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املحلل السيايس

أنقذ الجيش اللبناين الوطن أمس، من العتمة الشاملة، 
حيث أعطى مؤسســة كهرباء لبنــان 6000 كيلو ليرت 
من مادة »الغاز أويل« مــن مخزونه االحتياطي إلعادة 
تشــغيل معميل دير عامر والزهراين، بعد توقفهام عن 
العمل نتيجة نفاد املــادة. ولوال القرار الذي اتخذه قائد 
الجيش العامد جوزاف عون مبّد رشكة الكهرباء مبادة 
»الغاز أويل« من مخزونه االحتياطي، لكان لبنان غرق 

يف الظالم الكامل.
والغريب يف األمر، ان ال الحكومة وال مجلس الدفاع 
األعىل تحركا ملنــع الكارثة الكربى، والتي متس األمن 

املعي واألمن الوطني يف كل لبنان.
ماذا تنتظــر الحكومة ومجلــس الدفاع األعىل يك 
يتخــذا خطوات رسيعــة، وإيجاد الحــل قبل أن يقع 

اللبنانية؟ املحظور ويسود الظالم عىل كل األرا 
وقد أصدرت مؤسســة كهرباء لبنان بياناً أكدت فيه 
»أن الكمية التي استلمتها من الجيش اللبناين ستؤمن 
طاقة اضافيــة بحواىل 300 ميغــاواط لفرتة 3 أيام 
فقط، مام يرفع القــدرة االنتاجية االجاملية اىل 00 

ميغاواط عىل الشــبكة اللبنانية، مبا يؤمن حداً أد 
عليها«. واالستقرار  الثبات  من 

اذاً، خطر الظالم سيعود بعد 3 أيام، فاملسؤولية تقع 
الدفــاع األعىل، فعليهام  عىل الحكومة وعىل مجلس 

الكارثة. االجتامع رسيعاً وايجاد الحل قبل 
يف  صغرياً  ضــوءاً  أنارت  اللبناين  الجيــش  خطوة 
النفق املظلم الذي يعيشــه اللبناين معيشياً واقتصادياً 

وتربوياً... وصحياً 
مبادرة الجيش الكبرية، يشــكر عليها. فليس غريباً 
عىل من يقــوم بالتضحيات ويقدم الدم  والشــهداء 

اللبنانيني باألمل. ء بيوت  ان ي واملعوقني 
ويف شــأن املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل، 
فقــد بدأت عرب فريقه املوجــود يف بريوت مع رئيس 
الحكومة حسان دياب الذي استقال، إال أن املفاوضات 
الجديــة والهامة والتي ستحســم التمويــل للبنان، 
ستكون يف كانون األول عرب وفد رسمي لبناين وآخر 
من الصنــدوق، لتنتهي قبل نهاية الســنة، ويبدأ عام 
للبنان برشط وضع االصالحات  باتفاق متوييل   2022

بها. يطالب  التي 
وهذه االصالحات ســتضعها الحكومــة، وتحولها 

اىل مجلس النــواب، يك يقرها، وعندئذ يبدأ الصندوق 
الكارثة،  بالنهوض من  لبنان  بالتمويل بقروض، ويبدأ 

يزال  الدوالر بشــكل جنوين )وال  ارتفع ســعر  حيث 
اللبنانية 90 % من قيمتها. اللرية  يحلق( وخرست 

 )تتمة املانشيت ص12(

يف كل أزمة عنيفة تهدد أمن لبنان واســتقراره، نــرى الجيش اللبناين يف الخطوط 
األمامية.

فرغم ضعف موازنة املؤسســة العســكرية وانخفاض رواتب ضباطهــا ورتبائها 
وعنارصها، قامت أمس هذه املؤسســة، وبقرار من قائدها العامد جوزاف عون، بتقديم 
6 آالف كيلو ليرت من »غاز األويل« من مخزونها االحتياطي اىل رشكة كهرباء لبنان كيال 

يغرق لبنان يف العتمة.
هذه املؤسســة، التي ألغت تقديم وجبات الطعام اىل عنارصها بسبب ضعف موازنتها 
املخصصة للتغذيــة، قامت بخطوة رائعــة، وهذا ليس غريباً عليهــا، فهي تقدم الدم 

والشهداء واملعاقني وترعى اوالد الشهداء بالطبابة والتعليم...
والســؤال املطروح: ما هي مهمة مجلس الدفاع األعىل أمام أزمة مستعصية كأزمة 
الكهرباء؟ وما هو دور الحكومة، وما هي الحلول التي ستقدمها عندما يحل الظالم يف 

كل لبنان؟ أال تستأهل هذه القضية الخطرية اجتامعاً استثنائياً للحكومة؟

ــار ــ ــ ــدي ــ ــ ــق ال ــ ــ ــري ــ ــ عـــــــىل ط

»الديار«

: األوروبية  األمـــــم  دور 
ير بين فرنســـــا  نهائـــــي م

اليو ميالنو  في  واسبانيا 

وفـــــا حــــــــاالت    : »كــــــــورونــــــــا« 
جــــــديــــــد ـــــــــابـــــــــة  و 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 680  
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

.»629 صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 61 ل
وأوضحت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 669 إصابة بني 
املقيمــني و11 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تسجيل 3 وفّيات جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 8382«.
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تــــــــدعــــــــم واشــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــن   : أوغـــــــــــــــلـــــــــــــــو 
ـــــــــابـــــــــيـــــــــة فـــــــــي ســــــوريــــــا الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات اإلر

ر : »الــــــــــصــــــــــحــــــــــة الــــــــــعــــــــــاملــــــــــيــــــــــة« تـــــــــــحـــــــــــ
ــر مـــــــع »كــــــــــورونــــــــــا« لـــــــم تـــنـــتـــه ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ مـ )التفاصيل ص 12()التفاصيل ص 12(

محمد بلوط

عشية جلســة مجلس الوزراء  املقررة يوم الثالثاء املقبل، 
قــال مصدر مقرب من رئيس الحكومــة لـ»الديار«: ان ملف 
الكهرباء سيفرض نفسه كبند أول عىل جدول اعامل الجلسة 
املخصصــة اصالً لعرض الــوزراء لخطط اعــامل وزاراتهم 
ورؤية الوزارات حــول امللفات املتعلقة بها، واشــار اىل ان 
توقف معميل الزهراين وديرعامر والتطور الحاصل يف شأن 
الكهرباء ســيفرض نفسه حكامً عىل الجلسة، مشريا اىل ان 
، لكن  هذا املوضوع كان مدرجا عىل جلســة االربعاء املا
وجود وزير الطاقة يف الخارج اّدى اىل ارجاء البحث يف ملف 

الكهرباء.
وتوقع املصدر ان يُطلــع وزير الطاقة مجلس الوزراء عىل 
نتائج االجتامعات التي عقدهــا مع وزراء الطاقة والكهرباء 
يف كل من مرص واالردن وســوريا بشــأن مد لبنان بالغاز 

املرصي وتشغيل خط الكهرباء عرب االردن وسوريا.
ووفقا للمعلومات املتوافــرة لـ»الديار«، فان الحلول اآلنية 
لتفادي العتمة الشاملة واعادة تشغيل معميل الزهراين ودير 
عامر وزيادة انتاج معمــيل الجية والزوق غري متوافرة حتى 
اآلن، خصوصا ان السلطة التي اقرّت مؤخراً بقيمة مئة مليون 
دوالر لــرشاء مادة »الفيول اويل« ما زالــت عالقة، ومل تنفذ 
بسبب ما وصف باشكالية اآللية التي يفرتض ان ترتجمها اىل 

تأمني هذا املبل من مرصف لبنان.
اضافت املعلومات ان كميات مادة »الفيول اويل« من العراق 
تشغل حاليا املعملني املســتحدثني يف الجية والزوق بطاقة 
1 و200 ميغــاوات، مع العلم ان هذا  محدودة ترتاوح بني 0
النوع من »الفيول اويل« ال يشــغل او يتناســب مع تشغيل 
املعملني القدميني يف الجية والــزوق، وبالتايل تتعذر زيادة 

انتاج الطاقة منهام.
ويف شــأن ملف الكهرباء ايضا، كشف مصدر نيا بارز 

يف لجنة الطاقة لـ»الديار« عــن ان تأمني كمية من الطاقة 
من خالل خط الغاز املرصي عرب االردن وســوريا يحتاج اىل 
شــهرين عىل اقل تقدير، الفتا اىل ان اصالح الشــبكة بني 
االردن وســوريا يلزمه مثل هذه الفرتة، مــع العلم ان الفرق 
الفنية الســورية بارشت العمل باالصالحات وقد تنجزه قبل 
هذا الوقت، لكن تبقى هناك امور ادارية ولوجستية، ما يعني 
ان تزويــد لبنان بالتيار عن طريق الغاز املرصي لن يكون قبل 

النصف الثاين من كانون االول او مطلع العام الجديد.
واشــار املصدر اىل عقبات وعراقيل اخرى ما تزال تواجه 
االنطالقة العملية لحل مشــكلة الكهربــاء والبدء يف تنفيذ 
الخطة طويلة االمد، ويف مقدمة هذه العراقيل عدم تشــكيل 
الهيئة الناظمــة للكهرباء حتى اآلن، والخالفات املســتمرة 
حولها، واتهم املصدر رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل 
بأنه ما زال وراء عرقلة تأليف هذه الهيئة، حيث يســعى اىل 
اضعــاف صالحياتها لتكون مجرد هيئة استشــارية لوزير 

الطاقة، عىل عكس الصالحيات املنوطة بها وما تؤكد عليها 
الهيئات املانحة بشــأن االصالحات التــي يفرتض ان تطاول 

الكهرباء بالدرجة االوىل.
ولفت املصدر اىل ان رشكتي »ســيمنز« و«جرنال الكرتيك« 
كانتــا عرضتا عىل لبنــان ورشحتا العــرض للجنة الطاقة 
النيابية العام املا لتأمني تركيب معامل كهرباء عىل الغاز 
ميكن ان تنتج ما ال يقل عن الف ميغاوات، وايصال هذا االنتاج 
 2 بالشبكة، مع العلم ان حاجة لبنان ترتاوح بني 2000 و00
ميغاوات، لكن هذا العرض قوبل بالتسويف والرفض من قبل 
النائب باســيل من خالل وزير الطاقــة التابع له، ويخ 
املصدر ان تتكرر التجربة مع الحكومة الجديدة اليوم، مشرياً 
يف الوقت نفسه اىل ان هناك ضغوطا قوية يفرتض ان تفعل 

فعلها لتعديل الوضع واملوقف من هذا املوضوع.

قام املدير العام لالمن العام 
اللواء عبــاس ابراهيم بزيارة 
البانيا  جمهورية  اىل  رسمية 
بدعوة من رئيس الوزراء إيدي 
راما، الذي قلده وسام »النجمة 
الكربى املكللة« عربون امتنان 
إعادة  يف  الســهامه  وتقدير 
نســاء واطفــال البــان من 
شــامل  يف  الحرب  مخيامت 
احتفال  ســوريا. وذلــك يف 
رســمي اقيم يف مقّر رئاسة 
حرضه  االلبانية،  الحكومــة 
اىل جانــب  رئيــس الوزراء، 
بليدي  االلباين  الداخلية  وزير 
نيخو  الدفاع  وزير   ، تشوت
، وزيــرة الخارجية  بيليــ
أولتا جاتشا، مستشار الرئيس 
القنصل مارك غريّب، مدير عام 
غليديس  االلباين  العام  االمن 
نانــو ورئيس االســتخبارات 

االلبانية هيليدون بندو.
رئيس  القى  املناسبة،  ويف 
الــوزراء االلباين إيــدي راما 
تثمينه  عــن  فيها  عرّب  كلمة 

للجهود التي بذلهــا اللواء عباس ابراهيم يف 
مساعدة النســاء واالطفال للخروج من تل 
املخيــامت. وجاء يف خطابــه: »نجتمع من 
أجل صديق ســاعدنا يف االوقــات العصيبة 
أطفال  انقاذ  أجل  تفانيه االستثنا من  عرب 
ونساء بائسني، وانتشالهم من براثن الجحيم 

يف مخيامت الحرب الســورية. وكام درجت 
الشاعرة االمريكية مايا أنجيلو عىل القول:«إن 
البطل هو ذاك الشــخص الــذي يقصد فعليا 

جعل العامل افضل من اجل الناس اجمعني«.

ــيــم  ابــرا ــواء  ــ ــل ــ ال ــد  ــّلـ قـ ألــبــانــيــا  راء  و ــيـــ  رئـ
ــة« ــ ــل ــ ــّل ــ ــك ــ ــر امل ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وســــــــــا »الــــنــــجــــمــــة الـ

مت ي ك ي ي ا ا ا ال

أكد الرئيس السوري بشار األسد، ووزير الخارجية اإليراين، 
حســني أمري عبد اللهيان، أمس، عىل أهميــة تعزيز التعاون 

وتعميق العالقات بني البلدين.
وقالت الخارجية اإليرانية، يف بيان لها، إن »األسد استقبل 
عبد اللهيــان، وتم خالل اللقاء التأكيد عــىل تعزيز وتعميق 
العالقات الثنائية بني البلدين. كام تبادال وجهات النظر حول 

التطورات يف أفغانستان واليمن والعراق وسوريا«.
وأكد األســد أن املستجدات الكثرية التي حدثت خالل الفرتة 
القصرية منذ املحادثات الثنائية، كانت ملصلحة الجميع حيث 
استطاعت الحكومة السورية ان تجري االنتخابات الرئاسية 

بنجاح.
واعترب ان انســحاب الواليات املتحدة من افغانستان يجب 
ان يشــكل فرصة لدول الجوار لبلورة رؤية مشرتكة من اجل

ـــّيـــرت ملــصــلــحــة ســوريــا ـــــــاع تـــ ــد : األو سـ عــبــد الــلــهــيــان لـــ

يا بد ال د مجتمعاً مع  ا

جــرى أمس اجتامع مبارش بني وفد مــن حركة »طالبان« 
ووفد أمرييك يف العاصمــة القطرية الدوحة، هو األول من 
نوعه منذ اكتامل االنســحاب األمرييك من أفغانستان نهاية 

. آب املا
ومل يكشــف عن هوية الشخصيات األمريكية التي حرضت 

املباحثات بني الطرفني.
خالل اللقاء، طالب وزير الخارجية األفغاين بالوكالة أمري 
خان متقي، »الواليات املتحدة برفع الحظر عن احتياطي البنك 
املركزي األفغاين، ودعــا ل«فتح صفحة جديدة من العالقات 
بني كابل وواشــنطن، كام طالب الواليــات املتحدة باحرتام 

األجواء األفغانية وعدم التدخل يف شؤون البالد«.
وقال متقــي »إن املباحثات التي جــرت ركزت عىل تقديم 
املســاعدات اإلنســانية للشــعب األفغاين وتطبيــق اتفاق 

فحة جديد في العالقات؟ ل تفت  بدء املحادثات بين واشنطن وطالبان.. 

مري  قط فد ا البا وال ا  وفد  ا امل

االيرانية سعيد  الخارجية  املتحدث باســم  أعلن 
خطيــب زاده إعادة النظــر يف املحادثات املتعلقة 
باحياء خطة العمل املشــرتك الشــاملة )االتفاق 
النووي(، قائالً إن »املرحلة االوىل من إعادة النظر 
يف املحادثات انتهت وقررنــا مواصلة املفاوضات 

مع مجموعة دول 4+1 يف فيينا«.
وأوضح خطيب زاده أمــس، يف مقابلة اجرتها 
معه قنــاة »فرانس 24«، أن »هناك مســارين يف 
الخارجية االيرانية يتم عىل اساسهام اعادة النظر 
يف املفاوضات النوويــة، وان املرحلة االوىل منه 
انتهت ومتخضــت عن مواصلــة املفاوضات مع 

مجموعة دول4+1  يف فيينــا وان املرحلة الثانية 
ستصل اىل نتيجة يف مستقبل قريب«.

واكد انه »فور انتهاء مســار اعــادة النظر يف 
املفاوضات الســابقة ستبدأ املفاوضات«، قائال ان 
»الحكومــة الجديدة تعيد النظر يف ســت جوالت 
من املفاوضات التي جرت ســابقا بهدف دراســة 
تفاصيل تلك املفاوضــات ونتائجها وفور وصولها 
اىل نتيجة ستحدد موعداً النطالق جولة جديدة من 

املفاوضات«.
الكثري من  املفاوضــات »تحمل  تلك  ان  واضاف 
التفاصيل«، مشــرياً إىل أن »املوعد املحدد النطالق 

جولة جديدة منها ســيكون اقرص مام يحتاج اليه 
فريق الرئيس االمرييك للعودة اىل املفاوضات يف 

فيينا«.
وبشــأن تفاصيل تلك املفاوضات اوضح خطيب 
زاده أن »الســؤال الذي تطرحه الحكومة االيرانية 
الجديــدة هو ما هو الســبب وراء عدم وصول تلك 
املفاوضات اىل نتيجة تر جميع االطراف، كام 
ان الحكومة تعمــل عىل تحديد القضايا التي يجب

+ في فيينا ات مــــــع مجموعــــــة  لــــــة املفاو يــــــران : قّررنا ُموا

)التتمة ص9( 

)التتمة ص9( 
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قبلة نجيب ميقاتي
نبيه الربجي

لكأنها صيحة االستغاثة 
بعدما الحــظ أن كل طرق 
االنقاذ مقفلة أمام حكومة 
»السعودية  لالنقاذ«  »معاً 
قبلتي السياســية وقبلتي 
الدينيــة«. عبارتــه حول 
قد  املقدســة«  »املرجعية 
تراها  الكعبة.  هزت  تكون 

هزت... قرصالياممة؟
معلومــات  بحســب 

البالط  ديبلوماســية خليجية، مل يرف جفن ألحد يف 
. قد يفتح األمري محمد بن ســلامن ذراعيه ألســامة 
ســعد. ال ميكن أن يفتحهام لســعد الحريري. صاحب 
الســمو ال يثق بأحد من قادة السّنة، مبن يف ذلك فؤاد 
العبور  عبثاً،  يحاول،  الذي  املشــنوق  ونهاد  السنيورة، 

االنكليزية«. »القناة  عرب  األمري  قلب  اىل 
يروى عن أحد مستشــاري البــالط أن لبنان يعود 
اىل األجندة الســعودية حني يشاهد سمري جعجع يف 
القرص الجمهــوري. من يكون رئيــس الحكومة يف 
هذه الحال، رضوان الســيد أم بهاء الحريري. االثنان 
ولو  الله،  الحملة ضد حــزب  يتوقفا لحظــة عن  امل 
كانا يتحدثــان عن »آخر مفاتن« )أو رصعات( الليدي 

غاغا!
رئيــس الحكومــة يدرك كل ذلــك. ملــاذا اذأً أطلق 
العبارة  النباهة.  الرجل ال تعــوزه  يا جامعة  صيحته؟ 
يف وقتهــا حني كان وزير الخارجية االيراين حســني 
أبدت حكومته  التي  اللهيان يعرض للمشاريع  أمري عبد 
اســتعدادها لتنفيذها يف لبنان، من الكهرباء، ومرتو 
زراعة  وحتــى  واألدوية،  املحروقــات  اىل  بــريوت، 
الفســتق الحلبي. مــا زال الطريق بعيــداً للكالم عن 

الفالفل! زمن...  يف  اننا  الكافيار. 
ماذا يخيفنا، وقد خرسنــا كل يشء، ليك ال نكرتث 
بالعــروض االيرانية؟ الدوالر يحلّق عالياً، واألســعار 

الحديدة... عىل  بلد  جنوين؟  بايقاع  ترتفع 
غداً قد نرمي بسياراتنا يف صناديق القاممة. مل تعد 
تليق بنا ســوى الطنابر، ولكن من أيــن نأيت بالعملة 

البغال؟ للسادة  الشعري  لرشاء  الخرضاء 
ما بال الصينيني الذي يتســللون، عــادة، بأحذيتهم 
الضيقــة، من ثقــب البــاب، وقــد الذوا بالصمت ؟ 
لبنان؟  باملليــارات، يف  أين عروضهــم لالســتثامر، 
هل يخشــون مــن العصــا األمريكية التــي مل تخف 
»االرسائيليني« حــني عهدوا مبــرشوع تحديث ميناء 
حيفــا اىل الصينيني »الذين ليســوا أصدقاءنا، لكنهم 

... أعداءنا«  ليسوا 
قد يكون صحيحــاً أن الصينيني فكروا بالدخول اىل 
»الحالــة اللبنانيــة« من مرفأ بــريوت . البعض يرى 
أنهم توقفــوا يف منتصف الطريق، ألن »االرسائيليني« 
أبلغوهــم بأن من يتــوىل تطوير مرفــأ حيفا ال يعيد 
اعامر مرفأ بــريوت. بني املرفأين رصاع هائل حول من 
يكون بوابة املنطقة. البعض اآلخر يرى أن مثن املوقف 
الفرنيس الذي ال يزال رومانســياً حتى اآلنن، ودون أن 
نلمــس أياً من نتائجه، حتى بفتــح باب الرياض أمام 
رئيس الحكومة، هو االمســاك مبشاريع اعادة تأهيل 

الياء. اىل  األلف  املرفأ من  واستثامر 
أمــام هذه املتاهــات، وهذه الويــالت، التي تطبق 
علينــا، تلقــي املنظومة السياســية، كلعنــة أبدية، 
الجيوب(.  العيون ويف  الرماد يف  )لذر  بقنبلة دخانية 
انتخابات نيابية كام لو أن صناديق االقرتاع التي طاملا 
ولن  املعجزات،  ســتجرتح  للدميوقراطية  مقربة  كانت 
تأيت بالدمــى، أو باأللواح الخشــبية بعدما بات جلياً 
للبنانيــني أن عرشات النواب ليســوا أكــر من جثث 

ناطقة.
تلــك امللهاة قد تــأيت بفائدة آنية للذيــن يتلهفون 
مع  خصوصاً  أيديهــم،  بني  دوالر«  »الفريــش  لرؤية 
الحديث عن أن مثن الصوت قد يرتفع يف بعض الدوائر 
اىل عرشة آالف الدوالرات، ويف دوائر أخرى اىل عرشة 
دوالرات )اللبنانيون أنــواع(. املعلومات تقول أن نحو 

النخاسة. تلقى يف سوق  قد  ملياري دوالر 
املثري هنــا أن بعض نجوم التغيــري باتوا بالطوابري 
االنتخابية.  حمالتهــم  لتمويــل  الســفارات  أمــام 
وحدهــا الســفارة الســعودية مقفلة أمــام هؤالء، 
مثلــام أبــواب اململكة ســتبقى مقفلة أمــام رئيس 
اآلن منشغلة  آخر. هي  السعودية يف مكان  الحكومة. 
باملفاوضات الطويلة، والشــاقة، واملعقدة، مع ايران. 
الغرنيــكا اليمنية عىل الطاولة، كام أن أشــياء كثرية 

فيينا. يف  النووية  املفاوضات  نتائج  تنتظر 
القبول بالعــروض االيرانية )املغرية  ممنوعون من 
جــداً(. واذ يلوذ الصينيون بالصمــت املريب خوفاً من 
التكشــرية األمريكية، يقول أحد الوزراء »ما لنا سوى 

الله« !! الله و... آيات 

كامل ذبيان

ال يــزور مســؤول ايــراين لبنان إال 
الحلفاء يف محور  مــع  لقاء  له  ويكون 
املقاومة، وهذا تقليد قائم منذ ســنوات، 
وهذا ما حصل مع وزيــر الخارجية يف 
الجمهورية االســالمية االيرانية حسني 
من  منصبه  اىل  القــادم  اللهيــان،  عبد 
مركز كان يشــغله وهو ملف الشــؤون 
العربية، وله خربة يف كل امللفات، ومنها 
اللقاء  الــذي يعرفه جيداً، فــكان  لبنان 
مع قــادة االحزاب الوطنيــة والتقدمية 
والقومية، لتبادل اآلراء، واالســتامع من 
الديبلومايس االيراين حول سياسة بالده 
التي  التطورات  ظل  يف  واســرتاتيجيتها 
تحصل من افغانســتان بعد االنســحاب 
وســوريا  اذربيجــان  اىل  األمــرييك، 
والعــراق، وصوالً اىل منطقــة الخليج، 
والعالقة مع دوله ال ســيام السعودية، 
اضافة طبعــاً اىل الهدف من زيارته اىل 

لبنان.
فعبد اللهيان الديبلومايس املحّنك واملثقف ميسك بامللفات 
التي يتحــدث عنها، وفق مصادر عدة شــاركت يف اللقاء، 
التي  املواضيع  بأنه هــادىء ومتمكن مــن  والتي وصفته 
يتميز  التي  بديبلوماسية هادئة،  اسئلة  يطرحها، ويرد عىل 
بهــا، كام ترى املصادر يف شــخصيته، وهو وصف الوضع 
يف منطقة الرشق األوســط بالدقيق والخطري، ويف رسم 
خرائط له، وضعتها أمريكا لها، لكنها مل تنجح يف تنفيذها، 
بسبب وجود محور مقاوم ملشــاريعها وخططها يقول عبد 
اللهيــان، الذي يــرى أن ايران تحاور امريكا حول مســائل 
تعنيها، وهي اعادت البحــث يف االتفاق النووي من موقع 
ان تعود واشــنطن اليه، ال ان تعدلــه ايران لصالح رشوط 
أمريكيــة تقف وراءها دول، كمثل الصواريخ البالســتية أو 
التمدد االيراين يف املنطقة، عــرب اذرع لها، تدعو اىل حلها 
والتخيل عن هذه السياســة التي تراهــا االدارة االمريكية 
بأنها توســعية، يف حني تنظر اليها ايران عن انها مساندة 

كالوقوف مع فلسطني وفصائلها  للشــعوب يف قضاياها، 
يف املقاومة، وكذلــك مع »حزب الله« املقــاوم ضد العدو 
الصهيــوين، ويف العراق ضد الوجود العســكري االمرييك 
ويف اليمــن اىل جانــب الحوثيــني يف حقوقهــم، يقول 

اللبنانية. أمام قادة االحزاب  االيراين  الديبلومايس 
اللهيان،  فالعالقة مع السعودية اىل تحســن، يؤكد عبد 
وان ايــران مرصة عىل ان تعود جيدة، وتســتأنف العالقات 
ويف ذلك مصلحــة للدولتني، كام لــكل دول الخليج، وبأن 
طهــران ال تضع رشوطــاً مســبقة، بل هــي طلبت من 
املسؤولني يف اململكة، تزويدها بنتائج التحقيق يف الحادث 
الــذي وقع يف الحرم الرشيف مبكة املكرمة قبل ســنوات، 
وسقط شــهداء وجرحى، ومنهم الســفري االيراين السابق 
يف لبنان غضنفر ركن آبادي، وهذا التحقيق اذا ما تســلمته 
ايران ســيرسع يف الحوار والوصول اىل عالقات ايجابية، 
اال ان الوفد الســعودي اىل الحوار برعاية رئيس الحكومة 

بالجواب بعد. الكاظمي، مل يأت  العراقية مصطفى 
ويف اســتعراضه للوضع يف املنطقة، ورداً عىل اســئلة 

اللهيان  واستفســارات الحضور فان عبد 
ايجابية يف سوريا لصالح  توقع تطورات 
الذي  االسد،  بشار  برئاســة  فيها  القيادة 
اثناء  حاولت واشنطن ان تتخىل عنه، يف 
االيراين  الوفــد  لكن  معها،  املفاوضــات 
واكد  األمرييك،  والضغــط  التدخل  رفض 
عــىل أن الرئيس الســوري يحظى بتأييد 
شــعبه، وايران تقــف اىل جانب االرادة 

الشعبية.
امــا يف العــراق، فــان الديبلومايس 
االيراين مل يســتفض يف رشح األوضاع 
فيــه، ورأى ان االنســحاب األمرييك من 
الشــعب  لصالح  متقدمة  خطوة  العراق، 
العراقي  الجيــش  فيها  ونجــح  العراقي، 
مبســاندة الحشد الشــعبي، وهو تنظيم 

عسكري رشعي مساند.
وتطــرق عبد اللهيــان اىل الوضع يف 
تحذير  ارسال  تم  بأنه  فأوضح  اذربيجان، 
لرتكيا بأن ال تلعــب فيها، وتواجه األرمن 
فيها، واستغالل أي حدث، من اجل متكني 
االرسائيليني من الوصــول اىل حدود ايران، التي لن تتهاون 
يف هــذا املوضوع االســرتاتيجي، كام ان طهــران تراقب 

الوضع يف افغانستان التي هي عىل حدودها.
ويف الشــأن اللبناين، اكد الوزير االيراين ان بالده تقف 
اىل جانــب لبنان، ولبت نداء »حزب الله« وارســلت بواخر 
املازوت، وهي ليست هبة، امنا تسهيالت مالية، وهو األمر 
نفســه الذي سيتم التعامل مع انشاء محطات انتاج للطاقة 
الكهربائية، وهو عرض قديم، كام يف الســدود والطرقات. 
وان ايران عىل اســتعداد لبناء محطتــني يف االماكن التي 
تقرها الحكومــة اللبنانية، ويتوقف عندها القرار، فالعرض 
قائم والتســهيالت موجــودة، لحل ازمــة الكهرباء، فاذا 
حصلــت املوافقة والعقــود، فان املهلة قصــرية جداً لبناء 

املعامل.
فاللقاء الوطني مع عبد اللهيان، كان استعراضاً سياسياً، 
وان لبنان بالنســبة اليران هو خدمة شــعبه والتنسيق مع 

فرنسا كان ظرفياً لالرساع يف تشكيل الحكومة.

عبــــــد اللهيــــــان ينقل »للحلفــــــاء الوطنييــــــن« تحّســــــن العالقة مع الســــــعودية :
الكهرباء تقدمت على السياســــــة والتنسيق مع فرنســــــا حصل في تشكيل الحكومة

هيام عيد

أكر من عالمة اســتفهام تُطرح اليوم 
يف إطار ملف ترســيم الحــدود البحرية 
الجنوبيــة، يف ظل تقاعــد رئيس الوفد 
اللبناين العسكريـ  التقني املفاوض العميد 
بّســام ياســني، ومن دون نجاح الجهود 
التي بُذلت من أجل التمديد له، إذ تكشــف 
مصادر نيابية مطلعــة عىل تفاصيل هذا 
امللف، أن تقاعد رئيــس الوفد اللبناين يف 
ملف الرتسيم مع العدو اإلرسائييل، سيرتك 
تداعيات تتجــاوز بخطورتها تداعيات أي 
متديد له، وفق ما توضح املصادر املواكبة 
مللف الرتسيم منذ سنوات، والتي تلتقي يف 
هذا املجال مع املوقف اإلخري لقائد الجيش 
العــامد جوزيف عون، والــذي تحدث عن 
املفاوضات غري  ينتظر  قرار »ســيايس«، 
املبارشة مــن أجل حامية حقوق لبنان يف 
مياهه البحرية، مشــرياً إىل أن الجيش قد 

قام بواجبه الوطني يف هذا املجال.
ومن هنا ســألت املصادر النيابية عن األســباب التي أملت 
عدم التمديد للعميد ياســني، فيام تّم التمديد آلخرين، معربًة 
عن شــكوك لديها إزاء هذا املوضوع، لجهة نقل الرتسيم من 
اإلطار العســكري األمني اىل السيايس، وبالتايل  تحويل كرة 
التفاوض عىل الحــدود البحرية اىل وزارة الخارجية، وفق ما 
تتوقع املصادر النيابية، والتي تعتــرب أن مخاطر عدة تحيط  
بالحقوق اللبنانية يف املرحلة املقبلــة، خصوصاً وأن كل ما 

جرى الحديث عنه عن أهمية إقرار التعديالت عىل املرســوم 
6433، من أجل حامية ســيادة لبنــان يف مياهه، مل يلق أي 
تجاوب من قبل املعنيني، وســط سكون وصمت الفت من قبل 
العديد من األطراف السياسية التي تتحدث يومياً عن السيادة 

واإلستقالل.
ومن ضمــن هذا الســياق، تتحدث املصادر نفســها، عن 
رضورات تحّتم اإلســتمرار باملفاوضات لرتسيم الحدود وفق 
الديبلومايس، خصوصاً  أو  السيايس  العسكري وليس  اإلطار 
وأن املفاوضات املقبلة ســوف تجري بحضور وسيط أمرييك 

جديد هو آموس هوكشــتاين، والذي تؤكد 
املصادر النيابية، انحيازه املطلق إىل »املوقف 
اإلرسائييل«، ما ســيعزز حظوظ العدو يف 
العملية ويكاد يهدد الســيادة اللبنانية كام 
الروة البحرية التي بدأت »إرسائيل« بوضع 
اليد عليها، بينام اإلنشغال اللبناين الداخيل 
باألدوار السياســية املقبلــة، يُنذر بأزمة 
مكتومة مل تظهر إىل العلن بعد ومن أوىل 
نتائجها احتامل ضياع الغاز والحق اللبناين 

يف املستقبل.
املحلية الستقبال  الساحة  استعداد  ومع 
الوســيط األمرييك الجديد يف األســبوع 
الجاري، تشّدد املصادر النيابية نفسها، عىل 
السيايس  القرار  اتخاذ  رضورة اإلرساع يف 
مبعزل  املفاوض  للوفد  بالنســبة  الحاسم 
عن اإلعتبارات السياســية ورصاع النفوذ، 
ذلك أن مفاوضات الرتســيم ستأخذ طابعاً 
مختلفاً بالكامل عن السابق، يف ظّل غياب 
والقادرين  والتقنيني  املتخصصني  األعضاء 
عــىل التفاوض بشــكل علمي وغري ســيايس، أي بعيداً عن 
أية تســويات أو »ضغوط إرسائيلية« أو أمريكية مع استالم 

الديبلومايس األمرييك الجديد ملهمته يف الوساطة القامئة.
وتخلص املصادر النيابية نفسها إىل أن الرتسيم قد بات عىل 
منعطف دقيق لجهة التعاطي الســيايس من جهة، والرتكيز 
األمرييك عىل الحســم من جهة أخرى، وهو ما يســتدعي 
مراجعة شاملة ملجمل املحطات التي ُسجلت منذ بداية عملية 
التفاوض خصوصاً وأن ضبابية الفتة ال تزال تحيط بهذا امللف 

عىل كل األصعدة.

الترســــــيم بين السياســــــة واإلختصاص... غموض وأســــــئلة حول حقــــــوق لبنان؟

االحد 10 ترشين األول 2021

ُتـــــصـــــّر املـــــمـــــانـــــعـــــة   : جـــــنـــــبـــــالط 
ــاء  ــربـ ــهـ عـــلـــى تــــزويــــدنــــا بـــمـــحـــطـــة كـ
لفت رئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك، وليد جنبالط، يف 
ترصيح له عــىل مواقع التواصل اإلجتامعــي، إىل أنه »يف 
ايران يحرتمون الطبيعــة والحدائق الخرضاء ويحتفلون منذ 
آالف الســنني بعيد الربيع الرنوز يف 21 آذار، اما وان املامنعة 
ترّص عىل تزويدنا مبحطــة انتاج كهرباء فهل من الرضوري 
مصادرة الـgulf club لبنائها وهو مساحة خرضاء مميزة يف 

غابة الباطون ملدينة بريوت وضواحيها«.

»الــــــخــــــارجــــــيّــــــة« األمـــــيـــــركـــــّيـــــة :
نــــــوالنــــــد تـــــتـــــوّجـــــه الــــــــى بــــيــــروت
األســــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــوع املــــــــقــــــــبــــــــل

أكّــدت  وزارة الخارجيــة األمريكية ، أّن »مســاعدة وزير 
الخارجّية  فيكتوريا نوالند ، ستتوّجه إىل  موسكو  يوم اإلثنني 
املقبل، ثّم تنتقــل بعدها إىل  بريوت ، حيث من املخطط له، أن 

تصل لبنان الجمعة املقبل، ومن ثم إىل لندن.
وأوضحــت يف بيــان، أّن »نوالنــد ســتلتقي يف بريوت 
مع ممّثلني عن  املجتمع املدين  وســلطات البالد، ملناقشــة 
اإلصالحات االقتصاديّة واالنتخابــات العام املقبل. بعد ذلك، 
ستســافر إىل لندن لبحث عدد من القضايا العاملّية مع قادة 

البالد«.
الخارجّية للشؤون  وشغلت نوالند منصب مســاعد وزير 
األوروبّية واآلســيويّة، للفرتة من أيلول 2013 ولغاية كانون 
الثاين عام 2017، وخالل فرتة حكم الرئيس الســابق باراك 
أوباما، أرشفت عىل وجه الخصوص عىل القضايا املتعلّقة بال 

سياسة  تجاه دول ما بعد االتحاد السوفيايت.

ــركا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم : دور أميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قاسـ
فــــــــــي شــــــــــــــّل االقـــــــتـــــــصـــــــاد
ــي ــعـ ــطـ ــقـ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ ــالـ ــ ــت بـ ــ ــبـ ــ ثـ

شــدد نائب األمني العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم، 
يف احتفال تخريج طالب الشــهادات الرسمية يف مدرسة 
املصطفى، الحــارة، عىل أن »دور أمريكا يف شــل االقتصاد 
اللبناين ثبت بالدليل القطعــي، ومل يعد هذا األمر خافيا عىل 
أحد، هم الذيــن فرضوا العقوبات وفشــلوا النظام املرصيف 
ومنعــوا التعامل مع دول كثــرية عىل الرغم مــن ظروفنا 
الصعبة، وأقــروا قانون قيرص يف ســوريا ومنعوا التعامل 
والتعاون االقتصــادي مع الجار الطبيعي للبنان، وهم يف كل 
مرة يذكرون بأنهم يتدخلون يف لبنان من خالل بعض جامعة 
املجتمع املدين للسفارة والذين يقبضون أمواال طائلة من أجل 
أن يخربوا يف البلد ويغــريوا املزاج العام ويواجهوا املقاومة، 
كل ذلك حتى ولو أدى إىل الخــراب والدمار، ورأينا كيف أنهم 
لكــرة ضغطهم أوصلوا البلــد إىل أن يكون حواىل 80 % من 

املجتمع تحت خط الفقر«.
وقال: »وجــدت أن مخططاتها مل تنجح، وغريت بعضا من 
منهجيتها يف لبنان، فبدال من أن تســتمر بالضغط ملواجهة 
حزب الله، اآلن تريد أن تخفف الضغط حتى ال يستفيد الحزب 
من إقبال الناس عليه مبساعداتهم، وهذا يعني أن مخططهم 
كان فاشــال وأنهم غري قادرين عىل االســتمرار. آن ملن يجد 
أمريكا قــدوة، أن يفهم بأن لديهم أغبيــاء ولديهم من ييسء 
التخطيط، ويكفي أنهم إذا أرادوا أن يخططوا بظلم، فإن الظلم 
يســقط عندما يتواجد من ميلك إرادة التغيري ويقول لهم: ال، 
كام فعلنا يف لبنان، وقالت لهم املقاومة وكل الشعب اللبناين، 
ال أمريكا ومخططاتها فاضطرت إىل أن تغري وتعدل، وستغري 

أكر فأكر«.
وتابع »أثريت يف الفرتة األخرية مسألة تصويت املغرتبني، 
وناقشــنا هذا األمر يف حزب الله بدقة، وعىل الرغم من عدم 
تكافؤ الفرص يف الدعاية االنتخابية يف الخارج بسبب وضع 
حزب الله عىل الئحة اإلرهــاب يف عدد من الدول، وصعوبة 
أن نتواصل مع الناخبني، وصعوبة أن يكون ملرشحينا جوالت 
إنتخابية، مع ذلك وألننا نريد للمغرتبني أن يعربوا عن آرائهم 
وأن يشاركوا، قررنا أن نســري يف مسألة تصويت املغرتبني، 
وأن ال مشــكلة لدينا يف هذا األمر عىل قاعدة أننا ال نريد أن 
نحرمهم رغبة ومشــاركة ميكن أن يكون لها الفائدة الكربى 

لهم وللبنان«.

الجيش   قائد  اســتقبل 
وفدا  عون  جوزاف  العامد 
 Tetra Tech « من رشكــة
Inc« املنتدبة من قبل  وزارة 
فقه  يرا األمريكية   الطاقة 
ارة  ف ـ السـ عن   ممثلــون 
األمريكيــة  يف بــريوت، 
البحث  وتناول االجتــامع 
دات  ع ا ـ ـ مس تقديــم  يف 
للجــــيش اللبنــاين من 
تدريب وتجهيزات وتعزيز 
قدراته، بهدف كشف املواد 

الخطرة.

ــة ــيـ ــركـ ــيـ ـــدات األمـ ــ ــاع ــ ــسـ ــ ـــي املـ ــ قــــائــــد الـــجـــيـــش بـــحـــث ف

قائد الجيش مجتمعاً مع وفد املنتدب من »الطاقة« األمريكية

أجرت قوات »اليونيفيل« يف القطاع 
الرشقي سلسلة من األنشطة التدريبية 
واملهارات  الخربات  لتبادل  املشــرتكة 
و«اليونيفيل،  الجيــش  بــني  املهنية 
إضافــة اىل تعزيــز الثقــة املتبادلة 
وتحســني مســتوى قابلية التشغيل 

البيني للمهام املنسقة.
وركــزت االنشــطة التدريبية عىل 
العمليات العسكرية يف املناطق املدنية 
والنظام،  القانــون  عــىل  والحفاظ 
العســكريني  األفراد  تدريب  وتضمنت 
التفتيش  نقاط  وتشــغيل  إنشاء  عىل 
الدوريات  قــادة  وتدريب  الطرق  عىل 
الــدورة، اطلع  العســكرية. خــالل 

ــل« ــ ــي ــ ــف ــ ــي ــ ــون ــ ــي ــ ــش و»ال ــ ــي ــ ــج ــ ــن ال ــ ــي ــ ــرك ب ــ ــت ــ ــش ــ ــب م ــ ــ ــدري ــ ــ ت

خالل النشاط التدريبي

املتعلقة  املختلفة  النظرية والعملية  الجوانب  املشاركون عىل 
مبجال الرتكيز يف النشاط التدريبي. وهدفت هذه الدورات اىل 
متكني العسكريني من العمل بطريقة فعالة مع تجنب إزعاج 

السكان املدنيني يف منطقة العمليات.
وأقيم التدريب يف نقاط التفتيش عىل الطرق يف 27 و 28 و 
29 أيلول الفائت، يف حضور 11 جنديا من الجيش و11 عنرصا 

من »اليونيفيــل«، تزامنا تم تدريب »قائد الدوريات« بتاريخ 4 
و 8 ترشين األول يف مقر اليونيفيل يف القطاع الرشقي، يف 
حضور 9 جنود من الجيش و 13 مــن أفراد اليونيفيل. ومثل 
املشاركون من الجيش اللواء الســابع للقوات املسلحة، بينام 
مثل املشــاركون من جانب »اليونيفيل« الكتيبة االســبانية، 

االندونيسية، الهندية و النبالية يف القطاع الرشقي.
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االحد 10 ترشين االول 2021

روكز« ر  ُمنا و القديم«  الحر  و »التيار«  بين  مة  ُمشر تشرين  كــر  
وشموع رمــزيــة  ووقــفــة  وقـــدا   ... ــد جــدي نتسابات  لباسيل...  نــاريــة  مــواقــ 

صونيا رزق

الحزينة   1990 ترشين   13 ذكرى  تقرتب 
،  مع مرور  من تاريخ لبنان والتي ال تنت
31 عاماً عىل حدوث تلك املعركة بني العامد 
ميشــال عون، الــذي كان يــرتأس حينها 
الســوري،  والجيش  االنتقالية  الحكومــة 
فيعود الزمن اىل ذلك اليوم الشــهري، الذي 
ما  والسؤال  رأساً عىل عقب،  االوضاع  قلب 
الجدوى من العودة بالذاكرة اىل ذلك اليوم، 
بعد ان تغرّي كل يشء، وإســُتجدت اوضاع 
ما يشري  الحســبان، بحســب  مل تكن يف 
من  بقي  فامذا  البالد،  يف  السيايس  املشهد 
التمنيات، بأن تكون هذه  الذكرى سوى  تلك 
اليوم وقفة إجالل وصالة فقط  املناســبة 

من أجل كل الشهداء الذين سقطوا؟
تاريــخ 13 ترشين األول، شــكّل نقطة 
فاصلة يف التاريــخ اللبناين عامة، والتيار 
كانت  فحينهــا  خاصــة،  الحر  الوطنــي 
الشــعارات واملباد مغايــرة كلّياً، اىل ان 
إنقلبــت املقاييس ومعهــا خلطت االوراق 
غربية  تحالفات  انتجت  حتى  السياســية، 
عجيبة، فلم يعد التيار يشــبه نفسه، وهو 
الذي كان ينادي بشــعارات إســتقطب من 
اليوم  باتت  حتى  املسيحيني،  اغلبية  خاللها 
حرباً عىل ورق، بحســب ما يرى معارضون 
يف التيــار الوطني الحر، ويشــّددون عىل 
رضورة عودته اىل أصالته، الّن التيار لطاملا 
نادى وناضــل من اجل تحقيق مبادئه، لكن 
بعد ســنوات بات يف وضع ال يُحسد عليه، 
وتحديداً منذ ان توىّل رئاسته النائب جربان 
املعارضون  وبرز  شعبيته  فرتاجعت  باسيل، 
إنقاذ نفســه من  اليوم  لــذا عليه  ضمنه، 

خالل عودته اىل ســابق عهده وقبل فوات 

إعادة شــعاره »تحقيق  االوان، وبالتــايل 

حقــوق املســيحيني« بالفعــل ال بالقول، 

املُنادي  الطبيعي،  موقعــه  يف  يعد  مل  النه 

بالســيادة والحرية واالستقالل، وبسيطرة 

الدولــة عىل كامــل اراضيها، مــع الحكم 

القوي«،  »العهــد  شــعار  وتطبيق  القوي 

الــذي بقي مجرد كلامت عابــرة مل تتحقق 

بعد، رمبــا النهم مل يعرفوا كيفية إدارة هذا 

البلد، واعتامد الطرق الناجحة لوضعه عىل 

الصحيحة. السكة 

الوطني  التيار  املعارضون بعــودة   وامل 

الحر سياسياً ونضالياً اىل فرتة التسعينات، 

من  املدعومة  التيــارات  ابرز  من  كان  حني 

املســيحيني بقوة، لكن لالسف ما الذي حّل 

به منذ ســنوات؟  مل نعد نفهم عىل قيادته 

ونوابه ومســؤوليه، واملطلــوب ان يكون 

التيار دامئــاً اىل جانب الرصح يف بكريك، 

لطاملا  الراعي  بشارة  البطريرك  ان  خصوصاً 

وقــف اىل جانــب الرئيس ميشــال عون، 

لكن وصول الوضــع اىل هذا الدرك الخطري 

ووضع  السياسية،  والخالفات  واالنهيارات 

الرشوط  وغّض النظر عن مواقف وقرارات 

البعض االخر، التــي يؤيدها التيار ومل يعد 

بإســتطاعته الرتاجع عنها، ســاهمت يف 

خلق هذه الهوة مع بكــريك، بالتزامن مع 

وضع لبنان ضمن دائرة الخطر االكرب. 

ويف اطــار التحضــري للذكرى، تشــري 

املصادر اىل اّن التيار اختار يوم 16 ترشين 

االول إلحيائهــا، يف مجّمع »ميشــال املر 

« يف منطقــة نهر املوت، عىل ان  الريا

إنتســاباً لالعضاء  ايضاً  يشــمل االحتفال 

الجدد، وكلمــة نارية كالعادة لرئيس التيار 
بالتزامن مع وضع  باســيل،  النائب جربان 
متدهور،  ومــايل  واقتصــادي  ســيايس 
والتيار  العهــد  عىل  بالجملة  وهجومــات 
الوطني الحر، مع ما يتبع ذلك من رصاعات 
تبدو  بحيث  واملراكــز،  املواقع  عىل  داخلية 
الســاحة السياســية يف خضم تشنجاتها 
باسيل  كلمة  اّن  يعني  مام  وانقســاماتها، 
ســتّصب يف كل االتجاهات، وسوف تطال 
شــطاياها االفرقاء السياســّيني بإستثناء 

منهم. القليل 
وعىل خط  خصــوم الداخل، يربز النائب 
شــامل روكز الذي سيســتذكر املناســبة 
االليمة بالصالة مــع منارصيه، من خالل 
قــداس الهي عــن انفس الشــهداء الذين 
ســقطوا خالل تلك املعركــة، وذلك يف 13 
الضبيه،  يف  الصعود  كنيســة  يف  الجاري 
املجموعة  اي  القديم«  »الحرس  يقوم  فيام  
الوطني  التيار  تأســيس  يف  ساهمت  التي 
الحــر،  بوقفــة رمزية وإضاءة شــموع، 
امام  العســكريني الشــهداء،  وإســتذكار 
رضيح الجندي املجهول يف املتحف مســاء 

االربعاء. هذا 
يف الختــام، متّر املناســبة ويف القلب 
غّصة كام يقول املعارضون، فحتى إستذكار 
الوحدة  فيــام  منقســامً،  بات  الشــهداء 
مطلوبة اليوم، النها تنتج قوة ال يســتهان 
بهــا، لذا نأمــل ان يعي البعــض ويعرتف 
بأخطائــه، وبالتضحيات التي قدمناها وما 
زلنا نضّحي لغايــة اليوم، مؤكدين بأّن 13 
ترشين سيبقى محفوراً يف الذاكرة  كعربة، 
يوم  وليس  صــالة  يوم  يكون  ان  واالفضل 

إحتفال، النه مل يكن إنتصاراً...

ــي فـــي طــرابــلــ بــلــقــاء ــاب ــخ ــت ــم االن ــوسـ افــتــتــا املـ
ــدا »املــســتــقــبــل« ــ ــ ــحــت اق ــن ت ــاد« مـ »ســـحـــب الـــســـجـ

… واألخـــــــطـــــــاء املـــــوروثـــــة  ــــــر ن الــــــ تــــــــــوا

دموع االسمر

»حارة الربانية« يف التبانة 
بطرابلس، ملــن ال يعرف ذاك 
ثاره، فقري ببنيته  الحي، غني ب
العقود  يف  جمــع  التحتية، 
الثالثة االخرية فقراء طرابلس 

والجوار.
هذا الشارع املنيس ال ميكن 
للحكومــة الحالية او غريها 
ونواب املدينــة تذكره اال يف 
ومهام  االنتخابية،  املواســم 
عا ســكانه مــن حرمان، 
خصوصــا يف ظــل االزمة 
جدا، يبقى  الخانقة  املعيشية 

منسيا...
قبل ايام تحول هذا الشارع 
اىل قبلة السياســيني، فكان 

النائب فيصل كرامــي الفاتح االول، حني لبى نداء االهايل رسيعا 
بحاجتهم اىل املازوت، بعد ليال عاشــها اهــل الربانية دون ماء 
وكهرباء وبعد عجزهم عن دفع فاتورة االشــرتاك التي اصبحت 
بالعملة الصعبة، فحلّت العتمة وازدادت االوضاع قســاوة بعد 

انقطاع تام لكهرباء الدولة.
رغم االنفراج البسيط الذي شهده الحي بصهاريج املازوت التي 
وصلت مــع كرامي، اال ان ردود فعل قاســية واجهت هذا الحي 
واعتربت ان انارة الحي باملازوت االيراين هو خيانة عظمى، لكن 
اهايل الربانية سارعوا بالرد عىل من تطاول عليهم، واكدوا ان ما 
حصلوا عليه من مازوت كان عن طريق كرامي وحده، وال يعنيهم 
مصدر املازوت، وكل ما يعنيهم ان كرامي هو الوحيد الذي سارع 
ولبى مطالبهم، خصوصا انهم كانوا عىل امل ان ميدهم امني عام 
»تيار املستقبل« أحمد الحريري باملازوت بعد عدة اتصاالت جرت 

معه دون أن تسفر عن نتيجة لحل االزمة.
ليال طوال عاشــها اهايل الحي وكانت الشمعة وحدها تنري 
غرفهم، اىل ان طرقوا كل االبــواب للحصول عىل دعم من مادة 

املازوت وكل جهودهم ذهبت سدى.
يعاين هذا الحي كغريه من االحياء الطرابلســية الفقرية من 
تراجع مستوى الحياة فيها بسبب انقطاع الكهرباء واملياه وارتفاع 
االسعار، بشــكل دفع بالفقراء اىل شن حملة عىل املستوردين 
بدأت بالبيض وااللبان والحبوب، والتي تعترب قوت الفقراء، فاعلنوا 
االرضاب عن رشاء هذه املنتجات، علام انهم ال يشرتون اكر من 
ثالث بيضات يوميا حسب مردود رب العائلة اليومي، لكن االهم 
من هذا كله ان هذه املنطقة وغريها لن تكون قبلة السياسيني قبل 
تحديد موعد االنتخابات النيابية، الن اصوات الفقراء تصبح الشغل 

الشاغل للجميع.
فاعليات الحارة الربانية، ومن نظم مهرجان الشــكر لكرامي  

أجمعوا عىل ان ابناء الحارة سيكونون بجانب من وقف معهم يف 
هذه االزمة التي ارهقت الفقراء، ومل يخفوا وقفوهم بجانب »تيار 
املستقبل« يف كل مراحله منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري 
وشكلوا رافعة شعبية اساسية للتيار، ومل يبادلهم »التيار« ببادرة 
ايجابية يف املحنة القاسية التي يعيشها االهايل، والتي بلغت حد 
الجوع لعائالت باتت تحت خط الفقر، وعاشت العتمة والحاجة اىل 
املاء. رغم ذلك مل يلتفت »املستقبل« اليهم، حسب قول احد فاعليات 
الحارة، ولذلك فهم اليــوم انتقلوا اىل جانب من تلّمس اوجاعهم 
وبادر اىل تلبيتهم، رغم انهم ما كانوا يوما من تياره، فكان كرامي 
الوحيد الذي بادر ولبى بغض النظر عن موقفه السيايس والحلف 
الذي ينتمي اليه. يقــول احد املراقبني ان كرامي كان حتى االمس 
القريب هدفا للمتظاهرين الذين هتفــوا ضده، بل واقدموا عىل 
رمي النفايات يف باحة دارته، ولعل بعضا من اهايل الحارة كانوا 
من املشــاركني، غري ان كرامي مل يربح املدينة ومل يغادرها وبقي 
عىل تواصله الشعبي وهو اليوم يف عقر دار من صنفهم البعض 

اخصاما لكرامي وملحوره...
غري ان املحنة ويف املحن تكتشــف معــادن الناس والتيارات 
والقوى، ويبدو انها ســتغري ولو طفيفا من املعادلة السياسية 

الطرابلسية واملشهد الطرابليس...
كلمة كرامي يف الحارة الربانية كانت الفتة مبضمونها ومعانيها 
ويف استهدافه للمنظومة السياســية التي اعتربها انها عمرت 
بريوت وأفقرت طرابلس، وهــو بذلك وّجه االتهامات اىل »التيار 
االزرق« منذ وصول الرئيس الشــهيد رفيق الحريري اىل السلطة 

حتى اليوم.
واعتربت اوساط طرابلسية ان مهرجان الحارة الربانية شكل 
، وكان الفتا مبعانيه واستهدافاته، كام  افتتاحا للموسم االنتخا
شــكل نقطة تحول شعبية يف »سحب السجاد« من تحت اقدام 

»تيار املستقبل«.

فاطمة شكر

ال يختلف اثنان عىل هوية 
وماهية السياسة املتبعة يف 
لبنان، وال حتــى عن كيفية 
عمل وأداء من يحكم هذا البلد 
واملذاهب.  الطوائــف  املتنوع 
تحكمه  لبنان  أن  الكل  يُجمُع 
الطائفية منذ نشــأته، وهذا 
الطوائف  دفع زعامء هذه  ما 
خر للميل والتعاون  بشكل أو ب
مع بالد عربية أو غربية همها 
األســاس تحقيُق مصالحها 
يف هذا البلد الصغري بحجمه، 
الجغرايف  مبوقعــه  الكبري 

وتاريخه القديم.
إرتبط لبنــان عرب التاريخ 
مــع فرنســا والســعودية 

وإيران، ولطاملا أسهمت هذه الدول يف تحريك اقتصاده من جهة 
و سياســته من جهة أخرى، ولعل الكل يعلم أن الرهانات عىل 
الخارج من مختلف القوى السياســية كان لها الدور األساس 
يف انجاز العديد من امللفات املصريية اللبنانية، فبعد استقالل 
لبنان وانتهاء اإلنتداب الفرنيس، وبعــد مرور عقود من الزمن 
لعبت سوريا دوراً سياسياً يف لبنان انتهى عقب اغتيال الشهيد 
200 وخروج الجيش الســوري  منه.  رفيق الحريري يف العام 
راهنت بعض القوى السياسية بعد العام 2006 عىل السعودية 
وتعامل البعض مع الواليات املتحــدة من أجل رضب قوة حزب 
 الله التي تنامت بشــكل أقوى بعد حــرب متوز يف العام 2006

ومع مرور الزمن حاولت بعض القوى السياسية مشرتكًة مع دول 
إقليمية بأخذ البلد اىل اإلنهيار عرب اعتامدها سياسات خاطئة بدءاً 
بالديون التي تراكمت عىل الدولة وصوالً اىل الوضع التعيس من 
الناحية السياسية واإلقتصادية للبنان مروراً بالحرب التي فرضت 
عىل سوريا يف العام 2011 والتي انعكست بشكل كبري عىل لبنان 
من الناحية السياسية  واإلقتصادية و اإلجتامعية، وصوالً اىل 
تحركات 17 ترشين األول من العام 2019 الذي كانت القنبلة التي 
 فّجرت كل يشء وكشفت عن نوايا جميُع من يف الداخل والخارج.

تعاقبت حكومتان خالل هذه الفرتة مــع إرصار الفت من قبل 
السعودية عىل عدم إعطاء عالمة الر عىل تشكيل حكومة 
حسان دياب وتكليف ســعد الحريري وبعدها تشكيل حكومة 
ميقايت لحكومته مؤخــراً رغم الدعم األمــرييك والفرنيس 
واإليراين لهذه الحكومة.  شــكلت حكومة ميقايت التي جاءت 
لتعمل عىل إنجاز ملفات أوصلت البلد اىل اإلنهيار يف املؤسسات 
العامة، يف ظل إرصار الطبقة الحاكمة عىل الرصاع وتقاســم 
الحصص العتبارات طائفية ومذهبية دون أي مراعاة ملبدأ الكفاءة 
والنزاهة، إضافة اىل غياب اإلمكانات املالية والنقدية واإلستمرار 
يف تقديم الوعود بإعطاء وتقديم األموال واملساعدات  والهبات 
 من فرنسا وبعض الدول العربية لكن رشط القيام باإلصالحات. 
وعىل الرغم من الحديث املتكرر عن إعطاء هبات ومســاعدات 
وأموال للبنان من أجل الخروج من أزماته، ترص السعودية عىل أن 
تبقى بعيدة عن األجواء اللبنانية، كام أنها تتقصُد اظهار نفسها 
عرب وسائل إعالمية وقنوات إتصال بني البلدين عن عدم اكرتاثها 

ملا يجري يف لبنان، وهي ال تتوا أو ترتك أي فرصة من أجل سلخ 
، رغم ارصار الدولة اللبنانية عىل لسان  لبنان عن محيطه العر
رئيسها ميشــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
حكومتها نجيب ميقايت أن لبنان دولة عربية وشقيقة وصديقة 
لكل الدول العربية. املستغرب يف املوضوع أن معلومات سياسية 
خاصة تؤكد أن السعودية التي ما زالت تقوم مبحادثاتها مع إيران 
، هي نفسها قامت بالتواصل مع أشخاص حياديني من أجل بدء 
الحوار مع حزب الله والوصول اىل نقاط مشرتكة واإلنطالق نحو 
 األمام وتذليل بعض الصعوبات إقليمًيا ودولياً لكن هذا غري معلن.

ومع التقدم الدويل واإلقليمي يف إنجاز بعض امللفات واملحادثات 
األمريكيــة  اإليرانية واإليرانية  الســعودية  تعيُش املنطقة 
تبدالت إقليمية ودولية تنعكُس بشــكل إيجــا عىل الداخل 
اللبناين لناحية اســتجرار الغاز من األردن ومرص عرب سوريا 
مــن أجل توليد الكهرباء، يف اشــارة واضحة اىل رضا أمرييك 
لهذا القرار، يتزامن ذلك مع زيــارة وزير الخارجية اإليراين اىل 
لبنان حســني أمري عبد الله اللهيان  الذي أكّد خالل كل لقاءاته 
التي أجراها عــىل الدعم اإليراين للبنــان يف مختلف املجاالت 
وعىل كافة املســتويات، كام عرض معمــالن إلنتاج الكهرباء 
الذريــة ومرتو انفــاق، من املؤكد أنه ســيخرج اللبنانيني من 
 النفق املظلم الذي دخله لبنان بسبب اإلدارة األمريكية وأدواتها.
بالتزامن مــع هذا املنا اإليجا اإليــراين واألردين والعراقي 
والرويس، ارتفع سعر البنزيُن مع عودة تحليق الدوالر، وتوقف 
معمل دير عامر عن توليد الطاقة، إضافة اىل معمل الزهراين الذي 
 سيغيب أيضاً عن التوليد بعد ساعات، مام يعني دخول لبنان العتمة. 
بالدليل القاطع يثبُت بعض اللبنانيني تواطؤهم ال بل اشرتاكهم 
بحصار الشعب، والدليل عىل ذلك اإلنهيار الذي يعيشه لبنان والفقر 
الذي دق بيوت 70% من اللبنانيني دون أن تتحرك أمريكا والسعودية 
 للمســاعدة،  تقابله عروضــات إيرانية و روســية وصينية.

عىل مر السنني تثبُت إيران أنها الدولة الصديقة والوفية للبنان 
هي التي مل تبخل يوماً عن مد يد املســاعدة دون مقابل من أجل 
خروج لبنان من أزماته ومحنه. ال محال كل املعطيات تشري اىل 
تسوية يف املنطقة، إيران بقوتها وصمودها، وروسيا بسياستها 
وعودتها اىل املنطقة، والصني بتقدمهــا، جعلوا  من املنطقة 

الـــّســـافـــر ألمــيــركــا:نقطة ارتكاز هام لن يتجرأ أحد عىل تجاوزهم بعد اآلن.  ــدخــالت  ــت ال دان  ــل«  ــرم ــه ال بــعــلــبــ   »تــكــتــل 
مــات األ من  للخرو  مسبوقة  غير  اجـــراءات  اتخا  الحكومة  على 

عقد »تكتل بعلبك الهرمل« النيا اجتامعه الدوري يف مكتب 
قيادة إقليم البقاع لحركــة »أمل« يف بعلبك، يف حضور النواب 
حسني الحاج حسن وغازي زعيرت وعيل املقداد والوليد سكرية 
وإبراهيم املوسوي وإيهاب حامدة واملسؤول عن املكتب املركزي 
للشؤون البلدية يف الحركة بسام طليس واملسؤول عن املكتب 
يف البقاع صبحي العريبي واملسؤول عن العمل البلدي لحزب الله 

يف البقاع الشيخ مهدي مصطفى، وكان بحث يف التطورات.
وأصدر املجتمعون بيانا تاله زعيرت وقال فيه: »نرحب بزيارة 
وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية يف إيران الدكتور حسني 
عبداللهيان لبنان، وما تضمنته من مواقف وعروض رســمية 
داعمة للبنان واللبنانيني، وال ســيام يف ظل األزمة، وبخاصة 
العرض الذي قدمه لجهة بناء معملني لتوليد الكهرباء يف بريوت 
والجنوب بقوة ألفي ميغاوات، وإعادة بناء مرفأ بريوت، وكذلك 
بناء محطة أنفــاق مرتو يف العاصمة بــريوت. ونوه التكتل 
باملواقف اإليرانية التي لطاملا كانت متميزة يف دعمها ومساندتها 
للبنان واللبنانيني يف مختلف قضاياهــم، ودعا الحكومة إىل 
التعاطي مبســؤولية مع هذه العروض ودرســها، ودعا ايضا 
األفرقاء كافة إىل التعاطي مع هذا العرض الكريم بكل إيجابية 

وحسن نية، بعيدا من منطق النكايات السياسية«.
واستنكر البيان »التدخالت السافرة للواليات املتحدة األمريكية 
يف الشؤون الداخلية اللبنانية«، معتربا أن »اإلمالءات األمريكية 
يف قضية مرفأ بريوت، اســتباحة موصوفة للسيادة اللبنانية 
والستقاللية القضاء فيه، ومرفوضة من كل صاحب حق وقرار 
حر شجاع سيد ومستقل«. وشدد عىل »رضورة أن يلتفت رشكاؤنا 
يف الوطن إىل املخاطر التي يرتتب عليها سكوت أدعياء السيادة 

والحرية واالستقالل عن التدخالت واالمالءات االمريكية«.
ورأى أن »الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات اســتثنائية غري 
مســبوقة للبدء بالخروج من األزمات يف كل امليادين الحياتية 
واالقتصادية، وفق خطة تعاف مع برنامج يلبي حاجات الغالبية 
املسحوقة من اللبنانيني، لجهة املسارعة اىل اتخاذ خطوات متنع 
تفلت سعر رصف الدوالر مقابل اللرية، وأسعار املواد األساسية 
والغذائيــة، وهي مدعوة أيضا إىل نيل ثقة شــعبها عرب تأمني 
الكهرباء والدواء والغــذاء واملحروقات، باإلضافة إىل وضع حد 
للمحتكرين من أصحاب الوكاالت الحرصية وممتهني الســوق 
الســوداء، وكرس الحصار املفروض أمريكيــا عىل اللبنانيني«، 

مطالباً الحكومة بـ »وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ«.

ر ــــــت ـــ ـــ ـــ ار ُمس ـــــــــي  ـــ ـــ ــــــات ف ـــ ـــ ـــ ــــــراء االنتخاب ـــ ـــ ـــ ج ـــــــــي«:  ـــ ـــ ــــــار الوطن ـــ ـــ ـــ »التي
رأت الهيئة السياســية يف »التيار الوطني الحر«، يف بيان 
أصدرتــه بعد اجتامعهــا الدوري إلكرتونيا برئاســة النائب 
جربان باســيل، أن »اقرتاح إجراء االنتخابات النيابية يف آذار 
بدل أيار 2022، مســتغرب ويصعب تنفيــذه نظرا ملجموعة 
ظروف وأسباب، يف طليعتها اســتحالة التحرك يف املناطق 
الجبلية بســبب األمطار والثلوج والربد يف ظل ارتفاع أسعار 
املحروقات، مع صعوبة تنظيم اليوم االنتخا وما ميكن أن 
يتخلله من عيوب، وهذا يحد مــن الحمالت االنتخابية ومن 
مشاركة املقرتعني، ويقلص الوقت املطلوب لتأمني مستلزمات 
انتخاب املغرتبــني، ناهيك عن عدم دســتورية تقصري املهل 
املتعلقة بلوائح الشــطب وإلغاء حق اآلالف من املســتحقني 
لالقرتاع، اال إذا كانت نية البعض خفض نســبة املشــاركة 
عمدا. أضف اىل ذلك حلول الصوم لدى املســيحيني واملسلمني 
يف شهري آذار ونيسان، وال نفهم أبدا األسباب الكامنة وراء 
تعريض العملية االنتخابية لكل هذه املخاطر والعيوب، فيام 
ميكن إجراؤها يف شهر أيار ضمن املهلة الدستورية وخارج 

شهر الصوم واألعياد«.
وأشــارت الهيئة اىل أن »قانون االنتخاب الساري املفعول 
كرس الدائرة السادسة عرشة التي تضم القارات الست كدائرة 
خاصة باملنترشين لــيك يتمثلوا يف مجلــس النواب ابتداء 
من دورة 2022 بســتة نواب ينتخبونهم من بينهم، من دون 
أن يحرم ذلك املنترشين من ان يشــاركوا باالنتخاب يف دوائر 
نفوسهم إذا اختاروا ذلك، وإن التيار سيقوم بكل ما يلزم ملنع 
التي يتوخاها  الظرفية وحسابات كســب األصوات  املصالح 

البعض من التفريط بهذا الحق للمنترشين«.
وأعلنــت أن »التيار الوطني الحر يأســف لقيــام الغالبية 
النيابية يف جلسة اللجان املشــرتكة بإلغاء إصالح أسايس 
أقــره قانون االنتخاب، وهو البطاقــة املمغنطة، مع التوجه 
الواضح ملنع قيام مراكز االقرتاع الكربى )ميغاسنرت(. ويؤكد 
التيار أنه ســيواصل الضغط إلعادة تثبيت هذه اإلصالحات، 
إنسجاما مع مضمون قانون االنتخاب والنية التي كان عليها 

املرشع عند إقراره يف العام 2017«.

ــــــة ــ ــ ــ ــــــهيل عمليـــ ــ ــ ــ : لتســـ ــــو ــ ــ ــ ــ املولـــ
طـــــــــــــــالق البطاقـــــــــــــــة التمويلّيـــــــــــــــة

ا ر  جار  ل مجتمعاً مع  امل

عقد وزير الداخلية والبلديات القا بسام املولوي، اجتامعا 
يف مكتبــه قبل ظهر امــس مع وزير الشــؤون االجتامعية 
هيكتور حجار، يف حضور النائب نقوال نحاس، وتركز البحث 
حول تنسيق االجراءات بني وزاريت الداخلية والبلديات والشؤون 

االجتامعية لتسهيل عملية اطالق البطاقة التمويلية.

ــى واشــنــطــن ــّرد عــل ــم ــت ــل ــالن: ل ــبـ قـ
أكد املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن، بعد لقائه وفودا 
شعبية، أنه »من غري املقبول أبدا ترك البلد بهذه الطريقة املفجعة 
من الشلل واإلنهيار الشامل، فمع انفصال شبكة الكهرباء اليوم 
وتوقف معمل الزهراين ودير عــامر، يدخل البلد مرحلة الغرق 
ويتحول الفقراء إىل ضحايا لصالح إقطاع املال والتبعية السيئة، 
ومعه يتم إعالن تفليسة لبنان بطريقة تر واشنطن ورياض 

سالمة وجامعة الفواتري الخارجية«.
أضاف »املطلوب مترد وطني عىل واشنطن والقبول بالعرض 
اإليراين الصيني الرويس، وكل من يختار العتمة والفقر والغرق 
عىل العرض اإليراين أو الصيني أو الرويس، ميارس دور الخيانة 
بحق هذا الشعب املظلوم«. مشــريا اىل أنه »يجب نزع وصاية 
واشنطن عن البلد ألن مزيدا من الوصاية األمريكية يعني إفقار 
لبنان وتجويع شعبه وفرط عقد دولته وإنهاء كيانه، واملرجعية 
السياسية التي ترص عىل ربط مستقبل لبنان بواشنطن إمنا تدفع 
لبنان إىل القعر واإلندثار، ولــن نقبل مزيدا من جرائم العتمة 
والدوالر وحرب األسعار وموجات اإلفقار واإلرتباط املجنون 

بواشنطن، فيام شعبنا يلفظ أنفاسه أمام العامل«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االحد 10 ترشين االول 2021

ــع املـــدنـــي ــم ــت ــج ــع امل ــ ــم« م ـ ــ ــر عـ ــسـ مـــعـــركـــة »كـ ــوا جــبــيــل كــســروان ؟ خــتــيــار نـ لــيــة  ــي  ـــ 
فادي عيد

مل مينع االنشغال السيايس 
الديبلوماســية  بالحركــة 
شــهدتها  التي  الناشــطة 
الســاحة الداخلية يف األيام 
عىل  الرتكيز  مــن  املاضية، 
استحقاق اإلنتخابات النيابية 
املقبلة، يف ضوء وضع قانون 
اإلنتخاب عىل نارالتعديل يف 
، بينام بدأت  املجلس النيــا
تربز يف الكواليس السياسية 
تحرّكات واتصاالت عىل أكر 
من نطــاق بني قوى وأحزاب 
سياســية من جهة، وقوى 
جهة  من  املدين  املجتمع  من 
أخرى، خصوصــاً بعدما بدأ 
تقريب  نحو  التوّجه  يستقّر 

موعد اإلستحقاق إىل آذار من العام املقبل 2022.
ويف هذا املجال، تتحّدث أوســاط سياســية مطّلعة عىل 
تحرّك املعارضة يف ما خص االنتخابات، عن أن بعض األحزاب 
والتيارات التي عارضت قرار تقريب موعد اإلنتخابات النيابية، 
قد يتوّسع ويتزامن مع حملة ضغوط يف كل اإلتجاهات من 
أجل البحث يف إمكان العودة عن مثل هذا القرار، تحت عنوان 
»تعّذر التحرّك وتنظيم الحمــالت اإلنتخابية« يف كل املناطق 
بشــكل متوازن خالل األشهر القليلة الفاصلة عن أواخر آذار 

.2022
وتكشف هذه األوساط، عن نقاط تقاطع بدأت تُسّجل بني 
أطراف سياسية ومجموعات الحراك املدين الذين يعتربون أن 
ســتعدادات اللوجستية يف الدرجة  املهلة الزمنية املُتاحة ل
األوىل، والسياســية يف الدرجة الثانية، وعىل صعيد ترتيب 
التحالفات وفق األولويات، هي كفيلة بإســقاط كل األهداف 
والعناوين املرسومة عىل صعيد التغيري السيايس الشامل يف 
املجلس النيا عرب اإلنتخابات النيابية، وبالتايل، ســيؤدي 
ســتحقاق يف املوعد  العجز عن تأمني األرضية املناســبة ل
املحّدد، إىل نسف عملية املشــاركة الواسعة املرتقبة لرشائح 
واسعة من جمهور ومجموعات الحراك و«ثورة 17 ترشين«، 
ورمبا، ضيــاع فرصة اإلنتقــال إىل برملان يلّبــي تطلّعات 
الشــباب الذين نزلوا إىل الشــارع للمطالبة بدولة عرصية، 
واتفقوا عىل أن العبور إىل هــذا املرشوع، لن يتحّقق إالّ عرب 

الوســائل الدميوقراطية املتمّثلة باإلنتخابات النيابية، وعرب 
إنتاج مجلــس نواب جديد، يحمل أجندة سياســية وإمنائية 

وإصالحية مختلفة عن الواقع الحايل.
ومن ضمن هذا السياق، فإن األوساط السياسية املطّلعة، 
تعترب أن املصالــح الظرفية والرغبة بالفوز باملقاعد النيابية، 
قــد تدفع ببعض املرّشــحني املحتملني مــن صفوف القوى 
التغيريية، إىل التعاون والتحالف، ولو ألهداف إنتخابية فقط، 
مع أطراف سياســية وحزبية حالية. وكذلك يف املقابل، فإن 
الخشــية من تأثري املنافســة »التغيريية« من خالل هؤالء 
املرشــحني يف حصص األحزاب وقوى الغالبية النيابية، قد 
تؤدي أيضاً إىل نشــوء تكتالت إنتخابية موسمية وظرفية 
وتنتهــي بعد اإلنتخابات وفور إعــالن النتائج، وذلك، بهدف 
قطع الطريق عىل مجموعات املجتمع املدين من الوصول إىل 

الربملان من خالل لوائح موّحدة.
أّما لجهة الوسائل التي قد يتّم اللجوء إليها من أجل الحؤول 
دون توحيــد لوائح املجموعات »التغيريية«، فإن األوســاط 
نفسها، تلفت إىل أن معركة »كرس عضم« سوف تشّنها هذه 
الغالبية، والوســيلة األبرز هي تقســيم صفوفها وتشتيت 
تركيزها من خــالل التصويب عىل الثغر التي برزت عىل مدى 
العامني املاضيني، وتحديداً منذ 17 ترشين، والتي أساءت إىل 
صورة الحراك. ويُضاف إىل ذلك، وسيلة أخرى تتمّثل مبعزوفة 
اإلتهامات والحمالت »التخوينية«، متهيداً لعزلها عن القواعد 

قرتاع والتغيري. الشعبية والناخبني املتحّمسني ل

عي بو عي

املوعد  عــن  النظر  بغض 
االنتخــا النيــا املقبل 
نحو  املرشــحني  وســباق 
التي  الــرأي  إســتطالعات 
ميكن أن تصيــب أو تخيب، 
بفعــل عوامل عــدة طرأت 
املزاج الشــعبي، والتي  عىل 
االستطالعات  لهذه  ال ميكن 
أن »تلتقطها » خالفا ملا كان 
يحصل سابقا، ويف مقدمها 
أن الهيئــات الناخبة تعيش 
يف زمــن آخر، زمــن العوز 
واملرض، وآخــر همومها أن 
ما  آخر،  ويفشل  فالن  يفوز 
دام رب البيــت جائع وأهله 
لقمــة  يشــحذون  وأوالده 

العيش.
مثة أوساط دينية يف دائرة كرسوان وجبيل تعي متاما هذا 
االمر من كافة جوانبه ، وتســطر مع الرسم البياين خريطة 
معاكسة ملا تم من إستطالعات يعرف أهلها سلفا أنها عرضة 
للطعن ليس يف كل يوم إمنا كل ســاعة، املهم تقول االوساط 
ت عــىل رؤوس املرشــحني » وينزل«  أن ال تســقط املفاج
الفالج عىل العديد ممن أجروا هكذا » ســونداج« ! وتضيف: 
أن أكرية املرشحني والنواب الذين يعتمدون هذا النمط  شبه 
اإلستقصا اإلفرتا هم من أصحاب »خربة يف السياسة 
وميول الناس والعملية االنتخابية املعقدة، وبذلك يكون فعله 
مبنيا« عىل سبيل ر النفس أو الطموح الزائد، او قياسا ملا 
، وهنا تكمن املصيدة بالذات، ألن هذه االوساط تضحك  م
يف » عّبها » يف مسألة الربط بني اليوم واالمس، وتبني عىل 

ء املقت التايل: ال
1 لبنان مع من تبقى من شــعبه يعيــش أزمة متر عىل 
ناســه ألول مرة يف تاريخه أو حتى عىل معظم الدول االخرى 
يف الكرة االرضية نكبة إقتصادية » مهينة« للتاريخ اللبناين، 
ومن الصعوبة مبكان نسيان مفاعيلها الحارضة واملستقبلية، 
وســيذكر الناس فقط من وقف اىل جانبه يف املفصل األكر 
إيالما« ومّد يد املساعدة، أما مسائل الترشيع والقوانني التي ال 
تنفذ عىل أصحابها أن » يبلّوها » ويرشبون مياهها !! فيام كانت 
علبة الدواء أو الدخول اىل املستشفى وحتى تقديم املساعدات 
العينية وصوال اىل القليل من املازوت، هي التي أدخلت الرسور 
وكســبت ممرا« اىل قلــوب الناس وتم تســطريها يف ذاكرة 
الشــعوب ألجيال وأجيال، خصوصا يف دائرة كرسوان جبيل 
التي ما تعودت يوما عىل ذل البنزين وشحادة فحص الكورونا 
! ، ومل تسمع  هذه االوســاط أو تراءى لها أن النائب الفالين 
فتح منزله حتى لناخبيه الذيــن أنعموا عليه بكريس وبلقب 
صاحب الســعادة !! لتسأل أين أصحاب املروءة والنخوة ؟ وأين 
مبدأ التضامن اللبناين الفريــد من نوعه يف العامل؟ هل تبّخر 
مع صعود البخار لبعض حديثــي النعمة نحو النخاع ؟ هؤالء 
سيحاســبون بالنقطة والفاصلة ، وســتفتح الناس يوميات 

آالمها وتشطب صاحب وعديم النخوة من لوائحها ؟!
2 متت عملية رسقــة موصوفة ألمــوال الناس وجنى 
أعامرهم، فام هو عدد النواب الذيــن هّربوا أموالهم للخارج 
وعملوا عىل مقارعة الســارقني؟ وما هي الخطوات العملية 
من قبل هؤالء النواب التي قاموا بها عىل االرض بشكل فعيل 
وعميل  من أجل دعم الناس؟ الجواب من قبل االوساط عينها 

يتلخص بالتــايل وبالصورة الواضحة واملبارشة:  هذا البعض 
من النواب هم أنفســهم منغمسون مع الســارقني! فكيف 
ســيحارب الســارق زميله يف املهنة ؟ وهكذا كانت فضيحة 
بعض النواب يكذبون حتى يصّدقون أنفسهم، لكنهم تناسوا 
كليا أن يوم الحســاب قد حان ويعرف الناس أيضا مدى طول 
حبــل الكذب،  قصري بطول بعض القامــات العفنة من فوق 

ومهرتئة من تحت !؟
3 عىل النواب واملرشــحني أن يعلموا وبالنصيحة من هذه 
االوســاط: أن يوم أول قد تحّول، وها هي االنتخابات سوف 
تغربل وتنخل، وســوف يقبض الناس أموال املرشحني باللرية 
بعد عملية ترحيل للدوالر ويجلسون يف منازلهم أو يقرتعون 
لغريهــم، يف حني أن زمن مصادرة بطاقــات الهوية لن مير 
وساط: هل ستخنقون الناس  بسهولة، وبذلك يصح القول ل
من أصابع أقدامهم؟ عىل النواب لحظة الحساب أن ال يحلفوا 

إذ يكفيهم إقرتاف ذنب واحد !!
يف كرسوان وجبيل وفق االوســاط عينها، هناك من عمل 
عن حق وبوجه مكشوف لنزع الضيم عن املعوزين، وغني عن 
ذكر االســامء يك ال تلحق بها الدعاية، إال أن هناك مؤسسات 
يف جبيل مّدت العون واصبحت عىل كل شفة ولسان ومواقع 
تداولتها بكــرة، والتي أضاءت عتمة  التواصل االجتامعهي 
القضاء يف عز عتمــة كل لبنان، ومل يعلّق هؤالء وال يريدون 
مجــرد الحديث عام قاموا به وال دخل لهم بالسياســة، فيام 
املعنيني بهامش السياســة يرمون بعض كيلــوات الرز من 
شــبابيك البيوت الفقرية خوفا« من رؤيــة الناس لهم ومن 
مشــاهد الناس البائســة، وكذلك فعل من أفر مخزنه من 
االدوية وجمعها يف أكياس خاصة باملر باملجان، وهناك 

ايضامن ساعد املعوزين وفق املمكن.
أما يف كــرسوان حيث أصيبت املنطقة بنكســة كورونا، 
وفيام سيارات االســعاف وحدها يف الطرقات ومنع التجول 
قائم، تطّوع الكثريون وقدموا املســاعدات، وكانت ماكينات 
االوكســيجني تصل اىل مستشــفيات جبيل مــن كرسوان 
، وكذلك يفعل  دون مقابل عىل وجه الرسعة إلنقــاذ املر
الكثريين اليوم يف تقديم االدوية والعالجات، هذه العالمات 
الفارقة مع غريها ليس باإلمكان محوها من ذاكرة املحتاجني، 
خصوصا وأن الناس بحاجة ملن يقف اىل جانبها يف املصائب 
، وليس عندما يستسهل البعض عرض عضالته بعد أن خّفت 
اوجاع املر اىل حد ما... إقرتاع الناس حســب االوســاط 
عينها مــن الطبيعي أن يجري وفق مــن رآك معوزا وجائعا ، 

وهكذا تكون جردة الحساب.

ــو ــ ــدع ــ « ي ــــــــــــــــال والــــــــــوحــــــــــد »لـــــــقـــــــاء االنــــــــقــــــــا واال
ــحــز ــ االنـــشـــقـــاق فـــي ال ــ ــى رف ــ ــمــاعــيــيــن ال الــقــومــيــيــن االجــت

االمناء  مــن  عــدد  عقد 
املجلــس  يف  واملندوبــني 
الســوري  للحزب  القومي 
لقاء  االجتامعي  القومــي 
يف  عون،  ايــيل  منزل  يف 
وجرى  الشــوير،  ضهــور 
االزمة  يف  خالله،  التباحث 
منذ  بالحزب  تعصــف  التي 
ســنوات، والتــي ادت اىل 
االنتخابات  بعد  انشــقاقه 
التي جرت يف 13 ايلول من 
2020، وفشلت خالل  العام 
العادة  املساعي  الفرتة  هذه 
الوحــدة اىل صفوفه حيث 
يف  اليوم  االنشقاق  يتكرس 
االنتخابــات التي دعا اليها 
التنظيم الذي يرأســه وائل 
املؤمتر  عقد  بعد  الحسنية، 

تداعى قوميون  االنشــقاق،  وازاء هذا   . املا االســبوع 
اجتامعيون تحت اسم لقاء االنقاذ والوحدة واالصالح، يف 

اجتامع، واصدروا النداء األيت:
»بعد ما تقــدم، ويف ظل التعرات وعــدم التوصل إىل 
توافــق عىل عقد مؤمتــر وانتخابات يشــرتك فيها جميع 
القوميني االجتامعيــني، بات من الرضوري عىل الحريصني 
عىل الحزب ودوره القومــي وفاعليته وحضوره النهضوي 
حزباً وحدويــاً مقاوماً ومنوذجاً توحيديــاً وتغيريياً رائداً 
النضايل حاجة قومية رضورية  يشكّل بعقيدته وســجله 
يف هذه املرحلة املصريية التي تواجه كيانات األمة بأرسها، 
أن يبــادروا للضغط باتجاه عقد املؤمتــر واإلنتخابات يف 
أقرب وقت ممكن للخروج من األزمة  املأزق وذلك بتوحيد 
الرؤية والجهد لدى أغلبيــة أعضاء املجلس القومي، والتي 

: التايل  الشكل  ميكن تلخيصها ورسمها عىل 
أ. دعــوة الســوريني القوميــني اإلجتامعيــني إىل نبذ 
الرصاعــات الداخليــة بكل أشــكالها، ورفــض أي حالة 
لتحمل  القومــي  املجلــس  أعضاء  ودعــوة  انشــقاقية، 
املشاركة يف  الفاعل، عرب  مسؤوليتهم ومامرســة دورهم 
مؤمتر جامع موحد اســتنها ينهي حالة التمزق وينقذ 
الطريق ولتفادي اي  الفئوية واالنشقاق، لقطع  الحزب من 
مؤمتر قد يكرس حالة اإلنشــقاق، كام دعوة القوميني اىل 
تحميل املســؤولية لكل من يقف عــرة يف طريق وحدتهم 
وانجاز اســتحقاقاتهم الدســتورية، لتثبيت وحدة الحزب 

واستعادة دوره.
انتخابات هو  الــذي تليــه  العام  ب. اعتبــار املؤمتــر 
الحزب  اإللزامي إلنقــاذ  واملمر  الدســتوري  اإلســتحقاق 
القوميني اإلجتامعيني من خالل  الســوريني  وتأمني وحدة 

مؤسساتهم.
ج. اعتبار املجلس القومــي الحايل صاحب الرشعية يف 

العامة ووحدتهم. القوميني  إرادة  التعبري عن 
د. تحديد مفهوم وحدة السوريني القوميني اإلجتامعيني، 
باجتامع اإلرادة العامــة للقوميني اإلجتامعيني معربا عنها 
بالنصاب الدســتوري يف جلســة املجلس القومي الحايل 

وعرب الرؤية الوحدويــة اإلنقاذية واإلصالحية املندرجة 
تحت ســقف مصلحة الحــزب وتعزيز دور مؤسســاته 

االنشقاق. حالة  وانهاء 
 العمــل عــىل تأمني اوســع رشيحة حزبيــة داعمة 
وصوال  االجتامعيني  القوميني  الســوريني  وحدة  ملرشوع 
اىل إيجــاد اآلليات واالجراءات املؤديــة اىل الدعوة لعقد 
انتخابات يجريهــا املجلس  الــذي يليــه  العام  املؤمتــر 
القومــي بأغلبية اعضائه وينتخب مجلســاً أعىل وهيئة 

جديدين. منح 
الجديــدة تنفيذ توصيــات املؤمتر  القيادة  و. تتــوىل 
العام، ووضع خطة انقاذية شــاملة، يكون يف أولوياتها 
تنظيم وضع املؤسســات وتعزيز دورها وصيانة الدستور 

عليه«. اإلصالحية  التعديالت  وإجراء 
الســوريني  جميع  دعوة  يتم  عليه،  »بناء  البيان  اضاف 
القومي  املجلس  أعضاء  القوميني األجتامعيني وال ســيام 
ومبعــزل عن متوضعهــم ، من أجل توحيــد إرادتهم يف 
اإلنقاذ واإلصــالح والوحدة، والعمل عىل تأمني أوســع 
رشيحــة حزبيــة داعمة ملــرشوع الوحــدة الحقيقية، 
عرب  والفعيل  الحقيقــي  مفهومهــا  تثبيت  اىل  وصــوال 
املؤمتــر العام، واإلنتخابات، واحتكامــاً إلرادة القوميني 
للمؤسســات  اً  تعزيز  القومي،  املجلس  املمثلة يف  العامة 

ودورها«.
وختم »اذ نؤكد عىل العالقة االسرتاتيجية التي تربط حزبنا 
مع الدولة السورية وقوى املقاومة، ومن اجل إنجاز وتعزيز 
وحدة الحزب وانهاء حالة اإلنشقاق، من خالل املؤمتر العام 
واالنتخابات، نعترب أن حــق القوميني يف التعبري عن رأيهم 
بكل حرية، حق دســتوري مقدس يف الوطن وعرب الحدود، 
ونتوجــه بالتقدير من القيادة الســورية لرفعها اإلجراءات 
املتخــذة بحق رفقائنــا، كام نتمنى عليها أخــذ كل التدابري 
القوميني  الخرية، لتسهيل مشــاركة  من ضمن مســاعيها 
االجتامعيني يف اســتحقاق حز داخــيل مصريي صيانة 
لوحدتهم، ومنعاً النشــقاق يلحق األذى بالحزب وبتحالفاته 
ودوره، ويفقد األمة واحداً من مصادر القوة واملقاومة، التي 

ميثل فيها الحزب وزناً ورصيداً تاريخياً مشهوداً«.

لـــدراســـة ــوا  ــ ــن ــ ال يـــعـــود  مـــل أن  نـــ ــي:  ــاشــ ــ ري
الـــكـــوتـــا ــوع  ـ ــو ــي مـ ــة فـ ــّدمـ ــقـ الــقــوانــيــن امُلـ

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية 
السفرية نجال ريايش يف بيان، أنها »تابعت بكثري 
من االهتامم مداوالت الجلســة االخرية للجان 
املشرتكة يف مجلس النواب بخاصة وأنها تطال 
موضوعا حيويا يف الحياة الدميقراطية اللبنانية 
وهو تعديل قانــون االنتخابات الحايل لناحية 
إفراد فقرة تتعلق بتخصيص مقاعد للنساء يف 

الربملان أو ما يسمى بالكوتا النسائية«.
اللبنانيات  وقالت: »ما زلت أعول كــام كل 
واللبنانيني عىل اجراء دراسة معمقة القرتاحات 
القوانني املقدمة من قبل عدد من النواب ليصار 
إىل إحالتها الحقــا إىل الهيئة العامة ملجلس 
النواب للتصويت عىل أنسبها. إن مشاركة املرأة 
يف الحياة السياسية من خالل الندوة الربملانية 
أمر صحي يف حياتنا السياســية ومن شأنه 
تفعيل العمل يف مؤسســاتنا الدميوقراطية 
وتقديم رؤية جديدة ومتنوعة ملستقبل لبنان 
ودوره يف محيطــه والعــامل. إن املشــاركة 
السياسية للمرأة سواء اقرتاعا أو ترشحا او من 
خالل وجودها يف الربملان ليس من الشكليات 

وال من الكامليات يف الحياة الدميوقراطية إنه 
فعل إميان عميق بدور املرأة الفاعل وااليجا 
يف املجتمع كــام يف السياســة والترشيع 
والتنمية وهــو يدخل أيضا يف صلب التزامات 
لبنان أمام املجتمع الدويل ال ســيام يف مجال 
تحقيق املســاواة بني الجنسني بحسب ما جاء 
يف أهداف التنمية املستدامة 2030«، مضيفة 
»نأمل أن يعود النواب لدراسة اقرتاحات القوانني 
املقدمة يف موضوع الكوتا النســائية والبت 
فيها رسيعا يك يتســنى للبنانيات واللبنانيني 
قول كلمتهم خالل االنتخابات النيابية املقبلة، 
وانتخــاب ممثالتهم وممثليهــم تحت قبة 

الربملان«.
وختمت ريايش » إن املــرأة يف لبنان لطاملا 
كانت رائدة يف كل امليادين وتقدمت كل صفوف 
النضال وهي تنتظر اليوم أن تتمكن من أن تتقدم 
الصفــوف مجددا يف املشــاركة باإلصالحات 
واالجتامعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
والترشيعية التي نطمــح إليها جميعنا والتي 

يحتاج اليها لبنان«.

والخطابات الــبــيــانــات  ــوا  مــّل اللبنانيون  ــاشــم: 
رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
قاسم هاشــم يف ترصيح، أن »التهويل عىل 
بعد  واحد  الكهرباء  اللبنانيني بخروج معامل 
االخر عن الخدمة وزيــادة التقنني ال معنى 
له، الن اللبنانيني يعيشــون العتمة والظلمة 
والظالم منــذ فرتة وال حاجة لتحذيرهم فقد 
الالمبــاالة بالقوانني  اعتادوا مع سياســة 
وكرامة االنسان أن يروا ويعيشوا زمان الظالم 
بكل نواحي الحياة يف بلدهم، ومل تعد تتوقف 
املسألة عىل الكهرباء وحدها. فالبالد ما زالت 
عىل واقعها أزمات تتفاقم وترتاكم يوما بعد 
يوم مع ارتفاع الدوالر وزيادة الغالء وانعدام 
قدرة املواطن عــىل الحصول عىل احتياجاته 
اليومية واملعالجات ما زالت بطيئة  الحياتية 
يف وقت يتلهى البعض بتفاصيل مل تعد تنفع 

أمام حجم االزمة وحدتها وانعكاســها حتى 
عىل االستقرار ان مل تبادر الحكومة واملعنيني 
اىل اتخاذ إجــراءات رسيعة وقرارات جريئة 

للبدء بالخطوات االنقاذية«.
وتابع »الزيــارات واللقاءات مع االصدقاء 
واالشقاء يجب اســتثامرها يف أرسع وقت، 
واال تخترص عىل االمنيــات والتمنيات النها 
ال تســمن وال تغنى ان مل ترتجــم رسيعا، 
وما  والخطابات  البيانــات  ملوا  فاللبنانيون 
يحتاجــون اليه هو الكثري مــن أجل العيش 
مضاعفة  الحكومــة  ومســؤولية  بكرامة 
لتتحــول اىل خليــة نحل بحثا عــن حلول 
ومعالجات آنية ومســتدامة فهل ســيتخذ 
املعنيــون خطوات تنفيذية ام ســينتظرون 

فتحا مبينا البواب الحلول«.

درويش: الحكومة
ة  ي الّ  لن تكون 

اطمئنان للجميع
عــيل  النائــب  تطــرق 
درويــش يف حديث اذاعي، 
االنتخا  االســتحقاق  اىل 
الذي اقرتب مــن االنطالق، 
التغيري  لتحقيق  عليه  معوال 
اىل  درويش  ولفت  املنشود. 
»أهمية وضع لبنان من جديد 
عىل خط الحضور من خالل 
زيارة مجموعة مســؤولني 
لبنــان اىل  الخــارج  مــن 
الدبلوماسية  الحركة  جانب 

الداخلية الالفتة«.
ان  البعض  قــول  عن  أما 
بركة  دون  تبقى من  الحركة 
السعودية  الحركة  بعودة  اال 
تجاه لبنــان، فقال درويش: 
يف  واضحا  كان  »ميقــايت 
بكريك  من  وتحديدا  حديثه 
ان هنــاك مركزيــة معينة 
منفتحون  ونحن  للسعودية 
نعول  ومــا  الجميع  عــىل 
الشقيق يبقى سندا  ان  عليه 
لــو اخذت  لشــقيقه حتى 
والحكومة  وقتهــا،  االمور 
لن تكون اال صيغة اطمئنان 
االفرقاء ونحن  لكل  نة  وط
الرصاعات  نتحمــل  نعد  مل 
التي شــهدناها يف السابق 
والجميع بات يعلم ان شــد 
الحبال مل يعد نافعا، وبالتايل 
نالحــظ ان الخطابات باتت 
الحلول  اليجــاد  تهدويــة 

املنشودة«.
يجزم  مل  االنتخابات  وعن 
ترشحه، لكنه أكد ان »الناس 
تحفز  خدمتهم  لكن  قلقون 
عــىل املشــاركة الحــداث 

التغيري املنشود«.

ــا ــراء االنــتــخــابــات فـــي مــواعــيــد جـ ــ ــالط: لــلــتــقــّيــد بـ ــب ــن ــيــمــور ج ت
دعا رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النائب تيمور جنبالط اىل »التقيد 
يف  النيابية  االنتخابــات  بإجراء 
مواعيدها«، مؤكدا أن »ليس هناك 
من مربرات لتأجيل هذا االستحقاق 

الدستوري والوطني العام«.
ضمــن  زواره  أمــام  وقــال 
املختارة:  قرص  يف  اســتقباالت 
دميوقراطي  كلقــاء  »تقدمنــا 
الفرصة  تعطي  قوانني  مبشاريع 
للشــباب يف مامرسة هذا الحق 
االنتخا عرب خفض سن االقرتاع 
اىل 18 عامــا، وتتيح املجال امام 
الكوتا  النســاء من خالل  متثيل 
النسائية، وصوال اىل حق املغرتبني 
وأبناء الوطن يف بالد االنتشار يف 

ان يكون لهم الصوت املســموع يف الرتشح واالقرتاع ومتثيل 
هــذه الفئة التي مل تقرص يوما يف الوقوف اىل جانب لبنان يف 
محنه وأزماته املختلفة، وليكونوا متساوين مع اهلهم املقيمني 
ســف سقطت كل  يف الوطن يف الحقوق والواجبات. لكن ل
هذه الطروحات امام مشــاريع سياسية تبدو اكرب، دون النظر 
اىل اهميتها يف مشاركة رشائح شبابية ومجتمعية اساسية«، 
مضيفا »الوقت ال يزال متاحا قانونا امام املجلس النيا وجميع 
الكتل النيابية فيام لو اعادت النظر مبواقفها، إلدخال مثل هذه 

التعديالت واالصالحات التي نراها رضورية يف هكذا استحقاق 
ينتظره اللبنانيون ملامرسة حقهم الدميوقراطي املرشوع«.

هذا وعرض جنبالط شــؤونا متصلة باملطالــب الحياتية 
واالجتامعية واالمنائية والخدماتية والرتبوية والطالبية العامة 
مع الوفود التي عرضت له مشاكلها ومعاناتها بهذا الخصوص، 
يف حضور النواب، اكرم شــهيب، فيصــل الصاي وهادي ابو 
الحســن، النائب الســابق عالء الدين ترو، امني الرس العام يف 
»الحزب التقدمي االشــرتايك« ظافر نارص ومستشــار النائب 

جنبالط حسام حرب.

تار وار  امل بالً  ت نبالط م ر  يم
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1ـ هل نشهد، يف االيام القليلة املقبلة، الفصل االخري 
من هذه الرتاجيديا التي ابتدأت مع االنفجار الرهيب ومل 
نعرف لها نهاية بعد؟ هل تهزم السياســة، يف املشاهد 
املتبقية، القا بيطار فتتحول العدالة، اذ ذاك، ضحية 
اخرى، ضحية كربى، من ضحايا االنفجار؟ هل يســجل 
التاريخ، اذ ذاك، املشــهد االخــري لالنهيار االخري؟ وهل 
يبقى، من بعد يف املدى املنظور، امل بقيامة ما؟ يســأل 
ســف االعظم، هل توصف  املنذورون ملقاومة اليأس. ل
حالة الشــعب، يف واقعه املزري، بغري الكسل، بل بغري 
الشلل؟ الشعب الذي يتفرج، كاملخبول، عىل اسباب موته، 
والذي سيعيد، استنادا اىل ماهو فيه اليوم، انتخاب الذين 
جلبوا له كل هذا الويل، الشعب هذا ال ميوت، حني ميوت، 
عىل رجــاء القيامة. هل يأتيه، يف غــد بعيد، من رحم 

التاريخ البعيد من يدحرج الحجر عن باب قربه؟
يس، مــا هو ادعى اىل اال  2 قد ال يكون، يف امل
والتفجع، من مشــهد من انطفأ، فيــه، لهب الوجدان 
االنساين. فغدر بأخيه لقاء أن يكسب، من ارث مشرتك، 
نصيبا أكرب. انه الســائر يف جنازة نفسه غري حاسب ملا 

يرتكه، خلفه، من دينونة ولعنات.
3ـ ال نرى، يف املهانات، ما هو اشــد مذلة من مهانة 
املستقوي بالحصانة عىل العدالة. الحصانة، هنا، ادانة، 

لو كنتم تعقلون. لو كنتم بحياء تشعرون.
4ـ ما كل صحــوة تختلف بكثري عن غفوة. فالصحوة 
املتأخرة، أو تلك التــي ال تحدث اال عىل ايقاع دوي قوي، 

غالبا ما يعقبها ندم شديد، وأحيانا، حزن أشد.

كلامت يف زمن الغربة

ــي ــران اإلي الــفــيــول  نــتــائــ  أولـــى   : جعجع 
ــن اإلنـــتـــا ــاء عـ ــرب ــه ــك ــامــل ال ــع ــ م ــوقـ تـ

غرد رئيس حــزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع عىل 
حسابه عرب »تويرت«: »من أوىل نتائج وصول الفيول اإليراين 
اىل لبنان وفك الحصــار األمرييك عنه، توقــف كل معامل 
الكهربــاء عن اإلنتاج لعــدم وجود الفيول. إنــه فعال لوعد 

صادق«.

ــاك ــ ــن ــ ــ  ــ ــيـ ــ ـــــــــــــــا يـــــــــــــرّد: لـ ..و
وت يـــــــــرانـــــــــي بـــــــل مــــــــــا فــــــيــــــول 

توجه رئيس حــزب التوحيد العر الوزير الســابق وئام 
وهاب، يف ترصيح عىل وسائل التواصل اإلجتامعي، لرئيس 
حزب القوات اللبنانية ســمري جعجع، »مبحبة«، قائال: »كن 
دقيقاً مــن أجل مصداقيتك ليس هناك فيول إيراين بل مازوت 
وزع أكره مجاناً لبعض املؤسســات ونحــن أخذنا ملحطات 
املياه، أما حســابك مع التيار فعليــك تصفيته دون كالم غري 
صحيح. وباملناسبة إذا أتيت بفيول من أصحابك نحن نرحب«.

ــات ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ الـــــجـــــمـــــّيـــــل: عـــــــــــود الـ
ــة ــ ــ ــروطـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـــــــــــع ســـــــــــوريـــــــــــا مـ

شــدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية ســامي الجميل، يف 
مقابلة تلفزيونية، عىل أن »معايري الحزب واضحة، وهي أوال 
الســيادة، ثانيا التغيري ومواجهة املنظومة والفساد، وثالثا 
املقاربة الوطنيــة«، مؤكدا أن »املعركة يجب أن تكون وطنية 

ونحن نلتقي فيها مع أصحاب مرشوع السيادة والتغيري«.
وعن إنفجــار مرفأ بريوت، أكد الجميل أن »الشــك يف أن 
حزب الله إدخل النيرتات اىل املرفأ موجود، فالحزب لديه ممر 
خاص يف املرفأ«، داعيا اىل »اســتدعاء كل من له عالقة بهذا 

املوضوع«.
أما عن العالقات اللبنانية الســورية، فدعا إىل »التعاطي 
مع ســوريا من خالل وســيط أو مفاوضات«، الفتا اىل أن 
»عودة العالقــات مرشوطة مبعالجة موضــوع الالجئني، 
ترسيم الحدود، إعادة املعتقلني يف السجون السورية، إعادة 
النظر بكل االتفاقيات املعقودة بشــكل غري عادل، وتســليم 

املتهمني السوريني الذين أصدر القضاء مذكرات يف حقهم.
وعن االنتخابات النيابية والتحالف مع املجموعات الثورية، 
أكد أننا يف »جبهة سياسية ورئيس حركة االستقالل النائب 
املستقيل ميشال معوض جزء منها اىل جانب مجموعات من 
الثورة«، موضحا أن »التحالف قائم كجبهة سياسية، اضافة 
اىل عالقات مع أصدقاء من خارج الجبهة والبحث مســتمر 

عىل أمل الوصول اىل نتيجة«.
وردا عىل سؤال، عمن يختار لرئاسة الجمهورية بني جربان 
باسيل وســليامن فرنجية، قال: »طرح علينا السؤال يف املرة 

السابقة ورفضنا الخيارين«.

ــاء ــ ــ ــ ــق ــ حـــــــالـــــــة ســـــــــــور الـــــــــى ال
ــال ــرســ ــه فـــــي مـــــعـــــارك عــ ــ ــت ــ ــارك ــشــ ــ مل

أعلنت قيادة الجيش  مديريــة التوجيه يف بيان لها انه: 
»أحالت امس مديرية املخابرات إىل القضاء املختص السوري 
)أ.م( ملشــاركته إىل جانب تنظيم داعش اإلرها يف املعارك 
ضد وحداته التي حصلت يف جرود عرســال خالل شهر آب 
2014، حيث نفذ مهامت عدة لصالح التنظيم املذكور من بينها 

لوجستية وطبية«.

ــم ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــ شــــخــــصــــيــــن بـ ــ ــ ــي ــ ــ ــوق ــ ــ ت
ــال ــ ــسـ ــ ــو الـ ــ ــ ــق ــ ــ ــب وســـــــرقـــــــة ب ــ ــلـ ــ سـ

أعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل ـ شــعبة 
العالقات العامة يف بال  لها انــه: »توافرت معلومات لدى 
املجموعة الخاصة يف وحــدة الرشطة القضائية عن وجود 
مطلوبني للقضاء بجرائم ســلب ورسقة بقوة السالح داخل 
إحدى الشقق يف محلة البقار القبة، وهام: م. د. )من مواليد 
198، لبنــاين( ملقب ب«كوجاك« وم. ي. )من مواليد  العام 

العام 1988، سوري( بحسب أقواله.
2021 وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفتهام  9 بتاريخ 30
قوة من هذه املجموعة يف الشــقة املذكــورة، وضبطت يف 
9 طلقات من عيار  حوزتهام مسدســا حربيا، وممشطا، و
9 ملم، ودراجة آليــة. بالتحقيق معهام، اعرتفا بقيامهام 
بعرشات عمليات الرسقة، وببيعهام املرسوقات إىل أشخاص 

داخل أحد املخيامت.
أودع املوقوفــان مع املضبوطات القطعــة املعنية إلجراء 
املقت القانوين بحقهام، بناء عىل إشارة القضاء املختص«.

جهاد نافع

يف عهــد حكومــة  معا لالنقــاذ«، عكار 
والشامل كله غارق يف العتمة، املياه مقطوعة، 
والدوالر اىل تصاعد مع مزيد من انهيار اللرية 

وقدرتها الرشائية.
ماذا يقول العكاريون ازاء هذا الواقع املأسوي 
مبجمــل تفاصيلــه والذين ترقبــوا حكومة 
انقاذ، فاذا بها حكومة اعادت للشــمعة ألقها 
املغيبــة اصال عن عكار  الكهرباء  حني غابت 
املحافظة املغيبة ايضا عن الحياة السياســية 
انتزاع  قادرة عىل  واملفتقدة مرجعية سياسية 

حقوق املنطقة املنهوبة منذ زمن بعيد.
ليس من حديث يف عكار سوى قصة الفقر 
وفو  واملــاء  الكهرباء  وقصــة  والجوع، 
محطات الوقود التي تفتــح مزاجيا، وال تزال 
السوق الســوداء منتعشــة ببيع »غالونات« 
الغذائية  املــواد  اســعار  البنزيــن، وبتحديد 

واالستهالكية وفق اعىل سعر للدوالر...
يعرب عكاريون كر عن فقدانهــم الثقة بحكومة مل تقم 
وزنا لعكار عىل غرار ســابقاتها من الحكومات، ويســألون 
عن  موازنات مالية أقرّت لعكار ومل ترصف. وحيك، نقال عن 
مصادر، ان عكار ليســت يف اولويات الحكومة الراهنة الن 
انشــغاالتها اكرب من منطقة ، والن الهاجس االول للحكومة 
هو اجراء االنتخابــات النيابية ، ولذلك فــان اي اهتامم آخر 
امنا بنيوي اقتصادي مؤجل اىل ما بعد االنتخابات النيابية 

، واىل العهد الجديد بعد االنتخابات الرئاسية.

حسب هذه املصادر، فان ازمات عكار والشامل ولبنان كله 
ستستمر اىل ما بعد املواسم االنتخابية وما سوف تنتجه من 
طبقة سياســية جديدة، رغم اآلمال الضعيفة بتغيري ما يف 

هذه الطبقة.
بينام يعتقد فريق سيايس آخر، ان احتامالت التغيري واردة 
حني تتحد قوى وتيارات سياســية تغيرييــة، وحني تتوحد 
جهود االحزاب العقائدية العلامنية التي ال تزال محافظة عىل 
قواعدها الشــعبية يف عكار والشــامل، رغم العواصف التي 
هبت عىل البالد من اتجاهات متعددة، اما اذا اســتمرت هذه 

االحزاب عىل تشــتتها ورشذمتها فسوف تفتح 
املجال لعودة تيارات سياســية اىل الســلطة. 
علام وبرأي فاعليات، ان القوى السياســية اىل 
احتلت مقاعد عكار والشــامل النيابية مل تقدم 
شيئا يُذكر سوى الوعود التي تبخرت، فيام زاد 
الفقر والجوع وارتفع منسوب الرتدي والتدهور 
عكار  يف  واالجتامعي  واالقتصــادي  املعي 

والشامل.
اضافة، اىل ان العكاريــني باتوا عىل قناعة 
ان منطقتهم تتعــرّض لتهميش متواصل، عىل 
مختلف املستويات، بدءا من التهميش السيايس 
للمنطقة عرب نواب مل يفعلوا ومل يغريوا شيئا 
ومل يواجهــوا ومل ينتزعوا حقوق املنطقة، اىل 
اغراق عكار بالعتمة الشــاملة وهذا مل يحصل 
حتى  زمن الحرب االهليــة ، والحرمان من 
الكهرباء دفع بشباب ثائر وناقم عىل محارصة 
بحرمان  واتهامهــا  لبنان  كهرباء  مؤسســة 
الكهرباء منــذ زمن بعيد، حيث  العكاريني من 
كان توزيع الطاقــة الكهربائية يفتقد التوازن 
والعدالــة يف توزيعها اىل أن غرقت بالعتمة الشــاملة وبات 
العكاريون تحت رحمة مولدات االشرتاك التي سّعرت باكر من 
4 لرية للكيلو واط غري معرتفني بتسعرية الوزارة وتجاوز  00

االشرتاك راتبا عسكريا بكامله.
 تهميــش عكار وتجويعها مســتمر ومتواصل، وقد الحظ 
العكاريون خلو البيان الوزاري من اي اشارة اىل امناء املناطق 
والنهوض بها، مام يعني ان عكار ال تزال عىل خارطة النسيان 

يف الدولة ولدى الطبقة السياسية الحاكمة.

ل... والنقمة ترتفع على الحكومة والطبقة السياسية كّلها  تهميش عكار وتجويعها ُمتوا

نجــــــا لبناني قافــــــة : نفتخر بكّل  ير ال و
فاز الكاتب واملخرج اللبنــاين محمد غندور بجائزة  تقدير 
 Los Angeles Film Awards عن أفضل سيناريو يف مهرجان

السينام من بني 120 متسابقا.
وبهذه املناســبة، صدر عن وزيــر الثقافة القا محمد 
وســام املرت ما ييل: »نفتخر ونعتز بــكل إنجاز لبناين 
يرفع اسم وطننا الحبيب يف املحافل العاملية. وهذه املرة جاء 
اإلنجاز حامــال بصمة الكاتب واملخرج اللبناين محمد غندور 
بفــوزه بجائزة تقدير عن فئة أفضل ســيناريو يف مهرجان 
Los Angeles Film Awards الســينام العاملــي. إن إبداع 
محمد غندور يف إعداد الســيناريو والحبكة ينطلق من واقع 
مرير يعيشه اللبنانيون، إذ يعكس جانبا اجتامعيا أليام يتمثل 
بهجرة اللبنانيني للبحث عن فــرص للعمل، مع ما يرافق ذلك 
من صعوبات ومعوقات. إن هذا الســيناريو يتأ من وجع 
، غري أن اإلبــداع إبداع وإن كان وليدا ألمل، وع أن  معيو
تحمل األيام املقبلة إبداعات منطلقها الفرح والســالم. ألف 
تحية للكاتب واملخرج اللبناين محمــد غندور مع التمني له 

بالنجاح الدائم والتوفيق يف االستحقاقات املقبلة«.
يشار اىل أن هذا املهرجان يعقد شهريا، ويتنافس فيه عدد 
من كاتبي ومخرجي األفالم من حول العامل، الختيار األفضل 
عن فئات مختلفة. هذا وقد تأهل غندور إىل نهائيات مهرجان 

New Jersey Film Awards عن أفضل سيناريو.

اليوروبوند دفــــــع  االمتناع عن   : لــــــي  الفر
امر نحــــــو االنهيار والديــــــون خطــــــ وم

أشــار نائب رئيس مجلس النواب،  إييل الفرزيل ، يف حديث 
تلفزيوين، إىل أن »االمتنــاع عن دفع اليوروبوند والديون كان 
خطأ اســرتاتيجًيا ومؤامرة لدفع البلد نحــو االنهيار«، داعًيا 
الحكومة ألن تذهب للتفاوض مع صندوق النقد الدويل. واعترب 
أنه »يجب اعادة هيكلة املصارف ودراســة وضعها، واملصارف 

التي ال متتلك الضامنات الالزمة يجب ان تُدمج او تقفل«.
وعن االنتخابات النيابية، اكــد الفرزيل أن »املجلس النيا 
يســهل كل يشء ليك تجري االنتخابــات النيابية مبوعدها، 
وتزاُمن موعد االنتخاب االســايس مع شهر رمضان ادى اىل 
تقريب املوعد اىل 27 اذار«، الفتا »إىل انه مرشــح لالنتخابات 

النيابية املقبلة«.

ــــــي لليخــــــوت ــــــاد اللبنان ار الن ــــــي  القصيف

لبى نقيب محرري الصحافــة اللبنانية جوزيف القصيفي 
دعوة عضو اللجنة األوملبيــة رئيس االتحاد اللبناين لليخوت 
الكومودور ربيع ســامل لزيارة النــادي اللبناين لليخوت يف 
البرتون، وذلك يف إطار اإلعالن عن مرشوع »البرتون عاصمة 
الــرشاع«، ويف حضور قامئقام البرتون روجيه طوبيا، نائب 
رئيس اللجنة األوملبية أســعد النخل، رئيسة االتحاد اللبناين 

للمحركات كارال إدمون شاغوري، وعدد من أعضاء النادي.
واطلع القصيفي من ســامل عىل نشــاط النادي وأهداف 

اللجنة الجديدة لالتحاد يف املجاالت كافة.
وكانت مناســبة للتباحث يف واقع الرياضــات البحرية 
وتفاصيل مــرشوع »البرتون عاصمة الــرشاع« والخطوات 

املستقبلية يف هذا اإلطار.
وأثنى القصيفي عىل »أهمية األفكار والخطط التي تهدف 
خدمة ومصلحة البرتون ســياحيا وبيئيــا ورياضيا وتعزيز 

موقعها عىل الخارطة السياحية اللبنانية والعاملية.
ثم أومل سامل عىل رشف القصيفي والحضور.

غـــــــــــــــادر مــــــنــــــزلــــــه ولــــــــــــم يـــعـــد

فقيد  أمــس  الله  حزب  شــّيع 
الجهاد واملقاومة الحاج عيل رضا 

عطوي  الحاج صايف.
وأّم الصــالة عــىل الجثــامن 
الطاهــر نائــب رئيــس املجلس 
التنفيــذي يف حزب الله الشــيخ 
. وقد ووري يف ثرى  عيل دعمو

روضة الشهيدين  الغبريي.
»فرانس  وكالة  اعلنــت  وكانت 
برس«، وفــاة عيل عطوي العضو 
يف حزب الله الذي تتهمه الواليات 
املتحــدة بالضلــوع يف اختطاف 
يت  الرحلــة 847 التابعة لرشكة 
دبليو إيه الذي اســتمر 17 يوماً 

وأودى بحياة جندي أمرييك.
الذي  عائلته،  أفــراد  أحد  وقال 
إن  هويته  عــن  الكشــف  رفض 
عطوي تويف جراء إصابته مبرض 
أن يفصح عن  الرسطان، من دون 

املكان الذي توارى فيه طوال السنوات املاضية أو أي تفاصيل 
أخرى.

ونعى حزب الله عطوي، واصفاً إياه بأحد »رجاله األوفياء« 
و«فقيد الجهاد واملقاومة«.

ة تصل قيمتها إىل  وسبق للواليات املتحدة أن عرضت مكاف
 ماليني دوالر يف مقابل تزويدها معلومات عن عطوي، الذي 
مر الرتكاب قرصنة جوية وخطف  وجهت إليه اتهامات بـ«الت
رهائن.. والتدخل يف عمــل طاقم جوي أثناء الطريان ووضع 

عبوة ناسفة عىل م طائرة«.
198، بدأت أطول  ويف الرابع عرش مــن حزيران العــام 
عملية اختطاف يف تاريــخ الطريان للرحلة رقم 847 التابعة 

لرشكة يت دبليو إيه األمريكية.
ولدى إقالعها من مطار أثينا متجهة إىل روما، قام لبنانيان 
تبني الحقاً أنهام من حزب الله، هام محّمد عيل حامدة وحسن 
 »727 عز الدين باختطــاف الطائرة وهي من »نــوع بوين
وأجرباها عىل تغيري مســارها إىل بريوت. وكان عىل الطائرة 
طاقمها املؤلف من مثانية أشخاص، باإلضافة إىل 143 راكبا 
8 أمريكيا واملغني اليوناين الشــهري الراحل دمييس  بينهــم 
روســوس. وطالب الخاطفان بـ«إدانة املامرسات األمريكية 
«، واإلفراج عــن جميع »األرسى العرب يف  يف العامل العر

السجون اإلرسائيلية«.
وكان لبنان حينذاك يشــهد حرباً أهلية واحتالالً إرسائيلياً 

لجنوب البالد.

ــر ــيـ ــــوا األخـ ــو الـــــى مــــ ــ ــط ــي عــ ــلـ ــع عـ ــ ــّي ــه شــ ــ ــل ــ حـــــز ال
ــطــا طــائــر أميركية اخــت فــي  بــالــتــوّرط  املــتــهــم  ــد رجــالــه  أحـ

م ي  الج

أعلنت نقابة املستشفيات يف بيان، 
مشــكلة  تواجه  »املستشــفيات  أن 
حادة تتمثل يف النقص يف كواشــف 
املخترب، وحتــى إن وجدت فهي تباع 
بالدوالر الفريش مام اجرب العديد من 
املستشــفيات عىل التوقف عن اجراء 
الفحوص الخارجية إال للمر الذين 

هم داخل املستشفى«.
الكواشف املفقودة  وتابعت »بعض 
لها تأثري ســلبي خطر مثــل ما هو 
الدم  صالحية  من  للتأكد  مســتعمل 
الــذي يعطى للمــر والفحوص 
الدورية ملر غســيل الكىل وللذين 
الخ... القلــب  امراض  يعانون مــن 

املستوردون يضعون اللوم عىل مرصف لبنان الذي ال يسدد لهم 
اموال الدعم مام اجربهم عىل وقف االسترياد. وهذا االمر دفع 
ببعضهم اىل الطلب من املستشفيات الدفع املسبق يك يتمكنوا 
من االسترياد وهو طلب يســتحيل عىل املستشفيات تطبيقه 
النه يرتب عليهم دفع مبال كبرية بالدوالر الفريش وهو غري 

متوافر عند معظمهم«.
وناشــدت النقابة وزير الصحة فراس االبيض التدخل لحل 
هذا االمر، »الذي يشــكل خطرا حقيقيا عــىل حياة املر 
والبحث مع املستوردين ومرصف لبنان عن مخرج رسيع، الن 
هذا االمر مســتمر منذ عدة اسابيع ومل يعد من املمكن تحمل 

نتائجه«.

ــب حــــــــّل ــ ــ ــلـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــات تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ نــــــــقــــــــابــــــــة املـ
ــرات ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــة الـــــنـــــقـــــ فـــــــي كـــــــواشـــــــ املـ ــ ــل ــ ــك ــ ــش ــ م

تناول وزير الصحــة العامة فراس األبيــض يف تغريدة 
طويلة التحديــات التي تواجه قطاع الصحة يف لبنان: »إنها 

أربعة أساسية حاليا:
أ. النقص يف االدوية واملستلزمات الطبية.

ب. الكلفة العالية لالستشفاء.
ج. هجرة الكوادر الطبية والتمريضية.

د. كورونا.
التحديات ناتجة من سياســات غري سليمة مزمنة،  هذه 
وتفاقمت بســبب االزمة املالية الحادة. كيــف نواجه هذه 
التحديات؟ يف موضوع االدوية واملســتلزمات، ال بديل حاليا 
من سياســة الدعم، لكن املبال املرصودة لن تحل املشــكلة 
جذريــا، وبخاصة بوجــود ظاهريت التخزيــن والتهريب. 
عــىل املدى االبعد، يجب خفض الفاتــورة الدوائية عرب دعم 
الجنيسة للحد  الصناعة املحلية، وزيادة اســتعامل االدوية 
من االحتكار، وترشــيد وصف الدواء. رفــع التعرفات ويف 
أرسع وقت هو أمر رضوري، ولن تحل مشــاكل االستشفاء 
من غري ذلك. حاليا، املريض هــو من يدفع الثمن، وهذا غري 
مقبول وغري مســتدام. عىل املدى البعيد، يجب الرتكيز اكر 
، وتعزيز دور مراكز الرعاية االولية، مام  عىل الطب الوقا

يؤدي مع الوقت لخفض الفاتورة االستشفائية«.
بالعجز عن  املعيشــية، واالحســاس  وتابــع »الضائقة 
مســاعدة املر بســبب نقص االدوية واملستلزمات، هي 
عوامــل ضاغطة عىل االطقــم الطبيــة والتمريضية، مام 
يدفعها للهجرة. رفع التعرفات سوف ميكن املستشفيات من 
رفع قيمة رواتب العاملني الصحيني، ودخل االطباء، ويساعد 

يف توفري ما يحتاجونه للقيام بواجباتهم«.
أضاف »ال بد مــن تكثيف حمالت التلقيــح للوصول اىل 
نســبة مناعة مجتمعية اعىل. هذا امر اســايس، لكنه غري 
كاف. يجب إضافة اىل ذلك أن ال نتســاهل مع اتباع إرشادات 
الوقاية، من ارتداء الكاممة وغريها، مام يؤمن حامية أكرب، 
وعىل القطاعــات كافة ان تتعاون مــع وزارة الصحة عىل 

تحقيق هذين االمرين«.
وختــم االبيض »مشــاكلنا يف لبنان كبــرية ومتداخلة، 
وحلولها ليست ســهلة، لكنها ليست مستحيلة. يف البداية، 
يجب ايقاف النزف الحاصل، وتدريجا نســتعيد التوازن، ومن 
ثم تأيت رحلة التعايف. املســار الطويل يبدأ بخطوة واحدة، 
ونحن لســنا وحدنا. للموضوع رشح وتفصيل، وسيأيت يف 

لقاء قريب«.

ــا  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــلـ ــ وحـ كــــــبــــــيــــــر  ــا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ مـ  : األبـــــــــيـــــــــ 
ــا لــــيــــســــت ُمـــســـتـــحـــيـــلـــة ــ ــهـ ــ ــّنـ ــ ــكـ ــ لــــيــــســــت ســــهــــلــــة لـ

العامة  املديريــة  عممت  

»بناًء   ، الداخيل  ألمن  ا لقوى 

عىل إشارة  القضاء املختص، 

صورة املفقود القارص محمد 

عام  مواليد  ( لحاج  ا يم  إبراه

2007، ســوري( الذي غادر 
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الكائن يف  بلــدة كفررمان ، 

ومل يُعد لغاية تاريخه«.

ومتنــت يف بيــان »من 

الذين شــاهدوه أو لديهم أي معلومات عنــه أو عن مكانه، 
االتصال مبخفر النبطية يف وحدة الدرك اإلقليمي، عىل الرقم: 

دالء مبا لديهم من معلومات«. 07، ل 31178

و ا الي  الب من 



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
االحد 10 ترشين األول 2021

ـــــــــــــــع ـــــــــــــــة يتاب ـــــــــــــــر الداخلي ي ـــــــــــــــي.. وو ـــــــــــــــاع املدن ر الدف ا ـــــــــــــــ ـــــــــــــــش ت ـــــــــــــــة للجي ـــــــــــــــي شـــــــــــــــحيم وعـــــــــــــــكار: طواف ـــــــــــــــق ف حرائ

ار ي 
يســيطر عىل الحوض الرشقي للمتوسط، طقس خريفي 

مستقر ومعتدل الحرارة. 

 مصلحة األرصاد الجوية 

توقعت مصلحة األرصاد الجوية يف إدارة الطريان املدين أن 
يكون الطقس اليوم )األحد( قليل الغيوم اجامال مع استقرار 
بدرجات الحرارة، حيث تعود إىل معدالتها املوسمية ويتكون 

الضباب عىل املرتفعات.
اما االثنني: قليل الغيوم اجامال مع استقرار بدرجات الحرارة 

وضباب عىل املرتفعات.

 يف املناطق 

بارشت فرق اإلطفــاء يف الدفاع املدين، صباح امس العمل 
عــىل إخامد النريان بعد حرصها رقعــة الحريق ومنع متّدد، 
وعاونها يف ذلك »فريق املســتجيب األول« يف اتّحاد بلديات 
جرد القيطــع، و«فريق الّتدّخل الرسيــع« يف جمعّية »درب 

عكّار«، باإلضافة إىل األهايل.
ووصلت صباحا طوافة للجيش للمساعدة بإطفاء الحرائق، 
حيث تم تركيب بركة بالســتيكية كبرية يعمل الدفاع املدين 

عىل إمدادها باملياه لزوم احتياجات الطوافة.

من جهة ثانية، وّجه األهايل نداًء إىل قيادة الجيش مناشدين 

إيّاها التدّخل وإرســال طوافة عسكريّة للمساهمة يف إطفاء 

الحرائق برسعة، ال ســيام يف املواقع التــي ال مُيكن أن تبلغها 

سّيارات اإلطفاء بسبب وعورة املنطقة وعدم توافر طرق سالكة.

اىل ذلك، تابــع وزير الداخلية بســام املولوي مع املعنيني 

االجراءات املتخذة إلهامد الحريق الذي شــّب يف خراج بلديت 

بزال وحبشيت يف عكار امس االول، ومتت االستعانة بطوافة 

عســكرية بالتنســيق مع القوات الجويــة التابعة للجيش 

اللبناين تعمل عىل محارصة الحريق منعاً المتداده.

وكان حريق كبــري اندلع يف األحــراج املُتداخلة يف خراج 

بلديت بزال وحبشيت يف منطقة القيطع  عكار.

وارتفعت ألســنة اللهب التي يف اإلمكان مشــاهداتها من 

أماكن بعيدة، فيام حاول عنــارص الدفاع املدين بالتعاون مع 

األهايل الســيطرة عىل النار وسط صعوبات كبرية، نظراً إىل 

وعورة املنطقة ما يهدد بتوســع رقعــة النار ومتددها لتبل 

مساحات إضافية.

ويف بلدة شــحيم، أخمد عنارص من الدفاع املدين  مركز 

شحيم، حريقا يف منطقة خلة رشبني.

ــون: ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ـ ــ ــ املـــــتـــــعـــــاقـــــدون الـ
مع العود الى املدار االثنين

أعلن »حراك املتعاقدين الثانويني« يف بيان، أنه »مع العودة 
إىل املدارس االثنني«.

وأمهــل وزيــر الرتبية والتعليــم العايل عبــاس الحلبي 
والحكومة »شــهرا ونصف شــهر لتنفيذ الوعود برفع أجر 
الســاعة لكل املتعاقدين بنســبة 100 % من قيمة الســاعة 
الحالية يف ظل غياب بدل النقل، ودفع 90 دوالرا كل آخر شهر 
لكل املتعاقدين وإعادة أسابيع التعليم إىل ما كانت عليه العام 

، ما دامت ال تتعارض مع القوانني«. املا
وشدد عىل »العودة إىل املقاطعة ما مل تنفذ هذه الحقوق«. 
ولفت إىل »متابعة ملفي القبض الشــهري وقانون الضامن 

الصحي«.

: على موقفنا رابطة أسات املهني
من مقاطعة التدري وُمستمّرون بالتسجيل

عقــدت »الهيئة اإلداريــة لرابطة اســاتذة التعليم املهني 
والتقني الرســمي يف لبنان« اجتامعا عــرب تطبيق )زووم( 
وأعلن املجتمعون أنهم مل يروا بعد مــن املعنيني »أي تحقيق 
للمطالــب املحقة واملرشوعة يف شــكل ملمــوس، ولو يف 
حدودهــا الدنيا، والتي مــن دون تحقيق هــذه املطالب لن 
نستطيع متابعة رسالتنا ولن نقوى عىل القيام بواجبنا تجاه 

طالبنا لجهة االنطالق يف العام الدرايس 2022/2021«.
وتابع البيان: »ألن الوعود يف تحقيق املطالب ما زالت مجرد 
أقوال، إذ مل تقرتن بعد باألفعال، لذلك، واســتنادا إىل موقفنا 
الصادر يف بيان الرابطة بتاريخ 2021/9/21، ندعو مديري 
املدارس واملعاهد الفنية الرسمية واألساتذة إىل االستمرار يف 
أعامل التسجيل للعام الدرايس 2021  2022 وإىل عدم البدء 
بالتدريــس يوم االثنني املقبل املوافــق 2021/10/11، وذلك 

ساتذة«. حتى تحسني األوضاع املعيشية ل
وستبقي الرابطة اجتامعاتها مفتوحة ملواكبة أي جديد.

قافية« دعت »الجامعة اللبنانّية ال
تربين التسجيل لالقتراع في اإلنتخابات امل

دعــت »الجامعة اللبنانية الثقافيــة يف العامل« اللبنانيني 
املقيمني يف الخارج، اىل »املبادرة اىل االقدام عىل التســجيل 
لدى مراكز البعثات الديبلوماسية اللبنانية بهدف حفظ حقهم 
يف االقرتاع خارجا ألن ذلك يســمح لنا باملشاركة يف الحياة 
السياســية اللبنانية عرب اختيار أعضــاء الربملان وهذا ميثل 
اللبناين، خصوصا  الجامعة ومطلب االغرتاب  تحقيقا ملطلب 
أن االنتخابات النيابية قامئة وستحصل يف العام 2022، وفق 

القانون الذي سيتم اعتامده«.
وتوجهت اىل املغرتبني، يف بيان، بالقول: »مســاهمة منا 
يف هذا القرار املصريي ندعوكم لالقدام عىل التسجيل بكثافة، 
متهيدا لالقرتاع ألن تأثريكم كبري، مهام كان القانون املعتمد، 
سوف تكون مشاركتكم فاعلة ومؤثرة. إخواين املغرتبني، كام 
هو دوركم دامئا وازن، فإن اقرتاعكم وازن، أقدموا للتعبري عن 
رأيكم يف االختيار وال تــرتددوا، البعثات اللبنانية بانتظاركم 
للتســجيل. ندعوكم للمشــاركة بالتســجيل واحرتام املهل 
الواردة يف التعميم الصادر عــن وزارة الخارجية واملغرتبني 
وعــدم إضاعة هذه الفرصة ألنها من أصــول العمل الوطني 

الدميوقراطي الذي ننشد«.

يـــــــــــــــر التربيـــــــــــــــة الحريـــــــــــــــر تابعـــــــــــــــت مـــــــــــــــع و
2 تعييـــــــــــــــن األســـــــــــــــات الناجحيـــــــــــــــن بـــــــــــــــدور 

رت من عد انطالق العا الدراسي عز الدين ح

دمة ا النا  ال ة لجنة األ ب ت ي م ال

فد  الدين مع ال

النيابية  الرتبية  استقبلت رئيســة لجنة 
النائب بهية الحريــري يف مجدليون وفدا 
مجلس  يف  الناجحني  األســاتذة  لجنة  من 
الخدمة املدنية )أستاذ تعليم ثانوي  دورة 
2016( عرض معهــا موضوع تعيينهم يف 

الرسمي. التعليم  مالك 
من  وفد  مــن  الحريري  اطلعــت  كــام 
الحراس والحجــاب والعاملني يف املدارس 
ما  عىل  والجــوار  صيــدا  يف  الرســمية 
معيشــية  وأوضاع  ظروف  من  يواجهونه 
األزمات  تفاقم  ظــل  يف  الصعوبة،  بالغة 
ما  قيمة  وتــدين  والحياتية  االقتصاديــة 

يتقاضونــه من رواتب تــرصف عادة من 
صناديق املــدارس التي حتــى اآلن مل يتم 
عن  الصناديق  هــذه  مســتحقات  تحويل 
»بزيادة  مطالبــني  املاضيــني،  العامــني 
اجورهــم وباقــرار بــدل انتقــال لهــم 

اإلجتامعي«. بالضامن  وبشمولهم 
اجرت  املوضوعــني،  لهذيــن  ومتابعــة 
الحريري اتصــاال بوزير الرتبيــة والتعليم 
العايل القا عباس الحلبي حيث تشاورت 
وايــاه بهــذا الخصوص، ووعــد ب«إيجاد 
العام  حلول رسيعة لهذه املشكالت قبل بدء 

الدرايس يف املدارس الرسمية«.

حذرت رئيسة »لجنة املرأة والطفل« النيابية 
النائبــة عناية عــز الدين، مــن »خطر عدم 
انطالق العام الدرايس يف ظل شكاوى املدارس 
الرسمية والخاصة املتمثلة بهجرة األساتذة أو 
عدم قدرتهم عىل االلتحاق مبدارسهم، بسبب 
األزمة املعيشية وغالء األسعار وارتفاع سعر 

الرصف وارتفاع أسعار املحروقات«.
كالم عز الدين جاء خالل استقبالها وفد من 
الهيئة اإلدارية للشبكة املدرسية الوطنية يف 
قضاء صور، والذي عرض املشاكل والتحديات 
التي تواجهها املدارس الرسمية والخاصة، يف 
ظل الواقع االقتصادي واالنهيار، مشــرية اىل 
أن »قســام كبريا من املدارس يتجه اىل تحديد 
الدوام األسبوعي بأربعة أيام أو أقل، مع خطر 

عــدم التمكن من االســتمرار ولفتت اىل أن 
كتلة التنميــة والتحرير تويل أولوية قصوى 
للقطاع الرتبوي، نظرا ألهميته يف بناء الوطن 

واألجيال واإلنسان«.
وطالبت وزارة املالية بـ »رصف املستحقات 
ورفع التعرفة عىل الربامج الدامجة يف املدارس 
املتعاقدة مع وزارة الشؤون االجتامعية، والتي 
مل تدفع منذ عامني«، كام طالبت ب »اإلرساع 
بتنفيذ قــرار وزارة الرتبيــة الذي نص عىل 
تسمية بعض املدارس الرسمية يف كل قضاء 
صعوبات  من  يعانون  الذين  االوالد  الستقبال 
تعليمية، كام طالبت بـ »تأمني مادة املازوت 
للمدارس وتخصيص محطات لتزويد االساتذة 

مبادة البنزين للتمكن من التنقل«.

ــــــــــرار ــــــــــد ق : تجمي ــــــــــد األساســــــــــي ــــــــــة متعاق لجن
ــــــــــق الوعــــــــــود  ــــــــــار تحقي املقاطعــــــــــة لشــــــــــهر بانت

الحق مطالــــــــــب املعلميــــــــــن امُلحقــــــــــة الحلبــــــــــي: ســــــــــ
ــــــــــد الدراســــــــــة ــــــــــزال قي ــــــــــل ال ت ــــــــــدل النق ــــــــــاد ب ي و

أعلنت اللجنة الفاعلة لالساتذة املتعاقدين 
يف التعليم األســايس الرســمي، يف بيان، 
تجميد قرارها باملقاطعة ملدة شهر، ومبارشة 
الدرايس يف  العام  مهامها الرتبوية عند بدء 
العودة تســهيال  11 الحايل عىل ان »تكون 
تصبح  وريثام  الــدرايس  العــام  النطالقة 
الحقــوق تعاميم وقرارات منفــذة، أو نعود 

آسفني إىل دخول نفق التصعيد«.
ولفتــت اللجنــة اىل أنــه »بعد مخاض 
عســري يف والدة العام الدرايس، وما نجم 
منه من حلول، نصفها وعود ونصفها اآلخر 
لالساتذة  حق  وبعض  بالتعلم  للتالميذ  حق 
بالتوتر  فــرتة مكللة  بعد  وذلك  املتعاقدين، 
واالســاتذة،  واالهل  للتالميذ  واالنتظــار 
واملستعان  املتعاقدين  ساتذة  ل ومستميتة 
بهم، الذين وبعد اجتامعات وتشاورات عدة 
مــع وزير الرتبية القــا عباس الحلبي 
ومستشــاريه واملعنيــني والغيــارى عىل 

القطــاع التعليمي، أدت إىل اقــرار معاليه 
بحقوقهــم مع التأكيد عــىل ادخالها حيز 

التنفيذ«.
ولفتــت اىل أنــه »بالعــودة اىل تجارب 
األساتذة مع املســؤولني من جهة، واستنادا 
اىل قدســية فتح املدارس الرســمية، أقله، 
أسوة باملدارس الخاصة من جهة ثانية، جاء 
قرار االساتذة وسطيا، فقرروا اعطاء فرصة 
وزير  ولتمكني  الدرايس  العام  الســتنهاض 
الرتبية من انجاز ملفاته وتأمني الدعم الالزم 

لتوفري الحقوق امللحة«.
»مصافحة  بإعالنهــا  اللجنــة  وختمت 
املبادرات الرتبوية بايجابية مامثلة، واعطاء 
الوزير حقه يف فرصة لوضع خطة تربوية 
الحقوق  الدرايس وتؤمن  العام  تضمن نجاح 
الدرايس  التي أقــر بها، للمــ بعامنــا 
بســالم وأمان نفيس واجتامعي واقتصادي 

للجميع«.

أشار  وزير الرتبية   عباس الحلبي ، إىل »إنني 
نبهت منذ البداية اىل أن أي تأجيل للعام الدرايس، 
قد يسبب رضر بال للقطاع الرسمي«، الفتاً إىل 
أن »املعلمني لديهم مطالب وأنا سأالحقها حتى 
تحقيق ما ميكن تحقيقه يف ضوء املالية العامة 
للدولة. وهناك أشــياء تحصلت لدي من الهات 
املانحة، وهذه باتت متوافرة، كام أن هناك أشياء 
عىل الدولة أن تقوم بها للمعلمني، وأنا أبحث مع 

وزير املال بهذا الخصوص«.
ولفــت الحلبــي يف حديث إذاعــي إىل أن 
»مســاعدة الـ90 دوالر التي سُتعطى ألساتذة  
التعليم الرسمي  هي من حقهم، ونحن أتينا بها 
كعنرص مساعد لتغطية سقوط العملة اللبنانية 
وتدين قيمة الرواتب، وانا متفهم للوضع، لذلك 
سعيد لتأمني هذه املساعدة التي تعترب تحفيزية 
ملبارشة الحضور بالتعليم الرسمي، ومساعدة 

األساتذة معيشياً«.
»باألمس  أنه  أوضح  تعاقدين،  م لل وبالنسبة 
قررنا بالوزارة، وسأحتسب لهم جميع حصصهم 
، صدر  بساعات التعليم«، موضحاً أنه »باملا

قرار بتحديد السنة الدراســية بـ18 أسبوعاً 
وهذه مطالبتهم ألنهــم كانوا يأخذون 26 و30 
أسبوعا يف الســابق، وأي إقفال أو إرضاب كان 
يؤثر يف حقوقهم، بالتايل انا زدتها لهم وحفظت 
حقوقهم، يف وقت تجري زيادة تعرفة بدل النقل 

يف وزارة املالية«.
وشــدد عىل ان »نقل التالميذ إىل مدارسهم 
الرسمية، سيكون يف الباصات وببدل رمزي«، 
الفتاً إىل ان »وزير األشــغال يعمل عىل تأمني 
هذا النقــل يف املناطق اللبنانية كافة بالتعاقد 
مع رشكات خاصة ألنــه ال يتوافر لدى الدولة 
هذا االسطول من الباصات، مع أن هناك سعي 
الستقدام حواىل 200 باص من الخارج ليكونوا 
بترصف التالميذ، ليكــون لديهم حرية التنقل 

بأسعار رمزية«.
كذلــك، أكد الحلبي »إننــا ُوضعنا يف أجواء 
املحادثات مع  صندوق النقد  يف جلسة  مجلس 
 ، الوزراء  األخرية التي عقــدت األربعاء املا
عىل أمل أن تبارش املفاوضات خالل اسبوعني أو 

ثالثة أسابيع«.

ا على متن مركب يستخد للتهريب غير الشرعي الجيش أوق أشخا حايـــــــــــــــــــــــــا ُجـــــــــــــــــــــــــدد لحـــــــــــــــــــــــــواد الســـــــــــــــــــــــــير

ب ا الجن ا  او

مديرية  الجيش  قيادة  اعلنت 
التوجيــه، يف بيــان لهــا انه: 
تابعة  »متكنــت أمس دوريــة 
للقوات البحرية من ضبط مركب 
التهريب  يســتخدم يف عمليات 
غري الرشعي عىل بعد خمســة 
األرانب   جزيرة  من  كيلومرتات 
يتجه  املركــب  وكان  الشــامل. 
من ســوريا إىل قــربص وعىل 
متنه 12 شــخصا من الجنسية 
الســورية ولبناين واحد، وكان 
قد فقد االتصال بهم منذ حواىل 
املركب  ضل  بعدمــا  أيام،  أربعة 
طريقه. تــم توقيفهم وبورشت 
التحقيقــات بــإرشاف القضاء 

املختص«.

باتــت حوادث املــرور مــن األخبار 
اليومية املُحزنــة يف لبنان، فال مي 
يوم ال نسمع فيه خرب عن فاجعة خلّفها 

حادث سري. 
ويف هذا السياق، أعلنت غرفة التحكم 
حســابها  عىل  امس،  صبــاح  املروري 
عرب »تويرت«، عن »ســقوط 4 قتىل و9 
جرحى يف 12 حادث خالل الـ 24 ساعة 

املاضية«.
قتيلــة وجريحني  أمس  وقد ســقط 

بحادث سري مروع عىل طريق الجنوب.
ويف التفاصيــل، حصل حادث ســري 
مــروع عىل اوتوســرتاد الجنوب محلة 
البيسارية بني سيارتني نتج منه سقوط 
قتيلة واصابة اثنني آخرين احدهام بحال 

الخطر، جرى نقله اىل املستشفى.



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
االحد 10 ترشين األول 2021

ناشــدت نقابة ماليك ومستثمري معامل 
تعبئة الغاز املنزيل يف بيان، املسؤولني إعادة 
النظر بجدول تركيب االسعار، بسبب الخسارة 
التــي يرتبها عىل مراكــز التعبئة. وجاء يف 
البيان: »بعد صدور جدول تركيب أسعار جديد 
من قبــل وزارة الطاقة وتحديد ســعر مبيع 
16  يف مركــز التعبئة، تم  القــارورة 300
اصدار قرار من قبل املســتوردين يحدد سعر 
بالدوالر االمرييك )فريش دوالر(،  الغاز  طن 
عىل ان يكون ســعر الدوالر يف السوق الذي 
19 لكل دوالر امرييك  يتم تداوله بــني 200
واحد، إذا احتسبنا سعر الطن يف أرض املعمل:

9 سعر الطن واصل ارض املعمل.  2
19200 سعر الرشاء.

784  تكون كلفــة القارورة الواحدة  182
واصلة ارض املعمل.

300 املطلوب بيعها يف مركز التعبئة. 16
17484  لرية تكون الخسارة يف كل قارورة 

عدا فرق التبديل.
3900  يضــاف اليها رســم تبديل عن كل 

قارورة 3900 لرية عن كل طن«.
وتابع بيــان النقابة: »21384 الخســارة 
االجاملية لكل قــارورة يف أرض املعمل. أين 
جعالة أصحاب املعامل وعىل اي سعر رصف 
الطن حتى يصدر هكذا  يتم إحتساب ســعر 
إننا نناشد  للواقع،  جدول لالســعار مخالف 
إعادة  املسؤولني والقيمني عىل هذا املوضوع 

النظر بجدول تركيب االســعار، النه ال ميكن 
الي مركز تعبئــة ان يبيع مــع وجود هذه 
للمولدات  املازوت  الخسائر عدا كلفة ســعر 
والصيانة والعامل، لذلك نناشد وزارة الطاقة 
املراكز مقفلة، خوفا  الجدول فاكرية  تعديل 

من الخسائر«.
 من جانبه،  كشــف رئيس نقابة العاملني 
واملوزعني يف قطاع الغاز ومســتلزماته يف 
لبنــان فريد زينون يف بيــان، بان »رشكات 
تعبئة الغاز مقفلة منــذ ظهر امس وهي ال 
تسلم قوارير الغاز اىل املوزعني، وبالتايل فان 
املنــزيل معطلة ويرجع  الغاز  عملية توزيع 
االســعار  تركيب  االقفال اىل جدول  ســبب 
الصادر عن وزارة الطاقة والذي حدد ســعر 
قارورة الغاز عىل سعر الرصف بقيمة 17000 
لرية، بحيث كان التسليم طبيعيا اال أن مرصف 
لبنان أبل رشكات التعبئة برفع الدعم بشكل 
مفاجىء ظهر امس، هذا االمر تسبب بخسائر 
لرشكات تعبئة الغاز التي باعت مخزونها عىل 
ســعر رصف الــدوالر 17000 لرية يف حني 

19 لرية«. ارتفع سعر الرصف اىل 00
وقال: »عليــه فاننا ندعــو وزارة الطاقة 
ومرصف لبنان ورشكات تعبئة الغاز اىل حل 
هذه املشــكلة رسيعا العادة عمليات توزيع 
السوداء  الغاز، خوفا من عودة ظاهرة سوق 
ولتأمني هذه املواد اىل االسواق املحلية، بحيث 
يكفي املواطن ما يعانيه من مشاكل يومية«.

ــــــــا : نـــــقـــــابـــــة مـــــالـــــكـــــي تــــعــــبــــئــــة الــــــــ
ــز مــقــفــلــة خـــوفـــا مـــن الــخــســائــر ــ ــراك ــ ـــريـــة امل اكـــ

يف نــدوة صحافية عقدهــا نائب رئيس 
نقابات  اتحاد  رئيــس  العام  العاميل  االتحاد 
العاملني يف زراعة التب والتنباك حسن فقيه 

يف مقّر االتحاد يف النبطية.
التب والتنباك ســيتّم  اعترب بان محصول 
البدء برشائــه قريباً بعــد ان تكلّلت الجهود 
باالجتامعات التي حصلت مع مدير عام ادارة 
حرص التبــ والتنباك يف الحدث ورؤســاء 
النقابــات والتي ســادها جّو مــن التفاهم 
البدء  املزمع  الــرشاء  واالرتيــاح اىل عملّية 
فيها يف االيــام القليلة القادمة بعد التجهيز 

اللوجستي النطالق عملّية الرشاء.
كام حّيا فقيه وزير الزراعة الجديد عباس 
الحاج حسن الذي ملسنا منه خالل لقائنا كّل 
تفّهم للمعاناة التي يعيشــها املزارع اللبناين 
بشــكل عام ومــزارع التب بشــكل خاص 
الصّحي  للضــامن  املزارعني  ضــّم  وظرورة 
واالجتامعي باعتبار التغطية الصحّية واجب 

وحّق وليس مّنة من احد.
وطالب فقيه الحكومة باعتامد سياســة 
وطنّية زراعية عليا ورضورة  حّل املشكالت 

العالقة مع الدول العربية الشــقيقة وأّولها 
ســوريا خاصة لجهة الرسوم املرتفعة عىل 
السيارات املربّدة والتي تنقل الخضار والفواكه 

اىل دول الخليج.
كام وطالب فقيه بظرورة فتح االسواق يف 
املنتجات  امام  الخليج  دول  وباقي  السعوديّة 

الزراعّية اللبنانية.
كام وشكر فقيه للدّول التي تقف اىل جانب 
لبنان للنهوض من كبوته ومســاعدة الدولة 
للخروج من االزمة الخانقة خاصة املساعدات 
العراقية وااليرانية والرتكّية عىل صعيد كرس 
االحتكار ومساعدة القوى العسكرية اضافة 
اىل املســاعدة املرصية واالردنّية والسورية 
باعادة اصالح وتزويد لبنان بالغاز الســائل 

وتحسني التزّود بالطاقة الكهربائية.
كــام وأكّد ان لبنان لن ينهــض اال بوحدة 
عن  بعياً  ابنائه وتفاهمهم وحّل مشــاكلهم 

املشاحنات والسجاالت خاصة السياسيني.
الحكومةنعلّق  مــع  االيام  تحمل  ان  وأمل 
االســتقرار  من  املزيد  الكبار  االمــال  عليها 

واالمان.

فقيــــــه : محصول التب ســــــيتم البدء بشــــــرائه قريبا
راعية عليا باعتماد سياســــــة  الحكومــــــة  واطالب 

والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  إســتقبل 
والزراعــة يف طرابلس والشــامل وفداً من 
لقاء االحد الثقايف، ضم رئيسه الدكتور أحمد 
العلمي، ونائب الرئيس الدكتور ســابا زريق، 
الدكتور سابا  الدين،  األستاذ معتصم بك علم 
زريق، الدكتورة سمرية بغدادي، املهندس المع 
ميقايت، الدكتور جان توما،األســتاذ محمود 
طالب،الدكتور باســم بخا والدكتور ماجد 

الدرويش.
متحــورت اللقــاء حول عــرض مختلف 
التي تطرحها غرفة  اإلســتثامرية  املشاريع 
التي  املتقدمة  والخطــوات  الكربى  طرابلس 
بلغتها تلك املشــاريع التي تثــري إهتاممات 
والعربية  اللبنانيــة  اإلســتثامرية  الجهات 
العام  القطاعني  والدولية وعــىل مســتوى 
والخاص والتي تتمثل باملنظومة اإلقتصادية 
طرابلس  مــن  لبنان  تجعل  التــي  املتكاملة 
التحوالت  يواكــب  أساســيا  الكربى محوراً 

اإلقتصادية التي يشهدها العامل املعارص.
وأكد دبويس أن غرفة الشــامل لن تتوقف 
عن بذل جهودها املتواصلة لتحقيق تطلعاتها 
من  الوطني  باإلقتصــاد  النهوض  اىل  اآليلة 
طرابلس الكربى مســتندة بذلــك عىل رؤى 
وخطط إسرتاتيجية وملفات تتضمن دراسات 
علمية متخصصة تلبي إحتياجات اإلستثامر 
عىل املستويات اللبنانية والعربية واإلقليمية 

والدوليــة، إضافة اىل سلســلة مشــاريع 
إمنائية تعتمدها الغرفة داخل مقرها وتتمثل 
للتطوير  ومركز  الجــودة  مراقبة  مبختربات 
وسالمته  والغذاء  الزراعة  وأبحاث  الصناعي 
إقتصادية  ومشــاريع أخرى تطال قطاعات 

منها الركن الذيك للسياحة الرقمية.
وتحدث زريق فقال: لقد ترشفنا اليوم بلقاء 
الرئيــس دبويس لنؤكد وقوفنــا اىل جانبه 
وتوثيق الروابــط الثنائية بني مجموعة لقاء 
األحد الثقايف، وغرفة طرابلس باتجاه تعزيز 
الوطني  االقتصادي  النهوض  تحقيق  مسرية 
مــن طرابلس الكربى، وبالرغــم من أن لقاء 
األحد يهتم بالقضايا الثقافية إال أننا نريد أن 
يتم التكامل بني النشــاط الثقايف والقضايا 
االقتصاديــة التــي تهم مجتمعنــا اللبناين 

عموماً والطرابليس والشاميل خصوصا«.
وتابع زريــق: »أما بالنســبة للمنظومة 
اإلقتصادية املتكاملــة والتي وضعنا الرئيس 
دبويس بأهم مرتكزاتها وتجعل لبنان محورياً 
إحتياجات  تلبي  فهــي  الكربى  طرابلس  من 
وتوفر  جنســياتهم  مبختلف  املســتثمرين 
بالتايل مئات األالف من فرص العمل الواعدة، 
لذلك نتطلع اىل مرشوع املنظومة اإلقتصادية 
املتكاملة من خــالل إطالعنا عىل الخطوات 
املتقدمة التــي يخطوها املرشوع اىل أن يبل 

مرحلة التحقيق والتنفيذ املنشود«.

ــي« : ــافـ ــقـ ـ ــ ــاء األحــــــد الـ ــ ــق ــ ــي الـــتـــقـــى »ل ــوســ ــ دب
ــصــاد ــت ــاإلق طـــرابـــلـــ الـــكـــبـــر مـــحـــور الـــنـــهـــوض ب

نظمت بلديــة القاع، يف مركــز املطالعة 
الشــاميل،  البقاع  يف  الثقايف  والتنشــيط 
لقاء مع الخبريين هشــام أبو جودة ورشبل 
نخلة للبحث يف إنشاء معامل لتوليد الطاقة 
الشمســية،  الطاقة  بواســطة  الكهربائية 
يف حضــور فاعليات اقتصاديــة وتربوية 

وجمعيات نسائية وشبابية.
وعرض الخبريان دراسة عن إمكانية إنشاء 
الشمسية  الطاقة  الكهرباء من  معمل إلنتاج 
للبلــدة بقــدرة 0 ميغاوات لصالــح املركز 

الطاقة، كام  الطاقة ووزارة  اللبناين لرتشيد 
رشحا تفاصيل املــرشوع وكيفية تنفيذه من 
حيث مساحة األرض املطلوبة، وكلفة إنشائه 
للبلدة،  واإلجتامعية  اإلقتصاديــة  ومنافعه 

وتأمني عدد من فرص العمل ألهلها.
املجلس  رئيس  اقــرتح  اللقاء،  نهاية  ويف 
املحامي بشري مطر تشكيل لجنة من  البلدي 
املتخصصــني يف هذا املجــال باإلضافة إىل 
املرشوع  تنفيذ  آليــة  ملتابعة  البلدي  املجلس 

وإنجاحه.

ــاء مــعــمــل ــشــ ــ ــي ان ــ ــحــث ف ــب ــل ــاع ل ــ ــق ــ ــي ال ــ ــاء ف ــقـ لـ
ــاوات ــة الــشــمــســيــة بـــقـــدر  مــيــ ــطــاق لــتــولــيــد ال

ا ا  ال ال

جوزف فرح

نجــح رئيــس املجلــس االقتصادي 
واالجتامعي شــارل عربيــد يف ترتيب 
الدولية  املســاعدات  بني منسق  لقاءات 
للبنان السفري الفرنيس بيار دوكان وبني 
رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق 
محمد شقري ونقيبي املهندسني واالطباء 
والربوفســور   ياســني  عارف  املهندس 
رشف ابــو رشف النه يعتــرب ان قوى 
االنتــاج هي  اليوم اكرب حــزب لبناين، 
مثال نقابة املهندسني تضم تكر من 60 
النقابة كام  الف مهندس منتســب اىل 
نقابة االطباء والهيئات االقتصادية التي 
تضم قطاعات مهمة كالقطاع الصناعي 
والغــرف التجارية اللبنانيــة والقطاع 
التجاري وغريهــا وبالتايل مفروض ان 
تكون وجهة نظر جديدة مسموعة لدى 

الجانب الفرنيس.
كان عربيد يأمــل ان يرتب لقاء بني دوكان وبني 
رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشارة االسمر 
اال ان هذا اللقاء مل يتــم، مع اميان عربيد بأهمية 
اللبنانية  الســاحة  العــاميل عىل  االتحاد  موقع 
ورضورة مشــاركته يف مــا يصا مــن تدابري 
واجراءات حكومية مع العلــم ان االتحاد العاميل 
اطار  ضمن  موجودة  واالطباء  املنهدسني  ونقابتي 

املجلس االقتصادي واالجتامعي.
السفري  للبنان  الدولية  املســاعدات  كان منسق 
بيار دوكان يحرص لقاءاته يف السابق باملسؤولني 
السياسيني والوزراء ورؤساء االحزاب اال انه ابدى 
تجاوبا مع عربيد الذي التقاه اكر من مرة قبل ذلك 
كــون الثاين مرص عىل لعــب املجلس االقتصادي 
واالجتامعي كملتقى للحوار واملســاهمة يف حل 
املشــاكل االقتصادية واالجتامعية وهذا ما فعله 
بالنسبة ملوضوع الدعم حيث التقى ممثيل مختلف 
االحزاب اللبنانية يف تشارك فعال انتج ورقة رفعت 
اىل الحكومة والتي تم االخــذ الكثري من نقاطها 
من حيث الدعم التدريجي والبطاقة التمويلية. اما 

بالنسبة لدوكان فقد كان مرتاحا لهذه اللقاءات مع 
افرقاء االنتاج الذين باتوا يلعبون دورا محوريا يف 

هذا االطار.
وقــد ســارع املســؤولون  يف قــوى االنتاج 
اىل االجتامع مــع دوكان حيــث رشح كل واحد 
النهوض  التي تعرتض  واملشــاكل  املصاعب  منهم 
االقتصادي يف ظل االنهيار املســتمر رغم الجهود 
املبذولة لذلك خصوصا يف ما يتعلق بالنزف الحاصل 
عىل صعيد هجرة االطباء واملمرضني واملهندســني 
اىل الخــارج واقفــال العديد من املؤسســات يف 

القطاع الخاص.
قد تكون هذه اللقاءات التي تحدث للمرة االوىل 
مقدمة لدور اكر فعالية يف املجتمع الذي ينتمي 
اليه هــؤالء ومن املفــروض ان تكــون كلمتهم 
مســموعة النهم منتخبون ونالوا اصواتا اكر من 
بعــض النواب الذين فازوا بأرقــام ال تتجاوز املئة 
صوت لكن العائق الوحيــد هو ارصار دوكان عىل 
البدء بتنفيذ االصالحات قبل اتخاذ اي موقف تجاه 

املساعدات الدولية املوعودة. 
اىل ذلــك، صدر عــن املكتب االعالمــي لنقيب 
البيان االيت:  ابــو رشف  الدكتــور رشف  االطباء 

بدعوة مــن رئيس املجلــس االقتصادي 
االجتامعي شــارل عربيــد ،إلتقى نقيب 
األطبــاء الربوفيســور رشف أبو رشف 
ياسني،  عارف  االستاذ  املهندسني  ونقيب 
السفري  للبنان  الدولية  املساعدات  منّسق 
املجلس  دوكــن،  يف  بيــار  الفرنــيس 

االقتصادي االجتامعي. 
ورشح النقيبان للسفري أسباب املعاناة 
التــي يعيشــها املواطنون  عــىل جميع 
واالجتامعية  االقتصاديــة  األصعــدة، 
املأساوية  والنتائج  والرتبوية،  والصحية 
جراء ذلك، مبا فيهــا ازدياد أعداد الفقراء 
وهجــرة الكفاءات، واتجــاه لبنان اكر 
فاكر وبخطى ثابتة نحــو املجهول،  إذا 
الرضورية  املســاعدات  يلق رسيعــا  مل 
ملواجهة األزمة الصعبة. وطالبا برضورة 
الحــرة عىل طاولة  املهن  نقابات  وجود 
 مفاوضات اإلصالح، مع املعنيني الدوليني 

بشأن األزمة االقتصادية اللبنانية. 
وعرض أبو رشف ســبل تلبية الحاجات املتزايدة 
للنظام الصحي يف لبنــان وما ميكن تنفيذه عىل 
صعيد األدوية واملستلزمات الطبية، ودعم الطواقم 
االستشفائية والتمريضية والطبية للقيام بواجبها 

عىل اكمل وجه. 
وأشــار الســفري بيار دوكن إىل أنه نّبه والبنك 
الدويل يف تقرير ســابق منذ ثالث سنوات،  ملا هو 
متوقع وآت،  لكن املســؤولني عندنا مل يتخذوا أي 

خطوات لتدارك األمر يوم كان ذلك ممكًنا. 
وأكد أن ال مســاعدات حقيقية وال نجدة دولية 
قبل القيام باإلصالحات املطلوبة الســتعادة الحد 
األد من الثقتني الداخلية والخارجية.  وأعرب عن 
أمله من أن يتمكن اللبنانيــون من إحراز تقدم أو 
تغيري عرب انتفاضتهم، كام أكد عىل أهمية التواصل 

مع النقباء املعنيني.
اذا كان عربيد ياســف لعدم اللقــاء بني دوكان 
واالتحاد العاميل العام فانه يعتقد ان االتحاد فوت 
فرصة لالنفتاح عىل الدول املانحة والتي تلعب دورا 

يف عملية النهوض االقتصادي واالجتامعي.

عربيد رتــــــب لقاءات بيــــــن دوكان وشــــــقير ونقيبي املهندســــــين واالطباء 
الحات  الســــــفير الفرنســــــي يكّرر : ال مســــــاعدات دوليــــــة قبل اجــــــراء اال

وكا وا  ويا يد و

عند الثانية عرشة والنصف من قبل ظهر امس، 
ُسّجل انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخل 
لبنان يف العتمة، بعد توقف معميل الزهراين ودير 
عامر نتيجة نفاد املازوت وتدين انتاج الطاقة اىل 

ما دون الـ 200 ميغاواط.
واشري  اىل ان مؤسســة كهرباء لبنان تحاول 
اجراء املناورات إلعادة بناء الشــبكة العامة يدويا 
يف ظل غياب مركز التحكــم الوطني الذي ترضر 

كلياً بسبب انفجار مرفأ بريوت.
واعلنت مؤسســة كهرباء لبنان، يف بيان ام ، 
»توقف معمل الزهراين قــرسا ظهر امس، نتيجة 

نفاد خزانه من مادة الغاز أويل«.
وقالت: »إلحاقا ببياين مؤسســة كهرباء لبنان 
وحيث   ،03/10/2021 و   23/09/2021 تاريخي 
أن مؤسســة كهرباء لبنان ســبق وحذرت مرارا 
وتكــرارا منذ أشــهر عدة من خطــر الدخول يف 
 ، املحظور يف ما خــص التغذية بالتيار الكهربا
بحساســية  املعنية  الجهــات  جميع  وناشــدت 
الوضع ودقته، وال ســيام لجهة رضورة املوافقة 
املرتاكم يف  الوطنية  العملــة  عىل تحويل فائض 
حساباتها جراء عمليات جباية فواتري االشرتاكات 
بالتغذية يف التيار، إىل عملة صعبة وفق ســعر 
الرصف الرســمي، يف محاولة منها لتغطية جزء 
من حاجاتها مــن املحروقات، لزوم إنتاج الطاقة، 
وأنه اذا ما اســتمرت األمور عــىل حالها، فهناك 

مخاطــر عالية من الوصــول إىل االنقطاع العام 
، تفيد مؤسســة  والشــامل عىل جميع األرا
كهرباء لبنان بأنه، وبعــد توقف معمل دير عامر 
صبــاح البارحة 08/10/2021 قــرسا عن إنتاج 
الطاقــة، جراء نفاد خزانه من مــادة الغاز أويل، 
اليوم  الزهراين قــرسا ظهر  أيضا معمــل  توقف 
للسبب عينه، األمر الذي أدى اىل انخفاض التغذية 
اإلجاملية إىل ما دون 270 ميغاواط، مام انعكس 
مبارشة عىل ثبات الشــبكة واستقرارها وأدى إىل 
هبوطها بشكل كامل من دون إمكان إعادة بنائها 
مجددا يف الوقت الراهــن، يف ظل هذه الظروف 
التشــغيلية الصعبة والقدرة اإلنتاجية املتدنية من 
جهة، واســتمرار وجود محطات تحويل رئيسية 

خارجة عىل سيطرة املؤسسة من جهة أخرى«.
أضافــت: »مــن املرتقــب أن تصــل مســاء 
 Grade( شــحنة مادة الفيــول أويل )اليوم)امس
A(، والتي من املتوقــع أن تفر حمولتها يف كل 
من خزانات مصبات الزوق والجية مطلع األسبوع 
املقبــل، بعد أن يقوم جانــب وزارة الطاقة واملياه 
 املديريــة العامة للنفط، بالتأكــد من مطابقة 
مواصفاتها فور ورود نتائــج تحاليل عيناتها من 
، ليتم  مختربات رشكة »Bureau Veritas« يف د
اســتهالكها بعد تفري كامل حمولتها يف كل من 
معميل الزوق والجيــة الحراريني، للتمكن من ثم، 
مع كل من معميل املحركات العكســية يف الزوق 

والجية، من محاولة رفع القدرة اإلنتاجية لحواىل 
الثالثة من  الشــحنة  00 ميغاواط، ريثــام ترد 
اتفاق التبــادل العراقي، واملحملة مبادة الغاز أويل 
واملرتقب وصولها يف أواخر ترشين األول الحايل، 
ليك تتمكن عندئذ املؤسســة من تثبيت الشــبكة 

الكهربائية قدر مستطاعها«.
وتابعت: »هذا وتتواصل املؤسسة من جانب آخر 
ت النفط يف طرابلس والزهراين،  مع جانب منشــ
ملعرفة ما إذا أمكنها رشاء جــزء من كميات الغاز 
أويل املحــدودة لدى تلك األخــرية، اذا ما توافرت 
لديها، وذلك ليك يصار إىل إعادة تشــغيل معميل 
الزهــراين ودير عامر أليام محــدودة فقط، لرفع 
القدرة اإلنتاجيــة موقتا إىل حدود 00 ميغاواط، 
وبالتايل تثبيت الشــبكة الكهربائية، وذلك ريثام 
يتم االنتهاء من تفري حمولة شحنة مادة الفيول 
أويل )Grade A( مطلع األســبوع املقبل، وعىل أن 
يصار إىل ســداد مثن تلك الكميات مبوجب قرض 
ال 100 مليون دوالر بني الحكومة ومرصف لبنان، 
لبنان  والذي تبلغت املؤسســة من جانب مرصف 
موافقة   08/10/2021 الجمعــة  أمــس  صباح 

املجلس املركزي ملرصف لبنان عليه«.
وختمت: »عليــه، وازاء هذا الوضع الخارج عىل 
إرادة مؤسســة كهرباء لبنان، ســتعمد إىل إبقاء 
جميــع املواطنني عىل بينة يف مــا خص التغذية 

بالتيار عرب بيانات الحقة«.

ــتــحــكــم ــع غـــيـــا مـــركـــز ال ــ ــاوالت العـــــــاد الـــشـــبـــكـــة م ــ ــحـ ــ مـ
انـــــــفـــــــصـــــــال شـــــبـــــكـــــة الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء بـــــشـــــكـــــل كـــــــــامـــــــــل...
ــة بــــــعــــــد تـــــــــوقّـــــــــ املـــــعـــــامـــــل ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ ــع ــ ــ لــــــبــــــنــــــان يــــــــدخــــــــل ال

كــــــارثــــــة  : كــــــــركــــــــي 
ــــــحــــــّيــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة

الوطني  للصندوق  العام  املدير  أكد 
للضامن االجتامعي محمد كريك، يف 
ترصيح، أن »تقاعس الدولة يف دفع 
يؤدي  سوف  للصندوق  مستحقاتها 
حقيقية،  صحيــة  كارثة  إىل  حتام 
الســيام أن هذه املؤسسة الوطنية 
تؤمن تغطية صحية لثلث الشــعب 
اللبناين، وأن إيجــاد الحلول والعمل 
بهــا بات أمــرا ملحا وطارئــاً، ألن 
املواطن بــات يتحمل فروقات مالية 
كبرية، أوصلت بــه حد بيع منزله أو 
االستشفائية  فاتورته  لتسديد  أرضه 

أو الدوائية«.

ــة  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ »الــــــحــــــركــــــة الـ
الــلــبــنــانــيــة« : حـــر بــيــروت 
ــ مــهــددان ــول ــ ــعــب ال ومــل

اعتربت »الحركة البيئية اللبنانية«، 
يف بيان، أن »رئة الضاحية الجنوبية، 
أرض نــادي الغولــف يف الغبريي، 
مهددة بإقامة مرشوع معمل إلنتاج 

الطاقة الكهربائية مكانها««.
وشــــددت يف بيــان عــىل ان 
»الكوكــب يتصحر، واملنــا يتغري، 
للمحافظة  مســتنفرة  العامل  ودول 
عىل ما تبقى من مساحات خرضاء، 
وللتحــول نحو الطاقــات املتجددة، 
ويف لبنــان تحــرتق آالف هكتارات 
الوديان  الســدود  الغابــات، وتدمر 
العالية،  الجبال  واملقالــع  الخرضاء، 
وآخر مساحات خرضاء يف العاصمة 
بريوت وضواحيها، اي حر بريوت 
ونادي الغولف، اللــذان يعتربان رئة 
بالســكان،  املكتظة  الكربى  بريوت 
مهددان مبشــاريع ســوف تق 

عليهام«.

ذكر وزير العمــل مصطفى بريم، يف تعميم رقمه 1/4 
»بوجوب إعطــاء األفضلية للعامل اللبنــاين للعمل يف 

اإلدارات واملؤسسات العامة والبلديات واملصارف«.
واالجتامعي  االقتصــادي  »الواقــع  التعميــم:  وقال 
والضائقة التي يعيشــها املواطن وازدياد نسبة البطالة، 
تســتدعي الســعي إىل اتخاذ تدابري تخفف عن كاهله. 
وهــذا املوجب تفرضــه مقدمة الدســتور اللبناين التي 
تلزم الســلطات الدستورية بإرســاء العدالة االجتامعية 
وضامن الحقــوق املواطنني وحريتهم وال ســيام الحق 
يف العمــل. واالتفاقية الرقم 122 عن سياســة العاملة 
التي أبرمت مبوجب املرســوم االشرتاعي ابرقم 70 تاريخ 
1977/6/2، تفرض عىل كل دولة عضو أن تعلن وتتابع، 
كهدف أســايس... تلبية املتطلبات من القــوى العاملة 
والتغلــب عىل البطالــة والبطالة الجزئيــة، وأن تحقق 
العالقات املتبادلة بني أهداف العاملة وغريها من األهداف 
االقتصادية واالجتامعية، ويجرى العمل عىل متابعة هذه 

السياسة بأساليب تالئم الظروف واملامرسات الوطنية«.
أضاف: »حيث أن سياســة العاملــة وجدت لها موقعا 
يف قانــون الرشاء العام رقــم 244 تاريخ 2021/7/19 
الذي نــص يف مادته الخامســة عرش عــىل أن تعتمد 
الجهات الشارية، إذا أمكن، الرشاء العام املستدام لتوجيه 
القدرة الرشائية للدولة نحو السلع والخدمات املستدامة، 
بهدف تقليص األثــر البيئي وتحقيق األهداف االقتصادية 
الدولية  االتفاقــات  املنصــوص عليها يف  واالجتامعية 
ولويــة الوطنية، مع الحــرص عىل تحقيق  ووفقــا ل
التوازن بني املنافع املحتملة والحرص عىل تحقيق القيمة 
الفضىل من إنفاق املال العام وبشــكل يســمح بإعطاء 
حوافز للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم ولالنتاج 
املحيل والخــربات الوطنية. وحيث أنــه يدخل يف مهام 
83 تاريخ  وزارة العمل وفق املادة 20 من املرسوم الرقم 2
1961/12/30 العمل عىل حاميــة اليد العاملة اللبنانية 
بإعطائها األفضلية يف العمــل. وكذلك املادة الثامنة من 
17 تاريخ 1964/9/18 )تنظيم عمل  املرســوم الرقم 61
األجانــب( نصت عىل مراعاة مبــدأ تفضيل اللبناين، وأن 
اللبناين  املشرتع  بأن  الترشيع واالستشــارات رأت  هيئة 
أصدر نصوصا قانونية عدة للحد من حرية عمل األجانب 

يف لبنان، وتوخــى بذلك حامية اليــد العاملة الوطنية 
1973/3 تاريخ 1973/12/29(«. )االستشارة الرقم 9

وتابــع: »تبني أن اإلدارات العامة واملؤسســات العامة 
والبلديات ال تلتزم هذا املبــدأ، وتقبل بالتعاقد مع رشكات 
توريد يد عاملة تكون بغالبيتها أجنبية، من دون فرض أي 
موجب عىل املتعاقد بتفضيل التعاقد مع عامل لبناين، بل 
أيضا تتعاقد مبارشة مع أجانب لتأدية خدمة النظافة. بل 
إن بعضها، وال ســيام البلديات، تقبل بتوريد عامل أجانب 
ال يحملون إجازة عمل وفق األصول، مام يشــكل مخالفة 

2 من قانون 1962/7/10«. مبارشة للامدة 
وقال: »لذلك، وحامية لليد العاملة اللبنانية،

أوال، تذكر وزارة العمل كل اإلدارات واملؤسسات العامة 
والبلديات واملصارف باألحــكام القانونية ذات الصلة وال 

سيام:
1ـ أن تتشــدد يف مراقبة تنفيذ الرشكات املتعاقدة عىل 
توريد يد عاملة أو عىل تقديم خدمات، باالستحصال عىل 
إجازات عمل للعاملني األجانب يف املشاريع العامة املكلفة 

بها.
2ـ التقيد بالقــرارات الصادرة عن وزارة العمل املتعلقة 

باملهن الواجب حرصها باللبنانيني.
3ـ أن تدرج يف دفاتر رشوط صفقات توريد الخدمات 
إعطــاء األفضلية للعاملة اللبنانية، وال ســيام يف املهن 

اليدوية والفنية وأعامل الصيانة.
4ـ االســتعانة يف أعــامل النظافــة وتقديم خدمة 
الضيافة يف املصارف واإلدارات العامة واملؤسسات العامة 

والبلديات، بعامل لبنانيني ولبنانيات.
ـ إعطاء األفضلية للعامل اللبناين عىل العامل األجنبي.

أضاف: »ثانيا، عىل املؤسسة الوطنية لالستخدام إعداد 
دراســة مفصلة عن املهن التي يتوجب منع األجانب من 
مزاولتها كليــا أو جزئيا وفقا ملتطلبات الســوق والواقع 

االقتصادي واالجتامعي«.
وتابع: »ثالثا، عىل الدوائــر املختصة يف وزارة العمل، 
التشــدد يف تطبيق القرارات ذات الصلة باملهن املحصورة 
جانب  باللبنانيني وعدم تســيري معامالت إجازة عمل ل
يف حال تبني لهم وجود لبنانيني قادرين عىل القيام بهذه 

األعامل«.

ــة ــي ــل ــ ــاء االف ــ ــط ــ ــو اع ــ ــوج ــ ــر الـــعـــمـــل ب ــ ي ــو ــ ــم ل ــي ــم ــع ت
واملــصــار ــات  ــدي ــل ــب وال االدارات  فــي  الــلــبــنــانــي  لــلــعــامــل 



عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات
االحد 10 ترشين االول 2021

أســــــــــيــــــــــرا تــــــــــعــــــــــزل   ســــــــــــــرائــــــــــــــيــــــــــــــل«  «
ر ــ ــ ــ ــح ــ ــ ت وحـــــــــــمـــــــــــا   .. قــــــاســــــيــــــة  ـــــــــــــــرو  فـــــــــي 

حقوقية  مؤسسة  قالت 
فلسطينية امس إن إرسائيل 
النقب  عزلــت يف ســجن 
يف  فلسطينيا   19 )جنوب( 
»ظروف شــديدة القسوة«، 
الدولية  اللجنــة  مطالبــًة 
للصليب األحمــر بزيارتهم. 
يف الوقــت الذي حذرت فيه 
حركة املقاومة اإلســالمية 
تداعيات  مــن  )حــامس( 
أرسى  إرضاب  اســتمرار 
فلســطينيني يف ســجون 
االحتالل رفضــا العتقالهم 

اإلداري.
ونقلت مؤسسة »الضمري 
وحقوق  األســري  لرعايــة 
اإلنســان« )غري حكومية( 
نبيل  األسري  بيان عن  يف 

مغرّي )أحد األرسى املعزولني( قولــه إنهم »يعانون من ظروف 
شديدة القسوة وتحط بالكرامة، يف ظل عقوبات جامعية تصل 

حد التعذيب«، وفقا لوكالة األناضول.
وأضاف أنه وزمالءه »أدخلوا قسم 6 يف السجن مجردين من 
حاجاتهم الشخصية يف زنازين ال تصلح لالستخدام البرشي، 

بعد نحو 10 أيام من إحراق القسم«.
ووفق املؤسسة، فقد واجه أرسى »حركة الجهاد اإلسالمي« 
يف الثامن من أيلول املا قرارا بإخالء أقسامهم، ومنها »قسم 
6« يف سجن النقب، لتفريقهم عىل السجون، مام حداهم عىل 

إحراقه آنذاك.
وتابع مغرّي أن »كل أسريين ُوضعا يف غرفة خاوية تفحمت 
رسى مالبس أو  جدرانها وأرضياتها«، مشريا إىل أنه ال تتوافر ل
فرشات أو بطانية، »وتحرض إدارة السجن فرشة وبطانية لكل 

أسري بعد منتصف الليل ويسحبونها قبل رشوق الشمس«.
وأفاد بأن األرسى ال يخرجون معا لالسرتاحة بساحة السجن، 
وإمنا يخرج »كل أســريين عىل حدة، مكبيل اليدين، وســاعة 
واحدة فقط«، مردفا أن »إدارة الســجن تتهمهم باملسؤولية عن 
حرق قســمهم«. وإضافة إىل األرسى املعزولني يف »قسم 6«، 

يقبع  أرسى آخرون يف زنازين العزل بالسجن نفسه.
وتقول املؤسســة إن األرسى الخمســة متهمون بعالقتهم 
بهــروب 6 أرسى )الذين أعيد اعتقالهم( من ســجن »جلبوع« 

. )شامل(، يف السادس من أيلول املا

ونقلت عن األسري متيم ســامل )أحد األرسى الخمسة( أنهم 
يعيشــون »ظروفا صعبة، حيث يبقــى األرسى مكبيل األيدي 

واألرجل عند خروجهم للفورة )االسرتاحة(«.
ويتعرض أرسى »الجهاد اإلسالمي«، التي ينتمي إليها  من 
األرسى الفارين املعاد اعتقالهم، »إلجراءات قمعية مشــددة«، 

حسب املصدر ذاته.
كام طالبت املؤسسة »الصليب األحمر بزيارة األرسى واالطالع 
عىل ظروفهم والضغط بكل الوســائل املمكنة لرفع العقوبات 

الجامعية التي تحط من كرامتهم وتنتقص من آدميتهم«.
وحــذرت حركة حامس امس من تداعيات اســتمرار إرضاب 

أرسى فلسطينيني يف سجون إرسائيل رفضا العتقالهم اإلداري.
ونقلت الوكالة األملانية عن عضو املكتب الســيايس للحركة 
حســام بدران  ترصيحه يف بيان صحفي   أن قيادة حامس 
أبلغت املســؤولني املرصيني أن »اســتمرار إرضاب األرسى عن 
الطعام وتعنت االحتالل قد يؤدي باملنطقة كلها إىل ما ال يحمد 

عقباه«.
وقال بدران إن »قيادة حامس تواصلت مع العديد من الجهات، 
آخرها األخوة يف مرص، وجرى الحديث معهم بشكل جدي حول 

هؤالء األرسى املرضبني عن الطعام«.
وأضاف أن »االحتالل يستخدم سياسة االعتقال اإلداري الظاملة 
سيفا مسلطا عىل أبناء الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية 
بشكل خاص، يف حني يلجأ األرسى إىل اإلرضاب عن الطعام من 

أجل وقف هذه السياسة اإلجرامية«.

ان جـــــــــــــــو ُبمســـــــــــــــّير مفخخـــــــــــــــة  اســـــــــــــــتهد مطـــــــــــــــار جـــــــــــــــا
، اعرتاض وتدمري طائرة مســرية  العــر التحالف  أعلن 
مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه الســعودية، وكانت 

تستهدف مطار امللك عبد الله يف جازان.
ورصح املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن 
تريك املاليك، بأن »محاولة الهجوم العدا تم تنفيذها بطائرة 
مسرّية ومفخخة ونتج من ذلك وقوع عدد )10( إصابات بني 

املدنيني من املسافرين والعاملني مبطارامللك عبد الله«.
وأضــاف أن 6 مــن املصابني مــن موظفــي املطار وهم 
سعوديون، و3 منهم عامل باملطار من الجنسية البنغالديشية، 

إضافة ملوظف سوداين الجنسية.
وحول األرضار املادية التي لحقت باملطار جراء االستهداف 
قال: »نتج من املحاولة العدائية وقوع أرضار مادية بســيطة 

وتهشم زجاج بعض الواجهات باملطار«.
وأضاف املاليك أن »امليليشيا الحوثية اإلرهابية مستمرة يف 
مامرساتها الال أخالقية مبحاولة استهداف املدنيني واألعيان 

املدنية، وأن استهداف مطار مدين قد يرقى إىل جرمية حرب 
لتعمد اســتهداف املدنيني واألعيان املدنيــة املحمية حامية 

خاصة مبوجب القانون الدويل اإلنساين وقواعده العرفية«.

ـــــــــــــــرا جـــــــــــــــو اثيوبـــــــــــــــي علـــــــــــــــى قـــــــــــــــوات تي
تشــّن القوات اإلثيوبية وحلفاؤها رضبات جوية وبرية عىل 
قوات تيغراي يف منطقة أمهرة يف شــامل البالد، حسبام قالت 

وكالة »فرانس برس«.
وطال القصف العديد من املناطق يف أمهرة، وسط تزايد التكهنات 

بشأن هجوم كبري للقوات الحكومية عىل قوات تيغراي.
وقال املتحدث باسم جبهة »تحرير شعب تيغراي« غيتاتشو ريدا 
إن هناك »هجوماً كبرياً ضد قواتنا، والجبهة تخوض نزاعاً دامياً مع 

القوات املوالية للحكومة يف شامل إثيوبيا منذ قرابة 11 شهراً«.
وأكد غيتاتشو وقوع »قصف غالبيته جوي وبطائرات مسرية 
وباملدفعية« استهدف قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، إضافة إىل 

تعزيزات عسكرية كبرية.
وأضاف أنه »تم حشد عرشات اآلالف« يف األجزاء الشاملية من 
أمهرة مبا فيها منطقتي شامل غوندار وشامل وولو«، وقال: »نحن 
عىل ثقة من أننا سنتصدى للهجوم عىل جميع الجبهات وأكر«، 

مؤكداً »عدم الرتاجع حتى يُرفع الحصار«.
ويــأيت ذلك بعد أيام عىل أداء رئيس الــوزراء آ أحمد اليمني 
الدستورية لوالية جديدة، متعهداً الدفاع عن »رشف إثيوبيا« رغم 
تزايد االنتقادات الدولية للنزاع واملخاوف إزاء األزمة اإلنسانية التي 
تســبب بها. وكتب املتحدث باسم أمهرة عىل تويرت: »مبا أن شن 
عملية لتحرير شــعبنا الذي يواجه محنة بسبب إرهابيي جبهة 
تحرير تيغــراي ميكن أن يحدث يف أي وقت، وعىل كل الجبهات، 

يجب أن نكون محرتسني عىل مدار الساعة«.
من جهتــه، قال الخبري األمني يف منطقــة القرن اإلفريقي 
بجامعــة كوين يف كندا أويت ولدميكايل، يف وقت ســابق هذا 
األسبوع، إن »حكومة آ الجديدة سيكون عليها التعامل مع مثلث 

أزمات: الحرب نفسها وتداعياتها اإلنسانية واالقتصادية«.
ورأى أن »موجة املعارك القادمة وتدهور الظروف اإلنســانية 
تسدد رضبة أخرى ملكانته الدولية واختباراً لحكومته الجديدة من 

اليوم األول«.
هــذا وأثــارت حكومة آ غضبــاً دولياً األســبوع املا 
عندما طردت سبعة مسؤولني كباراً من األمم املتحدة اتهمتهم بـ 

»التدخل« يف الشؤون الداخلية إلثيوبيا.
ويف هذا السياق أيضاً، أوقفت الحكومة اإلثيوبية عمل منظمتني 
دوليتني لثالثة أشــهر، متهمًة إياهام بنرش معلومات مغلوطة 

بشأن الحرب يف إقليم تيغراي.
مم املتحدة أنطونيو غوترييش، الذي قال  وحض األمني العام ل
إن أكر من خمسة ماليني شخص يحتاجون إىل مساعدة إنسانية، 
السلطات اإلثيوبية األربعاء املا عىل السامح للمنظمة الدولية 

بإيصال املساعدات »من دون عوائق«.
ويلقي املسؤولون اإلثيوبيون باملسؤولية عىل جبهة »تحرير 
شعب تيغراي« يف عرقلة وصول املساعدات، لكن وزارة الخارجية 
األمريكية قالت  إن »وصول املواد األساسية والخدمات تتم عرقلته 

من جانب الحكومة اإلثيوبية«.
وحّذرت وكالة تنسيق الشؤون اإلنسانية التابعة األمم املتحدة 
مؤخراً من أن نقصاً يف املواد الطبية يتســبب بتداعيات مميتة 
يف تيغراي وتحدثت عن مستويات مقلقة من سوء التغذية بني 

األطفال والحوامل.
يشار إىل أن الرئيس األمرييك جو بايدن وّقع يف 17 أيلول املا 
عىل قرار رئايس يخول مبوجبه فرض عقوبات عىل مسؤولني يف 

إثيوبيا عىل خلفية »ارتكاب جرائم يف منطقة تيغراي«.

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــع الباب ـــــــــــــــة م ـــــــــــــــه القوي ـــــــــــــــ ســـــــــــــــّر  عالقت ـــــــــــــــر يكش شـــــــــــــــي األ

طرابل في  الدفاع  و الداخلية  بين  اشتباكات 

كشف شــيخ األزهر، أحمد 
الطيــب، وألول مرة، عن رس 
عالقتــه القوية مــع البابا 
إذاعة  مع  وتحدث  فرنسيس، 
الفاتيكان عن الحوار وحقوق 

املرأة يف اإلسالم.
ويف بيان له يف »فيسبوك«، 
»ألول  الرشيــف:  األزهر  قال 
مرة..شيخ األزهر يجري حوارا 
إعالميا مع إذاعة الفاتيكان..
ألول مرة..شيخ األزهر يكشف 
الفاتيكان رس عالقته  إلذاعة 
القوية مع البابا.. شيخ األزهر 
يتحدث مــع إذاعة الفاتيكان 
يف  املرأة  وحقوق  الحوار  عن 
اإلســالم..ألول مرة.. شــيخ 
األزهر يكشف يف حوار إذاعي 
مع  العالقات  عودة  أســباب 

الفاتيكان«.
وأضاف البيان: »أجرى فضيلة اإلمام األكرب، أحمد الطيب، شيخ 
األزهر الرشيف، ألول مرة، حوارا إذاعيا مع إذاعة الفاتيكان، يذاع 
مساء يوم الجمعة، عىل هامش مشاركة فضيلته يف قمة قادة 
األديان بشان املنا والتعليم، واملنعقد بالعاصمة اإليطالية روما، 
ويتحدث خالله عن العديد من القضايا املعارصة وأبرز محطات 

عالقة األزهر مع الفاتيكان«.
وأكمل: »يتناول اللقاء تاريخ العالقات بني األزهر والفاتيكان 
وأسس العالقات بينهام وفرتات توقفها وأسباب عودتها عىل يد 
فضيلة اإلمام األكرب والبابا فرنســيس، ومبادرات األزهر للحوار 
مع الفاتيكان، موصيا كل من يريد أن يتعرف اىل تفاصيل القصة 
الكاملة بقراءة كتاب »اإلمام والبابــا والطريق الصعب« ملؤلفه 
خوة اإلنسانية،  املستشــار محمد عبد الســالم، األمني العام ل

املستشار الترشيعي السابق لشيخ األزهر
وأشار البيان إىل أن أحمد الطيب »كشف خالل اللقاء اإلذاعي عن 
تأثري نشأته يف األقرص يف مسريته الشخصية وطريقة قيادته 

ملؤسسة األزهر الرشيف، ورس متسكه بالحوار مع أتباع الرساالت 
الساموية«.

ولفت األزهر إىل أن »اإلمام األكرب تحدث خالل اللقاء عن حقوق 
املرأة يف اإلسالم، والفرق بني الحقوق التي كفلها لها اإلسالم يف 
ظل بيئة يشكل الدين فيها أساًسا ال يهتز يف بناء ثقافتها وأمناط 
حياتها، وبني حقوق صاغتها حضارات معارصة وأعطتها للمرأة 
بعد ما رضبت بأخالق الدين ومشــاعر الفطرة اإلنسانية عرض 

الحائط«.
وأوضح البيان أن »شيخ األزهر يقوم بزيارة إىل إيطاليا منذ الثالث 
 ، من ترشين األول، حرض خاللها قمتي قادة األديان للتعليم واملنا
وأجرى لقاءات متنوعة مع عدد من القيادات الدينية والشخصيات 
السياسية والرئيس اإليطايل، سريجيو ماتاريال، واالجتامع الدويل 
»الصالة من أجل اإلنسانية« يف حضور بابا الفاتيكان، واملستشارة 
األملانية، أنغيــال مريكل، وذلك يف إطار جــوالت فضيلة اإلمام 
األكرب الخارجية لنرش ثقافة الحوار والتعايش بني أتباع الرساالت 
زهر الرشيف يف نرش السالم  الساموية، وترسيخ الدور العاملي ل

وإظهار الصورة الصحيحة لسامحة اإلسالم«.

أفــادت معلومات صحافية بــأن عددا من 
القتىل ســقطوا يف طرابلس خالل اشتباكات 
بني مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية 
من جهة وقوة تابعة لــوزارة الدفاع بالجهة 

الثانية.
وكشفت قوة دعم مديريات األمن باملناطق 
يوم الجمعة أن هناك أنباء عن مقتل نائب آمر 
القــوة نقيب عيل الجابري عقب اشــتباكات 

مسلحة.

وذكر مكتــب اإلعالم األمنــي للقوة عرب 
صفحته عىل موقع »فيسبوك« أن االشتباكات 
متواصلة مع مســلحني يريدون اقتحام املقر 

الرئييس لقوة دعم مديريات األمن.
وأشــار إىل مقتل عدد آخر من أعضاء قوة 
الدعم جراء الهجوم املسلح عىل املقر يف طريق 
املطار. وبحسب وسائل إعالم ليبية فإن القوة 
املهاجمة مقر قوة دعم مديريات األمن تابعة 

للكتيبة »301« مشاة.

عـــــــــــــــود الطيـــــــــــــــران بيـــــــــــــــن مصـــــــــــــــر وليبيـــــــــــــــا
عام  منــذ  توقفها  بعــد 
2014، عــادت مــن جديد 
املبارشة  الطــريان  رحالت 
الخطوط  تســريها  التــي 
القاهرة  بني  الليبية  الجوية 
وطرابلس، تنفيذا التفاقيات 

تعاون بني البلدين.
مسؤولة  مصادر  وقالت 
املدين  الطريان  يف ســلطة 
املرصيــة إن رحلة الطريان 
  202  LN رقــم  األوىل 
غادرت مطــار معيتيقة يف 
بواسطة  الليبية،  العاصمة 

طائرة »إيرباص 330«.
مســار   »24 رادار  »فاليت  موقع  وأظهر 
الرحلــة من نقطة انطالقهــا يف طرابلس 
 2 يف طريقهــا إىل القاهرة، وعىل متنها 

راكبا.
ولفتت املصــادر إىل أن ســلطات مطار 
الطائرة بر  القاهرة اســتعدت لوصــول 
املياه عليها، وهو تقليد متعارف عليه دوليا، 
بعد  للمطــارات  الطريان  احتفاال بوصــول 
انقطاع أو ألول مرة، إضافة إىل اســتقبال 

ركاب الرحلة الليبية بالورود.
وكانت مرص علقت حركة الطريان املبارش 
الليبية  واملطارات  الدويل  القاهرة  بني مطار 
اتفقت  أواخر عــام 2014، وقبل أســابيع 
حكومتا البلدين عىل إعادة استئناف رحالت 
الطــريان. وتوضــح مصــادر يف الطريان 
املرصي أن رحالت الطريان الجوية بني مرص 

وليبيا كانت مستمرة خالل األشهر املاضية، 
عىل خالف الشــائع بأن الطــريان متوقف، 
لكنها كانت بني اإلسكندرية وبنغازي ال بني 

العاصمتني.
وتشــري املصــادر املرصيــة إىل وجود 
الليبية، للسامح بأن  تنسيق مع الســلطات 
الراغبني  لــدى عودتها  الليبية  الرحلة  تنقل 
العودة إىل طرابلس، بــدال من رحلتهم  يف 
اإلســكندرية  املخططة يف وقت الحق من 
الوجهة  الحاجة إىل تغيري  إىل بنغازي دون 

عىل تذاكر الطريان لضيق الوقت.
ومــن املقرر حســب املصــادر، أن يتم 
تيســري رحالت طريان مبعدل يقرتب من 4 
رحالت أســبوعيا إىل مرص، ومن مرص إىل 
ليبيا أيضا، كام أنه مــن املقرر أيضا عودة 
الطريان املبارش بــني القاهرة وبنغازي يف 
االتجاهــني اعتبارا من األحد، عرب الخطوط 

الليبية. الجوية 

إليـــــران رئـــيـــ  أول  وفــــــا 
أعلنت وســائل إعالم حكومية إيرانية، أمــس، وفاة أبو 

الحسن بني صدر أول رئيس إليران، عن عمر 88 عاما.
وتويف الرئيس األسبق مبستشــفى سالبرتي يف باريس، 
بســبب »مرض طويل«، حسبام نقلت وكالة أنباء »إيرنا« عن 

مصادر مقربة من بني صدر.
وذكرت عائلة بني صدر يف بيان:   »بأســف ال ينتهي وقلب 
ميلء باأل نبل الشــعب اإليراين الرشيف وفاة السيد أبو 
الحســن بني صدر، أول رئيس جمهوريــة منتخب من قبل 
الشــعب بعد ثورة شــباط 1978، وذلك يف 9 ترشين األول 
2021، حيث »بعد معركة طويلة مع املرض يف مستشــفى 

سالبرتي يف باريس، لحق بالرحمة اإللهية«.
ولد أبو الحســن بني صدر يف 22 آذار 1933 يف باغشــة 
مبحافظة همدان، وسط إيران وهو من أصول فارسية، كان 

والده آية الله سيد نرصالله بني صدر ووالدته أرشيف فتح.
وانتخب بني صدر رئيســا إليران يف االنتخابات الرئاسية 

التي جرت عام 1979، بعد ما عرف باســم »الثورة اإليرانية«، 

لكن تم عزله عام 1981 من خالل تصويت برملاين بعد إعالن 

»عدم كفاءته«.

وعىل خلفية عزله، فر بني صدر من إيران ولجأ إىل فرنسا، 

حسب »إيرنا«، كام اتهموه قادة الثورة اإليرانية بالخيانة.

ر ا دعوات للت
د سعيد

دعــا املديــر التنفيــذي 
لحزب »األمــل« يف تونس، 
رضــا بلحــاج إىل التظاهر 
قــرارات  ضد  األحد  اليــوم 
واصفا  سعيد  قيس  الرئيس 
يــوم الغد بـ«يوم الحســم 

الدميوقراطي«.
وكتب بلحاج عىل صفحته 
»فيسبوك«:  يف  الرســمية 
»يوم الحســم الدميقراطي، 
شــارع محمد الخامس من 
تقاطع خري الدين باشا نحو 
وزارة الســياحة، الســاعة 
مواطنون  صباحا:  العارشة 
ضد االنقــالب، مواطنون ال 

رعايا يسقط االنقالب«.
وكان الرئيس التونيس قد 
كلف نجالء بــودن رمضان 
 ، املا أيلــول   28 يــوم 
وذلك  الحكومة،  بتشــكيل 
سياســية  أزمة  ظــل  يف 
وإجــراءات اســتثنائية تم 
عمل  تجميــد  مبقتضاهــا 
الحصانة  الربملــان ورفــع 
وتعليق  أعضائه  جميع  عن 

فصول من الدستور.

تركيا :اعتقال ستة 
رو بتهمة التجس

قالت شــبكة »يس إن إن 
تــورك«، نقال عــن مصادر 
القانون،  حامية  هيئات  يف 
اعتقلوا  األمــن  رجــال  إن 
تركيــا  يف  أشــخاص   6
ســفر  جوازات  وبحوزتهم 

روسية.
تم  أنه  املصــدر،  وأضاف 
اعتقالهم بعد االشــتباه يف 

قيامهم بالتجسس.
االعتقال  جرى  له،  ووفقا 
ضمــن عمليــة خاصة يف 
اســطنبول وأنطاليا. وشدد 
املشــتبه  رصد  تم  أنه،  عىل 
بهم فــور دخولهــم تركيا. 
ونوه بأنه، تم أثناء التفتيش 
ووثائق  أسلحة،  عىل  العثور 
وســائل  عــىل  مســجلة 
إلكرتونية، وجوازات ســفر 

روسية.
أنه  إىل  القناة،  وأشــارت 
مل يتضح بعــد، ما إذا كانت 
جوازات الســفر هذه أصلية 

أم مزيفة.
ومل يظهر بعــد أي تأكيد 
من  املعلومات،  لهذه  رسمي 

هيئات األمن الرتكية.

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ كرياتـ ــرو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرائيلية« يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الدبابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ائـ «
روى محمــد املرصي امللقب بـــ »صائــد الدبابات« يف 
حرب أكتوبر، ذكرياته مــع الحرب، قائال: »إن الله من عليه 
واســتطاع تدمري 27 دبابة إرسائيلية يف حرب اســتعادة 

األرض والعرض«.
وأشــار املرصي، إىل أن »من بني الدبابات التي تم تدمريها 
دبابة العقيد عســاف ياجوري قائد الفرقة 190 اإلرسائيلية 

يف الحرب«.
وكشــف املرصي، يف ترصيحات لـ«املــرصى اليوم«، أن 
»حرب ترشين األول تعترب حرب فريدة من نوعها«، مشــريا 
إىل أنه »ألول مرة يتم تدمري هذا الكم من الدبابات من خالل 

فرد أو 3 أفراد فقط كام حدث معه«.
وقال إنه »التحق بالجيش جندي مجند يف سالح الصاعقة 
املرصية يف 24 سبتمرب عام 1969، وق به عامني ونصف 
إىل أن التحق بسالح املظالت«، مشريا إىل أن »العبور تم يف 
الساعة الثانية والثلث ظهرا وكان ضمن املوجة األوىل التي 

عربت القنال تحت غطاء نريان املدفعية والقوات الجوية«.
ولفت إىل أنه »كان موكال إليه مهمتني رئيسيتني هام صد 
هجوم العدو املفاج أثنــاء العبور واالقتحام، والعمل خلف 
خطــوط العدو حيث يتم تنفيذ األوامــر الواردة من الجندي 
املجهول )املخابرات( وأنه مبجرد وصول اإلشــارة يتم تحديد 
املوقع عىل الخريطة للتعامل مع الهدف«، الفتا إىل أنه »مع 
مســاء يوم 7 أكتوبر كان حــوايل 200 ألف ضابط وجندي 

والثقيلة عىل  الخفيفــة  موجودين مبعداتهم وأســلحتهم 
الضفة الثانية من قناة السويس«.

وتابع: »امي كانت تقويل خليك راجل إال أنني مل استوعب 
الكلمــة إال مع إطالق أول صــارو يف الحرب وكان عمرى 
وقتها 23 عام، حيث تويف والدي وأنا يف سن الخامسة من 

عمري وكنت أكرب أخويت البنني والبنات«.
وعــن تدمري الدبابات الـ27 يف الحــرب، قال إنه »مل يتم 
تدمريها دفعــة واحدة أو يف اشــتباك واحد وإمنا يف عدة 
اشــتباكات، حيث كان يتم الوصــول إىل موقع التنفيذ يف 
الثانية ليال ويظل فيه مدفونا يف حفرة برميلية إىل الساعة 
الثانية ليل اليــوم الثاين، ثم يعــود إىل موقع التمركز يف 

منطقة وادي النخيل«.
وعن واقعة العقيد اإلرسائييل عســاف ياجوري، قال إنه 
»دمر دبابته ضمن األســطول اإلرسائييل لكن مل يكن يعرف 
أنها دبابته ال سيام وأنها كانت مميزة عن غريها من الدبابات 
وإمنا الذي أرس ياجوري هو النقيب يرسى عامرة«، مشــريا 
إىل أنه »عندما عاد إىل منطقة التمركز إذ به اثنني يصطحباه 
إىل مكتب العميد حســن أبو سعدة، قائد الفرقة، حيث وجد 
عنده شــخص مكبل اليدين يجلس عىل كريس ويبدوا عليه 
مظاهر االنكســار واألرس فإذا به العقيد عســاف ياجوري 
حيث طلب األخري فــور أرسه كوب ماء ورؤية الجندي الذي 

دمر دبابته« فقام وأدى التحية العسكرية له.



تتمات ــ دوليات ــ اعالنات مبوبة
االحد 10  ترشين االول 2021

وفـــــيـــــات
يف هذا اليوم ومنذ 33 ســنة 

يسكن يف ديار الله أ

انطوان اشقر
والقته امي

اسام سعادة
منذ 3 سنني ليسرتيحان سوياً 
يف بساتني الله املخلص، املباركة، 

الخالبة والخالدة. 
وعرفهــام  احبهــام  مــن 

فليذكرهام بصالته.

طلبت 12 من الدول 
الـــ27  األعضاء يف 
األورو  االتحــاد 
بينها النمسا واليونان 
أمس  واملجر،  وبولندا 
الجمعة، من املفوضية 
األوروبية متويل بناء 
حدودها  عىل  حواجز 
ملنع دخول املهاجرين.
املفوضــة  وردت 
للشــؤون  األوروبية 
إيلفــا  الداخليــة 
يوهانســون، التــي 
ُوجهت الرسالة إليها، 
متتلــك  البلــدان  أن 
أسوار  بناء  »إمكانية 

والحق يف ذلك«.
وأضافت يوهانســون:  »لســت ضد ذلك، 
لكن فيام يتعلق باستخدام األموال األوروبية 
املحدودة لتمويل بناء األســوار بدالً من أمور 

أخرى ال تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى«.
كذلــك رأت أنه »مل يكــن تقديم مقرتحات 
جديــدة فكرة جيدة« بينام ما زالت املقرتحات 
املتعـــــلقة مبيثاق الهجــرة واللجوء، وهي 
خطــة إصــالح اقرتحتها املفوضيــة، تثري 
انقساماً بني الدول األعضاء و«مطروحة عىل 

الطاولة«.
وقال وزراء الدول الـ12 املوقعة للرسالة إن 
»حاجزاً مادياً يبدو إجراء فعاالً لحامية الحدود 
يخدم مصالح االتحاد األورو بأرسه وليس 
فقط الدول األعضاء الواقعة عىل الخط األول«.

كــام أكدوا يف رســالتهم، التي أرســلوا 
نســخة منها أيضاً إىل نائب رئيسة املفوضية 
مارغريتيس سخيناس، أن »مراقبة الحدود ال 
متنع محاوالت العبور بشــكل غري قانوين«. 
وأضافــوا أن »هذا اإلجــراء الرشعي يجب أن 
يحصل عىل متويل إضايف وكاف يف امليزانية 

األوروبية«.
وقدم الرسالة وزراء داخلية النمسا وبلغاريا 
والدمنارك  التشــيكية  والجمهورية  وقربص 

وإســتونيا واليونان واملجر وليتوانيا والتفيا 
وبولندا وسلوفاكيا.

وتدعــو هذه الــدول إىل »رد قوي ملواجهة 
اســتغالل الهجرة غري الرشعية والتهديدات 
املتنوعة«، بينام تعد املفوضية تعديالً لقانون 
حــدود شــينغن، منطقة التنقــل الحر التي  
تضم 22 من دول االتحاد األورو وأيســلندا 

وليشتنشتاين والرنوج وسويرسا.
كذلك كتــب الوزراء: »ال يجــوز ألي دولة 
ثالثة أن تستخدم نظام اللجوء لدينا ملامرسة 
االتحاد األورو  ضغوط سياســية وابتزاز 
والــدول األعضاء فيه أو الســتغالل الوضع 

الحايل يف أفغانستان«.
ويتهم االتحاد األورو مينســك بتنظيم 
عمليــات العبور هــذه رداً عــىل العقوبات 

األوروبية.
وبدأت بولندا وليتوانيا إنشــاء ســياج من 
األسالك الشائكة عىل جزء من حدودهام مع 
بيالروس. أما املجر فقــد أقامت حواجز من 
هذا النوع عىل الحــدود مع رصبيا وكرواتيا 
العضــو يف االتحــاد األورو لكن ليس يف 
201. واتبعت  شينغن خالل أزمة الهجرة يف 

سلوفينيا الخط نفسه مع كرواتيا.

ــال ــ ــويـ ــ ــمـ ــ تـ ــب  ــ ــلـ ــ ـــطـ ــ ت أوروبـــــــــــيـــــــــــة  دول 
ــن ــريـ ــاجـ ــهـ لـــبـــنـــاء حـــــواجـــــز ملـــنـــع دخــــــــول املـ

جــــــــنــــــــرال بـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي يــــــــرو
الدن بــــــــــن  عــــــــــن  ــــــيــــــل  تــــــفــــــا

تثري العملية الرسية للقــوات األمريكية الخاصة، للقضاء 
عىل أســامة بن الدن، الكثري من األســئلة من جانب الباحثني 

خالل السنوات العرش بعد تنفيذها.
 ويزعم البعض منهم أن عملية »رمح نبتون« لتصفية زعيم 
، يف 2 ايار 2011، مل تكن إال مرسحية. تنظيم القاعدة اإلرها

ووفقــا للرواية الرســمية، تم قتل بــن الدن يف أبوت آباد 
الباكستانية ودفن جثته يف البحر.

لكــن البعض يقول إن ذلك املنزل يف ضاحية أبوت آباد كان 
خاليا، والبعض اآلخر يقول إن عائلة اإلرها فقط كانت تعيش 
هناك، وال يزال آخرون يدعون أن بن الدن كان موجودا يف نفس 

الكو ليلة الهجوم العسكري األمرييك.
ويشارك يف هذا الرأي الجرنال املتقاعد بالجيش الباكستاين 
طلعت مســعود، الذي يؤكد أن بن الدن عا هناك مع زوجته 
وأبنائه لعدة سنوات، لكن لفرتة طويلة مل يعرف أحد عن ذلك. 
وقال مسعود يف حديث لقناة  ren.tv »هو بالفعل عا هناك 

عدة سنوات، لكن مل تكن الحكومة عىل علم بذلك«.
وأشار إىل أن الجيش الباكستاين مل ينف أبدا املعلومات التي 

تفيد بأن بن الدن لجأ يف 2 ايار 2011 إىل أبوت آباد.
ووفقــا له، كان هناك طبيب يعيــش بجوار مخبأ بن الدن، 
، ويف نفس الوقت كان يراقب ما كان  ويقوم مبعالجة املر

يحدث يف املنزل املجاور.
وقد أدين الحقا بالتجســس لصالح األمريكيني وال يزال يف 
ســجن باكستاين. وعن سبب قيام األمريكيني بعملية خاصة 
للقضاء عىل بن الدن، قال مســعود إنهم مل يرغبوا ببقائه يف 

دائرة الضوء لفرتة طويلة أثناء خضوعه للمحاكمة.

ـــــحـــــايـــــا ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع عـــــــــــــــدد 
ــر املـــــســـــجـــــد فـــــــي قـــــنـــــدو ــ ــي ــ ــج ــ ــف ــ ت

قال مصــدر بوزارة الصحة األفغانيــة، إن عدد القتىل يف 
االنفجار الذي وقع يوم الجمعة مبســجد شــيعي يف قندوز، 
زاد عن 46 شــخصا، وبل عدد املصابني 143 شخصا. وأضاف 
املصدر، يف حديث لوكالة »نوفوستي« : »وفقا ألحدث البيانات، 

تويف نتيجة الحادث 46 شخصا، وأصيب 143 آخرون«.
ويف وقت سابق، قال شاهد عيان للوكالة، إن عدد الضحايا 

تجاوز 100 شخص، وإن هناك حوايل 20 مصابا.
وتحدثت بعض وسائل اإلعالم، عن 60 قتيال وأكر من مئة 
جريــح. وتؤكد األنباء، أن جميــع القتىل والجرحى كانوا من 

املصلني داخل املسجد.
وتشري وسائل اإلعالم، إىل أن التفجري، تم بواسطة انتحاري.

سمح الرئيس األمرييك جو 
لجنة تحقيق  بتســليم  بايدن 
برملانية وثائق محفوظة تتعلق 
خالل  ترامب  دونالــد  بأفعال 
الهجــوم عىل مقر الكونغرس  
 ، يف 6 كانــون الثاين املا
من قبــل أنصار ترامب، بعدما 
شّجع  األخري مؤيديه لحضور 
التجمعــات للطعن يف نتائج 
االنتخابــات، قبل وقت قصري 

من بدء املشهد الفوضوي.
اللجنة  رئيسا  جهتهام،  من 
الدميوقراطي بيني تومســون 
وزميلته الجمهورية ليز تشيني 
املقربني من  هددا مبالحقــة 
الرئيس السابق الذين يرفضون 

التعاون مع عمل اللجنة.
واســتدعت اللجنة  يف أيلول املا 4 من 
أقارب ترامب ليقدموا وثائق أخرى، ويشهدوا 
أمامها، فيام ذكرت وســائل إعالم أمريكية أن 

ترامب طلب منهم عدم التعاون.
وُشــكلت »اللجنة الخاصة« ملجلس النواب 
لتقييم الدور الذي لعبه ترامب يف الهجوم الذي 
قاده أنصاره عــىل الكونغرس عند مصادقة 
الربملانيــني عىل فوز بايــدن يف االنتخابات 

الرئاسية.
ودان ترامــب يف بيــان الجمعة ما اعتربه 
»لعبة سياســية«، واتهــم »الدميوقراطيني 
من اليســار الراديكايل، باستخدام الكونغرس 

الضطهاد خصومهم«.
وكشف ترامب أنه كتب إىل األرشيف الوطني 
لالعرتاض، »باسم الفصل بني السلطات«، عىل 
نقل سلسلة كاملة من الوثائق املتعلقة بأفعاله 
يف 06 كانــون الثاين من محارض اجتامعات 

إىل رسائل الكرتونية ونصّية وغريها.
وقال ستيف بانون املستشار السابق لرتامب 
إنه »ســيحاول االحتامء بإشارة غامضة إىل 

امتيــازات الرئيس الســابق«. وذلك بعد تأكيد 
النائب الدميوقراطي بيني تومســون وزميلته 
الجمهورية ليز تشــيني اللــذان يقودان هذه 
اللجنة. وأكدا يف بيان مشرتك أنه »لن نسمح 
ألي شــهود بتحدي أمر قضا أو اللعب عىل 
الوقت وسنبحث برسعة يف إمكانية مقاضاة 

جنائية لعرقلة عمل الكونغرس«.
لكن املتحدثة باســم البيــت األبيض جني 
ســايك قالت خالل لقاء مع صحافيني إن جو 
بايــدن »قرر أن التذرع بصالحية رئاســية« 
للحفاظ عىل رسية هذه املعلومات »ليس أمراً 

مرشوعا«.
وأشارت إىل أّن »بايدن يعترب أنه من املهم أن 
يكون لدى الكونغرس واألمريكيني رؤية كاملة 
ألحداث اليوم من أجل منع حدوثها مرة أخرى«.

وينفي ترامب الذي ال يزال يتمتع بشــعبية 
كبرية بــني الناخبني الجمهوريني، تورطه يف 

الهجوم عىل الكونغرس.
، أنهــى مجلس  ويف 14 شــباط املــا
الشيو املحاكمة عن ترامب، وقال إنه »بريء 
من اقتحام الكونغــرس«، وذلك يف إثر عجز 
فريق االدعاء عن توفري أصوات كافية إلدانته.

بترامب ُمتعّلقــــــة  وثائــــــق  بتســــــليم  يســــــم  بايدن 
ر الكون الهجو علــــــى  الى لجنة تحقيــــــق في 

كشــفت وســائل إعالم تفاصيــل جديدة 
بشأن حادث اصطدام غواصة نووية أمريكية 
، الذي  بـ«جســم«، يف بحر الصــني الجنو

أعلنت عنه واشنطن مؤخرا.
وقال متحدث باســم البحريــة األمريكية 
لشــبكة »يس إن إن« اإلخباريــة، إن مقدمة 
الغواصــة تحطمت، وإن الســلطات فتحت 

»تحقيقا شامال« بشأن الحادث.
ومن جهة أخرى، قالت مســؤولة أمريكية 
إن 11 شــخصا من طاقم الغواصة أصيبوا يف 
الحادث، مــن بينهم اثنان حالتهام أخطر من 
الباقــني. ووصلت الغواصة التي تعمل بالدفع 
النــووي، إىل جزيرة غوام يف املحيط الهاد 

التابعة للواليات املتحدة.
وكانــت البحريــة األمريكيــة أعلنت، أن 
»الغواصة )يو إس إس كونيتيكت( اصطدمت 
عرص الثاين من أكتوبر بجســم أثناء إبحارها 
يف حالــة الغوص، يف املياه الدولية مبنطقة 

.» املحيطني الهندي والهاد
وأوضحت املسؤولة التي رفضت الكشف عن 
 . اسمها: »حصل األمر يف بحر الصني الجنو
11 شــخصا أصيبوا وهناك بحاران إصابتهام 
معتدلة لكــن ليس هناك إصابات مميتة، ومل 

يكن هناك رضورة إلجالء اي شــخص بشكل 
.» طار

وامتنعت املسؤولة األمريكية عن توضيح ما 
إذا كان الحادث وقع يف املياه العميقة، ولفتت 
إىل أن ســبب الحادث مل يحدد بعد، علام بأن 

الغواصة ستخضع لفحص يف غوام.
والغواصة املترضرة واحدة من 3 غواصات 
من طراز »ســيوولف« يف أســطول البحرية 
األمريكيــة، ويبل ســعر كل منها حوايل 3 

مليارات دوالر.
وتطالب بكني بالسيادة عىل معظم مساحة 
بحر الصني الجنو الغني باملوارد، الذي يعترب 
ممرا أساسيا للتجارة البحرية الدولية، إذ متر 

عربه سنويا بضائع برتيليونات الدوالرات.
وأقامت بكني مواقع عســكرية عىل جزر 
وشــعب مرجانية يف املنطقة، لكن املطالب 
الصينية تصطدم مبطالب مشابهة من كل من 
بروناي وماليزيا والفيليبني وتايوان وفيتنام، 

حلفاء واشنطن.
وتسرّي الواليات املتحدة وحلفاؤها دوريات 
منتظمة يف امليــاه الدولية لهذه املنطقة من 
أجل التأكيد عىل حرية املالحة فيها، األمر الذي 

يثري غضب الصني.

ـــــيـــــل جـــــــــديـــــــــد حــــــــــــول حـــــــــاد تـــــفـــــا
» ـــــامـــــ ــــــة األمـــــيـــــركـــــيـــــة »الـــــ ــــــوا الــــــ

إعالم  وســائل  أفادت 
أفغانية أمــس بأن حاكم 
املديريات يف والية  إحدى 
ننكرهــار رشق البالد قتل 

جراء هجوم.
 Pajhwok وكالة وأكدت 
مقتل  عن  األنبــاء  صحة 
يف  رودات  مديرية  حاكم 
ننكرهــار جــراء انفجار 

عبوة ناسفة.
بدورهــا، نقلــت قناة 
»طلــوع نيوز« عن مصدر 
أن  تأكيــده  حكومــي 
مركبة  استهدف  االنفجار 
عن  املديرية وأسفر  حاكم 
وإصابة  له  مقتل مساعد 
ثالثة عنــارص يف حركة 

»طالبــان«. وتابــع املصــدر أن حالة حاكم 
املديرية ال تزال مجهولة، لكن من املعروف أنه 
كان يف داخل السيارة لحظة وقوع االنفجار.

ويــأيت ذلك بعد يوم من هجوم دموي أودى 
بأرواح عرشات األشخاص داخل مسجد شيعي 
يف والية قندوز شــامل البالد، وتبناه تنظيم 

»داعش«.

ــار ـ ــر ــكـ ــنـ ــة فــــــي نـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ مـــقـــتـــل حـــــاكـــــم مـ

أكدت قوة »برخان« الفرنســية املناهضــة للجهاديني يف 
منطقة الســاحل أنها قتلت الخميــس املا يف مايل، أحد 
القياديــني »املهمني« يف جامعة جهادية متخصصة يف زرع 

األلغام اليدوية الصنع.
وأشــارت القوة إىل أنها نجحــت يف »تحييد« أومارو موبو 
مــودي، الذي وصفته بأنه »قائد شــبكة من زارعي العبوات 
الناسفة«، يف منطقة هومبوري )بالقرب من بوركينا فاسو( 
خالل عملية »بالتنسيق« مع القوات املسلحة املالية واألمريكية.
وكشــفت أن هذا »القائد املحرتم، كان ميكنه قيادة نحو مئة 

رجل لتنفيذ هجامت واسعة بشكل فوري«.
تجدر اإلشــارة إىل أنه تم إنشــاء جامعة »أنصار اإلسالم« 

يف 2016 يف بوركينا فاســو عىل الحدود مع مايل، عن طريق 
، يدعى إبراهيم ماالم ديكو، وهذه الجامعة  داعية بوركينــا
التي ظهرت أوال يف شــامل بوركينا فاسو، صالت مع جامعة 
أمــادو كوفا الذي يــدور يف فلك تنظيم »القاعدة« يف منطقة 
الساحل وتنشط يف وسط مايل، وأعلنت مسؤوليتها عن العديد 
من الهجامت يف شامل بوركينا فاسو خالل السنوات األوىل من 
نشــاطها، يف حني انخفض عدد العمليات التي تتبناها »أنصار 
اإلســالم« بشــكل كبري بعد وفاة إبراهيم ماالم ديكو، وقد حل 

محله شقيقه جعفر ديكو.
، يف كمني  وكان قد قتل 16 جنديا ماليا هناك األربعاء املا

نسب إىل الجهاديني.

» ــل احــــــــــد قــــــيــــــاديــــــي »انـــــــــصـــــــــار االســـــــــــــال ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ

فيينــا فــي   + مجموعــة  مــع  ــات  املفاو لــة  ُموا قّررنــا   : ــن وطــــالــــبــــان.. يــران  ــ ــط ــ ــن ــ ــات بـــيـــن واش ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ بــــــدء املـ
ــة جـــــديـــــد فـــــي الــــعــــالقــــات؟ ــحـ ــفـ ـ ــ  ــتـ ــفـ ـــــل تـ

متابعتها يف الجولة القادمة من املفاوضات بشكل دقيق«.
واســتطرد ان »رفع الحظر االمرييك االحادي بشكل كامل يعد اهم 
قضيــة يف املفاوضات كون ادارة الرئيس االمرييك الســابق دونالد 
ترامب فرضت حظرا احــادي الجانب عىل ايران«، متابعاً ان  طهران 
»اكدت عىل موقفها املتمثل برضورة رفع الحظر بشــكل كامل ويجب 

التوصل اىل حل يضمن ذلك«.
وعن مدى رضورة ازالة العقوبات بشــكل كامل للمشــاركة يف 
املفاوضات، قال املتحدث باســم الخارجية ان »ايران ومجموعة دول 
4+1 هي االطراف املعنية باالتفاق النووي واالعضاء فيه، وان امريكا 
هي التي تريد العودة  اىل املفاوضات وهي بحاجة اىل مفتاح للعودة 
اليهــا وان القدرة عىل تلبية مطالب ايران ومجموعة 4+1 ســتكون 

مفتاحا لها«.
وقــال خطيب زاده »عىل الواليات املتحــدة أن تضمن عدم انتهاك 
، مضيفاً اننا »نعلــن أنه يجب مواصلة  االتفــاق النــووي من جديد
املفاوضات عىل طاولة املفاوضات وان القضية الرئيسية هي رضورة 
احرتام االتفاق، ويجب التاكد ان جميع االطراف تضمن التنفيذ الكامل 

لجميع بنود االتفاق«.

ويف الســياق، اكد املتحدث باســم الخارجية ان »االدارة االمريكية 
مل تغري سياســتها وتوجهاتها تجاه ايران وان العقوبات التي فرضها 

ترامب عىل الجمهورية االسالمية االيرانية ما زالت مستمرة«.
ويف جانــب اخر من ترصيحاته، علق خطيب زاده عىل ترصيحات 
رئيس وزراء العدو االرسائييل يف الجمعية العامة لالمم املتحدة والتي 
زعــم خاللها ان برنامج ايــران النووي تجاوز كل الخطوط الحمراء، 
موضحاً  ان »الجميع بات يدرك ان ارسائيل ليســت يف موقف يسمح 
لها بان تتحدث عن ايران كون هذا الكيان بني عىل مئات من الرؤوس 
النوويــة«. واضاف ان »ارسائيل ليســت عضــوا يف معاهدة حظر 
االنتشــار النــووي »ان  يت« و انها تتنصــل من االنضامم اىل اي 
معاهدة دولية بهذا الشــأن وترفض ان يكون الرشق االوســط خاليا 
من االســلحة النووية، لذلك ال يحق لهــا ان تتحدث عن الجمهورية 

االسالمية االيرانية باعتبارها عضواً يف معاهدة ان  يت«.
وعن اللقاءات التي جرت موخرا بني املسؤولني االيرانيني والسعوديني، 
وهل ستســهم تلك اللقاءات يف اعادة بناء العالقات بني البلدين؟ قال 
خطيــب زاده إن »هناك عدة جوالت من املحاداث جرت بني البلدين يف 
بغداد مبســاعدة االصدقاء العراقيني ومتت خاللها مناقشة مختلف 
القضايا الثنائية واالقليمية«، مضيفاً »إننا يف موقف يســمح لنا بان 
نجري محادثات شــفافة مع االصدقاء يف السعودية، واذا كان هناك 
تغيري يف التوجهات ستتمخض املحادثات عن نتائج جيدة ومناسبة«.

الدوحة«، مشرياً »إىل أن واشنطن ستمنح كابل كمية من 
اللقاحات املضادة لفريوس كورونا املستجد«. ولفت »إىل 
ان املفاوضــات بني الحركة والوفد األمرييك ستســتمر 
حتى اليوم )االحد(، والوفد األفغاين ســيجتمع مبمثيل 
االتحاد األورو لبحث التطورات األخرية، لكنه مل يذكر 

موعد عقد االجتامع.

 مطالب األفغاين 
وباختصار، طالب املوفد االفغاين من الوفد االمرييك، 

خالل االجتامع: 
 فتح صفحة جديدة يف العالقات.

 اإلفــراج عــن االحتياطات النقديــة األفغانية يف 
الواليات املتحدة.

 احرتام ســيادة األجواء األفغانية وعدم التدخل يف 
شؤون البالد.

 تسهيل وصول املساعدات اإلنسانية.

 »الخارجية« األمريكية 
اشــارة اىل أن وزارة الخارجيــة األمريكية، كانت قد 
أعلنت »ان وفداً أمريكياً ســيجري يومي الســبت واألحد 
محادثــات مبارشة مع مســؤولني كبار من طالبان يف 
الدوحة«، وقال املتحدث باســم الوزارة »سوف نضغط 
عىل طالبان الحرتام حقوق جميع األفغان، ويشمل ذلك 
النســاء والفتيات، ولتأليف حكومة شاملة تحظى بدعم 
واســع«، الفتا »إىل أن أفغانســتان قد تواجه انكامشاً 
اقتصادياً حاداً وأزمة إنســانية محتملة. لذا، سنضغط 
أيضاً عىل طالبان يك تســمح لهيئات اإلغاثة بالوصول 

بكل حرية إىل املناطق التي تحتاج اىل مساعدات«.
كام قال مســؤول أمرييك يف واشنطن لـ »رويرتز«، 
»إنه بينام مثة تحســن يف وصول الجامعات اإلنسانية 
إىل بعض املناطق التي مل تدخلها منذ عقود، ما زالت هناك 
مشكالت، والوفد األمرييك يف املحادثات سيضغط عىل 

طالبان من أجل تحسني الوضع«.

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 
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ــــــــــــــــــــــــة ريــــــــــــــــــــــــا

أعلــن  النــادي اللبنــاين 
عن  والســياحة  للســيارات 
مشاركة 36 سيارة يف السباق 
الثالث يف عــروض االنجراف 
اليوم  سيقام  الذي  )الدريفت( 
بارك«  موتور  »مزار  يف  األحد 
)كفردبيــان( برعاية اطارات 
السباق  ويندرج   .» لون »لين 
يف اطار الجولــة الثالثة من 
للعام  لالنجراف  لبنان  بطولة 

الجاري.
ويف ما ييل الئحة السائقني 

وسياراتهم:
1 جالل دعيبس عىل  ام 

32 آي دبليو
3 زد 2 اكزافييه مسعد عىل نيسان 0

3 زد 3 فراس الحلبي عىل نيسان 0
3 زد 4 أوليفر الكك عىل نيسان 0

 عامــر الجوهري عىل  أم دبليو 328 
يس آي

3 زد 6 اييل حشيمي عىل نيسان 0
32 آي 7 كفاح الحاج عىل  ام دبليو 

8 جوي األشقر عىل  ام دبليو 328 يس 
آي

3 زد 9 كارلو جغاليان عىل نيسان 0
3 زد 10 أوليفر حجار عىل نيسان 0

11 محمد خنجي عىل  ام دبليو 320 آي
12 توفيق نصــار الدين عىل  ام دبليو 

318 آي
.... 13

14 احمد فواز عىل  ام دبليو 318 آي 
1 ماهر ا رافع عىل  ام دبليو 328 

يس آي
16  راين صالحة عىل  ام دبليو اي 36

 32 17 جوزيف قليعاين عىل  ام دبليو 
آي

18 طه األسعد عىل  ام دبليو أي 30
19 ابراهيم الزين عىل  ام دبليو 320 أي

3 زد 20 ابراهيم الخويل عىل  نيسان 0
21 كامل ابو شاكر عىل  ام دبليو 318 

آي
22 فضيل الجوهري عىل  أم دبليو 318 

آي
3 زد 23 ميشو انطون عىل نيسان 0

3 زد 24 سينتيا آنا اليان عىل نيسان 0
2 جوزيف قارح عىل  ام دبليو ام3

26 جالل موىل عىل  ام  دبليو 320 آي 
كوبيه

27 ماريو سكاف عىل  ام دبليو 320 آي
3 زد 28 جورج تنوري عىل نيسان 0
3 زد 29 محمد جعفر عىل نيسان 0

3 زد 30 عبود صوفيه عىل نيسان 0
3 زد 31 مايك زوقي عىل نيسان 0

3 زد 32 اميل زهرا عىل نيسان 0
3 زد 33 جان قازان عىل نيسان 0

3 زد 34 فادي حسون عىل نيسان 0
3 زد 3 كارين قاعي عىل نيسان 0

3 زد انطوين شمعون عىل نيسان 0 36
3 زد 37 جورجيو عون عىل نيسان 0

ــي الــــدريــــفــــت األحــــــــد : ــ ــث فـ ــ ــال ــ ــ ــ ــاق ال ــ ــب ــ ــس ــ ال
ــان ــ ــي ــ ــردب ــ ــف ــ ك ــي  ــ ــ ف ــار  ــ ــ ــي ــ ــ س ــة   ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ

ة  ا  امل

شــد املدير الفني للمنتخب 
األملــاين، هانــز فليــك، أزر 
مهاجم املانشافت تيمو فرينر، 
خالل  املوفق  غري  ظهوره  بعد 
 ،)1 2( رومانيا  عــىل  الفوز 
الجمعــة، ضمــن التصفيات 
لكأس  املؤهلــة  األوروبيــة 

العامل 2022.
فرينر:  عــن  فليك  وقــال 
»هو مهاجم يســتطيع إحراز 
األهداف، ويعرف كيفية القيام 
عىل  لدينا  وســيحصل  بذلك، 
املشــاركات التي يحتاج إليها، 
وهذا  بالدعــم،  وســيحظى 

بالضبط أهم يشء بالنسبة ألي مهاجم«.
وأشار إىل شعوره بأن قلب الهجوم، فرينر، 
كان يتواجد بشكل أكر من الالزم عىل نفس 
الخط مع الجناحني، لريوي ســاين وسريج 
غنابري، وهــو األمر الذي كان يحدث انعداما 
يف الفــرص، عندما ترتد الكــرة إىل الخلف 

قليال.
وأضاف: »علينا أن نتدرب بشكل أفضل عىل 

هذه املسارات واآلليات«.
يذكر أن فرينر، مهاجم تشيليس اإلنكليزي، 
ســجل أهدافا يف أول ثالث مباريات خاضها 

املنتخب األملاين تحت قيادة فليك.
لكنــه خرج خــايل الوفــاض ألول مرة، 
املنتخب  أمام  أمــــس  الرابعة  املبــاراة  يف 

الروماين.
وكان فليك قــد أعرب خالل األيام املاضية، 
عن دعمــه بشــكل متكرر لفرينــر خالل 
التدريبات، ومــن املتوقع أن يواصل االعتامد 

عليه يف مباراة مقدونيا الشــاملية، املقررة 
يف سكو غداً االثنني.

 سيناريو عمره 84 عاماً 
حصائيات، فإن  وبحسب شبكة »أوبتا« ل
الفوز  الثانية من تحقيق  للمرة  أملانيا متكنت 
األول  الشوط  إنهاء  عقب  رســمية،  مبباراة 

متأخرة يف النتيجة عىل ملعبها.
وتحقق هذا األمــر ألول مرة منذ 84 عاما، 
1(، بعد إنهائها  حينام فازت عىل إستونيا )4

الشوط األول متأخرة بهدف.
وأشارت الشــبكة أيضا إىل وصول سريج 
غنابري، نجم املاكينــات، لـ20 هدفا يف 30 

مباراة دولية خاضها بقميص أملانيا.
وال يتفوق عىل غنابري يف هذا الصدد سوى 
3 العبني، متكنوا من تسجيل 20 هدفا أو أكر 
يف أول 30 مباراة دولية مع املانشافت، وهم: 
غريد مولر )36 هدفا)، كالوس فيرش )23(، 

وفريتز فالرت )21(.

ــا ــامـ عـ ــر   ــ ــم ــ ع بـــســـيـــنـــاريـــو  ــو  ــ ــف ــ ت أملـــانـــيـــا 
يـــحـــتـــاجـــه مــــــا  فــــيــــرنــــر  ـــمـــنـــ  ســـن  : فـــلـــيـــ 

ية ة األملا ال

كشــف فرانشيسكو تويت، 
أنه رفض  أســطورة رومــا، 
االنتقال إىل ميالن، بينام كان 
ريــال مدريد النــادي الوحيد 

الذي كاد يوقع له يوما ما.
ترصيحات  يف  تويت،  وقال 
»فوتبــول  موقــع  أبرزهــا 
إيطاليا«: »بدأت كرة القدم يف 
عرص مختلف. لقد كانت اللعبة 

مختلفة يف ذلك الوقت«.
كرة  كانت  »لقــد  وأضاف: 
والعاطفة  بالحب  تتعلق  قدم 
مع  اللعب  إن  الجامهري.  تجاه 
الفريق الذي أشجعه دامئًا كان 

الخيار األسهل بالنسبة يل«.
2 عاًما يف فريق واحد  وتابع: »إن البقاء 
ليس باألمر البسيط، وكونك قائد الفريق وأحد 
أهم الالعبني، يجعلك بحاجة للتطور، لكن من 
الصعب إجراء مقارنة بني الفرتة الخاصة  

واآلن«.
وواصل: »اليوم أصبح الوضح ماديًا بشكل 
أكــرب، حيث يذهب الالعبــون حيث ميكنهم 
كســب املزيد من املال، وهذا عادل مبا يكفي، 

أليس كذلك؟«.
وكانــت املــرة األوىل التي ســنحت فيها 
الفرصــة ملغادرة تويت عندمــا كان يبل 12 
عاما، حيث حاول أريدو بريدا املدير الســابق 
بالدوري  الروسونريي  مليالن ضمه، بعد فوز 

اإليطايل.
وعلق تويت عىل ذلك: »لقد كان ميالن يف 
هذه الفرتة الفريق األكر إثارة الذي رأيته يف 
أنني  تخيلت  الــذي  الوحيد  والفريق  حيايت، 

ألعب معه«.
وأكمل تويت: »كنت طفال يف ذلك الوقت.. 

ماذا لــو قرر والداك انضاممــك إىل ميالن؟ 
أنا من كان يتخذ القــرارات دامئًا.. كنت أقرر 

بعقيل«.
واســتطرد: »يف كثري من األحيان سيقدم 
والــداك النصيحة. ومن الصواب االســتامع 
إليهام، لكن لكوين صغريا جدا، كنت أعرف أن 

لدي الوقت واملستقبل أمامي«.
كام حاول ريال مدريد التعاقد مع تويت يف 
عام 2006، بعد أسابيع قليلة من فوز إيطاليا 

بكأس العامل.
وقال تــويت: »بالطبع فكــرت يف األمر، 
وكانت هناك أيام قليلــة اقرتبت خاللها من 
االنضــامم، حيث كان لدي قــدم يف مدريد 
واألخرى يف روما، ثــم وكام قلت يف الكثري 
مــن األحيان وبصدق، أن اختيــار البقاء مع 
روما جاء من القلب، ويف هذه الفرتات عندما 

تشعر بهذا األمر، ال ميكنك الرحيل«.
واستمر  أسطورة إيطاليا: »إن ريال مدريد 
الذي كان بإمكاين  كان الفريق اآلخر الوحيد 
الذهاب للعب معه، بل ميكن قول إنه الفريق 

الوحيد الذي كدت انتقل إليه«.

ملــــيــــالن ــب  ــ ــ ــع ــ ــ ــل ــ ــ ال تــــخــــيــــلــــت   : تـــــــوتـــــــي 
لــــــــــى ريــــــــــــال مـــــدريـــــد وكــــــــــــدت انـــــتـــــقـــــل 

شي  ا ف

تلتقي فرنسا بطلة العامل مع إسبانيا يف نها 
دوري األمم األوروبية لكرة القدم، عىل ملعب سان 

سريو، اليوم األحد.
 1 وجاء فوز إسبانيا عىل إيطاليا بطل أوروبا 2
، ثم انتصار فرنسا عىل  يف ميالنو األربعاء املا
2 يف تورينو بعد يــوم واحد يف قبل  بلجيــكا 3
، بأداء ال يقل مستواه عن منافسات املراحل  النها

األخرية يف البطوالت الدولية الكبرية.
ويف ما ييل أبرز نقاط تحكم املواجهة املرتقبة:

 القوة الهجومية الفرنسية 
مــن الصعب التفكــري يف منتخــب ميلك قوة 
هجومية أكرب من ثال فرنسا كيليان مبا وكريم 
بنزميا وأنطوان غريزمان، وســيتعني عىل إسبانيا 
إيجاد طريقــة لتعطيلهم. يف قبــل النها أمام 
وبنزميا ثنائيا  مبا  الخميس، شكل  يوم  بلجيكا، 
متعاونا وبحث كل منهام عن اآلخر بانتظام، بينام 

لعب غريزمان مبرونة خلفهام.
تعامل دفاع إســبانيا جيدا مبا يكفي مع هجوم 
، لكن رسعــة مبا  إيطاليــا يف قبل النهــا
غريزمان  ومهارات  املرمى  بنزميا أمام  ورشاســة 
تعني اختبارا مختلفا. ومن املتوقع أن يلعب إميريك 
البورت، املولود يف فرنســا، بجوار باو توريس يف 
قلب دفاع إســبانيا، وسيكون من املشوق رؤية أي 
تحوالت خططية للمدرب لويس إنرييك ملواجهة أي 

تحديات يفرضها نظريه ديدييه ديشامب.

 أسلحة إسبانيا 
يف  ســارابيا  وبابلو  أويارزابال  ميكل  تســبب 
مشــاكل ال حرص لها لدفاع إيطاليــا برسعتهام 
توريس  فــريان  املهاجم  وبجانــب  وبراعتهــام، 
يشــكلون أخطر أسلحة إســبانيا وسيأمل لويس 
إنرييك يف تكرار نفس األداء. ولعب ظهريا فرنسا 
بنجامني بافارد وثيو هرينانديز، يف أدوار متقدمة 
وقدما مساندة هجومية رائعة حتى أن بافارد صنع 
هدف هرينانديز خالل الفوز يف اللحظات األخرية 

يف استاد يوفنتوس.
ترى هل ســيطلب ديشامب منهام الحفاظ عىل 
نفس العمق الهجومي مع مراقبة جناحي إسبانيا؟ 
أم يتوقع من ثال الدفاع تأدية األدوار الرئيســية 

فقط؟
إذا فضل الخيار الثاين سيدفع عىل األرجح بلوكا 
هرينانديز يف اليسار بثال الدفاع وجول كوندي 

يف اليمني مع وجود رفائيل فاران يف القلب.

 غياب كانتي 
الفرنيس نجولو كانتــي هو عىل األرجح أفضل 

العب وسط مدافع يف العامل، وغيابه بسبب إصابته 
19 ستضعف هذه املنطقة بوضوح. بكوفيد

تعامل بول بوغبــا وأدريان رابيو بشــكل جيد 
التمرير الخاص بإسبانيا  أمام بلجيكا لكن أسلوب 
ســيضع انضباطهام الدفاعي تحت االختبار ومن 

املحوري عدم ترك مساحات.

 الفتى املعجزة 
كان أداء غا )17 عاما( العب وسط برشلونة 
يف مباراته األوىل مع إســبانيا من أبرز اللقطات 
، ورغم  املبهرة خالل الفوز يف الــدور قبل النها
أنه خاض 3 مباريات فقط أساسيا مع ناديه أظهر 

ثبات العب مخرضم.
ترى هل سيســمح لويس إنرييك ألصغر العب 
؟ وإذا قرر ذلك  دويل يف تاريــخ بالده ببدء النها

هل سيلعب بنفس الهدوء كام فعل أمام إيطاليا؟
اذا أراد مدرب إسبانيا أداء أكر تحفظا قد يتعني 
عليــه اختيــار رودري العب الوســط املدافع يف 

مانشسرت سيتي.

 فريان توريس 
رغــم أنه ليس مهاجام رصيحــا أو رأس حربة 
بالتشكيلة نال فريان توريس هذا الدور أمام إيطاليا 

وسجل هديف الفوز.
ولعب توريس، الذي عرف عادة كجناح، يف قلب 
الهجوم مع مدربه بيب جوارديوال يف مانشســرت 

سيتي واعتاد هذا املركز تدريجيا.
لكنه ســيواجه أحد أفضل املدافعني وهو فاران 

وتأمل فرنسا يف تجنب لدغاته أمام املرمى.

 كورونا يحرم رابيو من نها 
أعلن االتحاد الفرنيس لكرة القدم، اليوم السبت، 
إصابة العب وســط منتخب الديوك أدريان رابيو، 

بفريوس كورونا املستجد.
وقال االتحاد الفرنيس، يف بيان رسمي، إن رابيو 
أصيب بفريوس كورونا، ولــن يكون متواجدا يف 
قامئة منتخب الديوك أمام إسبانيا. وأضاف االتحاد 
الفرنــيس أن رابيو دخل يف عــزل صحي، عقب 
حصوله عىل نتيجة إيجابية يف اختبارات كورونا.

ديدييه  أن  الفرنسية،  »ليكيب«  صحيفة  وذكرت 
ديشــامب، مدرب الديوك، ال ميكنه استبدال رابيو 
بالعب آخر من خارج قامئة منتخب فرنسا ألسباب 
تنظيمية، وبالتايل سيكون مجربا عىل االستعانة 
خر مــن القامئة املختارة للمشــاركة يف نها  ب
البطولة. وشارك رابيو أساسيا يف فوز فرنسا عىل 
، يف نصف  2، الخميس املا بلجيكا بنتيجــة 3

نها دوري األمم األوروبية.

وعىل الجانب اآلخر، نجح املنتخب اإلسباين يف 
.)1 إقصاء إيطاليا، من نفس الدور، بالفوز )2

 البورت: مواجهة
فرنسا دافع إضايف 

مل متر سوى  أشهر منذ حصول املدافع إميريك 
البــورت )27 عاما( عىل الجنســية اإلســبانية، 
وســيواجه بلد منشــأه ومدرب فرنســا، ديديه 
ديشامب، الذي مل يستدعه عىل اإلطالق يف أي من 
قوامئه. وأكد البورت، أن مواجهة فرنســا »مبثابة 
دافــع إضايف« لــه. ويرى قلب دفاع مانشســرت 
ســيتي، أن فرنســا متتلك العبني رائعني، لكن بها 

ثغرات تكتيكية ميكن ملنتخب إسبانيا استغاللها.
كام يرى البورت أن إسبانيا لديها هوية محددة، 
يك ال تخــ مــن أي منافس، وأنــه يف حالة 
تتويجهــا بــدوري األمم األوروبيــة، فإن لويس 

إنرييك »سيسكت أفواه كثرية«.
وعلق البورت عىل انتصار إســبانيا عىل إيطاليا 
وإنهاء سلســلة الالهزمية، فقال: »كانت إيطاليا 
تقدم سلســلة طويلة من الالهزميــة واالنتصار 
عليهم أمر جيد للغاية بالنسبة لنا. تعرنا يف مباراة 
وميبيل، وكنا نحلم بالتأهــل لنها يورو 2020، 
لكن ركالت الرتجيح قــررت خالف ذلك، وثأرنا يف 
املباراة املاضية«. وأما بالنســبة إىل كرة الغيابات 
يف قامئة »ال روخــا« فأضاف: »نلعب كثريا دامئا. 
متثيل بلدي مبثابة مسؤولية كبرية، وينبغي علينا 

.» القتال يف كل مباراة كام لو كانت نها
إســبانيا،  وخطة  أســلوب  وأثنى البورت عىل 
فتابــع: »تروقني طريقة اللعب، فهي تناســبني 
كثريا. هي تشــبه طريقة لعب مانشسرت سيتي، 

فنحن نستحوذ عىل الكرة ونهاجم كثريا«.
وبسؤاله عام إذا كان هو خليفة راموس يف دفاع 
املنتخب، فأجاب: »أشعر بأهميتي ألنني شاركت يف 
جميع املباريات منذ استدعا وأشعر بثقة إنرييك 
التي تزيد من الدافع لدّي، لكنني أفضل عدم مقارنة 
نفيس مع أي العب، ال مع راموس وال مع غريه. كل 
.» العب له طريقه وطريقة لعبه، وأنا لدّي أسلو

وفيام يتعلق بإمكانية تتويج إسبانيا بلقبها األول 
بعد 9 سنوات من الصيام، فأردف: »نعم، قدمنا أداًء 
جيدا يف اليورو، ونحظــى بفرصة التتويج بلقب 
آخر يف دوري األمم. إنه يشء مثري للغاية ونريده 

جميًعا وسنقاتل عليه حتى النهاية«.
وعام أضافه غوارديوال وإنرييك له، قال البورتا: 
»التعلم هو أجمــل ما يف كرة القدم والتعلم منهام 
أمــر رائع. يف كل يوم أتعلــم يشء تكتييك جديد 

بالكرة وبدونها يف الهجوم والدفاع«.

: الـــــقـــــد  كـــــــر  فـــــي  األوروبــــــــيــــــــة  األمـــــــــم  دور 
ــي مـــيـــالنـــو الـــيـــو ــ ــا فـ ــ ــي ــ ــان ــ ــب ــر بـــيـــن فـــرنـــســـا واســ ــيـ ـ ــ نـــهـــائـــي مـ

يا با منت ا ا منت ف

كشف األرجنتيني ليونيل مييس، نجم باريس 
سان جريمان، عن توقعاته للفرق القادرة عىل 

حصد لقب دوري أبطال أوروبا، هذا املوسم.
وقال مييس، خالل حوار مع مجلة »فرانس 
األبطال  بدوري  »الفوز  الفرنســية:  فوتبول« 
حلم الجميع هنا )يف ســان جريمان(، حيث 
يعمل النادي عىل تحقيق هذا الهدف منذ بضع 

سنوات، وكان قريًبا منه يف اآلونة األخرية«.
أيضا  أنا   ، الشخ املستوى  وأضاف: »عىل 
أحب الفوز بدوري األبطال مرة أخرى، كام قلت 
عندما كنت يف برشــلونة، ألنها بطولة جيدة 

جدا، ومن الصعب للغاية التتويج بها«.
وواصــل: »صحيــح أن األضواء مســلطة 
حاليا عىل ســان جريمان، فيام يتعلق بالفوز 
بدوري األبطال، لكن هنــاك فرًقا أخرى قوية 

جدا، مثل تشيليس ومانشسرت يونايتد ومانشسرت 
سيتي وريال مدريد وإنرت ميالن وبايرن ميونيخ.. 

جميعها فرق رائعة«.
واختتم: »لدينا العبون رائعون يف سان جريمان، 
لكن ال يزال يتعني علينا معرفة بعضنا البعض جيًدا 
كمجموعــة، وعلينا اللعب كفريــق للفوز بألقاب 
مهمة.. هذا مــا يجعلني أقول إننا مــا زلنا نقف 
خطوة إىل الــوراء، مقارنًة بهذه األندية التي لديها 

خربة جامعية أكرب منا«.

 حدث نادر.. مييس
ينال رضا جامهري ريال 

اىل ذلــك، نال األســطورة األرجنتينــي ليونيل 
مييس، العب باريس ســان جريمــان الفرنيس، 
استحســان جامهري ريال مدريد اإلسباين بسبب 

ترصيحاته األخرية.
ويعد مييس أحد الالعبني املكروهني بني صفوف 
مشــجعي الفريق املليك، نظرا لكونه أحد أساطري 

برشلونة، الغريم التقليدي للمريينغي.

ديبورتيفــو«  وبحســب صحيفــة »مونــدو 
شــعروا  »املليك«  مشــجعي  فإن  الكاتالونيــة، 
بالســعادة إزاء ترصيحات ميــيس ملجلة »فرانس 
فوتبول« الفرنسية، التي كشف فيها عن مرشحيه 

لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021.
ووقع اختيار »الربغوث« عىل زميليه يف ســان 
الفرنيس كيليان مبا والربازييل نيامر  جريمان، 
دا سيلفا، فيام أشــار أيضا لتألق البولندي روبرت 

ليفاندوفسيك، مهاجم بايرن ميونيخ األملاين.
وخص ميــيس نظريه الفرنــيس كريم بنزميا 
مهاجم الريال بالذكر، مؤكدا أنه »يستحق أيضا نيل 
الجائزة بســبب تألقه الالفت عىل مدار العام مع 

ناديه«.
ووجد هذا االختيار قبوال بني جموع مشــجعي 
أثنوا عــىل اختيارات مييس  الذين  ريال مدريــد، 
وتقديره لهداف الفريق اإلســباين يف الســنوات 
األخرية. يذكر أن مجلة »فرانــس فوتبول« أعلنت 
قامئة تضم 30 العبا مرشحون لنيل الكرة الذهبية 

لعام 2021، من بينهم مييس وبنزميا.
ويعد صاحب الـ34 عاما أحد املرشــحني بقوة 

لنيل الجائزة للمرة الســابعة يف مسريته، رغم 
عدم نجاحه مع برشــلونة عىل كافة األصعدة 
باملوسم املنرصم، إال أن فوزه مع األرجنتني بلقب 

كوبا أمريكا 2021 يرفع أسهمه يف السباق.

 مييس: الدوري
الفرنيس أقوى من الليغا 

عىل صعيد آخر، كشــف ميــيس، انطباعه 
املبد عن بطولة الــدوري الفرنيس، مقارنة 

بنظريتها اإلسباين.
وقال ميــيس يف حوار مــع مجلة فرانس 
فوتبول »مل أتواجد يف فرنسا منذ فرتة طويلة، 
ومل ألعب الكثري مــن املباريات، لذا من الصعب 

استخالص نتائج دقيقة«.
واســتدرك ليو »لكن للوهلــة األوىل، فإنه 
دوري يتمتع بقدر كبري من القوة واللياقة البدنية 

أكر من الدوري اإلسباين«.
وأوضح أيقونة برشــلونة الســابق »هنا تبدو 
الفرق أقوى، والتنافس قوي يف املباريات وســط 

مساحات قليلة، ومعظم الالعبني أقوياء للغاية«.
واســتطرد قائد منتخب األرجنتني »لكن ال يزال 
من املبكر نسبيا أن أعطي رأيي الكامل عن الدوري 
الفرنيس، ألن مشــاهدة املباريات يشء، والتواجد 

عىل أرض امللعب يشء آخر«.
يذكر أن ليونيل مييس انضــم لصفوف  إس 
جي صيف العام الجاري يف صفقة انتقال حر بعد 

انتهاء تعاقده مع برشلونة.
ووقع مييس مع  إس جي عقدا ميتد لعامني، 
ســينتهي يف صيف 2023 مع إمكانيــة التمديد 

ملوسم إضايف.
يذكر أن النجــم األرجنتينــي مل يفتتح رصيده 
التهديفي بعــد يف اللي وان، بينام ســجل هدفا 
الثانية  الجولة  يف شباك مانشسرت سيتي مبباراة 

لدوري أبطال أوروبا.

ــعــد بــرشــلــونــة ــب ــســت ــال وي ــ ــط ــ ــقــب األب ــل ــ ريـــــال مـــدريـــد ل ــســي يـــرشـ مــي

ي مي لي

وجــه الربتغايل كريســتيانو رونالــدو، نجم 
مانشســرت يونايتد، طلبا إلدارة الشياطني الحمر، 

بشأن سوق االنتقاالت.
ووفقا لصحيفــة »ذا صــن« الربيطانية، فإن 
رونالدو طالب مسؤويل مانشسرت يونايتد بالتعاقد 
مع اإليطايل فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس، خالل 
الحايل. وتزامل رونالدو مــع كييزا يف  املوســم 
، وكونا ثنائية مميزة يف  يوفنتوس املوسم املا

خط هجوم السيدة العجوز.
وأشارت الصحيفة الربيطانية إىل سعر كييزا من 

السهل أن يتجاوز 100 مليون إسرتليني قريبا.
وأوضحت أن مانشســرت يونايتــد ليس النادي 

الوحيد الذي يطارد كييــزا، حيث إن األخري يحظى 
باهتامم ناديني آخرين أحدهام تشيليس.

وذكرت »ذا صن« أن يوفنتوس ســبق أن رفض 
8 مليون إسرتليني من تشيليس يف  عرضا بقيمة 

الصيف املا لضم كييزا.
ولعب كييزا دورا كبريا يف تتويج منتخب إيطاليا 

. بلقب يورو 2020 يف الصيف املا
عىل صعيد آخــر، علق رونالــدو، عىل تتويجه 
بجائزة أفضل العــب يف الدوري اإلنكليزي املمتاز، 

. عن شهر أيلول املا
وكتــب رونالدو، عرب حســابه عــىل »تويرت«: 
»فخور باختياري كالعب للشــهر، من بني العديد 

«. وأضاف:  من الالعبني العظــامء يف الربميريلي
»أشكر كل زمال يف مانشسرت يونايتد، فلم يكن 
مبقدوري الفــوز بها )الجائزة( من دونهم.. دعونا 

نواصل العمل الجاد، وستأيت معه النتائج«.
الجائــزة عىل كل  وتفوق رونالدو يف ســباق 
من، محمد صالح وأالن ســانت ماكسيمني وجواو 

كانسيلو وأنطونيو روديغر وإسامعيال سار.
ونجح »الدون« يف تســجيل 3 أهداف بالدوري 
، ليتوج بالجائزة للمرة  املا اإلنكليزي، الشــهر 
الخامسة يف مســريته مع مانشســرت يونايتد، 
الشــياطني  بقميص  الثانية  فرتتــه  يف  واألوىل 

الحمر.

ــم يــوفــنــتــو ــجـ ــم نـ ـ ــ ــد بـ ــتـ ــايـ ــونـ ــب مـــانـــشـــســـتـــر يـ ــالـ ــطـ ــدو يـ ــ ــ ــال ــ ــ رون



1ـ اديناور، ملبورن

2ـ ملبك، جديد، نادي

3ـ أنامل، وارب، شعب

4ـ سهد، همد، يدينها

ـ كورنــاي، ســد، حط، 

لعيان

6ـ نروج، لبح، رينو، التّو

7ـ نيكاراغوا، كاملار

8ـ رت، بونابرت، الفّج، با

9ـ ينتحبون، غرّي، هنيبعل

10ـ توهنه،  دير دغيا، هو

11ـ رمك، بون، أرن، سحر

12ـ نياشني، درم، البحرتي

13ـ سنن، ميامي، االعرتاف

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
ــر ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
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  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
حنني الحريي

اخترب معلوماتك

1ـ بلدة يف الشامل. 

2ـ أمنيــايت وما أرجو 

حصوله. 

3ـ ماال كثريا. 

4ـ أتركهم وشأنهم. 

ـ تدافع وترافع عن. 

1ـ بلــدة بــني بريوت 

وطرابلس. 

2ـ طريق واضح. 

3ـ تسبق خامسا. 

4ـ إبنُهم. 

ـ عاصمة دولة النيجر. 

طبيب جيولوجي وعامل نبات ســويدي راحل. إشتهر 

بوصفه آالف األجناس يف مملكتي الحيوان والنبات. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا، إذا جمعت: 

11+2+9+7+11 أحد أهّم الشعراء األملان.

7+9+8+4+9 ممثلة وفنانة مرصية. 

1+6+10+2 وكالة أنباء خليجية. 

. 8+6+1+3 نهر أورو

+8 ضمن.  +1

6+11+7 ضعف. 

+9+4 حيوان معروف. 

2+10 أمرية بريطانية. 

1ـ ما إسم الساللة الصينية التي حكمت قبل ألف سنة، 

وذلك من العام 960 اىل العام 1280؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو امللك االنكليزي الذي إســتبد يف حكمه تحت 

تأثري زوجته الفرنســية وبعض وزرائه، فاعدم ســنة 

1649؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم امللك الخرايف يف األساطري اليونانية القدمية 

الذي إشتهر بالدهاء واملكر، وأّسس مدينة كورنتس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم املدينة األمريكية التي تقع يف والية تنييس، 

وشهدت انتصار االتحاديني عىل الجنوبيني سنة 1863؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مــن هو الجراح الفرنيس الذي دعا اىل اســتعامل 

املقصلة يف تنفيذ أحكام االعدام، فُدعيت من ثّم بإسمه؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اسم البابا الذي ترأس املجمع املسكوين الفاتيكاين 

األول سنة 1869؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الخليفة العبايس الذي أســاء السياســة، 

فُخلع وسملت عيناه، وُسجن 11عاما، وعا بقية حياته 

متسوال؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم الدولة التي تقع يف شامل أوروبا وهي إحدى 

أكرب املساهمني ماليا يف األمم املتحدة، ويوجد فيها مطار 

هل؟

1ـ االسكندرية، نس
2ـ دمنهور، تنورين
3ـ يبادرون، تهاّمن

4ـ نكم، نجيب حنكش
ـ لها، كوبه، يم

6ـ وج، ميالنو، بّني
7ـ ردود، براندو

8ـ يا، سحاب، يندم
9ـ مدريد، غرغر، ري

10ـ بد، روتردام
11ـ بن، يحيا، يغّر

12ـ واشنطن، ينال
13ـ ردعه، وكلها، ال
14ـ نيبال، افن، تبع

1ـ عالجيه، حّت
16ـ يلّم، بوسرت

17ـ أتابع، حرا
18ـ نور الرشيف

؟ و من 
ي؟ من 

1ـ ســلطان عثامين، شجر 
يشبه شجر الفستق. 

2ـ رئيس لبناين راحل، يبس 
الخبز. 

ـ حكمت عىل، مدينة مرصية.  3
4ـ أرضاس، مات ميتة سوء، 

مدينة يف إيران. 
ـ مجاري األودية الضيقة، 

مدينة يف الواليات املتحدة. 
6ـ مدينــة يونانية، مدينة 

فرنسية. 
7ـ فرحت، كالم وجدال مع، 

وصل إىل. 
8ـ ضغــط وكتــم نفــس، 

الجرس، فضاء. 
9ـ عاصفة بحرية، جامعة 

القوم، نوتة موسيقية. 
10ـ أهّم املقاطعات األملانية 

قدميا، مرشدي. 
11ـ جمــع يــوم، صــّوت 

الحامر، عاصمة أوروبية. 
12ـ حــّدد النظــر إىل، أول 

مولود ألبويه. 
دولة  إيرانية،  مدينــة  13ـ 

افريقية. 
14ـ مــادة قاتلــة، أق 
نقطــة يف جنــوب أمــريكا 
الجنوبية، سّنور، قصّد املكان.

1ـ رشكة برتولية، أســري 
يف درب. 

16ـ يعتبون عىل. 
17ـ رص، من أعضاء الجسم، 

مهرب.
18ـ االســم األول ملطــرب 
عراقي صاحب الصورة، ممثلة 
مرصية شقيقة ممثلة معتزلة. 

1ـ أحد امللوك، مصابيح. 

باألخطــل  لُّقــب  2ـ 

الصغري، صّوت العصفور. 

3ـ ممثل أمرييك راحل، 

رّب االرسة. 

باألجنبيــة،  فــّن  4ـ 

نوتة موســيقية، شاركت 

ء مع. بال

ـ للنهي، تكلّمت بصوت 

كنية  يخصني،  منخفض، 

الجوع. 

6ـ نــوع مــن البلوط، 

نينة، تجاوب، ماركة  الط

صابون. 

تعب،  متشــابهان،  7ـ 

ء، عاصمة  حّدد طرف ال

أوروبية. 

الخيمة،  يده،  يبسط  8ـ 

مري تشارلز.  االبن البكر ل

9ـ مــادة قاتلة، أصلح 

العمل، قام مقام، ُحّب. 

ملمثل  الثاين  االسم  10ـ 

بريطاين راحل، عائلة، ولد، 

نضجر. 

الفرس،  ذنب  شعر  11ـ 

قتالية  رياضــة  الخــرب، 

يابانية. 

مرصية،  مدينــة  12ـ 

دخل، يهدم، يهدم، الروح. 

13ـ ملــس، العاصمــة 

نصّورك،  لبورما،  السابقة 

سقي. 

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

تزداد تعمقا يف البحث عن األمور الغامضة. 
أنت مطالب بالكثري ويومك هذا سيهيئك لتنفيذ 
أعامل مهمة. اتفاق مع نســيب حول مسألة 

معينة. 

مــن العبث أن تتكــدر اليــوم ألن األمور 
ســتصطلح وتنتظم من تلقاء نفسها. العودة 
اىل املا البعيد لن تفيدك إطالقا. فاطرد هذه 

األفكار من رأسك. 

فرتة حــرية ال لزوم لها تعيشــها يف هذه 
املرحلة. من األفضل أن تبقى بارد األعصاب ألنه 
ما من أحد يريــد اذيتك. عليك أن تقوم برحلة 

ترفيهية. 

تخّف حامستك ومثلها حيويتك، لكنك تتابع 
عملــك يف انضبــاط ألن املزاجية رمبا تكون 
مرضّة. احفظ كلامت الحب غيبا ورددها عىل 

مسامع الحبيب. 

بعض املســائل العملية تقلقك هذه الفرتة. 
ال تغضب برسعة فاألمور ستســوى من تلقاء 
نفســها. ال تكرتث لكل ما يقال، وعش لنفسك 

وبيتك فقط. 

طموحات كثــرية تتطلع اىل تحقيقها يف 
املســتقبل. امكانياتك الفكرية تؤهلك للقيام 
بالعمل الذي عرض عليك مؤخرا، فأنت انسان 

فطن وناجح. 

يســاعدك حدســك وخيالك الخصب عىل 
معرفــة ما كان مجهوال. أنــت تخطط لعمل 
جديــد تهدف منه االنتقــال اىل حالة مادية 

واجتامعية أفضل. 

مســتقبل زاهر ومريــح ينتظرك اذا عرفت 
كيف تدير شــؤونك بدراية وحكمة. األمسية 
عامل الصغرية واألشغال  ســتكون مؤاتية ل

الفنية املفيدة. 

هبوط خفيف يف حالتك املعنوية والنفسية. 
ال تقلق فلكل مشكلة حل، واأليام املقبلة تحمل 
لك كل خري. عملك ناجح فال تفقد ثقتك بقدرتك 

ونشاطك. 

يجب أن تختار وتأخذ قرارك الصائب. نجاح 
أي عمل يتوقف عىل األخذ والعطاء. باب جديد 
سيفتح أمامك، فاستغله وال تدعه يفلت منك. 

أنــت عنيد وقوي العزمية وتعرف كيف تدبر 
أمورك وتختار الطريق القويم. كفاءتك عالية 
جدا، وأنت قادر عىل فرض نفسك حيث تريد. 

تستعيد قوتك وعافيتك بعد فرتة من الركود. 
ستشــعر ان الدنيا تضحك لك، والحظ حليفك 
يف كل ما تقوم به فاستفد من الفرص املتاحة 

أمامك. 

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(

إحرتام
إغرتاب
إسبانيا

الصومال
الكونغو

أريحا
أسباب

بور
بنج

برنارد
بريوت
حجرة

خراطيم
خوليو
ديوان
دكتور
ذهب

رزوق
رئبال

رانغون
رومانيا

رافعة
زئبق

زامبيز
سهيل

شوبان
شقة

رشطي
صالبة
طوابري

طرب
طهران

فرنسا
فخ

فريوز
كامن

لوسيان

لحن
مز

مبادرة
نيحا

هز

وجوه
واترلو

وارسو
وجدان.

الحل السابق

الحل السابق

كولومبيا

االحد 10 تشرين االول  2021

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط 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 ميثاق األطليس. 

2ـ فيلم ربيكا. 

3ـ سنة 1932

4ـ يف املكسيك.

ـ هيالر شاردونه. 

6ـ سنة 1836. 

 . 7ـ العرص الجرا

8ـ هوايته املفضلة حل الكلامت املتقاطعة. 

1ـ فادوز. 

2ـ يناير. 

3ـ رّدك. 

4ـ وراعي. 

ـ زوريخ. 

1ـ فريوز. 

2ـ أندرو. 

3ـ داكار.

4ـ وي، عي. 

ـ زرنيخ. 



راني يل دير عمار والز الجيش أنق لبنان من العتمة الشاملة.. أعطى من مخزونه االحتياطي لتش
2 باتفاق تمويلي للبنان ندوق النقد الدولي تبدأ جديا في كانون األول.. ويبدأ عا 22 ات مع  املفاو
د حز الله تربين.. وواشــــــنطن تسعى لتحال  االســــــتحقاق االنتخابي : حّل النوا الستة للم

 جلسة الثالثاء 
عىل صعيد آخر، تسعى حكومة الرئيس ميقايت يف سباقها 
مع الوقت، بعد حواىل شهر من تشــكيلها، اىل االنتقال من 
مرحلة التحضري اىل ورشة العمل املوعودة يف شتى املجاالت 
مســتفيدة من الدعم الدويل واالجواء املســاعدة التي بدأت 
امللفات والقضايا  لتنفيذ خططها ومعالجــة  تتوافر تدريجا 

امللحة.
وبعد جلســة االربعاء املا التي خرجــت بنتائج مثمرة 
نســبياً، عىل حد قول مصدر مقرب من ميقايت، يعقد مجلس 
الوزراء بعد غد الثالثاء جلســة يطرح فيها الوزراء خططهم 
ملعالجة امللفات املطروحة املتعلقة بوزاراتهم، واضاف املصدر 
ان الجلســة املقبلة ستشكل محطة لالنطالق يف ضوء هذه 
الرؤى والخطط اىل العمل، وانها تعترب جلسة متهيدية مهمة 
لوضع الخطط واملعالجــات موضع التنفيذ، ويؤمل ان تكون 
هذه الخطط جاهزة بحيث ننتقل اىل مرحلة التنفيذ بدءاً من 
امللفات امللحة واملعالجات اآلنية للمشــاكل التي تعاين منها 

البالد.

 املفاوضات مع الصندوق

قبل نهاية العام 
ويف شــأن املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، كشــف 
املصدر عن اجتامعات للجنة املختصة برئاســة نائب رئيس 
الحكومة تجري بشــكل متواصل، وبعيداً عن االعالم، متهيداً 
للمبارشة يف هــذه املفاوضات، واشــار اىل ان التواصل بدأ 
ومستمر بشكل ناشط مع مسؤويل الصندوق، وهناك مسؤول 
منه سيأيت اىل لبنان االســبوع املقبل يف اطار هذا التواصل 
املفتوح اللذي ميهد للمفاوضات التي تســعي الحكومة اىل 

البدء بها يف اقرب فرتة ممكنة.
وعلمــت »الديار« من مصادر مطلعــة ان املوفد الفرنيس 

املكلف متابعة ملف االصالح يف لبنان بيار دوكان، كان شدد 
خالل زيارتــه مؤخراً اىل بريوت، عــىل وجوب االرساع يف 
املفاوضات مع صندوق النقد يف اقــرب وقت ممكن، مؤكداً 

عىل اهمية املبارشة بهذه املفاوضات قبل نهاية العام.
واشــارت مصادر وزارية مطلعة لـ»الديار« امس، اىل ان 
الحكومة تأخد بعني االعتبار اهمية االرساع يف التفاوض مع 
الصندوق، وان االجواء التي سجلت من خالل التواصل املفتوح 
مع املســؤولني فيه والدعم الفرنيس جيدة ومشجعة وتبعث 

عىل التفاؤل.
وعن موعد البدء باملفاوضات املذكــورة، قالت املصادر »ال 
نســتطيع تحديد املوعد لكن العمل يسري بشكل جيد، وهناك 
سعي الجرائها يف اقرب وقت ممكن، لكن التحضريات تحتاج 
اىل بعض الوقت، لذلك يتوقع ان تبدأ اجتامعات التفاوض يف 

كانون االول وقبل نهاية هذا العام«.
ولفت امس قول وزير الرتبة عباس الحلبي »اننا وضعنا يف 
اجواء املحادثات مع صندوق النقد يف جلسة مجلس الوزراء 
االخرية عىل امــل ان تبارش املفاوضات خالل اســبوعني او 

ثالثة«.
ولفتــت مصــادر حكومية مطلعــة، اىل انــه مبوازاة 
التحضــريات الجاريــة للمفاوضــات مع صنــدوق النقد 
واالجتامعات التي تعقدها اللجنة املعنية برئاسة نائب رئيس 
الحكومة، فان هناك عمال متواصال وناشــطا النجاز خطة 
التعايف االقتصادي التي تشكل القاعدة واالساس يف عملية 
وقف االنهيار والبدء بالخروج مــن االزمة، وكررت القول ان 
البلد يواجه اصعب ازمة تعرض لها، وان الحلول ليست فورية 
وسحرية، لكن الحكومة تضع نصب عينيها القيام بالخطوات 
واملعالجات وفقا لالولويــات وحاجات املواطنني، وهذا االمر 

يحتاج اىل جهد ووقت لتحقيق النتائج املرجوة.

 االنتخابات والتدخل
االمرييك 

عىل صعيــد آخر، وفيام يواجه املواطــن اللبناين االزمات 

املتالحقة ويتعــرض الصعب درجات املعاناة نتيجة الوضعني 
االقتصادي واالجتامعــي والتدهور الحاصل يف كل املجاالت، 
بدأت القوى واالحزاب والتيارات السياسية الدخول يف اجواء  
التحضري لالســتحقاق االنتخا الــذي يرجح ان يجري يف 
27 آذار املقبل، بعد اقرار االكرية النيابية يف جلســة اللجان 

املشرتكة هذا املوعد والتأكيد عليه.
ويف الخالصــة التي انتهت اليها هذه الجلســة، واالجواء 
االنتخا  بالشأن  الجارية  واملشــاورات  باملداوالت  املحيطة 
وقانــون االنتخابات، كشــفت مصادر واســعة االطالع لـ 
»الديار« عن ان ترجمة اجامع الكتل عىل مشاركة املغرتبني يف 
العملية االنتخابية بشكل عام تتجه اىل اعتامد صيغة انتخاب 
املغرتبني لســتة نواب اضافيني عىل عدد املجلس الحايل كام 

ينص القانون من دون التوزيع عىل القارات.
اضافت املصادر ان هذا الخيار يحظى بتأييد اكرية نيابية 
كبرية، وان اعتامده مرجح بنسبة عالية، ولفتت اىل ان اعتامد 
النســبية كام ينص القانون مع الصوت التفضييل لن يتيح 
لفريق ســيايس احتكار مقاعد االغرتاب كام يرتاءى للبعض، 
وبالتايل فان هذه املقاعد ســتتوزع عىل القوى السياســية 

بأشكال متفاوتة.
امــا عىل صعيــد تحضري القــوى واالحــزاب والتيارات 
لالنتخابــات املقبلة، فان بعضها بــدأ يف املرحلة الثانية من 
التحضــريات، بينام ما زال البعض ينجــز املرحلة االوىل يف 

املكاتب واالجتامعات املغلقة.
ويــربز يف هذا املجــال الرصاع الــذي بدأ يظهــر بقوة 
، حيث تنشط  والتدخالت الخارجية يف االستحقاق االنتخا
الســفرية االمريكية دورو شيا من خالل عقد االجتامعات 
مع شــخصيات وهيئات يف املجتمع املدين لتوحيد صفوفهم 
وتشكيل الئحة موحدة تستطيع ان تكون فاعلة ومؤثرة يف 

االنتخابات املقبلة.
ووفقا للمعلومات املتوافرة من اجواء هذه االجتامعات، ان 
السفرية شيا تركز عىل جمع شخصيات ناشطة يف املجتمع 
املدين مــع آخرين ينتمون اىل فريق 14 آذار بهدف تشــكيل 

جبهة واحدة يف مواجهة املحور الذي يقوده حزب الله  تحت 
عناوين عديدة منها السيادة والحياد وغريهام.

وتضيف هذه املعلومــات ان هذه االجتامعات املتواصلة مل 
تتوّصل بعد اىل حل مســألة التحالف بني هذه الشــخصيات 
والقوى مــع »القوات اللبنانيــة«، وان هناك خالفات عديدة 
تحــول دون تحقيق هذا الهــدف، منها ما يتعلّــق بالجفاء 
والخالف الحاد بني »الكتائب« و«القــوات«، ومنها ما يتعلق 
خذ املتبادلة بني املجموعات الناشــطة يف املجتمع املدين  بامل

و«القوات«.
واىل جانب ذلــك، فان مجموعات ناشــطة من املجتمع 
املدين اعربت مسبقا عن عدم رغبتها يف تصنيف جبهتها او 
الئحتها ضد محور حزب اللــه ملصلحة املحور اآلخر، مؤكدة 
املعركة ضد كل احزاب وقوى  عىل اســتقالليتها وخوضها 
الســلطة من فريقي 8 و14 آذار او اصحاب شعار السيادة 

والحياد.
وتعمل هذه املجموعات عىل تشــكيل الئحة موحدة اخرى 
بعيدا عىل املحاور السياســية التقليدية، وتجري مفاوضات 
للتحالــف بينها وبني القوى اليســارية التي تؤكد انها بصدد 
تشــكيل تحالف انتخا يرتكز عــىل برنامج واضح يعكس 

مواقف وروح »ثورة 17 ترشين«.
ويف هذا االطار، اكــدت وزارة الخارجيــة االمريكية »ان 
الخارجية فيكتوريا نوالند، ســتتوجه اىل  مســاعدة وزير 
موسكو يوم االثنني املقبل )غدا(، ثم تنتقل بعدها اىل بريوت، 
حيث مــن املخطط له ان تصل لبنان يوم الجمعة املقبل، ومن 

ثم اىل لندن«.
واوضحت الــوزارة يف بيان لها: »ان نوالند ســتلتقي يف 
بريوت  مع ممثلني عن املجتمع املدين وسلطات البالد ملناقشة 

االصالحات االقتصادية واالنتخابات العام املقبل«.
وتوقفت مصادر مطلعة عند العبارة االخرية، مشرية اىل ان 
املسؤولة االمريكية ســرتكز عىل البحث يف الشأن االنتخا 
مع ممثلني عــن املجتمع املدين يف اطار العمــل الذي بدأته 

وتواصله السفرية شيا.
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ّيــــــرت ملصلحة ســــــوريا اع ت ســــــد : األو عبــــــد اللهيــــــان ل

ارســاء الســلم االهيل هناك وعدم تحول هذا البلد اىل بؤرة 
ارهابية، ومنع أي تدخالت خارجية تحاول اســتغالل ظروف 

االنسحاب من اجل فرص أجنداتها.
وعن الوضع الداخيل، اكد االســد ان الحكومة الســورية 
تتعامل مع لجنة الدستور وفقاً للمصالح الوطنية وليس بناء 
عىل تدخالت األجانب وامالءاتهم، مشــدداً عىل رضورة انهاء 
االحتالل يف ادلب، وعودة جميع االرا املحتلة اىل سوريا.

بدوره، لفت عبد اللهيان اىل ان املنا الديبلومايس الذي ساد 
مم املتحدة، يشري اىل  االجتامعات االخرية للجمعية العامة ل

ان االوضاع قد تغريت ملصلحة سوريا.
وأشار اىل ان االتصاالت الواسعة الجارية بني كبار املسؤولني 
االيرانيني والسوريني، تكشــف عن عمق األوارص التي تجمع 

بني البلدين، كام هنأ باالنتصــارات التي حققتها الجمهورية 
العربية السورية يف الساحات السياسية والدولية وامليدانية.

وعىل صعيد آخر، رشح أمري عبد اللهيان مواقف الجمهورية 
االسالمية االيرانية بخصوص التطورات يف افغانستان، وقال 
»نحن عىل اتصال مع  االطراف االفغانية كافة مبا فيها حركة 
»طالبان«، وندعوهم اىل تشــكيل حكومة شــاملة يف هذا 

البلد«.
وكان وزيــر الخارجية االيراين، حســني أمري عبد اللهيان، 
وصل والوفد املرافق له اىل مطار دمشق الدويل صباح أمس، 
وقال ان ايــران مهتمة بالعالقات مع ســوريا، واالتفاقيات 
الثنائيــة بني الجانبني ســيتم انجازها مبــا يخدم مصلحة 
الشــعبني، وســتقف ايران يف هذه املرحلة اىل جانب سوريا 

مثلام وقفت معها خالل حربها عىل االرهاب.
اشــارة اىل ان هذه الزيارة هي الثانية له اىل ســوريا منذ 

. توليه منصبه، وكانت الزيارة األوىل يف 29 آب املا

)تتمة ص1( 

قال وزير الخارجية الرتيك مولــود جاويش أوغلو أمس، 
إن »الواليــات املتحدة تدعم الجامعات اإلرهابية يف ســوريا 
لتقســيمها«، وأضاف يف مؤمتر صحــايف عقده مع نظريه 
الفنزوييل فيليكس بالسينســيا، أن »واشــنطن غري صادقة 
بشأن وجودها يف سوريا ملكافحة داعش«، مؤكداً أن »أمريكا 

نقلت مقاتيل داعش من سوريا إىل أفغانستان«.
كام لفت وزير الخارجية الرتيك إىل أن »واشــنطن تنتهج 
سياسات أحادية ظهر أثرها عىل العراق وسوريا وأفغانستان«، 
مطالباً إياها بأن »تغري سياســتها بدال مــن إلقاء اللوم عىل 

تركيا«.

ابية في ســــــوريا أوغلو : واشــــــنطن تدعــــــم الجماعــــــات اإلر

يف  التقنية  املســؤولة  حذرت 
منظمة الصحة العاملية  ماريا فان 
فريوس  مكافحة  عــن  كريكوف 
كورونا )كوفيد 19( ، من التهاون 
يف التعامل مع الوباء مشرية إىل 

عدم انتهاء مرحلة الخطر.
كالم فــان كريكــوف جاء يف 
مؤمتر مبارش عرب قنوات املنظمة 
التواصل  الدوليــة عىل وســائل 
أن  أكــدت  حيــث  اإلجتامعــي 
»الوضع ال يــزال ديناميكياً جدا«. 
وذلك بســبب عدم السيطرة عىل 
الفريوس، حيث كشــفت اإلبال 
3 مليــون إصابة جديدة  عــن  1
مثبتــة و4 ألف وفــاة إضافية 
، مشريًة إىل  خالل األسبوع املا

أن األرقام قد تكون أعىل بكثري.
كام أبــدت امتعاضها من امتالء وحدات العناية املشــددة 
واملستشــفيات يف بعض املدن باملصابني، يف مقابل ترصف 
الناس وكأن الوباء قد انتهى، وانتقدت فان كريكوف املعلومات 
املغلوطــة التي يتم تداولها عرب شــبكة االنرتنت، معتربة أن 
هذه املعلومات تتسبب يف وقوع وفيات وأن »ال مجال لتنميق 

األمر«.
أمــا يف ما يتعلق بعملية التلقيــح، توقعت  كريكوف بقاء 

»جيوب من األفراد غري امللّقحني، إّما لعدم توافر اللّقاح لهم أو 
لرفضهــم التلقيح أو لتعّذر تلقيهم اللقاح«، محّذرة يف الوقت 

. ذاته من تجّدد التف الوبا
وتحدثت عن مســتقبل الوباء متوقعة السيطرة عليه يف 
نهاية املطاف، كام شــددت عىل عدم إمكانية القضاء عليه، 
معتربة أن العامل فقد إمكانية إنهاء الوباء يف األيام األوىل من 
انتشــاره، مشريًة إىل أن سبب الخسارة يكمن يف عدم تصدي 

العامل للوباء بكامل إمكاناته.

ر : مرحلة الخطر مــــــع »كورونا« لم تنته »الصحة العاملية« تحــــــ

املكّللــــــة« الكبــــــر  »النجمــــــة  وســــــا  يــــــم  ابرا اللــــــواء  قّلــــــد  ألبانيــــــا  راء  و رئيــــــ 

ليس من تصوير أدق من ذلك يف مــا يخص اللواء ابراهيم، 
وأريد أن أشــكره ملجيئه، من خالل كلامت الشــاعرة. خالل 
العمليات التــي قدناها يف االعوام الثالثــة االخرية، حني تم 
اسرتجاع عدة اطفال ونســاء اىل الوطن من مخيم »الهول«، 
شــكّل اللواء ابراهيم دوما نقطة ارتكازنا، وكان يدنا املمدودة 

ألولئك االطفال والنساء، لقد كان األفضل، واالشد مثابرة.
كان ذاك األلباين الدؤوب الذي ال ينتظر شيئا يف املقابل، بل 
يهتم فقط للمصلحة االنسانية من اجل اعادة أولئك االشخاص 

املنكوبني واخراجهم من الجحيم«.
أضاف »أعتقد أن الجميع يتذكر العملية االســتثنائية النقاذ 
»ألفني«، الصبّي الذي تحّول اىل رمز للتضامن، وشــكّل محّط 
التامس من عــرشات آالف املواطنني يف البانيا من اجل انقاذه. 
حســنا، فإن هذه العملية متّت إدارتها بنجــاح بفضل اللواء 
ابراهيم. تكرر األمر مع استعادة  اطفال بعد فرتة وجيزة و14 
طفال آخرين و نساء الحقا. كل هذه الجهود املستمرة مرتبطة 

بشكل وثيق باسم اللواء ابراهيم«.
وتابع »يتعلق األمر باملثابرة يف تنفيذ عمليات صعبة وخطرة 
بشكل متزايد، تشوبها مشاكل معقدة جدا تفرضها املجموعات 
الخطرة العاملة يف تلك املناطق،  فضال عن مضاعفات اخرى 
كبرية بســبب الوباء. لكن اليوم، وبالرغم من هذه الصعوبات 
كلها، يتنفس ألفني بريشــا وأماري وإمييل وهاتيكشــه رشا 
وإندريت دوماين والعديد من األطفــال اآلخرين اليوم بحرية 
يف موطنهم، ويعيشون حياة آمنة وصحية مع أرسهم، وذلك 
بفضل شخص أصبح بالنســبة لهم والدا مجهوال، وهو عىل 
ســف الســبب يف  نقيض والديهم الحقيقيني الذين كانوا ل
اقتيادهــم اىل ذلك الجحيم، مل يستســلم اىل حني اصطحبهم 

شخصيا إىل باب الطائرة«.
وقال راما: »يجّسد اللواء كل ســخاء ولطف وثقافة بالده، 
ويشــارك من خالل عمله اليومي ليس مع املجتمع اللبناين 
فحســب بل مع الجميع بتوجيه رســالة قويــة تعيل قيم 
االنســانية والحرية وحقوق كل انسان بغض النظر عن الدين 
او البلد  او املعتقدات. لقد ســاعدت العمليات التي متت ادارتها 

بنجاح من خالل الدعم الســخي للواء، الرأي العام هنا بأكمله 
سف  وأمتنا بأكملها عىل إدراك الطريق املسدود الذي سلكه ل
بعض اآلبــاء الذين أعامهم التطرف وهم وّجهوا اليه عائالتهم 
وأطفالهم. يدرك النــاس اليوم أكر من أي وقت م العبثية 
وعدم الفهم، والجانب الحقيقي والالإنساين للسلوك يف طريق 
التطرف. اليوم، وفقا للبيانــات التي نعمل ونعتمد عليها، ألننا 
نعلم جيدا بأن البيانات نســبية، قمنا بالفعل بإعادة أكر من 
نصف املواطنني األلبان من تلك املعسكرات. ان الجهود مستمرة 
عىل الرغم مــن زيادة الصعوبــات، ألن الوضع يف املخيامت 
غري مســتقر وأصبح اآلن من غري الوارد التفاوض مع سلطة 
واحدة، بل يتعلق االمر بالتفاعل مع العديد من األفراد وعوامل 
متعددة، كل منها ينافس اآلخــر بغموضه، وواحدها يتجاوز 

اآلخر بخطورته«.
أضاف »أوّد أن أعرّب عن خالص التقدير للواء عىل الشجاعة 
التي قدمها لنا من خالل تعهــده بإنقاذ جميع هؤالء األطفال 
نتنا بأنه ميكننا الوفاء بهذا التعهد. ليس ذلك فحســب،  ولط
بل أود أيضا أن أشكره عىل تهيئة الظروف املثىل لتوفري االمن 
فراد األلبان الذين شاركوا يف العمليات سواء يف  الجســدي ل
لبنان، أو يف عمليات التسلل اىل داخل األرا السورية. وايضا 
لتوفريه جميع املوارد اللوجســتية لدعــم العملية، وبالتأكيد 
لقدرتــه عىل التأثــري يف أصحاب املصلحة من السياســيني 
اآلخرين ونحن ليــس لدينا أي اتصال مــع بعضهم وال حتى 
امكانية اتصال عىل اإلطالق. لقــد افتتحنا القنصلية العامة 
أللبانيا يف بريوت، والتي كانت مرة أخرى مساهمة ال تحمل أي 
تكلفة عىل اإلطالق للدولة األلبانية، ولكن تم افتتاحها من قبل 
القنصل العام يف لبنان السيد مارك غريب الذي يعود إليه الفضل 
باعتباره مــن عرّفنا باللواء عباس ابراهيــم، وبهذه الطريقة 
تم بناء هذه السلســلة من الصداقة والتضامن والتعاون بني 
الشــعوب، وهؤالء اليوم متحدون من اجل هدف واحد مشرتك 
يتجاوز السياسة والحدود والجغرافيا، إذ يتمثل هدفهم بجعل 
العامل مكانا أفضل مبوجب العقيدة االميانية للنبي محمد: »من 

ينقذ واحدا  فكأنه قد أنقذ البرشية بأكملها«.
وتابع »أغتنم هــذه الفرصة ألعرب بكل احــرتام ووّد عن 
تقديــري للقنصل الفخري أيضا، ونظرا إىل أنه يف كل مرة كنا 
نلتقي فيها باللواء يف وطنه  طاملا توسلته  لزيارة ألبانيا حتى 

أمتكن من اإلعراب عن االمتنان بالنيابة عن الشــعب األلباين 
بأكمله وأمام أعني األلبان جميعهم، يرشّفني ويرشّفنا جميعا 
بأن ندعــوك كصديق لنا هنا يف موطننا. كام اعتاد الشــاعر 
اللبناين الشهري جربان خليل جربان أن يقول: »الصديق البعيد 
يكون أحيانا أقــرب بكثري من ذاك القريــب«. هذه هي حالة 
منوذجيــة أوضحها بأفضــل طريقة االقتباس من الشــاعر 
العظيم. أيها اللواء، إن الكلامت ال تفي الغرض من اجل مكافأة 
مأثرتك، وبغض النظر عن املدة التي يستغرقها كالمي ستكون 
كلاميت مرة أخرى غري كافية متاما مثل وسام االمتنان العام، 
والذي عىل الرغم من أنه يعرب رســمًيا عن أرفع امتنان، إال أنه 
يبقى رمزيا  وال تظهــر اهميته فعليا كام تظهر اهمية عملك. 
لقد ضمنت مســتقبال أفضل للعديد مــن األطفال ومنحتهم 
الفرصة للنمو يف منازل عائالتهم، وأود أن أؤكد لكم اليوم أن 

ألبانيا هي منزلكم وأن وطننا هو لكم ايضا«.

 ابراهيم 
بعد تقليده الوسام، القى اللواء ابراهيم كلمة تعهد فيها بأنه 
وفريق عمله سيســتمرون يف بذل كل ما يف وسعهم من اجل 
تحرير الرهائن بغض النظر عــن املخاطر املحدقة. وجاء يف 
الكلمة: » يرشّفنــي أن أكون حارضا يف األرض التي احتضنت 
ابناءها وبناتها، ويف بلد يحفظ حيــاة مواطنيه وحقوقهم. 
يرشفني حضور هذا الحفل التكرميي ليس امتنانا فحســب، 

ولكن كتقدير لقيمة الحرية وهي حق أسايس لكل انسان«.
أضاف »إن البانيا، كام ســواها من البلدان الشاسعة، تأملت 
من الكوارث التي رتّبها االرهاب يف العامل، إن البانيا كمجتمع 
وكمسؤولني رســميني دفعت مثنا باهظا يف غضون عامني، 
كان هنالك نســاء واطفال معتقلون ومصريهم كان مجهوال. 
شــكل هذا امللف منذ البدايــة أولوية ملعايل رئيــس الوزراء، 
ونقطة ارتكاز الهتاممه املســتمر، استدعى من قبله متابعة 
دقيقة وجهودا ال تتوقف من اجل امتام عملية تحرير عائالت 
من مخيمي »الهول« و«الروج« يف ريف الحسكة رشق سوريا 

والذي تديره القوات الكردية«.
تابع »مل تكن املفاوضات ســهلة، وكان مدى األمل ضخام. 
لقــد تحملت الدولة مســؤوليتها تجاه مواطنيها اســتجابة 
لقلق العائالت وخوفها. نجحت الجهود يف اســتعادة االطفال 

والنساء، وال ميكن وصف شعور اعادة حريتهم لهم. لقد شكل 
يوم تحريرهم يوما للحرية لكل واحــد منا، يوم حرية للبنان 
وأللبانيا. بالرغم من الظروف التي ميّر بها لبنان، فهو يستمر 
يف مّد يد العطاء ألصدقائه وللمجتمع الّدويل. أريد أن أؤكد من 
املكان الذي أقف فيــه اآلن، وأيضا من أي مكان أتوجه اليه: ال 
يجب أن نألو جهدا للتفــاوض بهدف تحرير أي معتقل بالرغم 
من الصعوبات التي نواجهها واملشــكالت التي نرّص دوما عىل 
اجتيازها. بالرغم من املخاطر التي يواجهها عنارصنا يف االمن 
العام اللبناين، واتحدث عن املخاطر امليدانية حني يطؤون للمرة 
االوىل ارضا خطرة، فنحن ندرك جيدا معنى الحرية وحّس االمن 

يس التوقيف واالعتقال والخوف«. واألمان، وندرك متاما م
وختم اللــواء ابراهيم كلمتــه قائال:«ختامــا، أوّد أن أعرّب 
عن شــكري الخالص ملعايل رئيس الوزراء إيدي راما وجميع 
املســؤولني الرســميني من أجل هذا التكريم الذي أريد اهداءه 
للبنان وأللبانيا ولــكّل من عمل من أجل البرشية وحريتها يف 
العامل. ويف هذه املناسبة، أدعو اىل تحرير جميع املعتقلني يف 
العامل، ولتحرير الشعوب من االرهاب والخوف، واناشد زعامء 
العامل العمل لنرش لغة الســالم عوض لغة الحروب واالحقاد، 
وألن يسود الحوار فيام بينهم بغية حّل الرصاعات من أجل خري 

البرشية وحقها يف العيش بحرية وأمان«.
ومن ثّم استضاف الرئيس راما اللواء ابراهيم والحضور عىل 

مأدبة غداء يف قرص الرئاسة.
وكان اللواء ابراهيم استهل زيارته الرسمية أللبانيا بتاريخ 
2021/10/7 بلقاءين مع رئيسة الربملان نيكوال ليندينا ووزير 
، ويف اليوم التــايل التقى رئيس  الداخلية بليدي تشــوت

الوزراء إيدي راما ورئيس االستخبارات هيليدون بندو.

 ميدالية »النجمة الكربى املكللة« 
ran  r n تعترب ميدالية »النجمة الكــربى املكللة« 

Star االرفع وتقدم كعربون شــكر وطني من الدولة االلبانية، 
وقد نالها لغاية اليوم شــخصيات دولية منها: رئيس املجلس 
األورو دونالد تاســك، املستشــارة االملانية املنتهية واليتها 
أنجيال مريكل، األكادميي الكوســويف ريكسيب كوجا، اسقف 
آكوليا شــارل جون براون، سفري النمســا لدى البانيا جوهان 

ساتلر.
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