجيه رســالة انتقاد وانزعاج من عدم قيام 

رئيس الجمهورية ميشــال عــون ورئيس التيار الوطني 

الحر جربان باســيل  بحسم التفاوض حول الخط 23 او 

الخط 29 يف ترسيم الحدود البحرية مع العدو االرسائييل. 

والحال ان هناك تباينا يف وجهة  النظر حيال هذا امللف بني 

رئيس الجمهورية وقائد الجيش حيث ان العامد جوزيف 

عــون يرى ان لبنــان ال يجب ان يتنازل عن الخط 29 الن 

ذلك ســيخرسه ثروات هائلة يف حــني ان الرئيس عون 

كان ســابقا متمسك بالخط 29 ولكن الحقا بدل موقفه 

ورأى انه يجب ان تكون املفاوضات عىل ترســيم الحدود 

البحرية عىل خط 23 الســباب عدة. من هنا، تقول هذه 

املصــادر ان ما اراد ان يقوله قائد الجيش بوجوب تحمل 

السلطة السياسية مسؤوليتها الوطنية والسيادية حيال 

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والربية ان عىل الدولة 

ان تحســم موقفها حيال هذا امللف. وتتابع هذه املصادر 

ان الدولــة لالســف مل تتوصل بعد اىل موقف نها يف 

ترسيم الحدود الربية والبحرية.  

ويف السياق ذاته، قالت اوساط مطلعة للديار ان كالم 

قائد الجيش العامد جوزيف عون مفاده:«ابعدوا السياسة 

عــن هذا امللــف«. وتابعت ان قائد الجيــش يرى انه من 

املؤســف ان يعمل البعض عىل قاعدة  توظيف اي  انجاز 

يحصل عىل صعيد املفاوضات يف ترســيم الحدود الربية 

والبحريــة انه انجاز لفريقــه يف حني انه يف الحقيقة 

انجاز لكل لبنان. 

{ القوات اللبنانية:من فشل لعرشة سنوات 
يف وزارة الطاقة كيف سينجح اليوم؟ {

من جهتها،رأت مصادر القوات اللبنانية للديار انه عندما 

يستلم الفريق نفسه الوزارة نفسها اي وزارة الطاقة رغم 

ان اداء هذا الفريق عىل مدى عرش ســنوات كان فاشــال 

ومن شــعار »كهرباء 24/24« اىل »عتمة 24/24« وال 

يزال يتمســك بهذه الوزارة ويتهم غريه بافشاله فأقل ما 

ميكن فعله ان يتخىل عن وزارة الطاقة ويســلمها لغريه. 

وهنا، تساءلت القوات اذا كان رئيس الحكومة قادرا عىل 

تغيري هذا الواقع علام ان الحكومة للتو بدأت بعملها ولكن 

الشــكوك تطغى يف قيام هــذا  الفريق عىل تغيري نهجه 

والذي ساهم يف انقطاع الكهرباء بشكل كبري. 

وردا عىل سؤال ان القوات اللبنانية تنتقد فريق سيايس 

بادر عىل مســاعدة ابناء شعبه عرب استجرار النفط من 

بلــد مــا يف حني عىل ارض الواقــع ال تبادر اىل فعل اي 

 يخفــف من وطأة االزمة عىل اللبناين،قالت املصادر 

القواتية انه بعد تشكيل الحكومة والزخم الذي اخذته رأت 

ان هناك محاولة جديــة لفرملة االنهيار، ولذلك اعتربت  

استجرار النفط من قبل فريق معني يحصل فقط يف زمن 

الحرب او تفكك الدولة اذ عندها ميكن التكلم ان كل فريق 

عليه ان يؤمن املســتلزمات لبيئته ومناطقه او يتفاوض 

مع دول حليفة له فيأيت بالنواقص لبلده. ولكن يف زمن 

الدولة، القــوات تعتمد مقاربة مختلفة عن زمن الحرب 

وتحمل الدولة مســؤولية انقطاع النفط مشرية اىل ان 

املشــكلة كانت تكمن بعدم وجود ارادة يف تحرير السوق 

اما اليوم فقد تحرر. واضافت القوات انه يجب محاســبة 

مــن اوصل لبنان اىل هذا الفشــل عــرب املجيء بفريق 

وزاري اخــر ولذلك طالبنا مرارا وتكرارا ان تتم االنتخابات 

النيابية املبكرة العادة انتاج سلطة تكون قادرة عىل ادارة 

مؤسسات الدولة بالطريقة املناسبة والناجحة.

{ النائب بالل عبدالله للديار: ملاذا الحوار
 بني ايران والغرب باردا خارج لبنان

 و»حاميا« داخله {

هذا وقــال النائب بالل عبدالله للديار،الذي ينتمي اىل 

،انه يجــب اعطاء حكومة  الحزب التقدمي االشــرتا

ميقايت الفرصة للنجاح معتربا انه من املبكر الحكم عىل 

ادائها خاصة ان لديها ثالثة اهداف لتقوم بها خالل وقت 

وجيز. وهذه االهداف هي وضع خارطة طريق اصالحية 

ماليــة واقتصادية النقاذ لبنان اضافة اىل التفاوض مع 

الصندوق الدويل واجراء االنتخابات النيابية مشــريا اىل  

ان تحقيقها ليس باالمر سهل يف غضون اشهر وبالتايل 

هي حكومــة املمكن.  وحول ارتفاع ســعر الدوالر يف 

الســوق الســوداء، لفت عبدالله اىل ان هذا االمر مرتبط 

بالعــرض والطلب اىل جانب عــدم دخول كميات كبرية 

من الدوالرات اىل الســوق اللبنانية ل ينخفض بشكل 

ملموس. ويف هذا االطار، رأى النائب االشــرتا بالل 

عبدالله  ان ارتفاع ســعر الدوالر قــد يكون نتيجة قيام 

بعض املصــارف والصريفة بالتحكم بســعره دون علم 

مرصف لبنان.

اما عن املســاعدات االيرانية عرب املــازوت والبنزين، 

شــدد عبدالله ان الدولة اللبنانية عليها ان تنتبه لنفسها 

فــال تكون اداة ملحور ما وال غارقة يف سياســة الغرب 

يف الوقت عينه داعيا  ان ال يكون لبنان ســاحة لتمرير 

الرسائل خاصة ان الوطن مير باصعب الظروف ولديه ما 

يكفيــه من ازمات ومآيس . واضاف: »ملاذا الحوار يكون 

بــاردا بني ايران والغرب يف فيينــا واينام كان يف وقت 

يكون«حاميا« فقط يف لبنان ســواء من خالل تصاريح 

الديبلوماســيني االيرانيني او تصاريح السفرية االمريكية 

لدى لبنان؟«.

انطالقــا من ذلك، طالب النائــب بالل عبد الله  الدولة 

اللبنانيــة  ان تــدرس خطواتها بهــدوء وحكمة وحذر 

ومبعنى اخر ان ال تزج نفسها ضمن اصطفافات اقليمية 

ودوليــة خاصة ان لبنان يف موقع املواجهة الدامئة مع 

العدو االرسائييل.

ترصيــح  يف  وأضــاف 
أن  اإليــراين  للتلفزيــون 
اإلرسائيليــني متركــزوا يف 
نقاط مهمة وحساســة من 
أذربيجان ويسعون للتجسس 

ضد بالده.
وكان مجتبــى ذو النوري 
عضو لجنــة األمن القومي 
بالربملــان اإليراين قد تحد 
عن مثلث  ســابق  وقت  يف 
يف  بــالده،  ضد  مشــؤوم 
إشــارة إىل تركيا وأذربيجان 

وإرسائيل.
النوري  ذو  وأشار مجتبى 
التــي قامت بها  الفتنة  إىل 

أذربيجان يف الحدود الشاملية الغربية إليران.
وقــال ذو النــوري إن »حكام تركيــا وأذربيجان وإرسائيل 
يعملون ضد إيران من خالل مثلث مشؤوم يخلق األزمات وهم 

أول من سيغرق يف هذه األزمات ويخرس«.

وشــدد عىل أن األمن سيستقر يف املنطقة لو ربطت الدول 

أمنها بأمن إيران، موضحا أن »أذربيجان من خالل إثارة الف 

يف املنطقة تغرق يف املستنقع الذي أعدته إرسائيل«.

ومن جهته، قال مدير شعبة العالقات واالعالم يف نينوى، إن 

انتخابات االقرتاع الخاص متثل عرساً انتخابياً، أمالً أن تنسحب 

أجواء االقرتاع الخاص عىل انتخابات األحد.

وأشــار إىل أن »هناك مشــاركة جيــدة يف جنوب املوصل 

للعسكريني«، قائالً إن »هناك مراقبون دوليــــون يف عدد من 

مراكز االقرتاع الخاص«.

كذلــك، قال اللواء يحيى رســول إنــه »ال وجود ألي قطع 

للشــوارع«، داعياً املواطنني للمشاركة بكثافة يف االقرتاع يوم 

األحد.

يأيت ذلك وسط تشديد حكومي عىل املؤسسة العسكرية، 

بينام شــهدت مخيامت النازحني يف شــامل وغرب ووسط 

البــالد، تحضريات للتصويت مــع مراقبني محليني وآخرين 

مــن االتحاد األورو وبعثة األمم املتحدة.

ويف وقت سابق، أعلن األمــني العــام لحــركة »عصـــائب 

أهـــــل الحق«، قيس الخزعيل، أّن العراق يف املرحلة املقبلة 

»أمــام مفرتق طرق بني مرحلة انتهت واملرحلة التي ســتأيت 

نتيجة االنتخابات«.

واوضــح أّن »العراق، كبلد، لديه من موارد ومؤّهالت تجعله 

مؤهالً ألداء دور كبري«.

وأضاف أن ذلك »يســمح للنســخ املتحورة بالتطور بحرية 
مام يــؤدي إىل وفاة ماليني آخريــن وإطالة أمد االنكامش 
االقتصادي«، مؤكدا أن »عدم تأمني توزيع عادل للقاحات ليس 

فقط مسألة ال أخالقية، بل تنم عن غباء أيضا«.
وكانت منظمة الصحة العاملية طلبت خالل العام الجاري أن 
تؤمن كل دولة تلقيح 10 باملئة من سكانها بحلول نهاية أيلول.

 وقال تيدروس إن »56 دولة أخفقت يف تحقيق ذلك، لكن مل 
يكن ذلك بسبب خطأ من جانبها« بل بسبب نقص اللقاحات.

وترغــب منظمة الصحة العاملية حاليا يف تلقيح 40 باملئة 
من سكان كل بلد بحلول نهاية العام و70 باملئة بحلول منتصف 

.2022
وقال تيــدروس إن »تحقيق هذه األهداف يتطلب 11 مليار 

جرعة من اللقاحات عىل األقل.
واكد  أن »هذه ليســت قضية إمدادات بل مســألة توزيع«. 
 6 وأوضح أنــه »بحلول نهاية أيلول تم فعليا إعطاء حوايل 5

مليارات جرعة يف جميع أنحاء العامل«.

 1 وأضاف »مع وصول اإلنتاج العاملي للقاحات إىل حوايل 5
مليار جرعة شــهريا، تبدو اإلمدادات كافية لتحقيق أهدافنا 

ط أن يتم توزيعها بشكل عادل«.
من جهته، أكد غوترييش »ميكننا الوصول إىل 40 باملئة من 
الســكان يف جميع البلدان بحلول نهاية العام - إذا متكنا من 
تخصيــص نحو مثانية مليارات دوالر لضامن توزيع عادل«، 

من دون أن يحدد كيف ستستخدم هذه األموال.
وللحصــول عىل 11 مليار جرعة مطلوبة عىل األقل، تطلب 
منظمة الصحة العاملية من الرشكات املصنعة نقل التكنولوجيا 
وتعزيز نظام »كوفاكس« الدويل والصندوق اإلفريقي لحيازة 

اللقاحات )أفات( الذي أنشأه االتحاد اإلفريقي.
كام دعا البلدان إىل تقاســم الجرعات وتحصني العاملني 
الصحيني والضعفاء وكبار الســن أوالً، قبل البدء بتحصني 

املراهقني. ثم  البالغني  كل 
وأشــار تيدروس إىل أن منظمة الصحة العاملية تبنت للتو 
تعريفا ملا يُعرف بـ«كوفيد الطويل«، ومن أكر أعراضه شيوًعا 

. التعب وضيق التنفس والخلل اإلدرا
وأوضح أنه بحســب هذا التعريف، يفرتض أن تستمر هذه 
ء آخر. العوارض شهرين عىل األقل وال ميكن تفسريها بأي 
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