
2000 L.L.  2000 ل.ل.

ــــــــ  ــــــــد من ــــــــا أ شــــــــر ال ب ــــــــبة  ش ــــــــل...  ــــــــد األســــــــبوع املقب ــــــــدو النق ن ــــــــع  اوضــــــــات م امل
ــــــــان  ي برنامــــــــ  للبن ــــــــاء... فــــــــ ــــــــدو األع ــــــــدو النقــــــــد الدولــــــــي لل ن عــــــــدة برامــــــــ يطرحهــــــــا 

اوضــــــــات احــــــــات بالتــــــــوازي مــــــــع امل يــــــــ اإل »دوكان« للحكومــــــــة اللبنانيــــــــة : تن

www.addiyaronline.com12  صفحة 11 Lundi 11 Octobre 202133 eme annee N 11611االثنني 11 ترشين أول 2021السنة الثالثة والثالثون ـ العدد 11

»كورونـــــــــــا« :  حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة ابـــــــــــة  إ  1 و

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 19 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

.“ صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 0180 ل
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 572 إصابة بني 
املقيمــني و47 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 

تسجيل  وفّيات جديدة ».

لــــيــــونــــاردو: يـــجـــب مــعــاقــبــة 
ــســبــب مــبــابــي ــد ب ــدريـ ريـــــا مـ

ــجــو تــخــلــى عــنــهــ ريــا   ن
ــ ــارجـ ـ ــنـــجـــحـــوا  مــــدريــــد فـ

ك الدو ا والب ا  لب او بدأ امل م 

ريا ي   ر ا 

ل ل امل م  

ــودة ــ ــس ــ ــى إعـــــــــــداد م ــ ــل ــ ايـــــــــــــران: نـــعـــمـــل ع
ــا ــ ــيـ ــ ــل مـــــــع روسـ ــ ــ ــام ــ ــ ـــــــا تـــــــعـــــــاون ش اتـــــــ

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

جاسم عجاقة

مــع إقرتاب موعد قدوم فريق التفاوض الصندوقي إىل 

بريوت، يظهر إىل العلن توجهان لدى القوى السياســية 

فيــام يخ التفاوض مع صندوق النقد الدويل. التوّجه 

األول يرى يف صنــدوق النقد الدويل فرصة للخروج من 

األزمــة التــي تعصف بلبنان ولــو كان مقابل تّضحيات 

يتوّجــب تحملها وبالتايل يرى هــؤالء أن التفاوض مع 

صنــدوق النقد الدويل مُيكن أن يتّم يف وقت قصري نظًرا 

إىل أن اإلطار اإلقتصادي املحيّل والضغط الدويل سيلعبان 

دوًرا أساسًيا يف تنفيذ اإلصالحات املطلوبة.

يف املقلــب اآلخر، هناك توّجــه آخر لدى بعض القوى 

السياســية يتوّجس خفية من هذه املفاوضات نظًرا إىل 

إحتامل أن تكــون هذه املفاوضات واجهة لتطويق لبنان 

سياسياً لذا يُكرث أصحاب هذا التوّجه الحديث عن الرشوط 

القاسية التي سيفرضها الصندوق عىل لبنان وما يواكب 

ذلك من رضر عىل املواطنني يف محاولة لحجب النظر عن 

السبب الحقيقي لهذا التوجس.

 ثالثة مباد يجب إحرتامها 

املفاوضات مع  عملًيا وكام ذكرنا يف مقالنا الســابق 

صندوق النـــقـــد فــي غـضـــون أيام... وهذه هــي 

الديار بتاريخ 7 ترشين  اآلليــــة  نرُش يف  جريدة 

األول 2021  هنــاك ثالثة مبــاد ترعى أي مفاوضات 

لصندوق النقد الدويل مع دولة عضو يف هذا الصندوق:

املبــدأ األول  وين عىل اإلنفتاح عىل التجارة العاملية 

بأبعادها اإلستثامرية والتجارية

املبدأ الثاين  ترك حرية تحديد سعر الفائدة للسوق من 

خالل آلية العــرض والطلب وعدم التدخل إال ضمن إطار 

السياســات النقدية املتعارف عليها أي الفائدة عىل املدى 

القصري

املبــدأ الثالث  خروج الحكومات من املجال اإلقتصادي 

بالكامل وتركه للقطاع الخاص مع اإلحتفا بدور الرقابة 

والترشيع والتنظيم التي تن عليها النظرية اإلقتصادية.

فــكل برنامج إصالحــي يجب أن يلتزم هــذه املباد 

الثالثة عىل أن يكــون الربنامج الحكومي املعتمد يؤدي 

صالح وليس فقط مطية للحصول عىل أموال  حقيقة ل

 . الصندوق

يف لبنان، النهج املُعتمد إىل اآلن يف إدارة الشؤون املالية 

واإلقتصاديــة للدولة هو نهج أثبت فشــله وأبرز معامل 

هذا الفشــل الوضع الذي أوصلنــا إليه. وبالتايل النتائج 

الســلبية لهذا النهج إنعكست عىل كل األصعدة، إقتصاديًا 

ومالًيــا ونقديًا وإجتامعًيا وصحًيا وتربويًا وبيئًيا. عملًيا 

ــا ــوريـ ــب قـــواتـــهـــا مــــن سـ ــحـ ــان الــــوقــــ لـــتـــركـــيـــا سـ ــ ــ ح
املقـــــداد: عـــــدو ســـــوريا األساســـــي ليـــــ الـــــدو العربّيـــــة بـــــل »إســـــرائيل«

السوري  الخارجية  وزير  أعرب 

فيصل املقداد عن استعداد دمشق 

لتطوير عالقاتها مع جريانها يف 

املنطقة، عىل الرغم من مواقفهم 

السابقة إزاء النزاع السوري. 

املقداد يف ترصيحات  وأشــار 

صحفيــة، إىل أن بعــض أنحاء 

بلــده شــهدت »دمــارا ال ميكن 

تصور مســتوى أهواله«، مضيفا 

أن أغلب هذا الدمــار تم »بأموال 

عربيــة وبدعم يف بعض األحيان 

من دوائر عربيــة«، مضيفا »لقد 

حان الوقت لرتكيا ســحب قواتها 

من سوريا«.

يف الوقت نفســه، أعرب وزير 

الخارجية عن تطلع دمشــق إىل 

قائال:  خلفهــا«،  املايض  »وضع 

»أنا كدبلومايس أقول بأن املايض 

يجــب أال يخنقنــا وأال يلهينا عن 

. النظر إىل الحارض واملستقبل

وحــذر من أنــه ال ميكن لدول 

إال إذا كان  املنطقة إحراز تقــدم 

هنالــك وعي كامــل بأن ما يرض 

ســوريا يرض كل الدول األخرى، 

متســائال: »هل نريد أن يســتمر 

الخراب يف منطقتنا وأنا ال أتحدث 

ي  ينب كــــان   : ــة  ــل ــحــت امل الـــقـــد  مـــن  مــيــركــل 
ــلــســطــيــنــيــيــن ــن مــــع الــ ــ حــــل الـــدولـــتـــيـ ــي ــ ــن ت

أكدت املستشــارة األملانية أنجيال مريكل، 
أمــس األحــد يف القدس املحتلــة، أن أمن 
»إرسائيل« ســيبقى أولويــة »ألي حكومة 
أملانية« يف بداية زيارة رســمية »إلرسائيل« 
يف إطــار جولــة وداع قبل انســحابها من 

1 عاما. الحياة السياســية التي استمرت 
واجتمعت مــريكل، يف ثامن وآخر زيارة 
تقوم بها ل«إرسائيل« منذ توليها السلطة، مع 

الوزراء  رئيــس 
ئيــيل  ا رس إل ا

ا  يرا ع ر ي ا ار ير ال اعد و ا م

عدا  ا  ر  ال ال ه ي ا  قيقي

مد  ي ا او  امل  ال يق  م و

يا يرا ورو  

أضاف املســؤول يف حديث لوكالة »إسنا« 

اإليرانيــة، أن البلدين وقعا اتفاقية حول إلغاء 

العمل بنظام تأشــرية الدخــول بينهام ومن 

املقــرر أن تدخــل حيز التنفيــذ بعد تخفيف 

املتعلقة بكورونا. تأيت ترصيحات  اإلجراءات 

حقيقيان بعــد زيارة قام بها وزير الخارجية 

اإليراين حســني أمري عبد اللهيان إىل موسكو 

قبل أيام ومحادثاته هناك مع نظريه الرويس 

ســريغي الفروف، حيث أكد الطرفان رضورة 

تعزيز التعاون الثنا يف مختلف املجاالت.

لطهران  اللبنانية  الساحة  تخلي  لن  واشنطن 
املحروقات  بملف  تساهلها  وراء  رئيسي  وسبب 

بوال مراد    ص 2

ــوي« واإلنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  ــ ــول ــ ــ »م ــصــري ت
ــة بــيــ الـــوســـ والـــســـراي ــاقـ ـــجـــران عـ  يـــ

ابتسام شديد    ص 

ر...  يتكا العهد  ضد  السياسية  الجبهات  تشكيل 
اء الحل بخافات  مطّو  اسر  رهان  والنتيجة 

صونيا رزق    ص 

الحملة الظاملة عىل حاكم مرصف لبنان رياض سالمة يف قلة من 

الصحف األجنبية امنا متولها جامعات لبنانية وتدفع عىل املقال أمواال 

طائلة لتشــويه صورة حاكم املركزي، وحتى االن كل ما نرش تبني انه 

ال يستند اىل الحقيقة. وسبب هجوم هذه الجامعات عىل سالمة انه 

طبق القوانني عىل الجميع ومل يدخل يف االعيب السياســة او اصطف 

مع فريق ســيايس ضد آخر، بل جعل مرصف لبنان مؤسســة قوية 

ومســتقلة. عىل كل حال بعد أشهر ستصدر نتائج التحقيق الجنا 

، وعندها ستظهر الحقيقة ان  الفاريز اند مارســال من قبل رشكة 

حاكم املركزي ليس عليه اي مأخذ، ولو كان التحقيق الجنا ســيدين 

ســالمة ملا كانت الجامعات السياسية تدفع امواال ضد الحاكم رياض 

سالمة. رياض ســالمة رجل دولة من الطراز األول ومرشح رئايس 

رغم كل الحمالت.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

لبنـــــــــــان ينتظرهـــــــــــا  تحّديـــــــــــات 
بقلم العميد منري عقيقي

يعيش لبنان ازمات متتالية نتيجة التعرث يف بنية نظامه السيايس، وعدم 
تطوير القوانني والترشيعات وتحديثها كام يجب، بل متاشت مع العقلية التي 

كانت سببا يف تقويض اسس مكونات الدولة. 
مع تشــكيل حكومة جديدة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، تحرتم عقول 
النــاس وتحفظ حقوقهم املنهوبة، وامام ما نشــهده من انهيارات، تحديات 

كثرية تنتظر لبنان للوصول اىل الحداثة وما يصبو اليه اللبنانيون.
ابرز التحديات تبدأ بتطوير الترشيعات والعمل عىل تفسريها بشكل واضح 
وتطبيقها بشــفافية، بعيدا من االجتهادات يف خدمة املصالح الخاصة. هذا 
التحدي يتطلب جســام عدليا نزيها مكونا من قضاة يخدمون وظيفتهم مبا 
تتطلبه اخالقيات املهنة. وال يكتمل املشــهد اال بتفعيل عمل املحاماة، واعادة 
الهيبة االخالقية واملهنية اىل املحامي الذي يجب ان يفصل بني واجبه ودوره 

وبني اهوائه املختلفة.
حني تبدأ االســس القانونيــة باالنضباط، ندخل اىل التحدي االصعب وهو 
الفســاد الذي هدم جدران الدولة فعّراهــا. هذا التحدي يتطلب اعادة تكوين 
الســلطة التي اعتــادت ان تعتاش عــىل املحاصصة، وهــو رس وجودها 
واســتمراريتها. تكوين سلطة جديدة يتطلب قانونا انتخابيا عرصيا منصفا 

للجميع وعىل قياس الوطن. 
اما تحدي االصالح، فهو يبدأ بتطهري املؤسســات واالدارات من املستزملني 
ومن التوظيف السيايس، وهذا يتم عرب تنظيم مهام الوزارات وهيكلة اقسامها 
ودوائرها وربطها ببعضها بوسائل تقنية متقدمة لتسهيل عمل املواطن، بعيدا 
من البريوقراطية والرشــاوى املنترشة يف غرف الوزارات واالدارات وغريها، 
وتفعيل العمل الرقايب ألنه  ال تســتوي من دون رقابة فعلية تتبعها مساءلة 

ومحاسبة. 
امــام لبنان تحديات اجتامعية كــربى اهمها، تكريس التضامن املجتمعي 
اولوية النه يكفل الحقوق ويؤمن لقمة العيش ويحمي االقتصاد، ويوفر االمن 
واالمان ويفرض الحامية الواحدة للجميع، ينتزع الحقوق ويبني املستقبل. 

مــن التحديات الصعبة، تبقى صناعة الهوية الوطنية وتعريفها النه، ويا 
لالســف ضاعت يف اروقة الكانتونات امليليشــياوية، ويف زواريب االقطاع 
والتطــرف والتخلف والعصبيات... تحديــد الهوية يعزز املصالحة مع الذات، 
ويســاهم يف تقبل الرشيك، يوّحد الرؤية عىل االساسيات الجامعة من دون 

ان يلغي االختالف يف الرأي والتنوع.
التحدي الرتبوي يشكل عصب نشأة االجيال وبنية مستقبلها وركيزته. تعزيز 
املدرسة الرسمية مبوارد برشية مختصصة، ودعمها لوجستيا وماديا، وفرض 
الزامية التعليم، وتطوير املناهج وادخال وســائل التعليم املتقدمة، يضع لبنان 

عىل طريق الحداثة، ويقل من حدة الجهل والترشد والجرمية والرسقة.
اما اصالح قطاع االعالم، فيبقى التحدي الكبري املسؤول عن تنوير الطريق 
اىل املستقبل والحداثة والتمدن، ويتحمل مسؤوليات كربى يف توجيه املتلقي. 
فاالعالم يجب ان يُطور نفسه ويغسلها من السوداوية املساهمة يف التفكك 
املجتمعــي عرب محتوى املادة التي يقدمها، وان ال يتحول اىل ادوات توجيهية 
سياسية انقسامية.. ال بد من سن قانون اعالم حر، مبني عىل اسس ومباد 
ميثاق الرشف االعالمي لتعزيز السلم االهيل الذي اطلق يف  مستوحاة من 
201 برعاية اممية،  كام يكفل تحصني االعالم من الرشاوى الفردية  / /25

او املؤسساتية او الخارجية.
اما يف االقتصاد، فمســار التحدي طويل وشــاق، يتطلب عناوين وثوابت 
وتوجهــات ونهج، وضامنة وثقة مالية واحرتام للعملة الوطنية، وتوازن ما 
بني الناتج والرصف ومراقبة االسعار. ال بد من مشاريع وخطط  تشجع االنتاج 
املحيل وتُنّميه، تُعزز دور اليد العاملة مع توفري الســوق املحلية واالســواق 

الخارجية للتسويق. 
يبقــى القطاع الصحي ركيزة املجتمعات. فالتحدي كبري بعد ان خرس لبنان 
نخب طواقمه الطبية وبعد انهيار السياحة الطبية. تنظيم هذا القطاع املزدهر 
يتطلب دعم املستشــفيات الحكومية وتفعيــل الضامن الصحي وتقدمياته 

املافيات الصحية. التعاضدية وحامية املستفيدين من 
تكــرث التحديات امام لبنان، ورمبا ســلوك الطريق للبدء يف انجاز بعضها 
معقد. ال بد اذا من نهضة مجتمعية بعقول راجحة الن الفقر ال ينتج ثورات، 
وال يدفع نحو التحديات، وال يلتفت اىل املستقبل بقدر ما يعيش الراهن. وحده 

الوعي يفعلها، وصناديق االنتخابات كفيلة باثبات وجوده من عدمه.

ــ يـــدعـــو  ــ ــي ــ ــس ــ ــرن ــ الـــــبـــــابـــــا ف
الــــــــى وحــــــــــدة املـــســـيـــحـــيـــيـــن

قال املكتب اإلعالمي للفاتيكان، إن البابا فرنســيس شــدد »عىل أهمية 
وحدة املسيحيني يف العامل«. 

وأضــاف الحرب األعظم، يف رســالة نرشت مبناســبة الذكرى الثالثني 
لتأسيس اإلدارة الرسولية للكاثوليك الالتني يف روسيا: »يف سياق التقليد 
املســيحي الرشقي، من املهم مواصلة الطريق مع اإلخوة واألخوات، وعدم 
التعب من طلب مســاعدة الرب يف معرفة أعمق لبعضنا البعض، والســري 

. خطوة بخطوة لتحقيق الوحدة الكاملة بني املسيحيني
وأشــار البابا، إىل أن إنشاء اإلدارة الرسولية »ال يعني مجرد فعل قانوين 
وإجراء شــكيل. بل هي أكرث مبثابة اللحظة للتعبري عن االمتنان لخريات 

الرب وجميع اإلخوة واألخوات الذين ساندوكم يف طريقكم«.
192 إنشاء ممثلية للكنيسة  ألول مرة يف االتحاد السوفيايت، تم يف عام 

الكاثوليكية يف موسكو.
يف الحقبة السوفياتية، تعرضت رعية الكنيسة الكاثوليكية لالضطهاد، 

متاما مثل رعية الكنيسة األرثوذكسية الروسية.
يف عام 1991، تم إنشاء إدارة رسولية للكاثوليك من الطقوس الالتينية 

يف روسيا، ومركزها يف موسكو.



2
ــة ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــة لـ ــ ــايـ ــ ــيـ ــ سـ

االثنني 11  ترشين االول 2021

ــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى عبداللهيـ ــ ــ ــ ــ ــــة رّداً علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر الخارجّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعدة وزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تحملهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــائل بالجملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رسـ
واشـــــــــــــــنطن لـــــــــــــــن تخلـــــــــــــــي الســـــــــــــــاحة اللبنانيـــــــــــــــة لطهـــــــــــــــران وســـــــــــــــبب رئيســـــــــــــــي وراء تســـــــــــــــاهلها بملـــــــــــــــف املحروقـــــــــــــــات

ــاع ــ ــ ــ ــ ــــك االردن األوضـ ــ ــ ــ ــع ملـ ــ ــ ــ ــ ــــث مـ ــ ــ ــ ــــي بحـ ــ ــ ــ ميقاتـ
ــاالت ــ ــ ــ ــ ــة املجـ ــ ــ ــ ــ ــي كافـ ــ ــ ــ ــ ــاون فـ ــ ــ ــ ــ ــيع التعـ ــ ــ ــ ــ وتوسـ

بعــــــــد فشــــــــل اآلبــــــــاء »أميــــــــركا« تجــــــــّرب حظهــــــــا باألبنــــــــاء ...
املقبلــــــــة اإلنتخابــــــــات  تخــــــــوض  آذار   14 »نيــــــــو« 

للمســـــــــــاعدة ُمســـــــــــتعّدون  اللهيـــــــــــان:  عبـــــــــــد 
بعـــــــــــد أن تطلـــــــــــب حكومـــــــــــة لبنـــــــــــان ذلـــــــــــك

ميقايت يزور امللك عبدالله 

الراعي يرتأس القداس

تــرأس البطريــرك املاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي قداس االحد يف كنيسة السيدة يف الرصح البطريريك 
يف بكــريك، والقى عظة قال فيها: »إن دور جميع املرجعيات 
الدينية والسياسية والحزبية هو نرش ثقافة السالم والحرية 
والقانون يف نفوس شــبيبة لبنان، ال ثقافة الحرب والخنوع 
والعنف. ثقافة الســالم والحريــة والقانون تبني املجتمعات 
واألوطــان بروح نضالية إيجابية. جميع األنظمة التي قامت 
عىل االســتبداد وثقافة الحرب والعدائية ســقطت تدريجيا، 
أما املجتمعات التــي قامت عىل الدميقراطية وروح التضامن 
فبقيت وازدهرت. إننا نعول عىل الحكومة الحالية، السيام عىل 
رئيسها الذي أكد لنا، يف زيارته، عزمه عىل العمل، ليك تتخطى 
املعوقات الكثرية الناشــئة أمامها من األقربني قبل األبعدين، 
وتنطلــق يف ورشــة اإلصالح فورا التــي بدونها ال نجاح وال 
مســاعدات وال تضامن عربيا ودوليا. وبقدر ما يحتاج لبنان، 
يف أزمته الكبرية، إىل مســاعدة أصدقائه واملؤسسات النقدية 
الدولية، يجب أن تحافظ الدولة عىل استقالل البالد وسيادتها 
وعالقاتها الطبيعية، فال يكون بعض املساعدات العينية غطاء 
للهيمنــة عىل لبنان والنيل من هويته ودوره املســامل يف هذا 
الــرشق. إن مصلحة لبنان تحتم عليه أن يحرتم التزاماته، وأن 
يبقــى اإلصالح وإعادة اإلعامر يف إطــار وطني موحد. وإنا 
نتمنى أن تكون الحكومة العني الســاهرة عىل مصلحة لبنان، 

وصاحبة كلمة الحق الجريئة«.
وقال: »إنا نويص الحكومة بشــبيبة لبنان. فمصري لبنان 
يتعلق مبصري شــبيبته. فال إنقاذ من دون تأمني مســتقبل 
زاهر للشــبيبة عىل أرض آبائهم وأجدادهم، فيجددون الرتاث 
الوطنــي والروحي. هذا هو اإلنجاز العظيم الذي يحيي الثقة 
بوجودنا. شــبيبة لبنان هم دورة الحياة وإرادة التغيري. هم 
مستقبل التاريخ وقوة الحارض وأمل املستقبل. شبيبة العامل 
يســيطرون اليوم عىل اقتصاد املعرفة ويتولون مسؤوليات 

الحكــم يف بلدانهــم، ويديرون شــؤون البرشية من خالل 
مؤسسات التكنولوجيا واالتصاالت. يكفي أن نوفر لشبيبتنا 
التعليــم واألمن والحرية، وهم يتكفلــون بالباقي. لكن أين 
دولة لبنان من واقع شبيبة لبنان. إن أخطر ما يؤمل شبيبتنا 
هو شــعورهم بالتهميش وبعدم اكرتاث الحكومات املتعاقبة 
لحاجاتهــم ومعاناتهم ومشــاكلهم. وما يضاعف حرستهم 
هــو دفعهم إىل الهجرة، وإبعادهم عن املشــاركة يف الحياة 
الوطنية العامة، واعتبارهم خطرا عىل الجامعة السياســية 
املتحكمة بالشأن العام وتديره كشأن خاص. وأكرب دليل عىل 
إهامل الدولة هموم الشبيبة هو تخطيها مطالب االنتفاضة 
الشــعبية منذ 17 ترشين األول 2019 إىل اليوم. يســتحيل 
عىل شــبيبة لبنان أن يثقوا بدولتهم إذا كانت الدولة تعرقل 
مســتقبلهم. دعوا شباب لبنان يحكمونه. دعوا شباب لبنان 
يصلحونه. فليك يكون املســتقبل للشــباب يجب أن يكون 
الحــارض لهم. افســحوا لهم املجــال يف الحياة الوطنية. ال 
تخافوا منهم، بل افرحوا وأحبوهم وشجعوهم. وفيام شعب 
لبنــان وأصدقاؤه يريدون له مســتقبال أفضل، فإنا نحرص 
مــع الحريصني عىل إجراء اإلنتخابــات النيابية مبواعيدها 
الدســتورية لئال يصبــح تغيري املواعيــد، وتعديل القانون 
القائم، وااللتفاف عىل مشــاركة املغرتبني ذرائع تهدد إجراء 
االنتخابات خالفا إلرادة الشــعب واملجتمع الدويل. إن اللعب 
مبوضوع االنتخابات من شأنه هذه املرة أن يؤدي إىل أخطار 
ال أحــد يعرف مضاعفاتها. الشــعب يريد االنتخابات فرصة 
لتغيري واقعه األليم، ومنطلقا لحياة وطنية جديدة. الشــعب 
يريد انتخابات شــفافة ونزيهة وبعيدة عن املال الســيايس 
الــذي يراهن عىل فقر الناس لــرشاء أصواتهم وضامئرهم. 
لذلــك ندعو، منذ اآلن، إىل مراقبة لبنانيــة وأممية للعملية 

االنتخابية«.
وختــم الراعــي: »يف هــذا الظــرف الفائــق الصعوبة 

واملهــدد للكيان وملكانــة لبنان الدوليــة وإلفراغه من خرية 
قــواه الحيــة، يجب عىل جميــع املســؤولني والعاملني يف 
 حقل السياســة أن يضافــروا قواهم من أجــل إنقاذ لبنان.

إن كرامتنــا الوطنية تقتيض منا جميعا املحافظة عىل صيت 
لبنــان وقيمته ودوره التاريخــي وأهميته يف منطقة الرشق 
األوســط بفضل نظامه الدميوقراطي التعــددي التعاييش، 
وموقعه عىل ضفة البحر املتوســط. فندعو وسائل اإلتصال 
اإلجتامعي إبراز وجه لبنان ومجتمعه اإليجايب البناء، فيضعوا 
جانبا األمور السلبية، ويتجنبوا الرهان عىل الخالفات. نصيل 
إىل الله يك يوقظ فينا جميعا روح املسؤولية وعيشها باألمانة 

والحكمة«. 
بعد القداس، استقبل الراعي املؤمنني املشاركني يف الذبيحة 
اإللهية، كام التقى النائب ابراهيم كنعان وافراد العائلة لشكره 

عىل مواساته لهم بفقدان الشيخ يوسف كنعان. 

الراعي: ندعو إلى ُمراقبة لبنانّية وأممّية للعملية االنتخابّية  ــــــي ــــــاء فهم ــــــد أن يس ــــــاط: ال أري جنب
غرّد رئيس الحزب »التقدمي االشــرتايك« وليد جنبالط، عرب 
»تويرت«: »املهم أن تؤمن الكهرباء فوق كل اعتبار ألنني ال أريد 

أن يساء فهمي«.

أحمـــــــــــد قبـــــــــــان: لتشـــــــــــبيك
الســـــــــــوري ـــــــــــــ  اللبنانـــــــــــي  االقتصـــــــــــاد 

اعترب املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن يف بيان، 
أن »الحكومة رضورة ماســة لوقف دوامة انهيار البلد ولكن 
البلد يحتاج قوة سياســية تتحسس أزمة جوع الناس ونهبها 
لتمنع ذئاب األزمة املالية املعيشية من النهش املجنون، واألهم 
تأمني األساســيات من محروقات وحاجات غذائية وسيطرة 
مقبولة عىل األسواق واألسعار وسط مافيا تتحكم بالفاتورة 
الصحية الدوائية املعيشــية والســلع الرئيسية دون حد. ما 
يفرتض سياسيا تنفيذ الحكومة سلسلة إجراءات نفوذ بخاصة 
باألسواق وكرس مشــهد االنتظار واإلرساع بتشبيك االقتصاد 
اللبناين الســوري بخاصة أن عزل دمشق صار بأرشيف البيت 

األبيض املنيس«.
وتوجــه اىل القضاء: »مهمتك إصطياد األفاعي ال حاميتها، 
والحيــاد األعور ال نريــده، والعتمة يجــب أن تبدأ مبن نهب 
ال بالشــعب املنهــوب، وإنقاذ البلد يبدأ بســلطة نافذة بوجه 
ميليشيات املال واألســواق ال بإغراق البلد بالعتمة، واملعادلة 
الوطنية متر بتعزيز الشعب ال بالتعامل معه كفيتامني انتخايب، 
والتفــاوض مع الصندوق الدويل يحتــاج عرض قوة داخلية 
وخيارات خارجية وليس استسالما للقدر، والثقة بالحكومة 
تبــدأ بكرس يد مقاويل الصفقات ال برتك الناس وســط غابة 
وحوش، واألولويات تبدأ بأسعار محروقات وحاجات معيشية 
تليق بالشــعب املنهوب وليس بالتنب والشعري، وما نريده ليس 

سفينة نوح بل شجاعة نوح«.

بوال مراد

رغم ما يبدو انكفاء تنتهجه الواليات املتحدة االمريكية يف 
التعامل مع اكرث من ملف، انطالقا من أفغانستان التي سلمتها 
لطالبان وصوال اىل لبنان التي وكلت الفرنســيني بها ما ادى 
النجازهم تسوية مع ايران ادت لوالدة الحكومة العتيدة، اال ان 
التدقيــق ببعض املواقف كام بالحركة االمريكية باتجاه لبنان 
توحي بأنه ورغم قيامها بخطوة اىل الوراء، لكن واشــنطن 
ليســت بصدد تسليم الســاحة اللبنانية لطهران. وال شك ان 
توقيت زيارة مســاعدة وزير الخارجّية فيكتوريا نوالند اىل 
بريوت نهاية االســبوع الحايل والتي تأيت بعد ايام من زيارة 
وزير الخارجية االيراين حســني امــري عبد اللهيان اىل لبنان 
حيث اطلق مواقف متقدمة من خالل دفعه لتعاون اقتصادي 
لبناين- ايراين، ليس صدفة، اذ يبدو جليا ان واشنطن ستوجه 
مجموعة رسائل لاليرانيني وملن يعنيهم االمر من قوى لبنانية 
وغريها ردا عىل الرسائل التي وجهها عبد اللهيان وقبله حزب 
الله وبخاصة عىل لســان رئيس املجلس التنفيذي يف »حزب 
الله« هاشــم صفي الدين الذي قــال إن »االمريكيني يؤثرون 
يف لبنان أمنيا وسياســيا وماليا واقتصاديا، وهم أقوياء يف 
الدولــة اللبنانية، ولديهم الكثري داخلها، ولكن نحن حتى اآلن 
مل نخض معركة إخراج الواليات املتحدة األمريكية من أجهزة 
الدولــة، ولكن إذا جاء اليوم املناســب وخضنا هذه املعركة، 

سيشاهد اللبنانيون شيئا آخر«…
ورغــم اعالن الخارجية االيرانية نهاية االســبوع املايض 
قرارها مواصلة املفاوضــات يف فيينا مع مجموعة الـ1+4 
)روســيا والصني وفرنسا وبريطانيا وأملانيا( يف فيينا، فذلك 
ال يعنــي ان الكباش االمرييك- االيراين ســيهدأ او يتالىش، 
بل بالعكس لن يكون مســتبعدا ان نلمس مزيدا من التصعيد 

يف الســاحات حيث هناك نفوذ للطرفني من منطلق سعيهام 
لتحســني رشوطهــام قبل الجلــوس مجددا عــىل طاولة 
التفاوض. ويســتبعد مدير معهد »الرشق األوســط للشؤون 
االسرتاتيجية« الدكتور سامي نادر ان يتم توقيع اتفاق قريب 
بني طهران وواشــنطن مبا يتعلق ب«النووي االيراين« معتربا 
ان العودة اىل التفاوض ال يعني حكام ان توقيع االتفاق بات 

قريبا«.
ويتفق ســفري لبنان السابق يف واشنطن رياض طبارة مع 
نــادر لجهة ان الواليات املتحــدة االمريكية مل تخل املنطقة 
والســاحة اللبنانيــة ضمنا لطهران، مشــددا عىل انه »أمر 
غــري وارد يف السياســة االمريكية، اضــف ان االوروبيني 
واإلرسائيليــني ال يقبلون بذلك. ويعتــرب طبارة ان »مصلحة 
املجتمــع الدويل هي بعدم انهيار لبنان لذلك فان التســاهل 
االمرييك الذي نراه وبالتحديد مبوضوع تعليق قانون »قيرص« 
والسامح باستجرار الغاز املرصي من االردن عن طريق سوريا 
فلكوننــا اقرتبنا من االنهيار واصبحنا فيه. » ويضيف طبارة 
ل«الديار«:«تحســن العالقة االمريكية االيرانية وتأثريه عىل 

املنطقة لن نلمســه اال بعد توقيع االتفاق النووي«. 
مــن جهته، يــرى نادر ان مــا اختلف عن الســابق عىل 
صعيــد الدور والوجود االمــرييك يف لبنان هو »عدم وجود 
زخــم امرييك كالذي اعتدناه ســابقا من منطلق ان اولويات 
واشنطن تبدلت مع بروز الصني كالعب اسايس عىل املستوى 
الــدويل واحتدام التنافس بني بكني وواشــنطن، وهو رصاع 
بات اقــرب للحرب الباردة«.  ويقول نادر ل«الديار«:«ما تغري 
هو  اســلوب واشــنطن واســرتاتجيتها يف منطقة الرشق 
االوســط بحيث باتت تلعب عىل التوازنات بدل التدخل املبارش 
والحروب االســتباقية… تغريت العقيدة االمريكية الدفاعية 
واالســرتاتيجية يف املنطقة وهو ما رأيناه يف افغانســتان 

حيث ميكن ادراج االنســحاب باطــار اللعب عىل التوازنات«، 

الفتا اىل انه »اذا كانت واشــنطن قد اخلت الســاحة، فذلك ال 

يعني ان ايران ستســفيد من الفــراغ القائم.. هناك توازنات 

دقيقة لالعبني اساســيني كاألتراك والــروس واالرسائيليني 

ودول الخليج«. ويعترب نادر ان »االســرتاتيجية االمريكية يف 

املنطقة تنســحب ال شــك عىل الساحة اللبنانية حيث ال يزال 

هناك اهتامم ووجود امرييك امنا بأســلوب مختلف«. ويشري 

نــادر اىل ان »انحالل الدولة يف لبنان واالصطفاف الحاصل 

ســيؤدي لتمزيق لبنان، وهو ما نراه عىل املستوى االقتصادي 

واالجتامعي ويؤدي عمليا لتقســيم لبنان كأمر واقع بعدما 

بــات هناك مناطــق خارجة عن ســيطرة الدولة وقطاعات 

مســيطر عليها متاما من قبل تنظيامت عسكرية«.

اســتقبل ملك االردن عبداللــه الثاين رئيس 
مجلس الوزراء نجيــب ميقايت، بعد ظهر امس 
يف قرص الحسينية يف العاصمة االردنية عامن. 
وأذاع الديــوان امللــيك الهاشــمي البيــان 
االيت: »اســتقبل امللــك عبدالله الثاين يف قرص 
الحســينية، امس األحد، رئيس الوزراء اللبناين 
نجيــب ميقايت. وتناول اللقاء العالقات األخوية 
املتميزة التي تجمع البلدين والشعبني الشقيقني، 

وآليات توسيع التعاون يف شتى املجاالت.
وجدد امللــك التأكيد، خالل اللقاء، عىل وقوف 
األردن املستمر إىل جانب لبنان وشعبه الشقيق.

كــام جرى البحث يف األزمات التي تشــهدها 
املنطقة ومســاعي التوصل إىل حلول سياسية 

لها.
 وحرض اللقاء رئيس الوزراء برش الخصاونة، 

ومدير مكتب امللك الدكتور جعفر حسان«.

محمد علوش

تتوضح  بــدأت 
الرتشيحات  صورة 
التي ستقوم بها ما 
الثورة  قوى  يسمى 
اإلنتخابــات  يف 
الربملانيــة املقبلة، 
ســُيخاض  والتي 
وهذه  التغيري،  بها 
الرتشيحات ستؤكد 
كل مــا كنا نقوله 
حــول  بالســابق 
القادرين  هويــة 
الرتشــح  عــىل 
الدعــم  وحصــد 
الــدويل، واألهواء 
لهؤالء،  السياسية 
»عالقاتهم  واألهم 

الخارجية«.
ليســت مزحة تلك األســامء التــي انترشت 
ملرشــحي الثورة املتوقعــني، فالواليات املتحدة 
األمريكية قررت االعتامد عىل أبناء السياســيني 
الذين فشــلوا بتحقيق أهدافها خالل 15 عاماً، 
علها تنجح ببعض ما فشــلت به بالسابق، ويف 
هذا السياق تشري مصادر قيادية يف قوى 8 آذار 
إىل أن وجوه املرشــحني تؤكد ما كنا أرشنا إليه 
سابقاً حول عمل السفارات الخارجية وسيطرتها 
عىل الحراك الشعبي الصادق الذي انطلق يف 17 

ترشين 2019.
تكشــف املصادر أن الســفارة األمريكية يف 
بريوت تســعى لبناء تحالــف »مدين« يخوض 
اإلنتخابــات يف كل لبنان، عىل اعتبار أنه فريق 
»الثــورة والتغيري«، مشــرية اىل أن الســفرية 
دورويث شــيا تعمل لجمــع كل الحركات تحت 
مظلة واحدة، ومن يرفض منها ســيتم التعامل 
معه كدخيل عىل الثورة، وســُيتهم بأنه »عميل« 
لألحزاب، لرضب صورته الشــعبية بالشــارع، 
وســيتم اتهامه بأنه يعمل لرضب الثورة وإنهاء 

أمل التغيري يف اإلنتخابات املقبلة.
يرّوج أبناء هذا الخيار أخباراً بأن »الثورة« باتت 
قاب قوســني أو أدىن من إنتاج لوائح انتخابية 
موحــدة يف كل لبنان، ولكــن عند التدقيق يف 
األســامء نجد أن جيل الشباب من أبناء القياديني 
الســابقني يف قوى 14 آذار هم املرشحني، مثل 
نجل بطرس حرب، نجل نهاد  املشنوق، نجل فريد 
مكاري، باإلضافة اىل مرشحني معروفني اليوم، 
وغريهم من الوجوه التي متثل كل يشء إال نبض 
الناس الحقيقيني الذي شــاركوا بتظاهرات 17 
ترشين، وترى املصادر أن ما تقوم به الســفارة 
األمريكية بهذا اإلطار يصب مبصلحة فريقها ألن 

الناس تعرفهم جيداً وتعلم ماذا ميثلون.
حتــى اليــوم مل تنجح الســفرية األمريكية 
مبساعيها، ولكن مام ال شك فيه أن الدعم الدويل 
واملايل ســيكون محصوراً بتلك الجامعات التي 
تنضــوي تحت راية الســفارة األمريكية، وهذه 
الجامعات باتت معروفة باألســامء، وبعضها 
حصــل عىل األمــوال وبدأ العمــل عىل األرض 

وهنا  اإلعالم،  وعرب 
مئات  عــن  نتحدث 
الــدوالرات،  ماليني 
تكشــف  حيــث 
الدعم  أن  املصــادر 
املايل يف اإلنتخابات 
ســيتخطى 2 مليار 
بعضهــا  دوالر، 
كالقوات  لألحــزاب 
التــي  اللبنانيــة 
تحظــى بدعم كامل 
وشــامل مــن قبل 
السعودية  السفارة 
يف بــريوت، وتعمل 
بالتنسيق مع السفري 
الذي يُرشف شخصيا 
تحضــريات  عــىل 
اإلنتخابية،  القوات 
ملجموعات  وبعضها 
حديثــة العهد متّثل 

الوجه »املدين« ألحزاب 14 آذار.
كذلك تتوقف املصادر يف 8 آذار عند مســاعي 
الحركات »التغيريية« للحصول عىل الدعم املايل 
والســيايس الخارجي، مشــرية إىل أن البعض 
يريد التحالف مع الخارج ملواجهة قوى السلطة 
ألنــه يتهمها باإلرتباط بالخارج، وهذا أمر مثري 
للتساؤل، فهل أصبح أمراً عادياً يف لبنان أن يُطلب 
التمويل من الخارج لخوض اإلنتخابات النيابية 

تحت شعار الثورة والتغيري؟
عــرشات اللقاءات حصلت وســتحصل يف 
السفارة األمريكية ويف منازل بعض املرشحني 
بزغرتــا والبرتون واألرشفية ووســط بريوت، 
ألجل الخروج بالئحة واحدة تخوض اإلنتخابات 
يف لبنان، ولكن ما يجب اإلشــارة إليه بحسب 
املصادر هو أن هذه الالئحة ســتأكل من صحن 
قوى 14 آذار ســابقاً، وتحديداً القوات اللبنانية 
وتيار املســتقبل، حيث مل تعد اإلدارة األمريكية 
تثــق بقدرتهام عىل إحــداث تغيري يف املعادلة 

املحلية.

أكــد وزير الخارجية االيراين  حســني امري 
عبــد اللهيــان ، جاهزية بــالده لتقديم كافة 
انواع املســاعدات اىل  لبنان بالرغم من  الوضع 

االقتصادي  الصعب الذي تعيشــه ايران.
 وأوضح يف ترصيــح تلفزيوين، أنه »رغم 
وجــود ضغــط اقتصادي علينــا ورغم الظلم 
الــذي نتعرض له، نحن بلد كبري ومســتعدون 
لتقديــم الدعــم للبنان عىل مختلــف أنواعه، 
وعــىل  الحكومة اللبنانيــة أن تطلب منا ذلك، 
ونحن مســتعدون للمســاعدة مــع اإلحرتام 
الكامــل لســيادة لبنان وهذا أمــر مهم جدا 

بالنســبة لنا«، مضيفــا  »ندعم  املقاومة  يف 
لبنان لحفظ ســيادته وأمنه، وندعم املقاومة 
مبواجهة التهديــدات اإلرسائيلية وهذا الدعم 

. » سيستمر
ولفــت وزيــر الخارجية اإليــراين اىل أن 
»األمني العام لحزب الله  الســيد حسن نرصالله  
هو الرجل الوطني األكرب يف لبنان وأكرب زعيم 
ســيايس يف املنطقة، وهو شــكر إيران عىل 
املشــتقات النفطية، والتقينــا به ونحن عىل 
حوار معه ونستفيد من آرائه العميقة واملفيدة 

ومن اهتاممــه بتطور لبنان واملنطقة«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
اإلثنني 11 ترشين األول 2021

والــســراي الــوســ  بي  عــاقــة  ــران  ــّجّ ــ يُ النيابية  واإلنــتــخــابــات  ــوي«  ــول »م تصري 
ــل ــاســي ــاور« مــــع ب ــ ــ ــن ــ ــ ــة... مـــيـــقـــاتـــي »ي ــ ــّي ــ ــن ــ ــس ــ مـــاحـــظـــات لـــلـــقـــيـــادات ال

ابتسام شديد

شيئا فشــيئا تتالىش املفاعيل اإليجابية 
التــي ظهرت مــع تأليــف الحكومة وكان 
الشبكة  وانهيار  الشــاملة  العتمة  ينقصها 
الكهربائيــة ومعاودة ارتفاع ســعر رصف 
الدوالر واألزمــات الحادة وتدهور العالقات 
السياســية وقد بدأت تظهر معامل تبدل يف 
ميقايت  نجيب  الحكومة  رئيس  بني  العالقة 
القيادات الســنية يتقدمهم   مع عدد مــن 
رئيس تيار املستقبل سعد الحريري والرئيس 
السابق للحكومة فؤاد السنيورة اضافة اىل 
بوادر متلمــل يف الطائفة من أداء ميقايت، 
اذ يقول العارفون يف الوســط الســيايس 
الزعامات  بيــوت  من  يترسب  االعرتاض  ان 
الســنية املعرتضــة والتي تتهــم ميقايت 
بالتفريط بصالحيات الرئاســة الثالثة عىل 

النحو الذي كان سائدا يف حكومات دياب عندما اتهمه نادي 
رؤساء الحكومات السابقني باالنصياع لرغبة بعبدا والثنا 

الشيعي.
يف مجالسها الخاصة تعرب القيادات عن انزعاجها من تبدل 
ميقايت وتؤكد انه أحســن املناورة السياسية قبل التأليف مع 
مخاوف من تحول كبري يف املســار،  وهذا ما ظهر يف التباين 
الذي نشــأ مؤخرا بني املستقبل ورئيس الحكومة حيث عربت 
مصادر املستقبل عن استيائها من انتقاده يف حديث صحايف 

الطبقة السياسية السابقة. 
فام يرد عىل لســان قيادات املستقبل يف الحلقات الضيقة 
ال يوحي باســتمرارية العالقة اذ تعترب القيادات ان هناك من 
يســتغل أزمات الحريري وخروجه من السلطة لبناء حيثيته  
الخاصة عىل حســاب الحريري وهذا األمر من شأنه ان يرتك 
انعكاســات ســلبية عىل مســتقبل ميقايت وموقعه داخل 
الطائفة فليس ســهال كام تقول مصادر سياســية ان تلغى 

زعامة الحريري وتشطب الحريرية  من املعادلة السياسية.
ما كشفه وزير الداخلية بسام مولوي عن تشجيع الرئيس 

ميقايت له لزيارة النائب جربان باسيل مل يتم هضمه بسهولة 
يف البيئة السنية ونادي رؤساء الحكومات السابقني واعترب 
فاوال سياســيا أخذ من رصيــد ميقايت، فــاذا أكمل رئيس 
الحكومة يف هذا املســار ميكن ان تتأثــر عالقته باملكونات 
الســنية الداعمة له ، وليس رسا ان  تساؤالت تدور  منذ فرتة 
حول موقع الحريري الجديد بــني بعبدا وبالتينوم عىل ضوء 
األحــداث وما حيك عن خروج ميقــايت عن توجيهات  نادي 
رؤساء الحكومة الســابقني وخصوصا السنيورة والحريري 
يف طريقــة ادارة »زميلهم« ملفاوضات التأليف والثلث املعطل 
املموه واملخفي لبعبــدا يف الوزارة الجديدة، اذ ينقل عن أجواء 
نادي الرؤساء السابقني عدم رضاهم عىل خطوات ميقايت يف 

عدد من امللفات.
يف أجواء بيت الوسط تحفظ كبري وحرص عىل التهدئة مع 
الرساي، لكن وضع الحريري  ليس ســهال فموقعه »غامض« 
وملتبس يف التســوية بني بعبدا والــرساي كام ان  »طيف« 
رئيس التيار الوطني الحر لــن يكتفي باخراجه من الحكومة 
وسيالحقه اىل االستحقاقات والتعيينات واالنتخابات مكمال 

نهج اإلنتقام الذي بدأ وتصفية الحساب.
ة من يعتــرب ان«هم » ميقايت  باملقابل 
الحائز عــىل الثقة الدوليــة يف مكان آخر، 
أياما هانئــة لحكومته وان  يريد ميقــايت 
تقلع يف بحر األزمات الهائج وال تتحول اىل 
حلبة مالكمة بني ممثيل القوى السياســية 

وتتعرض لالنتكاسات.
»األذن  األرجح ســيدير ميقــايت  عــىل 
»النادي«السابق  اىل وشوشــات  الطرشاء« 
ويريــد عبــور حكومته مــن األزمات رمبا 
ليســتثمر الحقا  االنتصار مــن أجل تثبيت 
عىل  متكال  واســتقالليته  الخاصة  حيثيته 
عالقات جيدة مــع بعبدا وعني التينة وحزب 
التي  النيابية  اإلنتخابات  نحو  لالنطالق  الله 
مل يحسم ترشــحه اليها بعد وهو يؤكد امام 
سائليه انه مل يقرر وال يريدها اال اذا شعر ان 

هناك حاجة لذلك.
بيت  نقزة يف  االنتخابات يســبب  خوض 
الوســط اذ يعترب ذلك عمليا طموحات سياسية طويلة  املدى 
واألهداف وأبعد من رئاسة الحكومة اذ ميكن تفسري الخطوة 
انها مســعى لوراثة »أحد«ما واىل توسيع كتلته السنية األمر 
الذي لن يسمح به رئيس التيار األزرق الذي كام تؤكد مصادر 
مطلعة بدأ وضع اللمسات األساسية لخطة  العمل  واملعارضة 

الستنهاض الشارع.
تداعيات نجاح ميقــايت ميكن ان تظهــر برسعة ويؤكد 
العارفون مبا يجري يف املســتقبل ان ال خــوف حقيقيا من 
املنافســة فالعهد ترنح وســقط وحكومة ميقــايت قنبلة 
موقوتة محاطة باأللغام املتفجرة وكل لغم أكرب من األخر من 
أزمة الطوابري اىل تضخم ســعر الرصف وامللفات االجتامعية 
واالقتصادية، أمــا العالقة بني اململكة العربية الســعودية  
وميقايت فهي يف ثالجــة اإلنتظار الطويل ويقول  العارفون 
يف تفاصيلها »  ليس هناك غضب سعودي محدد يف املوضوع 
الشــخ تجاه ميقايت امنــا املوضوع مرتبــط باملوقف 

السعودي واملقاربة للملف اللبناين.

انستان جير مسجد قندوز في أف دان ت
ــاز ــاذ مـــوقـــف حـ ــخـ : التـ ــ ــلـ ب الـ ــ ــ ح

لهــــا يريّــــة وع مــــن الجماعــــات التك
أعرب حزب الله يف بيان، عن »حزنه البال لســقوط عدد 
كبري من الشــهداء والجرحى يف التفجــري اإلرهايب الذي 
استهدف املصلني يف مسجد يف محافظة قندوز االفغانية«، 
ودان بـ »أشد العبارات هذا الفعل اإلجرامي الذي يتنا مع كل 
األديان الساموية والقوانني اإلنسانية، والذي ارتكبه تنظيم 
داعش الوهايب اإلرهــايب«، ودعا »جميع املرجعيات الدينية 
عىل امتداد العامل اإلسالمي اىل اتخاذ موقف حازم من هذه 
الجامعات التكفريية املجرمة وعزلها«، كام دعا »السلطات 
املســؤولة يف هذا البلد اإلسالمي إىل معاقبة القتلة واتخاذ 

أق التدابري ملنع تكرار مثل هذه املجازر املفجعة«.
وختم حزب الله بيانه »إننا نســأل الله الرحمة للشهداء 
األبــرار وأن يلهم ذويهم الصرب والســلوان، ونســأله أن 
يعايف الجرحى ومين عىل الشــعب األفغاين املسلم باألمن 

والسالم«. 

ّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أال يتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون: أتمّنـ ــ ــ ــ ــ ــ آالن عـ
ولف  ال ــي  ف كــهــربــاء  معمل  ــشــاء  إن

متنى عضو تكتل لبنان القوي النائب آالن عون، يف حديث 
تلفزيوين، » أال يتم إنشاء معمل للكهرباء يف ملعب الغولف 

حتي يبقى يش مساحة خرضا يف البلد.
ولفت إىل أنه »من حق إيــران، أن تعرض ما تريد، ولكن 
مع ايران هناك إشكالية وهي موضوع العقوبات املوجودة، 
وهذا األمر الدولة اللبنانية تبحثه، والفكرة إنه كيف ميكن 
إيجاد التمويل املناسب لتشــغيل معامل الكهرباء املوجودة 

وإلنشاء معامل جديدة«.
ورأى عون، أنه »من ناحية الّشــكل، فإن إدخال املازوت 
اإليــراين إىل لبنان مل يكــن مناســباً، إذ كان عىل الدولة 
اللبنانية السعي ألخذ استثناءات السترياد املازوت اإليراين«، 
مضيفا اّن »إدخال املازوت اإليــراين ال يحتاج إىل كل هذه 
اإلحتفاليات، واستفزتني املظاهر التي صاحبت هذا الدخول، 

ومل أحّبها«.

ــــجــــار املـــــرفـــــ واحـــــد ــ فـــــي إنــــ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ عـــــ الــــــديــــــن: الـ
مرها ليست ــتــوحــة  مــ األمــيــركــي  يبقيها  ــي  ــت ال األدوات  مـــن 

ــل ــدالئ ــون ال ــون يــعــّطــلــون مــســار الــتــحــقــيــ ويــخــ ول ــســ : م عــــود

أكد عضــو كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب حســن عز 
الدين، أن »هناك روايــة كاملة وموجودة حول باخرة نيرتات 
األمونيوم التي دخلت إىل مرفأ بريوت، وممكن يف أي لحظة 
أن تنرش يف اإلعالم، يك يطلــع الناس جميعا عىل مجريات 
مــا حصل«، الفتا إىل أن »هناك تقاريــر ألجهزة أمنية دولية 
ومحلية حــول حادثة انفجار مرفأ بــريوت تبدأ من لحظة 
دخول الباخرة املحملة بالنيرتات إىل املياه اإلقليمية وصوال إىل 
تفري حمولتها«، متسائال عن »دور ووظيفة قوات الطوار 
متعددة الجنسيات، فليقولوا لنا كيف دخلت هذه الباخرة إىل 
لبنان، وكيف قاموا بتفتيشــها، وهــم متواجدون عىل مدار 
الســاعة يف البحر، وأين توقفت لحظة دخولها، وأين أنزلت 
حمولتها، وملصلحة من، ومــن أين أتت وإىل أين أتت، وهناك 

أسئلة كثرية وكثرية«.
وخالل لقاء تلفزيوين، شدد عز الدين عىل »أننا حريصون 
عىل الحقيقــة والعدالة واإلنصاف، ولكننا نرفض أي محاولة 
للفربكة أو تســييس للعدالة، أو نقل االتهــام من جهة إىل 
أخرى«، مشريا إىل أن »األمرييك ما زال يعترب أن التحقيق يف 
إنفجار املرفأ واحد من األدوات التي ميكن أن يبقيها مفتوحة 
ليســتثمرها ويوظفها يف االنتخابات ضد خصومه، محاوال 
ــة واملوجودة يف املجلس  بذلك تغيري املعادلة النيابية القا
النيايب ملصلحة حلفائه ومن يدعمهم ممن يســمى باملجتمع 
املدين أو الجمعيات وغريها، وكل ما فعله األمرييك منذ سنوات 

من حصار وغريه، هو من أجل الوصول إىل هذا الهدف«.
ويف ما يتعلق بزيارة وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية إىل لبنان حســني أمري عبد اللهيان، أكد عز الدين أن 
»عبد اللهيان حدد عنوان الزيارة من املطار قبل أن يبدأ لقاءاته، 
وبالتايل كانت الرسالة مفادها أن إيران تقف بقوة إىل جانب 
الشــعب والحكومــة والدولة والجيش يف لبنــان، كام أنها 
جاهزة ملساعدة الشعب والحكومة يف لبنان بكل ما تستطيع 
يف مجاالت عدة، باعتبار أن لبنــان مير مبرحلة صعبة عىل 
املســتوى االقتصادي واملــايل والنقدي واالنهيار يف ســعر 

الرصف وغريه من األمور«.

ورأى أن »هنــاك مجموعة أولويات يجــب أن تعمل عليها 
الحكومة الجديدة، وهي واضحة وليســت بحاجة إىل اجتهاد، 
وهي أولويات الحيــاة الكرمية، والتي تكمن يف تأمني التعليم 
والطبابة والدواء واملحروقات من املازوت والبنزين والغاز، وهذه 
أمور متاحة وممكنــة، ألن هناك دعام دوليا لهذه املوضوعات 
التي تتعلق بالخدمات االجتامعية للنــاس، والعمل عىل الحد 
من االنهيار الحاصل للعملــة الوطنية، وأما األمر اآلخر، فعىل 
الحكومة أن تعمل عىل تأمني األمن واالستقرار والسلم األهيل 
وتأمني املســتلزمات اللوجســتية إلجراء االنتخابات النيابية 
املقبلة بنزاهة وحياد وشفافية. وأوضح أنه طاملا هناك حاجة 
ملادة املازوت، فإننا ســنكمل باإلتيان بالبواخــر لتأمني هذه 
الحاجات، ونحن لن نقبل أن تتوقف مستشــفى أو فرن أو ب 
ماء عن العمل، وهذا موقف واضح، ويف موضوع التدفئة، فإن 

املازوت سيكون لكل الناس الذين يحتاجونه ».
وشدد عز الدين عىل أن »املقاومة إىل جانب الجيش الوطني 
والشعب اســتطاعت أن تحمي هذا الوطن، وتصدت إىل جانب 
الجيش يف معركة جرود عرســال والسلسلة الرشقية للخطر 
الحقيقي والفعيل والكبري جدا عىل لبنان الذي شــكله اإلرهاب 
الداعيش«، الفتا إىل أن »قدرات املقاومة هي التي تحميها وتحمي 

البلد يف آن معا من هذا العدو الصهيوين ومن يدعمه«. 

ترأس مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم األرثوذكس املطران 
الياس عوده، قداس األحد يف كاتدرائية القديس جاورجيوس، 
وقال يف عظتــه: إنجيل اليوم يعطينا فرصــة لتعلم كيفية 
مقاربة البرش املحزونني، األمر املهم جدا يف عمل الكنيســة 
. علينا أن نقرتب من املحزونني مبحبة، مشــاركينهم  الرعا
أحزانهــم. ال نذهب لنتمم أحد واجباتنا اإلجتامعية، بل نذهب 
لنشــاركهم حزنهم، وليك نبيك مع الباكني. تجاه هذا الحدث 
الذي ال مفر منه لدى الناس جميعا، يتزعزع كيان اإلنســان 
الجســدي والنفيس ويضطرب. هذا أمر طبيعي وهو خاصية 
الطبيعة التــي تقاوم اإلنحالل. يتألف الحزن من إحســاس 
مضاعــف: اإلنفصال عن الشــخ املحبوب، واإلحســاس 
بالجحيم مبتلعا الجميع، أي اليقني بأن هناك موتا، وأن الحياة 
البيولوجية تنتهي. عندئــذ، يبدو كل يشء تافها ال معنى له، 
وينقلب مشهد الحياة كله. يف هذه الحالة ال تلقى الخطابات 
ا، ويف بعض األحيان تولد هذه الخطابات  الرنانة ترحيبا دا
اعرتاضا. أليس هذا ما حدث مع أهلنا يف بريوت، الذين فجعوا 
بتفجري أودى بأحبائهم من أطفال وشباب وشيب، ومع هول 
الحدث، وعوض تعزيتهم والوقوف إىل جانبهم، استغل البعض 
الحدث الجلل ليطلقوا مواقــف وخطابات بعضها ال ميت إىل 
الواقع وال املحبة أو الرحمة أو التعزية، وبعضها اآلخر مملوء 
حقدا ورسائل سياسية كان أهل الضحايا، وال يزالون، يف غنى 
عنها. كان األوىل باملســؤولني لو نزلوا من عليائهم ووقفوا 
بصمت وخشــوع إىل جانب املواطنني املتأملني، وكانوا الكتف 
التي يســتند إليها. يا ليتهم تحننوا مثلام فعل الرب مع أرملة 
نايني، لكن بعضهــم ميعنون يف ملس الجرح العميق، جاعلني 
إياه ينزف أكرث، إما بعــدم مثولهم أمام القضاء، أو من خالل 
تعطيل مسار التحقيق، متعللني بعلل الخطايا، وإما من خالل 

إخفاء الدالئل والحقائق لغايات يف نفوسهم«.
وقال: »أمام املوت يقف اإلنسان مذهوال، متأمال مغزى الحياة 
ورسها. تفقد األشياء معناها عند املوت، ويدرك اإلنسان أن كل 
يشء زائل وأن الوقت الذي يهدره ســعيا وراءها يذهب هباء. 
لذلك عليه أن يستغل الوقت للقيام باألعامل الصالحة واملفيدة، 
وعوض الرش والحقد واألنانية واإلســتغالل عليه مامرســة 
الفضائل وامتهان املحبة والتحنن والتضحية. املسيحي املؤمن 

يعــرف أن الحياة هي فســحة ممنوحة لنا للتوبــة والعودة 
ينة يجب أال نضيعها باإلهتامم  إىل الله، وأن الوقت عطيــة 
باألمور الزائلة والفانية، بل علينــا االنرصاف إىل ما يؤدي بنا 
إىل الخالص والحياة األبدية. عندما يعي اإلنســان هذه األمور 
ويتأمل يف أبعادها رمبا قد يخفت صوت الرش، وتخف النزاعات 

والحروب، وترتاجع الجرائم، ويعود اإلنسان إىل إنسانيته«.
وتابع: » الكنيسة تعلم الحاجات الحقيقية للنفس البرشية 
عندما تكون يف الجسد، كام عندما تنفصل عنه. قال املسيح 
لألرملة: ال تبيك، ثــم أقام ابنها امليت. مل يكتف بكلمة تعزية 
بل أراحها عن طريق األعامل. هكذا علينا نحن أيضا، عىل قدر 
طاقتنا، أن ال نظهر تعاطفنا مع املتأملني بالكالم فقط بل أيضا 
باألفعال، ألننا إن كنا نقوم بأعامل حسنة سوف يحسن إلينا 
الرب مكافئا إيانا. وليك يجلــب حضورنا تعزية للمحزونني، 
علينا أن نقبل تعزية الله إىل حد ما. علينا أن نخترب، ولو قليال، 

الحزن الروحي الذي يقبل تعزية الله«.
وختم: »يدعونا إنجيل اليوم أن نتعلم من الرب املتحنن كيف 
نحمل املحبة الحقيقية للجميع. قد نصادف أناســا أحزنتهم 
أمور كثرية غري املوت، فال نطلق العنان لفلســفاتنا البرشية 
منظرين عليهم ملــاذا يجب أال يحزنوا، ألن ذلك لن ينفع. يجب 
علينا أن نستمع إىل تأوهاتهم بإصغاء شديد، وأن نقدم لهم يد 

املعونة، ألن الكالم من دون أفعال باطل«.

اء الحل بــخــافــات  ــّو  ــط م ــاســر  والــنــتــيــجــة رهـــان  ــر...  ــكــا ــت ي الــعــهــد  الــســيــاســيــة ضــد  الــجــبــهــات  تشكيل 
نــوابــهــ بــعــدد  ــي  ــال ــح ال إهــتــمــامــهــ  وارد...  ــر  ــي ــاط  ــب ــن ج  – جــعــجــع   – »الـــحـــريـــري  ــي  ــا ــ ال جــمــع 

صونيا رزق

مع إقــرتاب نهاية والية الرئيس ميشــال عــون، وتكاثر 
الخالفات السياسية بني  اكرثية االطراف ومن ضمنهم الحلفاء 
الذين باتوا اليوم يف خانة السابقني، اي رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، وذلك عــىل خلفية املنازعات التي كانت تحصل يف 
مجلس الوزراء بني وزراء الطرفني، مروراً بعدم  وجود كيمياء 
بني عــون وبري من جهة، وبني بري ورئيــس التيار الوطني 
الحر جربان باســيل من جهة اخرى، وصوالً اىل كالم متنقل 
يف الكواليس وغري الكواليس طال بري من قبل باســيل، كاد 
ان يشعل الوضع اكرث، لكن الوساطات » فعلت فعلها« حينها، 
واخمدت النريان لكنها بقيت تحــت الرماد بني الرجلني. واىل 
جانب بري، يصطف ايضاً ضمن الئحة الحلفاء السابقني رئيس 
تيار املردة النائب السابق سليامن فرنجية، ويربز الخالف بينه 
والعهد والتيار الوطني الحر، عىل خلفية ترشيحه اىل رئاسة 
الجمهورية، بالتزامن مع ترشــيح الرئيــس عون، ومنذ ذلك 
الحني فتحت النريان السياســية عىل مرصاعيها بني الفريقني 
ومل تهدأ، ومل تؤد  الوساطات اىل نتيجة ايجابية يف اي مرة، 
لكن ومنذ ايام ووفق املعلومات فإّن وساطة حالية يقوم بها 
حزب الله، لعودة امليــاه اىل مجاريها بني التيار الوطني الحر 

واملردة ،مع إقرتاب موعد االنتخابات النيابية.
اىل ذلــك وعىل خط الجبهات السياســية التي تتكاثر منذ 
فرتة وجيزة، وبعد تبيان خصوم العهد وإنتقالهم اىل خطوط 
املواجهة، برزت دعوات اىل تشكيل جبهات منذ اشهر، إستهلت 
حينها بفكرة إنشــاء جبهة ســّنية  درزيــة ، ابرز بنودها 
املحافظة عــىل اتفاق الطائف، والتصّدي لــكل ما يُحاك ضد 
املوقع الثالث، فبدأت التأويالت والتفســريات املتعددة االبعاد. 

لكن مصادر الطرفــني نفت كل ما نقل يف هــذا االطار، الن 
تشــكيل جبهة معارضة ســنية  درزية غري وارد،  يف هذه 
الظروف الصعبة التــي ميّر بها لبنان، وبالتــايل فهذا االمر 
سيزيد الطني بلّة، ويســاهم يف تفاقم الخالفات السياسية 
كام ذكرت مصادرهام، يف حني اّن املراقبني اشــاروا اىل انها 
فشلت، ومل تصل اىل اي مكان ولذا كان جواب طرفيها بالنفي 
. ومن ثم توالت هذه االفكار، اىل ان دعا حزب الوطنيني االحرار 
قبل اســبوعني، اىل تشكيل جبهة ضد سياســة العهد ومن 
يأخذ لبنان رهينة ويســيطر عىل الدولة، وذلك خالل » لقاء 
الســوديكو« الذي جمع عدداً من االحزاب املسيحية الفاعلة، 
لكن مــن دون ان تربز معامل هذه الجبهــة حتى اليوم، وفق 
معلومات بأّن جبهة اخرى ستظهر الحقاً لجمع من مل يشارك 
يف ذلك اللقاء، وهــذا يعني ان تكاثر الجبهات ال يبرّش بالخري 
واملطلوب رؤية موّحدة توصل اىل نتيجة، بحســب ما يقول 
وزير ســابق لـ« الديار«، » الّن تشكيل جبهة معارضة للعهد 
تحوي طائفي فقط، ال ميكن ان يُرسم لها النجاح،  الن ذلك 
يتطلب مجموعة طوائف الننا يف لبنان،  البلد القائم عىل هذا 
التعريف لالسف،  من هنا نستذكر ثورة االرز التي انطلقت يف 
14 آذار من العــام 2005 وجمعت عدداً من الطوائف، فتصّدت 
للسلطة الحاكمة انذاك، وإن مل تتوصل اىل كل ما طالبت به، 
لكن ال ميكن آلحد نكران نجاحهــا يف فرتة معينة، اما اليوم 
ويف حال ُشكلت جبهة سنية  درزية وانا أستبعد ذلك كثرياً، 
فهي بالتأكيد لن تصل اىل مبتغاها، الن الوتر الطائفي واملذهبي 
اً  سيكون لها باملرصاد، واللعب عىل الوتر الحساس ينجح دا
يف لبنان، واملطلوب ان ينضم اليها املكّون املسيحي اي القوات 
اللبنانية الفاعلة عىل الساحة املســيحية، وهذا املشهد غري 
موجــود اليوم فعلياً ورســمياً، الن املعارضة الفاعلة تحتاج 

اىل الثاليث، القوات اللبنانية وتيار املستقبل والحزب التقدمي 
االشــرتايك، فيام عىل ارض  الواقع  السيايس ال كيمياء بني 
الثالثة، خصوصاً بني القوات واملستقبل، فاالهداف مغايرة بني 

الجميع، والرؤية السياسية مختلفة، كذلك االولويات«. 
النفوس،  املصــدر:« هنالــك صعوبة يف تقــارب  وتابع 
خصوصاً بني الحريري وجعجع الن تشــكيل جبهة سياسية 
فاعلة ملواجهة الســلطة، تستدعي  توحيد جهودهم وتنسيق 
خطواتهم، بعد التفاهم عىل ما ينبغي القيام به بشأن املرحلة 

املقبلة، فيام عىل خط الحريــري وجنبالط ، فهام اقرب اىل 
بعضهام من ناحية الرؤية السياسية، الفتاً اىل ان كل ما يقال 
عن إمكانية جمــع الثاليث يف جبهة، مل يعد له معنى اليوم ، 
ال بل هو صعب املنال. كام ان العالقة الســيئة بني الحريري 
وجعجع ال تزال عــىل حالها، فال ثقة بــني الرجلني الن كالً 
منهام مل يعد يثق باالخر، فضالً عــن أّن الجميع مهتم اليوم 
باالنتخابات النيابية، ومبدى فوزه بتكتل نيايب كبري، او عىل 

االقل املحافظة عىل عدد نوابه الحالّيني«.

ه ع يلقي ع
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــان ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ـــــيـــــر االمـــــــيـــــــركـــــــي عـــــلـــــى لـ تــــــــراجــــــــع الـــــتـــــ
ــحــكــومــة وإجــــــراء االنــتــخــابــات والــتــهــدئــة ــ ال كــد دعــ ــ يــ ــل ــصــرال ن

ــوذ أمــيــركــي ــــ إيـــرانـــي وتـــبـــاد رســائــل مــن بــيــروت ــ ــا ن ســب

عيل ضاحي

النتائــج االيجابية لزيارة 
وزيــر الخارجيــة االيراين 
حســني امري عبــد اللهيان 
ســتظهر قريباً هكذا تجزم 
اوســاط قيادية يف تحالف 

حزب الله و8 آذار.
ان  االوســاط  وتقــول 
اهميتهــا  يف  الزيــارة 
تزايد حضور  وتوقيتها تؤكد 
واملامنعة  املقاومــة  محور 
يف املنطقة وتحسن موقعه 
ودوره بعد تسجيل العديد من 
االنتصارات واهمها افشــال 
املقاومة  اســقاط  مرشوع 
يف لبنان واســقاط النظام 
والدولة يف ســوريا وصوالً 

اىل العراق واليمن والتصدي لكل الخطط االمريكية 
ولو كانــت الكلفة البرشية واملادية والسياســية 

عالية.
وتشري اىل ان عبد اللهيان وخالل لقائه قيادات 
حزبية من هذا التحالف، كان واضحاً لجهة تأكيده 
ان امــريكا ونفوذها يرتاجعــان يف املنطقة وهذا 
الرتاجع ســينعكس تقدماً عل محــور التفاوض 
النــووي االيراين بني ايران وامــريكا وبني طهران 
والرياض حيث كرس هذا املحور انتصاراته امليدانية 
بحفظ الوجود السيايس وتثبيت معادلة مشاركته 
يف السلطة يف لبنان كام سيكون للبنان استفادته 
اقله مادياً  املنطقة  التقاربات والتفاهامت يف  من 
واقتصادياً ولو اســتغرق االمر بضعة اشهر ، حت 

نهاية 2021 او بداية العام 2022.
وتشــري االوساط اىل ان اعالن عبد اللهيان عن 
املشاريع واهمها  العديد من  لتنفيذ  ايران  استعداد 
للكهرباء يف بريوت  وبناء معلمــني  املرفأ  اعامر 

والجنوب ومســارعة بلدية الغبــريي اىل تأمني 
مكان املعمل يف نادي الغولف االوزاعي هو رسالة 
سياســية كبرية، ومفادهــا ان النفوذ االمرييك 
يرتاجع يف لبنان. لكنه سيبقى من خالل االجهزة 
االستخباراتية االمريكية والغربية والعربية والتي 
حولت ســفارات بالدها اىل »اوكار« تجسس عىل 

لبنان واملقاومة وكل الناشطني يف هذا املحور.
وتشــري االوســاط اىل الخطاب االخري لرئيس 
املجلس التنفيذي يف حزب الله السيد هاشم صفي 
الدين القى اصداء كبرية وفتح التســاؤالت عىل كل 
االحتامالت. حيث اشار صفي الدين بوضوح اىل ان 
حزب الله ســيجتث الوجود االمرييك يف االجهزة 
واملقصود طبعا، ليس االجهزة االمنية بل قد يكون 
هنــاك اجهزة ادارية  ومدنية ومؤسســات عامة 
امنياً  وليس  اجتثاث ســيايس  والقصود  وخاصة 
وعســكرياً كام حاول البعض اخــذ الترصيح اىل 

مكان آخر.
وتؤكد ان تراجع املرشوع االمرييك يف املنطقة 

ولبنــان، ال يعني انتهاءه او 
انسحاب امريكا من املنطقة. 
عىل  واشــنطن  تراهن  وقد 
لتنفيذ  الجدد  الحلفاء  بعض 
ســيكون  ولكن  املخططات 
للسفارة  جدد«  »ايتام  هناك 
مادياً  عنهــم  وســتتخىل 
كام  وسياســياً  ومعنويــاً 
تخلت عــن الرئيس االفغاين 
والجيش االفغاين امام متدد 

طالبان.    
خطاب  يواكب  املقابل  يف 
االمني لحزب لله السيد حسن 
املعطيات،  نرصاللــه هــذه 
حيث يؤكد الســيد نرصالله 
يف إطاللته اليوم عىل جملة 
االساســية،  القضايا  مــن 
واهمهــا الحكومة ودعمها 
ومطالبتها باالنتاجية واكامل االنفتاح عىل سوريا 

وايران والتعاون معهام.
كام سيشري اىل نجاح املرشوع االيراين واسترياد 
املازوت والبنزين االيراين ومستقبل هذا االسترياد، 
باالضافة اىل النجــاح امليداين يف ايصاله ملختلف 

املناطق اللبنانية.
ويف امللف االنتخايب ســيؤكد نرصالله، ان حزب 
الله مع اي موقف تفق عليــه الكتل لجهة تقريب 
موعــد االنتخابات وكذلك املوافقة عىل اســتمرار 
تصويت املغرتبني. كام ســيؤكد عىل موقع لبنان 
املقاوم وامللتزم برتســيم الحــدود البحرية ودعم 
املقاومــة للدولة يف اي قرار تتخــذه واي اعتداء 
ارسائييل بري وبحري وجوي سيواجه برد املقاومة 

الرسيع.
كام سيشــدد نرص اللــه عىل اهميــة التهدئة 
الداخلية وايجاد نوع من االستقرار، عرب تأمني مواد 

مالية للفقراء واملعدمني من بطاقة التمويلية. 

هيام عيد

طوى األسبوع املايض 
بالحراك  حافلة  صفحًة 
من  وإمنا  الديبلومايس، 
تظهر  أو  تتبلور  أن  دون 
عملية  تغيــريات  أيــة 
يف املشــهد الداخــيل، 
صعيد  عــىل  خصوصاً 
والتي  املرتاكمة  األزمات 
املوعودة  الحلول  تنتظر 
الجديدة  الحكومــة  من 
الخارجية  األطراف  ومن 
ويف  للبنان.  الداعمــة 
ترتّقب  الــذي  الوقــت 
الداخلية  الســاحة  فيه 
زيــارة مســاعدة وزير 
الخارجيــة األمــرييك 

فيكتوريــا نوالنــد يف األيام املقبلــة، تتحدث 
مصادر ديبلوماسية مطلعة، عن أن هذه الحركة 
األمريكيــة، وإن كانت محّددة وفق جدول زمني 
مســبق، تنــدرج يف إطار الرّد عــىل العروض  
اإليرانية التي أطلقها وزير الخارجية حسني أمري 
عبد اللهيان، بالنســبة لبناء معامل كهرباء يف 
لبنان، وذلك، بعدما  بدا واضحاً أن اإلســتثناءات 
للبنان من قانون »قيرص«، قد فتحت  األمريكية 
الباب أمام سباق ما بني واشنطن وطهران عىل 
رســم حدود »النفوذ« عىل الســاحة اللبنانية، 
وإن كانت مفاعيل هذا »الدعم«، ستبقى عاجزة 
عن تلبية حاجة لبنان إىل الطاقة، بعدما المس 

العتمة الشاملة مساء السبت املايض.
وتتوقع املصادر الديبلوماســية نفســها، أن 

تكون الساحة اللبنانية عىل موعد يف األسابيع 
املقبلــة مع جولــة من التجــاذب األمرييك - 
اإليراين، انطالقاً من ملــف الطاقة وصوالً إىل 
عناوين أخــرى، ترتاوح ما بني األمني واإلمنا 
والسيايس، حيث أن اســتخدام لبنان كصندوق 
بريد لتبادل الرســائل بني الطرفــني، ال بّد وأن 
ينعكس مزيداً مــن التوتر واإلحتقان، وبالتايل، 
عرقلة النطالقة الورشــة الحكومية. ويف هذا 
اإلطار، تشري املصادر الديبلوماسية نفسها، إىل 
موقف الخارجية األمريكيــة األخري من بواخر 
النفط اإليراين إىل بــريوت، والذي اعتربت فيه 
أن »استقدام وقود من دولة خاضعة للعقوبات 
األمريكيــة، ليس حالً مســتداماً ألزمة لبنان«. 
الــدويل عموماً، واألمرييك  الدعم  وعليه، فإن 
بشكل خاص، سيبقى مرهوناً بسلسلة إجراءات 
حكومية، ولذا، فإن عدم التنســيق ما بني الدول 

الغربية الداعمة وأبرزها 
يُنذر  وباريس،  واشنطن 
بزيادة حجم الضغوطات 
منفرداً  طــرف  كل  من 
عىل الحكومة، وذلك يف 
فيه  يستمّر  الذي  الوقت 
اإلنقســام حول الخطة 
التي سوف يرتكز  املالية 
اللبناين  الوفــد  إليهــا 
صندوق  مــع  املفاوض 
الــدويل، مــع  النقــد 
العلــم أن وترية اإلنهيار 
استكامل  مع  تتســارع 
عن  الدعم  رفع  خطوات 

املحروقات.
متصل،  ســياق  ويف 
تسأل املصادر ذاتها، عن 
ســتتقّدم  التي  امللفات 
املتابعــة األمريكية والتي لــن تّتضح صورتها 
قبل نهاية جولة الزائــرة األمريكية عىل القوى 
السياسية، ومستوى التنسيق الحكومي إزاء أية 
»رشوط« قد تطرحهــا نوالند، يف ضوء املوقف 
التصعيــدي عــن وزارة الخارجية مــن النفط 
اإليرانية يف  الطروحات  استبق  والذي  اإليراين، 
بريوت األسبوع املايض. وبالتايل، فإن املصادر 
الديبلوماســية تتوقع تحّوالت يف هذه املواقف 
املواجهة  اتجاه تسعري  الدولية، والتي تدفع يف 
السياســية الداخلية، مع العلم أن ارتفاع وترية 
الــرصاع يف املنطقة، ال بــّد وأن يجد مجاالً إىل 
الرتجمة عىل الســاحة اللبنانيــة، والتي تبقى 
أسريةً  لهذا الرصاع، عىل األقّل حتى ظهور الردود 
عىل الرســائل اإليرانية واألمريكيــة املتبادلة، 

والتي لن تتأخر عىل حّد قول هذه املصادر.

 : ــــــلــــــيــــــل عـــــــــــن مــــــــلــــــــف املـــــــــرفـــــــــ حــــــــســــــــن 
ــــــبــــــ عــــالــــيــــاً مـــــســـــتـــــو الــــتــــســــيــــيــــ فـــــيـــــ أ

أطلق املعاون الســيايس لرئيس مجلس النواب 
نبيه بري النائب عيل حسن خليل سلسلة مواقف 
سياسية تحدث فيها عن موعد االنتخابات النيابية 
وعــن الحكومة وقضيــة انفجــار املرفأ خالل 
استقباله وفودا شعبية يف منزله يف بلدة الخيام. 
وقــال: »اليــوم انطلقت ورشــة العمل يف 
االنتخابات النيابيــة وهي فرصة ليك نؤكد فيها 
التزام حركة امل وكتلــة التنمية والتحرير اجراء 
توافقت  كام  موعدهــا،  يف  النيابية  االنتخابات 
عليها اللجان النيابيــة يف 27 اذار 2022. ونحن 
أكدنا بشكل قاطع اننا كنا نتمنى ان يكون النقاش 
بقانون عرصي متطور يفتــح املجال امام حياة 
سياســية مختلفة، لكن لألســف أولوية اجراء 
االنتخابات فرضت نفســها وعىل هذا االســاس 
نحن ذاهبون الجرائها وفــق القانون الحايل مع 
التعديالت التقنيــة«، مضيفا »االهم بهذا  بعض 
القانون هو تثبيت موقفنا التاريخي وهو موقف 
الرئيس نبيه بري بــارشاك املغرتبني باالنتخابات 
النيابيــة، ونحن عربنا بوضوح انــه ليس لدينا 
مشكلة عىل االطالق بخيار ابقاء القانون كام هو 
عىل اساس انتخاب  نواب يف الخارج او ارشاك 
املغرتبــني باالنتخابات النيابية لــكل الدوائر يف 
الداخل واملهم ان يتم ارشاك االغرتاب اللبناين بهذه 

العملية االنتخابية«.
وعن الوضع الحكومي، ناشــد خليل الحكومة 
بامللفات  يتعلــق  »ترسيع وتــرية عملها يف ما 
االساســية الن رصخــة النــاس قبل تشــكيل 
الحكومة متحورت حول مسائل أساسية، وهي ال 
تزال تراهن عىل استدراك الحكومة لها وتبدأ فورا 
مبعالجتها، املسألة االوىل هي ملف الكهرباء وهو 
بحاجة اىل اجراءات رسيعة. واملسألة الثانية هي 

الفلتان الكبري بســعر رصف الــدوالر، هذا االمر 
يتطلب وقفة جديــة وال يكفي ان تبدأ الحكومة 
اجتامعاتها لالســتامع اىل الخطط. املطلوب من 
الحكومة ان تكون جدية باتخاذ اجراءات مبارشة 
امللفات االساســية ولدينا موضوع  وعملية يف 
الدولية واعداد برنامج  املؤسســات  التفاهم مع 
وخطة للنهوض. املســألة الثالثة ضبط موضوع 

سعر العملة الوطنية«.
وعن قضية انفجار مرفأ بريوت، قال: »لألسف 
ما زال هناك امعان يف تجاوز القواعد الدستورية 
والقانونية واالخطر تجــاوز كل االصول يف ما 
يتعلق باإلجــراءات القانونية، وكأننا اصبحنا يف 
املواقف  وتسجيل  إالعالمي  السبق  يتملكها  غابة 
بعيدا من كل ما يتسم بالعمل القضا والقانوين 
الصحيح. ونحــن ما زلنا كام قلنا يف اليوم االول 
ملتزمني وفقا للقواعد القانونية والدستورية يف 
الدعوات يف الحضور واالجابة. لكن لالسف هناك 
آليات تتبع ال عالقة لها بــكل القواعد القانونية 
والدســتورية. نحن اليوم قدمنا طلب رد للقايض 
وهناك طلبان قدمهــام زمالء باالرتياب املرشوع 
لنقل الدعوى، وهــذا كله يؤكد اننــا امام ملف 
مستوى التســييس فيه أصبح عاليا جدا إضافة 
االنتباه إىل  اليوم  املفيد  إىل االستنســابية ومن 
الفتوى الدســتورية التي صدرت امس االول عن 
الربوفسور روســو املعروف يف فرنسا باطالعه 
عىل القضايا الدســتورية بعمــق والتي تؤكد ان 
هناك تجاوزا فاضحا وانتهاكا للدســتور من قبل 
املحقق العديل. لدينــا كالم آخر بخاصة انه من 
املفرتض أن تكف يد القايض عن امللف حتى صدور 
قرار عــن محكمة التمييز التي تقدم أمامها طلب 

الرد«.

طوط الكهرباء از و سعد: هل يتسلل العدو عبر  أنابيب ال
غرد رئيس التنظيم الشعبي النارصي النائب 
أسامة سعد عرب حسابه عىل »تويرت« كاتبا: 
»يف ظل الظــالم املطبق والعقــود املبهمة 

وإمدادات املحروقات، هل يتســلل العدو عرب 
أنابيب الغــاز وخطوط الكهرباء وينزلق البلد 

نحو فو سيادية وتطبيع مقنع؟.«

ــدو الــنــقــد  ــ ــن ــ ــيـــن: الـــنـــقـــاشـــات بـــيـــن لـــبـــنـــان و ــاسـ يـ
ــــــر مـــــــن جـــلـــســـة ــث عــــــقــــــدت أكــــــ ــ ــيـ ــ بـــــــــــدأت حـ

ــى  ــق ــب ــي ــ ل ــ ــه ــ ــات ــ ــي ــ ـــوا ح ــ ــدمـ ــ ــ : الـــــشـــــهـــــداء ق ـــــــــــــا در
ــحــيــاتــهــ ــن مـــــــوجـــــــودون بـــســـبـــب تــ ــ ــحـ ــ ــان ونـ ــ ــن ــ ــب ــ ل

ي ار ال يا يزور م

ار ري  ع ه  ال ل ا   ر

كشــف وزير البيئــة  نارص ياســني ، أّن 
النقاشــات بني  لبنان  و صندوق النقد الّدويل 
بدأت، عىل مســتوى نائب رئيس الحكومة، 
مرصف  وحاكم  ــة  ي واملال االقتصاد  ووزيري 

لبنان، وعقدت أكرث من جلسة.
 وأشار ياســني يف حديث إذاعي، »إىل أن 
صندوق النقد ســيطلب تحديث الداتا يف ما 
يتعلق باألمور املاليــة واالقتصادية«، مؤكدا 
أن »املفاوضات مع الصندوق ستتمحور حول 
خمس نقــاط، وهي: كيفيــة التعاطي مع 
أســعار رصف متعددة، والكابيتال كونرتول، 
وحاميــة أموال املودعــني، وموازنة 2021 ، 

والحلول ملشاكل قطاع الطاقة«.
من جهــة ثانية، زار وزيــر البيئة  أمس، 
محمية أرز الشــوف الطبيعية يرافقه رئيس  

املجلس االقتصادي االجتامعي  شــارل عربيد 
وكان يف استقبالهام رئيسة مبادرة الشوف 
األصيل نورا جنبــالط ورئيس لجنة املحمية 

شارل نجيم.
وقد إطلع ياســني عىل االسرتاتيجية التي 
تتبعها املحمية يف حامية النظم اإليكولوجية 
والحفا عىل املشاهد الطبيعية بالتعاون مع 
البلديــات واألهل يف قرى املحمية. وتضمنت 

الزيارة جولة يف غابة أرز معارص الشوف.
وكان ياسني قد شــارك يف حملة »بريوت 
نظيفة« يف شــارع الحمراء كــام تابع منذ 
الساعات املاضية موضوع الحريق يف غابات 
اللبناين وعنارص  الجيــش  عكار حيث نجح 
الدفاع املدين واملتطوعون يف السيطرة عليه 

ماء امس.

1 ترشين، بقداس  النهرية، ذكرى  أحيت بلدة 
عن راحة نفس شهداء الجيش اللبناين يف كنيسة 
مار الياس يف بلــدة النهرية ـ عكار، يف حضور 
النائب أســعد درغام ممثال رئيس »التيار الوطني 
اللواء الركن ميالد  الحر« النائب جربان باســيل، 
العامد جوزاف عون،  الجيش  اسحاق ممثال قائد 
املونســينيور الياس جرجس ممثال راعي أبرشية 
طرابلس املارونية املطران يوسف سويف، الشيخ 
لؤي الحاج ممثال دائرة األوقاف االســالمية يف 
الســيايس جيمي جبور،  املكتب  عكار، عضــو 
الوطني« يف عكار طوين عايص،  منسق »التيار 
وحشد من الفاعليات واملخاتري وعدد من الضباط 

الحاليني واملتقاعدين وعوائل الشهداء. 
وقدم درغام باســم باســيل التعــازي لذوي 
الشــهداء، مؤكدا أن »الشــهداء قدموا حياتهم 
اليوم موجودون هنا بسبب  لبنان، ونحن  ليبقى 

تضحياتهم«.
ولفت درغام، اىل أن »بلدة النهرية تعد منوذجا 
حيــا لتضحيات وصمــود العكاريني يف قراهم 
الجميع  علمــوا  أهاليها  أن  مؤكــدا  وبلداتهم«، 

كيفية التمسك باألرض واملحافظة عليها«.
وألقى رئيس بلدية النهرية معني مو كلمة 
من وحي املناســبة، كام كانــت كلمة لعريفة 
االحتفال ســاندي جورج إســحاق باسم عوائل 
الشــهداء، فأكدت أن »شيئا ال يعوض غياب األب 
واالبن والشقيق«، مشددة عىل أن »دماء الشهداء 

مل تذهب هدرا«.
وألقيت كلامت ملنسق الهيئة يف النهرية حاتم 

الدقس وللشيخ لؤي الحاج.
 ويف ختام االحتفال، تم إزاحة الســتارة عن 
النصب التذكاري لشــهداء الجيش يف ســاحة 

البلدة. 

ــلــون  ــواب يــمــ ــ ــ ــاب  ن ــخـ ــتـ ــو فــــاعــــور: إنـ ــ أبـ
ة ــة سخي ــي ــائ دع فــكــرة  ــار  ــخـ الـ لــبــنــانــيــي 

رأى »اللقــاء الدميقراطــي« النائب  وائل ابو فاعــور  يف ترصيح عىل 
مواقع التواصل االجتامعــي، ان »انتخاب  نواب ميثلون لبنانيي الخارج 
فكرة دعائية سخيفة فرضها  التيار الوطني الحر يف  قانون االنتخاب  يف 
زمن سطوته السياسية السابقة وماشاه فيها حلفاؤه يف زمن الغفلة«، 
مضيفا »الفكرة يجب أن تدفن والقانون يجــب أن يعدل ولبنانيو الخارج 
يجــب ان يقرتعوا يف بلدان االغــرتاب للـ 128 نائبا عــىل امل ان يدفن 

اللبنانيون يوما ما هذا القانون املسخ والعقل السقيم الذي انتجه«.

ر ــرا ــ ــق ــ ــت االســ ــاض  ــ ــخ ــ م أن  ــل  ــ هـ ـــعـــمـــة: 
ـــــر  الـــــ ــراً  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ُمـ ــــن  يــــ زا  مــــــا 

ســأل النائب الســابق نضال طعمة يف ترصيح، »أهو إيحاء أم واقع؟ 
أنحن فعال نقف عــىل أرض مهتزة، ومل يعد ألحد القدرة عىل ضبط إيقاع 
حركتها، أم أن مخاض االستقرار ما زال ي ويعاند منتظرا لحظة الفرج، 

التي طال انتظار اللبنانيني لها؟«.
وقــال: »نطلق هذه األســئلة وكل ما حولنا متحرك، دون أي مســوغ 
منطقي. فالدوالر عىل ســبيل املثال، يرتفع سعر رصفه وينخفض بسحر 
ساحر، دون أن يتمكن أحد من أن يتوقع أو يسترشف حركته. ومع ارتباط 
أسعار املحروقات بســعر رصف الدوالر يجد املواطن نفسه، مرة جديدة، 

تحت عبء سقوف تعلو، وهي عالية أصال، ألسعار السلع األساسية«.

ــربــيــن  ــت ــار املــ ــصـ ــتـ ـ ــون: ا ــعـ ــمـ ــســـي شـ ــرايـ تـ
اب  ــرة مـــن قــبــل األحـــــ ــ ام ــ ــ بــــ  نــــــّواب م

غرّدت السفرية تراييس شمعون، عرب »تويرت«: »نعم ملشاركة املغرتبني 
بانتخاب 128 نائباً. اختصار املغرتبني بـ  نّواب يعيشــون يف االغرتاب 
وال يشــاركون يف الجلسات وال ينظّمون حمالت انتخابّية داخل األرايض 
اللبنانّية هرطقة مرفوضة ومؤامرة من قبل أحزاب يف الســلطة تخ 

الصوت االغرتايب الحّر«.

ــحــكــومــة قــــرارات ــن ال : املــطــلــوب مـ ــ ــاشـ هـ
نائّية ـــــر مـــــن اســـــت نائّية لظـــــرو أك إســـــت

وار قب  ا م
اعترب عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشــم، بعد جولة 
له ولقاءات يف منطقــة مرجعيون والعرقوب، أنه »أمــام صعوبات االزمة 
االجتامعية وما يواجهه املواطن من تحديات مع غياب خطة حكومية للتخفيف 
من انعكاس االزمات املتنوعة عن كاهل اللبناين واملرتافقة مع غياب الرقابة عن 
جشع واحتكار بعض التجار، واملطلوب من الحكومة قرارات استثنائية لظروف 
أكرث من اســتثنائية، واجتامعات الحكومة يجب ان تبقى مفتوحة ملناقشة 
كل الحلول آنية ومستدامة للتخفيف من آثار االزمة االقتصادية عىل يوميات 
املواطن والعادة بناء الثقة بدولته التي غابت عن دورها يف الرعاية االجتامعية 
ألبنائها، وهذا أمر مهم يف هذه اللحظة املصريية التي مير بها وطننا وشعبنا«.

وختم هاشــم »وألننا حريصون ومتمســكون بإجراء االنتخابات يف 
موعدهــا كام أكد الرئيــس نبيه بري أكرث من مــرة، فكنا منفتحني عىل 
النقاش وما تم التوصل اليه يف الكتل النيابية والقبول مرغمني عىل السري 
بالقانون النافذ ومتطلباته القانونية التي تفرضها بعض الظروف عىل أن 
يصل اللبنانيون لقناعة أن الخروج من أزماتهم لن يحصل اال بالخروج من 
النظام الطائفــي واملذهبي اىل نظام دولة املواطنة وعرب قانون انتخابات 
يعتمد لبنان دائرة واحدة، وفق النظام النســبي وخارج القيد الطائفي«، 
سائال »هل سيسمح بعض تجار الدين والطائفية واملذهبية الوصول اىل 

وطن املواطنة والحق والعدالة يف يوم من االيام«. 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
اإلثنني 11 ترشين األول 2021

... النيابي  االنتخابي  للتحالف  بروفة  الشما  محامي  نقابة  انتخابات  في  واملردة  املستقبل  تحالف  يكون  هل 
جهاد نافع 

مشهد سيايس ال يحصل إال يف السياسة اللبنانية ...
تيار املستقبل ينظم لقاء دعم ملرشــحة تيار املردة ملنصب 
نقابة محامي الشــامل ماري ترييز القــوال ، وحول طاولة 
واحدة نواب املستقبل واملردة ،خبز وملح وود كأنهام حليفان 
يف محور واحد ،االمر الذي لن يحصل بني تياري املردة والوطني 

الحر املصنفان حليفان يف محور املامنعة واملقاومة ...
ما الذي يجمع بني املردة واملســتقبل؟ وكل تيار ينتمي اىل 
فريق ال جامع سياســيا بينهام ال باالتجاه،وال بالسياسة وال 

بالفكر...
فتيار املســتقبل ال يــزال عىل خصومته الشــديدة ملحور 
املقاومة،وليس خافيا عىل أحد موقف املستقبل ونوابه الذين 
ال يرتكون ســانحة للنيل من حزب الله واملقاومة ومن سوريا 
وال يزال نواب املســتقبل يطلقون اوصافا غري الئقة ســواء 
نحو الســيد حسن نرص الله او الرئيس السوري الدكتور بشار 

االسد...
اما تيار املردة فواضح الرؤية واملوقف ومتشدد يف مسألة 
املقاومــة وحليف رئييس لحــزب الله، ورئيس تيــار املردة 
الوزير والنائب الســابق سليامن فرنجيه ثابت يف موقفه من 
سوريا ومن الشقيق الحميم له الرئيس بشار االسد ...ولطاملا 
اكد فرنجية ان ازمة ســوريا هي حرب كونيــة ضد الرئيس 
االســد،ومن اللحظة االوىل برش فرنجية ان الرئيس بشــار 

االسد باق وسوريا ستبقى.
فام الذي جمع بني الرئيس سعد الحريري والوزير فرنجية؟ 

ة تســاؤالت يف اوساط سياســية مختلفة،هل موقف 
الرئيس الحريري من الرئيس االســد ومن حزب الله ، موقف 
يراعي الشعبوية، ولكسب الشارع السني املشحون منذ العام 

2005 بأحقاد افتعلتها جهات خارجية؟
اللقاء املستقبيل - املردي  كان وديا للغاية وأشاع اجواء من 

متانة العالقة بني التيارين ..فهل شكل اللقاء بروفة لتحالف 
انتخايب نيايب يف آذار املقبل العام 2022؟؟.

حرص نواب املســتقبل ونواب املردة عىل اللقاء واملشاركة 
يف حفل املحامني، لــه دالالت عدة واوحــت ان التحالف لن 
ينحرص بانتخابات نقابية ،بل ســيتطور اىل تحالف انتخايب 
نيايب يحتاجه تيار املستقبل،كام يحتاجه تيار املردة،فكالهام 

خر السباب عديدة ابرزها:  يحتاجان ل
اوال ، ان قواعــد املســتقبل الشــعبية انحرست ويعاين 
الحريري مأزقا شعبيا يف الشــامل ويف مناطق عديدة ،ال 
سيام وان املســتقبل يعترب الشامل منصته االوىل وقاعدته 
الشــعبية لكن هذه القاعــدة اهتزت جراء وعــود اطلقها 
الحريــري يف جوالته االنتخابية العــام 2018 وصوال اىل 
غيابه عن الساحة الشــاملية يف ظل املحنة املعيشية التي 
حلت بالبالد وخاصة بعائالت الشــامل حيث زاد منســوب 
الفقر والجوع ، ومل يبادر املستقبل اىل مد يده للذين وقفوا 

معه منذ اكرث من 15 سنة.
ثانيا ، ان خــالف الحريري مع التيــار الوطني الحر ومع 
رئيســه الوزير الســابق جربان باســيل وقبلــه مع رئيس 
الجمهوريــة العامد ميشــال عون بات مســتحكام،ويعتقد 
انا غالية جراء تحالفه مع التيار الوطني  الحريري انه سدد ا
الحر سواء يف االنتخابات الرئاسية ووصول العامد عون اىل 
منصب الرئاسة،او يف انتخابات العام 2018، وال يزال انصار 
الحريري الناقمني عليه حاليا يتذكرون خطابه الشــهري يف 
بلدات البرتون السنية حني قال ان انتخابكم جربان باسيل هو 

انتخاب لسعد الحريري ...
ثالثا ، ان الحريري حســم موقفه يف ما يتعلق باالنتخابات 
الرئاســية، ويف السباق نحو رئاســة الجمهورية بني ثالثة 
مرشــحني يف دائرة انتخابية واحدة هي دائرة الشامل الثالثة 

هم جربان باسيل وسمري جعجع وسليامن فرنجية ...
فخياره كان يف االنتخابات الرئاســية الســابقة سليامن 
فرنجيه وكان اول من رشــحه قبل ان تأيت التسوية وتختار 

العامد عون،وهو مصمم عىل خياره السابق برتشيح سليامن 
فرنجيه للرئاسة، يف ظل خالفه مع جربان باسيل،واستبعاده 
لخيار سمري جعجع العتبارات عدة ابرزها ان جعجع لعب دورا 
ســلبيا ضده مع االدارة الســعودية،وان جعجع مل يكن وفيا 
للحريري الذي شــكل الدور الرئييس يف اخراجه من السجن 

بعفو فرضه الحريري حينذاك ...
رابعــا ، ان الوزيــر فرنجية يحتاج اىل رافعة ســنية يف 
ترشحه لرئاسة الجمهورية لن يجدها اال عند املستقبل كونه 
التيار االقوى ســنيا،وان العالقات بينه وبني الحريري بقيت 
ودية جدا منذ الزيارة التي قام بها الحريري اىل بنشــعي منذ 

اكرث من عرش سنوات وشهدت العالقات بينهام ثباتا وديا ...

خامسا ،ان كالهام فرنجيه والحريري جمعهام الخالف مع 
باسيل ومع تياره،ولهذا التحالف يف حال حصوله انعكاسات 
عىل بقية الدوائر االنتخابية ،يف عــكار وطرابلس والضنية 

واملنية والبرتون والكورة وزغرتا ...
ة من يتســاءل عام اذا كان املستقبل يف هذا  سادســا ، 
التحالف ســيكون اقرب اىل محور املقاومة ،وقد يشهد داخل 
قياداته ويف صفوفه  مراجعة نقدية ملواقف سياسية عديدة 
يف ظل انتصار واضح ملحور املقاومة يف املنطقة برمتها من 

العراق اىل سوريا ولبنان ؟؟...
التســاؤالت بانتظار االيام واالســابيع  االجابة عىل هذه 

املقبلة ...

دموع االسمر

اليومية  للرسقــات  بات 
عاصمة  تشــهدها  التــي 
فنون  طرابلــس  الشــامل 
واحتيال  نصــب  وعمليات 
حتى يف اوج النهار، وغياب 
كامــريات املراقبــة نتيجة 
غياب الكهرباء، يعقد عملية 
باتت  التي  العصابات  كشف 
تتحكــم بــأرواح املواطنني 
الشــوارع  يف  وتصطادهم 

املظلمة.
ظاهرة  انتشــار  فبسبب 
الرسقات يف الفرتة االخرية، 
اتخاذ  املدينة  يف  رائجا  بات 
لتفادي  اجــراءات جديــدة 
املثال  سبيل  فعىل  الرسقات، 

خص بعض اصحاب الكراجات تحديد تســعرية 
قيمتها خمســة االف لرية لركن ســيارة او دراجة 
نارية ليال، لكن هذا الحل ليس مناسبا للجميع يف 

ظل الظروف االقتصادية الصعبة. 
البنزين  كذلك تشهد املدينة ليال عصابات رسقة 
من السيارات املركونة حيث يتفاجأ بعض املواطنني 
صباحا بخزان وقود ســياراتهم فارغا، االمر الذي 
يدفع اىل وضــع عالمات اســتفهام كبرية حول 
مسؤولية مكافحة هذه الظواهر الجديدة. واعتربت 
اوساط طرابلسية ان غياب دور القوى االمنية عن 
القيام مبسؤولياتها ساهم برفع منسوب الرسقات 

املختلفة. 
كذلك شــهدت عاصمة الشامل قبل ايام جرمية 
قتل هزت مشــاعر املواطنني حيث وجد فوزي نجا 
مقتوال يف منزله الكائن يف شارع الثقافة،  ليتبني 

من خالل التحقيقــات ان خادمة املنزل تركت باب 
املنزل مفتوحا لزوجها ورضتها وشخ اخر كان 
بانتظارهم يف سيارته للدخول وارتكاب جرميتهم 
بخنقه ورسقــة امواله وكل ما توفــر لهم حتى 

هاتفه.
اسباب   ان  الطرابلســية  االوســاط   واعتربت 
ارتفاع عمليات الرسقة والسلب، يعود اوال الرتفاع 
منســوب الفقر والجوع مع منسوب الفو هذا 
من ناحية، ومــن ناحية اخرى  النقطــاع التيار 
الكهربا الذي يســاعد السارقني يف التجول ليال 
ورسقة ما طاب لهم تحت جنــح الظالم والعتمة 

الشاملة يف الشوارع.
 واكدت االوســاط ان بعض السارقني عىل ثقة 
ان انقطاع الكهرباء يفســح لهم املجال يف عملهم 
وســط غياب رشطة البلدية والقوى االمنية التي 
كان حريا بهــا  تعزيز دورياتها بســبب انقطاع 

الكهرباء ليــال حفاظا عىل 
امالك املواطنني،التي تحولت 

اهدافا سهلة للعصابات .
طرابلس  مدينة  وتشــهد 
تشليح  عصابات  تجول  ليال 
تقــوم بتوقيــف عابريــن 
وتعمل عىل تشــليحهم كل 
حال  ويف  يحملونــه،  مــا 
ابــدى احدهــم اعرتاضــا 
يعتدون  الســارقني  فــان 
عليهــم بالــرضب بالع 

والسكاكني. 
وباتــت الطريق الفاصلة 
والقبة  ســمراء  ايب  بــني 
واالســواق الداخليــة مقرا 
ترسح  التي  العصابات  لهذه 

ليال الصطياد فريستها.
وتســتمر عمليات السلب 
للمســنني حيث تعرضت ســيدة مسنة يف قضاء 
الضنية ملحاولة خنق بعد كشــفها الســارقني يف 
منزلها الذين حاولوا خنقها لكن محاولتهم فشلت 
فهربوا من املنزل بعد سامع صوت الجريان لكن مل 

يفتهم رسقة مصاغ واموال املسنة.
يؤكد مخرضمون طرابلســيون ان ما تشــهده 
طرابلس يف هذه االيــام، مل يحصل حتى يف زمن 
الحــرب االهلية وايام الفو التــي مرت بها اثر 
انهيار الدولــة زمن املحنة اللبنانية، وان ما متر به 
طرابلس حولها اىل مدينة اشباح يف الليل يخ 
املرء التجوال فيها بعد تسجيل عمليات سلب ونهب 
وتشــليح تتكرر ،تقريبا ، يف كل ليلة،مام يقتيض 
فرض خطة امنية واســعة خاصة يف ظل العتمة 
التي تسود املدينة ويجعل شوارعها غارقة بالظالم 

ويرتع فيها الخارجون عىل القانون ...

ــا ــ ــظ ــ ــال ــ ب ــــــر  الــــــ  : اشــــــبــــــا  مــــديــــنــــة  لـــــيـــــاً  ـــــرابـــــلـــــ 
... ــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــب والـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــــاقــــ عــــمــــلــــيــــات الـ ــب بــــتــــ ــ ــب ــ ــس ــ ت

: تـــــوقـــــيـــــع بـــــــروتـــــــوكـــــــو تـــــعـــــاون ــ ــ ــ ــي ــ ــ ــج ــ ــ ال
ــيـــــن الــــــــقــــــــوات الــــــجــــــويّــــــة و«الــــبــــلــــمــــنــــد« بـــ

ي  ال
كتب الجيش عرب »فايسبوك«، عن » توقيع 

بروتوكول تعاون أكادميي بني القوات الجوية 

وجامعة البلمند يتضمن تبادل خربات وتقديم 

تســهيالت للتالمذة الضباط الفنيني ملتابعة 

اختصاصاتهم يف الجامعة، إضافة اىل تقديم 

تســهيالت للعســكريني يف القوات الجوية 

ممــن هم يف الخدمة الفعليــة واملتقاعدين 

وعائالتهم وعائالت العسكريني الشهداء«. 

ــل  ـ ــوا ــتـ ــى مــــواقــــع الـ ــلـ ــدات عـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــار.. وُمـ ــ ــكـ ــ ــى حــــرائــــ عـ ــلـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ الـ

ي  ال  ال

ار  ي  ع ا لل  و

متكنت طوافات الجيش وبجهود عنارص الدفاع املدين يف 
مراكز برقايل، الســدقة، ببنني-العبدة إضافة اىل املشــاركة 
الفعالة ملتطوعي فريق التدخل الرسيع يف جمعية درب عكار 
البيئية وبلدية بزال واالهايل، من الســيطرة شبه التامة عىل 
النريان التــي اندلعت يف أحراج بلدات بزال، حبشــيت وعني 

الذهب عىل مدى يوميني متتاليني.
واتت النريان عىل مســاحات كبرية من االرايض الحرجية 
والغطــاء النبايت، وال تــزال عمليات تربيــد مواقع الحريق 
مســتمرة مخافة تجدده يف اي لحظة مع الرياح الناشــطة 
واالرتفاع املستمر بحرارة الطقس، وبخاصة يف بعض املواقع 

الوعرة التي ليس باالمكان بلوغها يف خراج بلدة حبشيت.
ويف الضنيــة، أخمد عنارص الدفاع املــدين من مركز بلدة 
السفرية ـ الضنية حريقا اندلع يف حرج السفرية واستمر ملدة 
4 أيام، بالتعاون مع مركز أحراج الضنية ومتطوعني، والتهمت 
النريان نحــو 7 آالف مرت مربع من أشــجار الصنوبر الربي، 

إضافة إىل أشجار السنديان والقطلب والرشبني وغريها. 
ويعود سبب تجدد الحريق اىل شدة الجفاف وارتفاع درجة 
الحرارة وكثافة طبقة األوراق واألعشــاب اليابسة. ووجهت 
نصائح ومناشــدات عدة إىل املواطنني واملزارعني عىل مواقع 
التواصل اإلجتامعي من أجل عدم إشعال النريان قرب الغابات 
واألحراج، وعدم إحراق مخلفات تشــحيل البساتني واألرايض 
الزراعية، وعــدم التنزه والصيد داخل حــرم األحراج، وعدم 
إحراق نفايات املنازل عىل اختالفها، ألن شــهر ترشين األول 

يعترب من أخطر األشهر بالنسبة للحرائق.
 ويف عــكار العتيقــة، أخمد عنارص مركــز الدفاع املدين 
حريقا شب ليل امس يف منزل )م. ت (. ومتكن العنارص من 
حرص النار يف غرفة واحدة نتيجة تدخلهم الرسيع واقترصت 

االرضار عىل املاديات. 
كــام أخمد ت عنارص الدفاع املدين يف بلدة ســري، حريقا 
إندلع يف محلة عني الزعرور يف البلدة، ق عىل مســاحة 

من األشجار الحرجية.
اىل ذلك، اندلــع حريق يف أحراج الصنوبــر يف بلدة عني 
يعقوب. وقد هرعت اىل املكان ســيارة اطفاء من مركز عيات 
يف الدفاع املدين، وبدأت العمل عىل إخامد النريان، مبساعدة 

صهريج مياه تابع لبلدية عني يعقوب واالهايل.
 وأشــار رئيس املركز طالل أيوب اىل أن »الحريق يقع عىل 
كتف واد متاخم الحراج بلدة الشقدوف، وأن العمل يجري عىل 

منع توسع رقعة الحريق باتجاه تلك االحراج«.

مـــــــــدربـــــــــو »الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــّيـــــــة« قــــــــــــرروا 
ــــتــــو االســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي اإلضــــــــــــــــراب املــــ

قــرر مدربو الجامعــة اللبنانية يف بيان، 
االستمرار يف االرضاب املفتوح وتأكيد السري 
خلف رابطــة موظفي الجامعــة وتأييد كل 
املطالب املرفوعة، بعد ما آلت إليه األمور من 
تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية وانهيار 
اللرية، و«بســبب معاناتنا من سنوات طوال 
ومل نزل مــن إجحاف يف تأمني االســتقرار 
الوظيفي لنا لحجــج واهية، واضعني نصب 
أعيننــا مطالبنا من أجــل تأمني لقمة عيش 
الحفا عىل اســتمرارية  أبنائنا، وبهــدف 
الجامعــة، الــرصح الوطنــي العظيم الذي 

اعطيناه ومل نزل كل دعم وجهد«.
»إصدار  ب  مطالبهــم  املدربــون  ولخ 
عقودهــم من مجلس الوزارء حتى يتســنى 
والخروج  شــهري،  راتب  عىل  الحصول  لهم 
الجامعة إىل  امللف من  انتقال  من مسلســل 
الترشيع ومن ثــم الديوان، والدخول يف هذه 
الدوامة شهريا، رفع أجر الساعة ليكون ثلثي 
أجر األستاذ، تعديل بدل النقل إسوة باإلدارات 

العامة، تنفيذ قيمة عقد املدرب املطلوبة )00 
ساعة يف الســنة( واحتساب ساعات العمل 
العمل عىل تأمني  من املنزل إسوة باألساتذة، 
مســاعدة مالية للمدربني بدل غالء معيشة 
من فحوص الـ pcr، السامح لهم بنقل أماكن 
عملهم إىل مراكز قريبة من سكنهم للتخفيف 

عن كاهلهم جراء غالء أسعار املحروقات«.
كام طالبــوا ب »الســامح للحائزين عىل 
الجامعة،  للتعليم داخل  التعاقد  دراسات عليا 
األسايس  التعليم  بأســاتذة  أســوة  دعمهم 
إعطائهم  اىل  إضافــة  والخاص،  الرســمي 
مســاعدة اجتامعية عبارة عن راتب مقسم 

عىل شهرين إسوة بكل قطاعات الدولة.
 وختم املدربون »مســتمرون يف اإلرضاب 
وفق ما ترســمه رابطة املوظفني والعاملني 
اللبنانية، وندعو جميع املدربني  يف الجامعة 
إىل عــدم الرضو إىل أي تهديــد من هنا أو 
هناك، فنحن أصحاب حــق، ولن نتخىل عن 

حقوقنا، وللحديث تتمة«.

ــة ــ ــات املقبلـ ــ ــي االنتخابـ ــ ــي فـ ــ ــر حتمـ ــ ييـ ــل: الت ــ الجميـ

ل ي   ر ه    ل ي يلقي  ال

أكد رئيــس حزب الكتائب 
اللبنانيــة ســامي الجميل، 
تحــت  واقــع  »لبنــان  أن 
وزيارة  االيرانية  الســيطرة 
االيرانية  الخارجيــة  وزير 
اىل  ال  جــ بزيارة  أشــبه 
فجال  كســبها  التي  املواقع 
عــىل رئاســة الجمهورية 
النواب  ومجلس  والحكومة 
لتفقد املواقع السياسية التي 
سقطت بيده بفعل استسالم 

املنظومة وتسوياتها«.
ولفت اىل أن »الوقت حان 
لنزع الرشعية السياسية عن 

هذه الوصاية عــرب تغيري مجلس النواب يف 
الوطنيني  األكفاء  واختيار  املقبلة  االنتخابات 
لبنان«، مشــددا عىل  إنقاذ  القادرين عــىل 
العملية دون  »رضورة إرشاك املغرتبــني يف 

متييز بينهم وبني املقيمني«.
كالم رئيس الكتائــب جاء خالل زيارة إىل 
إقليم زحلة الكتائبي جرى خاللها تكريم عدد 
قسم  مراسم  أقيمت  كام  الخمســينيني،  من 
اليمني لعدد من املنتســبني الجدد يف »فندق 
»املطلوب  الجميــل:  الكبــري«، وقال  قادري 
التحــرض لخــوض املعركة عــىل الرغم من 
الظروف الصعبة، ومن كل الكالم الذي يقال 

حول ان ال يشء ســيتغري وان الطاقم القديم 
ســيعود نفسه، وهذه ليســت سوى دعاية 
الحباط  السياسية  السلطة  بها  تقوم  يومية 
اللبنانيني ودفعهم اىل اليأس أو وضعهم أمام 
ثالثة خيارات، أما الهجرة، او االستســالم او 
اللجوء اىل من ميكن ان يقدم له املســاعدات 

والخدمات«.
ولفــت اىل أن »كل االحصــاءات تؤكد أن 
وان  االنتخابــات،  هذه  يف  حتمــي  التغيري 
أكرث من 55  من اللبنانيــني الذين اقرتعوا 
لنفس  لن يصوتــوا  الســابقة،  املرحلة  يف 
أمامنا  »الفرصــة  ان  معتربا  األشــخاص«، 

كبرية«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
اإلثنني 11 ترشين األول 2021

رائف اة واملحامون... مواقف و الق

املحامي نارض كسبار

عــىل اثر اهداء كتــايب الجديد »القرارات الكــربى الصادرة عن 
محكمة االســتئناف املدنية يف بريوت« اىل املحامي االستاذ شارل 

جان مبارك حيث كتبت له:
اىل الزميل العزيز االستاذ شارل مبارك املحرتم:

رفيق الدراسة يف كلية الحقوق يف الجامعة اليسوعية.
املحامــي الالمع، واالديب إبن االديب والشــاعر جان مبارك فتى 

بسكنتا االغر.
منذ ايام الجامعة كان وال يزال يحرتم املقامات واآلخرين، ال يتكلم 
عن احد بالسوء. محب،ودود، متواضع، إنساين اىل اق الدرجات.

مع محبتي وتقديري...وعقبال فرحته مع احىل عروس.
أجاب االستاذ شارل مبارك:

42 سنة  صداقة من ايام كلية الحقوق يف الجامعة اليسوعية. 
الوحيد يف لبنان الذي عنده »أنتينــات« ترصد االخبار والتوقعات، 
طبعا اىل جانــب الزعيم وليد جنبالط. قلم ســيال، خط وال اروع، 
مضمون وال اجمل. اذا كنت شــاطًرا ستفهم ماذا يعني يف كالمه. 
موســوعة من املعرفة القانونية والثقافية والسياسية. مل تصدق 
عيناي ما شــاهدته اليوم. لقد اهدى مفوض قرص العدل الشــيخ 
نارض كسبار، خالل ساعة من الوقت، اكرث من 50 كتابا اىل الزمالء 
املحامني مع التقديم واالهداء املحبب لكل محام. وقد افرحني عندما 
قــال يل:«نفرح منك مع احىل عروس«.شــكرا رفيق الدرب، نارض 
كســبار، ونتمنى لك االنتصار يف إنتخابات نقابة املحامني وتكون 

نقيبا للمحامني يف ترشين الثاين 2021 انشالله.

} لبطة الحامر 

يف ظل انتشــار الفايســبوك وتويرت واملجموعات عىل تطبيق 
واتســاب، وعدم التزام من يستعمل هذه الوســائل املتطورة والتي 
تصل اىل كل بيت او مكتب او مؤسسة او إدارة، باملعايري القانونية 
واالخالقية واالدبية، بات عىل كل من يحرتم نفسه وموقعه وإسمه 
وصيته ان يتوقع كتابات تتضمن الشــتم والذم والقدح والتشهري 
واالخبار الكاذبة، وهذا ما تدرســه ادارات تلك املواقع خصوصاً وان 

ما يكتب من افرتاءات وتجن قد تخرب املجتمعات بأرسها.
قدمياً  كانت هناك عدة وســائل اعالمية مــن تلفزيون واذاعة 
وصحف ومجالت محدودة. اما اليوم فبات كل مواطن يعترب وكأنه 
مالك لوســيلة اعالمية تنترش برسعة قصوى. وقــد يكتب اموراً 

مؤذية وكاذبة.
منذ العــام االول لتدرجي يف مكتب املحامي املرحوم اوغســت 
باخوس يف العام 1982، وانا اســمعه يتكلم عن خوفه من »لبطة 
الحامر«. وكنت واملحامني يف املكتب ومنهم إبنه املحامي قيرص ننظر 
اىل بعضنا متعجبني من كالمه الدائم عن »لبطة الحامر«، واعرتف 
بأننا مل نفهم مضمونها بالعمق اال بعــد الذي نراه ونقرأه ونتابعه 
يف ترصفات البعض من سياسيني وغري سياسيني، وخصوصاً ممن 
يكتبون عىل املواقع »عالطالع والنازل«، وينســبون لالخرين كالماً 
مل يقولوه او يفهمونه بصورة خاطئــة، حتى بات عدد كبري ممن 
يحرتمون انفسهم يتحفظون يف الكتابة ويخترصون قدر االمكان 

خوفاً من...«لبطة الحامر«.

 شهادات أعتز بها 
متابعة منهــم ملا اكتبه مــن مقاالت وما الخصــه من احكام 

وقرارات، كتب عدد من الزمالء املحامني كلامت مؤثرة.
املحامي جيلبري أيب راشد:

 فعالً انت نقيــب القلوب وحارس احالم املحامني بكل ما للكلمة 
من معنى.

املحامي وليد عازار:
 اســتاذنا الكبري انت نارض بأخالقك وترفعك ومستواك الثقايف 
والقانوين واالجتامعي. وانت نارص لكل مظلوم، وللحقوق واملهنة، 
وباالخالص نفســه والتضحية ذاتها التي متيزت بها عائلة كسبار 

الكرمية، بنقيبها االسبق ونقيبها املنتظر.
املحامي روجيه زالقط:

عن زمالئك ما بتغيب  كسبار االسمك نارض  
زميل وراقي واديب داميا جاهز وحارض  

وبالسياسة عم بتصيب بالقانون بتحارض  
بديهي ذيك ورهيب اصيل ومعدن فاخر 

شّفاف وقلبك طاهر املحبة لعندك بتجيب
منكرب فيك يا نقيب بقلك شغلة من اآلخر 

 املحامي جان حبيقة:
اال والصديق والنقيب العتيد االستاذ نارض، صباح الخري،

طرائفك رائعة ويف موقعها وهي خارطة طريق من زمالء الزمن 
الجميل لكل محام مســتقيم، تجسد شــخصيتك القدوة واملحببة 

ونشاطك النقايب الذي ال يستكني...
ا اىل االمام. دا

} جرمية تغطي أخرى 

عىل اثر صدور قرار املحكمة الفرنســية بحق الرئيس الفرنيس 
السابق نيكوال ساركوزي بالسجن ثالث سنوات، وبعد مرور االشهر 
الطويلــة عىل زلزال املرفأ  جرمية العــرص وعدم التوصل اىل اي 

بارقة امل يف التحقيقات. 
ي طربيه ما يأيت: كتب املحامي الربوفسور كريم ه

 En france, la justice condamne un ancien président pour
.    

 personnes et a ce jour  20  Au liban, une explosion tue
 aucun homme politique n’a été inquiété. Un crime qui couvre

.un autre

 » كلوا سفرينا يف فرنسا« 
كان العميــد املرحوم رميون إده يحب التنكيــت. ومام رواه عن 
 »le canard Enchainé صيحفة »لوكنار انشينيه  
الفرنســية، ان اهايل املاوماو احبوا سفري فرنسا يف بالدهم، وهو 

االبرص، االبيض، ومن كرثة ما احبوه..اكلوه.
واحتج الرئيس ديســتان عىل هذا الترصف الوحيش غري املعقول 
وطلب تعويضاً قــدره 25 مليون فرنك واال اضطر اىل اعالن الحرب 
عىل املاوماو. فخاف الســكان وتداعوا اىل اجتامع قرروا فيه جمع 
التربعات وارسالها اىل فرنســا. وبل ما جمعوه يومها 15 مليون 
فرنك، ارســلت اىل الرئيس الفرنيس مع رســالة اعتذار عن عدم 
متكنهم من جمع ما تبقى مــن الفدية املطلوبة واملفروضة عليهم 

قائلني يف ختام رسالتهم:
- باملبل الباقي كلوا سفري املاوماو بفرنسا، وهيك منطلع كيت.

 نحنا احق من الرتاب 
كان نائب امل املحامي املرحوم اوغست باخوس يقول: ان بعض 
الزجل والشــعر العام يضاهيان يف معناهام شــعر اكرب الشعراء. 
ويف هذا املجال يقول ان احدهم كتب له عىل ورقة بيتني من الشعر 
قالهام عيل الحاج عن فتاة »نرفزت« النه حاول مالطفتها فقال لها:

وبتعريف الدنيا رساب فزي؟ شو حاكلك  وبت
ونحنا احق من الرتاب  بكرا الرتاب بياكلك  

 بني االعزب واملتزوج 

بعد ان تبوأ املحامي نبيه بري منصب رئيس مجلس النواب، ونظراً 
ملواقفه املختلفة عن السابق، كتب رئيس  التحرير العام يف جريدة 

الديار االستاذ شارل ايوب ما يأيت:
تغري الرجل وبــات نبيه بري يف موقع املســؤولية ويف املرتبة 
الثانية يف الدولة اللبنانية، وانتقل من بربور اىل ســاحة النجمة. 
فام يفرضه موقع بربور هو غري ما تفرضه رئاسة املجلس النيايب. 
وموقع رئاسة حركة أمل هو غري موقع رئيس السلطة الترشيعية. 
ولذلــك فانك ترى التحول الكبري يف مواقــف الرئيس بري. وعندما 

تسأله عن صحة هذا التحول يجيب ببساطة قائال:
»يا استاذ شارل هل اذا كنت متزوجا تترصف كأنك أعزب؟«.

لبنان يتلّقف تطّورات املنطقة... وميقاتي يستكمل جوالت
فادي عيد

أبدت جهة سياســية مواكبة عن قرب لتطورات األحداث، 
مخاوفها مــن األســابيع املقبلة عىل لبنــان عىل خلفية 
الداهمة قضائياً وسياسياً واقتصادياً، وكذلك  اإلستحقاقات 
دستورياً جراء اقرتاب موعد اإلنتخابات النيابية املقبلة، وما 
ستكون عليه الصورة، إن لجهة اإلبقاء عىل قانون اإلنتخاب 
الحايل، أو عىل صعيد ما ميكن أن يحصل عليه من تعديالت، 
إضافة إىل التحالفات التي يعّول عليها كثرياً يف ظّل املتغرّيات 
املرتقبة يف البلــد، وذلك ربطاً باإلصطفافات الحالية، والتي 
نتجت عن جملــة تحّوالت حصلت خالل العامني املنرصمني، 
وما بينهام من انهيــار للوضع اإلقتصــادي، والذي بدوره 
ســيكون له تأثريات عىل مجمل األوضــاع يف البلد وعىل 
وجه الخصوص اإلنتخابــات النيابية، يف ظل ما يح عن 
محاســبة بعدما وصلت أوضاع الناس إىل ما هي عليه من 

تدهور وانحدار ومعاناة.
ويف هذا اإلطار، تكشف هذه الجهة السياسية، عن إمكانية 
وصول البلد خالل األشــهر املقبلة إىل وضعية من شأنها أن 
تعيد خلط األوراق والحسابات نظراً لدّقتها وخطورتها يف آن، 
يف ظل أجــواء عن تدّخالت دولية وإقليمية مع بعض القوى 
املحليــة، لربط لبنان مبا يجــري يف املنطقة، عىل أن يكون 
من ضمن سياســة املحاور، وهذا مــا يذكّر كام تنقل الجهة 
السياسية نفســها، بحقبة الســبعينات والثامنينات خالل 
تواجد منظمة التحرير الفلســطينية وأحزاب وقوى لصيقة 
مبحاور إقليمية ودولية، مــا أّدى إىل انفجار البلد الحقاً من 
خالل الحروب التي حصلت نتيجة تلــك األوضاع التي كانت 
ســائدة حينها، ولكن اليوم ليس هناك مــن حروب يف هذه 

املرحلة، بل إعادة تركيب سلطة وطبقة سياسية مختلفة عن 
مرحلة ما قبــل الطائف وما بعده، ولهذه الغاية تأيت معظم 
الوفود الدولية إىل لبنان، وخصوصــاً املوفدين األمريكيني 
والفرنســيني وســواهم، يف إطار العمل من قبل املجتمع 
الدويل عىل ما ميكــن أن يكون عليه الوضــع يف العراق 
وســوريا واألردن ولبنان، إىل دور مــرصي وعراقي، وهذه 
املسألة هي الطاغية اليوم عىل الحركة السياسية اإلقليمية 
والدوليــة، وإن جاءت من باب اســتجرار النفط والغاز من 
مرص واألردن عرب األرايض الســورية، لكن املسألة تتخطى 
ذلك إىل الشــأن السيايس وإعادة هيكلة الوضع برّمته عىل 
صعيد البنية السياسية الداخلية، وذلك، ما سيتبلور يف وقت 
ليس ببعيد، وحتى اإلنتخابــات النيابية واإلرصار عليها من 
قبل املجتمع الدويل، وتزامنها مع ما سبقها من انتخابات يف 
العراق، واستحقاقات حصلت يف بعض دول املنطقة، فذلك 
مؤرش واضح ملــا يُحاك ويُخطّط له من أجل إعادة بناء البلد 

عىل أسس جديدة يف السياسة واألمن واإلقتصاد.
يُتوقع حصولها، فإن  التي  ويبقى، وحيال هذه األجواء 
اســتحقاقات وتطورات يف  امليقاتية ستواجه  الحكومة 
غاية الدّقــة والصعوبة، بعدما تبــني أن املجتمع الدويل 
يرفعون من ســقف رشوطهم ويشّددون عىل  واملانحني 
الخدمات  التدهور عىل صعيد  اإلصالح واإلنتخابات، فيام 
يثقل كاهل هــذه الحكومة، ويرتّدد وفــق املعلومات، أن 
رئيســها نجيب ميقــايت، ووفق ما ينقل عــن املقربني 
منه، قد يســعى خالل األيام القليلة املقبلة إىل استكامل 

جوالته عــىل دول عربية وغربية من أجل اإلســتحصال 
عىل مســاعدات عاجلة، وتحديداً يف مــا يتعلق بالكهرباء 
واملحروقات والشــأنني الرتبوي والصحــي، قبل أن تواجه 
حكومته مطّبات الشــارع الذي يتحرّض إلطالق سلســلة 

تحّركات، ليس فقط ملرور عام عىل إطالق ثورة 17 ترشين، 
وإمنــا من خالل ما يجري من ترد مخيف للوضعني الحيايت 
واملعييش، بحيث سيطلب املساعدات العاجلة من هذه الدول 
يك تســتمر حكومته حتى مترير اإلســتحقاق اإلنتخايب 

النيايب املقبل، وإال املسألة يف غاية الخطورة.

ســيــ  ــا تــ ــ ــررن ــ ــون: ق ــعـ ــمـ ــل شـ ــي ــم ك
حّر لبناني  ــّل  ك ت  ســيــاديّــة  جبهة 

افتتحــت مفوضية كرسوان الفتــوح يف حزب الوطنيني 
األحرار فرع العقيبــة يف الحزب تحت شــعار »طول عمرا 
كرسوان لألحرار« برعاية رئيس الحزب كميل دوري شمعون 
الذي لفت غي كلمته إىل أن »حــزب األحرار عنده تاريخ من 
النضال والتضحيات والشــهداء وبلدة العقيبة خري دليل عىل 
أن شهادة هؤالء األبطال مل تذهب سدى وسنتمكن من إعادة 
بســط وجود الحزب يف كل قرى وبلــدات كرسوان ويف كل 
لبنان ألن طريقنا مل تنته. هذه الطريق التي شــقها الرئيس 
الراحل كميل منر شــمعون يف املايض وكلنــا نعرفها وهي 
ساطعة كالشمس طريق الحرية والسيادة والتي إستشهد من 
أجلهــا أكرث من 500 منر من حزب الوطنيني األحرار وهؤالء 
األبطال لن تذهب شهادتهم سدى ومل يستشهدوا يك نصبح 
تحت وصاية غــري لبنانية واليوم لدينا واجب كبري ان نتمكن 
من تحرير الوطن ألنه أصبح تحت الوصاية مجددا ألن هناك 
عمالء يف البلد يبيعون الوطن والشــعب بأرخ األسعار«، 
مضيفا »املطلوب إعادة توحيد كل الجهود ألنه بالوحدة تأيت 

القوة«.
تابــع »املصارف رسقت نقودنا ومل يعد لدينا أموال ومعظم 
اللبنانيني اضطروا إىل الهجرة وأيضــا رسقوا منا طموحنا، 
والشــاب اللبناين الذي تعب أهله وباعــوا ارزاقهم من أجل 
تعليمه يضطر اليوم لهجــرة وطنه بدال من أن يبقى ويبنيه، 
الطريق أمامنا صعبــة لكنني أؤكد لكم أنــه باملبادىء التي 
تعلمناها نستطيع إعادة الوطن إىل الطريق الصحيح وأن نقف 
بكرامتنا سويا ومن كل الفئات واألحزاب ولقد قررنا تأسيس 
جبهة ســيادية تضم كل لبناين حر ألننا بحاجة إىل بعضنا 
البعض يف هذه املرحلة الســيادية، ونريد رص الصفوف ورد 
السيادة إىل لبنان والقرار الحر إىل الشعب، من خالل الحوار 
وعدم الخوف من بعضنا«، وأكد أن »الجبهة السيادية ال لون 
طائفيا لها وال إعتبارات إنتخابية ألنه من واجباتنا املحافظة 

عىل الوطن ألنه أهم من كل األحزاب والتيارات«.

لـــــــــــقـــــــــــاء بـــــــــيـــــــــن قــــــــيــــــــادتــــــــي
ــد«  ــ ــي ــ ــوح ــ ــت ــ ــي« و«ال ــ ــنـ ــ ـ ــو ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الـ

 اللقا
إستقبل رئيس حزب التوحيد العريب وئام وهاب، يف دارته 
يف الجاهلية، وفداً من قيادة »التيار الوطني الحر« برئاســة 
نائبة رئيس »التيار الوطني الحر« للشــؤون السياســية مي 
خريش بحضور الوزير السابق غسان عطالله والنائب ماريو 

عون وقيادات حزبية.
وخــالل اللقاء، جرى عــرض لألوضاع السياســية عىل 
الساحتني املحلية واإلقليمية، واألزمة املعيشية الصعبة التي 

يعاين منها لبنان عامة والجبل خاصة.

ــف  ــ ـ ــو ــ ــ املـ ــ ــب ــ ــ ــ ــن ُمــــــكــــــرمــــــاً فـــــــي بــــعــــلــــبــــك: ي ــ ــسـ ــ حـ
ــة واملـــعـــنـــويـــة ــيـ ــانـ ــسـ ــ اإلنـ ــت ــم ــي ــق ــا يــشــعــر ب ــدمـ ــنـ ـــايـــتـــ عـ كـــ

منطقة  قيــادة  كرمــت 
الوزير  الله  حزب  يف  البقاع 
الســابق حمد حسن، خالل 
قاعة  يف  أقامتــه  احتفال 
الخمينــي  اإلمــام  مركــز 
يف  بعلبــك،  يف  الثقــايف 
حضور النــواب عيل املقداد 
وأنور  املوســوي  وإبراهيم 
جمعــة، ورؤســاء بلديات 
ومختارين  بلدية  واتحادات 

وفاعليات.
 بدوره، شكر حسن لقيادة 
حزب الله يف البقاع التكريم. 
وقال: »أختــرص الدور الذي 
بثالثة  الصحة  وزارة  قدمته 
عناويــن، األول كيف ميكن 
حزب  أي  سياســية،  لجهة 
الله، أن يكون منوذجا للقوى 
تقدم  كيف  عن  السياســية 

للدولة وتدعمها ومؤسســاتها؟ قدم حــزب الله النموذج 
الجديد والشــفاف، من خالله مد وزارة الصحة بكل عوامل 
النجاح، عندئذ ال ميكنك من منطلق موقعك وتكليفك، إال أن 
تقوم بهذا الجهد عىل مدار الســاعة، مع فريق العمل الذي 
قدم لكل املناطق بعيدا مــن أي انتقائية أو حدود جغرافية 
أو اعتبارات سياسية، بل الحزب دعم الوزارة ليك تكون يف 
خدمة الوطــن واملواطن. أما العنوان الثاين هو التكامل بني 
كل فئات الحزب وقطاعاته وفاعلياته ومؤسساته والهيئة 
الصحية اإلســالمية والدفاع املدين والكشاف واملجاهدين 
عىل األرض، مع النــواب والبلديات، وكان التكامل بني هذه 
املستويات، حتى عىل صعيد اتخاذ القرار السيايس. تفاعلت 
كل تلك املســتويات الحزبية لدعم الوزارة، لتكون مؤسسة 

متقدمة يف مواجهة الوباء، ولتقدم النموذج«.
أضاف »العنوان الثالث، وزارة الصحة التي كانت النموذج 

لوزارة تعمل بشــفافية مطلقة ويجــب أن تكون وطنية 
بامتيــاز، وأثبــت كل العاملني يف الــوزارة، يف املديريات 
واملصالح واإلدارات ورؤســاء األقســام وأطباء املحافظات 
واألقضيــة الكفــاءة، بعكس العرف النمطي الشــائع عن 
موظفــي الدولة. أثبت املوظــف كفاءته عندمــا تتاح له 
الفرصة، وعندما يشعر املوظف بقيمته اإلنسانية واملعنوية. 
جعلنا من الــوزارة محل ثقة وتقدير مــن املجتمع املحيل 
واملرجعيات السياســية، والكثري من املؤسســات األممية 
والدولية التي أقرت مبهنية وزارة الصحة وفريقها، وأمتنى 

. أن تأخذ مفاعيلها إىل املستقبل 
وختم حســن: »الخطر الوبا تراجع، وإن شاء الله إىل 
غري عودة، ولكن بالتأكيد ذلك مرشوط بالتزامنا اإلجراءات 

الوقائية واستمرارنا بأخذ اللقاحات«.
ختاما، قدم النمر لحســن درعا تكرميية تقديرا لجهوده 

ووفاء لها. 

ي ر ل الدر ال  ي

ــ ــل ــراب ــي  ــا فـ ــخـ ــف  أشـ ــي ــوق ت
اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه يف بيان لها انه: 
بتاريــخ 8 /10 /2021 أوقفت قوة مــن الجيش يف مدينة 
طرابلس 4 سوريني وفلسطيني، وضبطت بحوزتهم كيلوغرام 
ونصف الكيلو من حشيشــة الكيف، باإلضافة إىل كمية من 

مادة البنزين ومبلغاً من املال.
وقد سلم املوقوفون مع املضبوطات اىل املراجع املختصة.

ــ تُعد ـــادرت مــنــ ذويــهــا ول ــر  قــا
أعلنت  املديرية العامة لقوى األمن 
العامة،  العالقـات  ، شعبة  الداخيل 
عن تعميم صورة القارص املفقودة: 
ماري بيل حنــا عرفان )مواليد عام 
لبنانية(، بناًء عىل إشــارة   ،200
، والتــي غادرت  القضــاء املخت
بتاريخ 08-10-2021، منزل ذويها 

الكائن يف محلة  برج حمود .
واوضحت يف بــالغ انه »يرجى 

من الذين شاهدوها ولديهم اي معلومات عنها او عن مكانها 
االتصال بفصيلة برج حمود يف وحــدة الدرك االقليمي عىل 

. 2444-01 لالدالء مبا لديهم من معلومات الرقم: 1

ــر  ــى فــــــي حـــــــــــواد ســي ــ ــرحـ ــ ــجـ ــ ـــان وعـــــــــدد مــــــن الـ ــيـ ــ ــت ــ ق

وا را   ري  ا ع 

أفــادات احصــاءات  غرفة التحكــم املروري  
للحوادث  التــي تم التحقيق فيهــا خالل الـ24 
ساعة املاضية، بأن قتيلني و8 جرحى سقطوا يف 

7 حوادث سري. 
ويف الســياق، وقع يف بعلبــك، أمس حادث 
صدم عىل طريــق عام ريــاق بعلبك يف محلة 
طليا، مــام أدى إىل وفاة املواطن ق. ح. ح. فيام 
عمد سائق السيارة إىل تسليم نفسه اىل مفرزة 

سري بعلبك. 
ويف جونيــه، إنحرفت ســيارة رباعية الدفع 
عىل طريق عام بلدة حراجل كرسوان، ما أدى إىل 
إنقالبها يف منحــدر إىل جانب الطريق وإصابة 
 أشــخاص كانوا يف داخلها بجروح مختلفة، 
وســارعت إىل املكان فرق اإلســعاف يف الدفاع 

املدين والصليب األحمر.
 وتم نقل الجرحى إىل مستشفى السان جورج 

يف عجلتون لتلقي العالج.
 أمــا يف عــكار، اصيب شــخصان بجروح 
ورضوض مختلفة، إثر انقالب سيارتهام من نوع 
رابيد، واستقرارها عىل حائط أحد املنازل يف بلدة 
بيت أيوب العكارية، تم نقلهام اىل مستشــفى 

الحبتور يف حرار للعالج.

ــا  ــ ــت ــ ــري ــ الــــجــــيــــ داهــــــــــ مــــــنــــــاز مـــطـــلـــوبـــيـــن فــــــي ب

ا  ب امل

أعلنــت  قيــادة الجيــش  -  مديرية 

التوجيــه، يف بيان لها انــه: »دهمت 

أمس االول دورية من مديرية املخابرات 

مبؤازرة قــوة من الجيــش منازل عدد 

من املطلوبني يف بلــدة بريتال عىل أثر 

إشــكال بني عدد من األشخاص بسبب 

خالفات ماديــة حصل خاللــه تبادل 

إلطالق النار ما أدى إىل اصابة شخ 

بجــروح. وضبطت القــوة كمية كبرية 

التي تســتعمل يف تصنيع  من املــواد 

املخدرات وخاصًة الكبتاغون، وسيارتني 

مرسوقتني.

تجري مالحقة املتورطني والعمل عىل 

توقيفهم«.



ــاد ـــ ـــ ـــــصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتـــ ـــ ـــ ـــ اقـــ
االثنني 11  ترشين االول 2021

ــــــــــــا ــــــــــــة امل لجن ــــــــــــا  ــــــــــــى جــــــــــــدو اعم ــــــــــــود عل  بن

ســــــــكرية: نــــــــد ناقــــــــو الخطــــــــر بعدمــــــــا 
وإذال قلــــــــ  مصــــــــدر  الــــــــدواء  بــــــــ  أ

و لبنان في العتمة الكاملة... بعد د
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبكة الكهربائيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتمر... والشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع« مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »الترقيـ
تعـــــــــــــــود للعمـــــــــــــــل بطاقتهـــــــــــــــا االنتاجيـــــــــــــــة املتوافـــــــــــــــرة

ي مع الدو املعنية التران بعد تكلي لحّل ازمة 
ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــية للبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة االساسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوريا البوابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة: سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حميـ

ل مـــــــــــــــع االردن وتركيـــــــــــــــا والعـــــــــــــــرا وســـــــــــــــنتوا

ــا... ــ ــ ــة بقاع ــ ــ راع ــة وال ــ ــ ــري الصناع ــ ــ ــة لوزي ــ ــ دي ق ــة ت ــ ــ جول
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ يـ ــات الري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودة الصناعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكيان: لرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بوشـ

ــي ــ ــر اللبنانـ ــ ــر الصعتـ ــ ــل تصديـ ــ عيـ ــو لت ــ ــات السـ ــ ــة ومتطلبـ ــ ــدواء األميركيـ ــ اء والـ ــ ــ ـ ــر إدارة ال ــ ــن معاييـ ــ ــدوة عـ ــ نـ
عقدت ندوة عرب تطبيق »Zoom« بعنوان »معايري إدارة الغذاء 
والــدواء األمريكية ومتطلبات الســوق لتفعيل تصدير الزعرت 
اللبناين إىل الواليات املتحدة األمريكية« بالتعاون مع ســفارة 
الجمهورية اللبنانية يف الواليات املتحدة األمريكية، يف إطار 
مــرشوع »دعم خلق فرص العمل واإلبداع يف قطاع الصناعات 
الغذائيــة يف لبنان من خالل نقل التكنولوجيا والتدريب عىل 
املهارات«، بتمويل من الحكومة اإليطالية ويتم تنفيذه من قبل 
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( بالرشاكة مع 

وزاريت الصناعة والزراعة يف لبنان. 
شارك يف الندوة مزارعو ومنتجو ومصنعو الصعرت يف لبنان 
وهدفــت اىل تقديم وتفصيل املتطلبــات والخطوات املندرجة 
تحت إدارة الغذاء والدواء بشــأن تصدير الصعرت والتوابل إىل 

الواليات املتحدة االمريكية. 
قدم الندوة امللحق االقتصادي يف سفارة الجمهورية اللبنانية 
لــدى الواليات املتحدة االمريكية الدكتور عبد الله نارص الدين. 
وتضمنت الجلسة االفتتاحية مداخلة للقائم باألعامل بالوكالة 
لدى ســفارة لبنان يف الواليات املتحدة االمريكية وائل هاشم 
الذي اوضح »أن الهدف من عقد هذا الحدث هو إلقاء الضوء عىل 
صناعة الصعرت يف الواليات املتحدة، وال سيام اتجاهات السوق 

واملتطلبات التنظيمية«.
أضاف: »نعتقد أن للصعرت 
اللبنــاين بصمــة أكرب يف 

الواليات املتحدة«.
اما رئيس قسم الصناعات 
املهارات  وتنميــة  الزراعية 
ريــكاردو  اليونيــدو  يف 
ســلط  فقد  ســافيجليانو، 
الضــوء عــىل رؤيــة هذه 
املبادرة، وقــال: »نعتقد يف 
اليونيــدو أن هــذه املبادرة 
لديها إمكانات هائلة ملنتجي 

الصعرت اللبنانيني يف وقت يواجه فيه لبنان تحديات اجتامعية 
واقتصادية صعبة.

وختم: »اســتطاع املرشوع الحفا عىل نحو 2000 وظيفة 
يف جميع أنحاء لبنان«.

ورأى رئيس املكتب االقتصادي يف سفارة إيطاليا يف لبنان 
إميانويــل داندرايس أن »ندوة تؤكد عــىل ارتباط الحكومة 

اإليطالية الكبري بدعم القطاع اإلنتاجي اللبناين«.

ونيابــة عــن املدير العام 
للصناعــة داين جدعــون، 
قالت رئيس دائرة املواصفات 
ومراقبــة الجودة يف وزارة 
الصناعة يف لبنان املهندسة 
»تستمر  وقالت:  عايص  لينا 
يف  الغذائيــة  الصناعــات 
يف  أســايس  دور  لعــب 
اقتصادنــا الوطني رغم كل 
التحديــات التــي يواجهها 
لبنان. تجدراإلشــارة اىل أن 
صادراتها تخرتق األســواق 
الجودة  املتطلبة مــن حيث 

مثل الواليات املتحدة. 

 لحود  
امــا املدير العــام للزراعة املهندس لويــس لحود فأوضح 
أن »املشــاركة يف هــذه الندوة تأيت اســتجابة لخطة وزارة 
الزراعة لتســويق املنتجات الزراعية، ال سيام منتجات املونة 
واملطبخ اللبناين، يف االســواق املحلية والخارجية يف إطار 

االســرتاتيجية الوطنية للزراعة يف لبنان 2020-2025 التي 
تهــدف اىل تحويــل النظم الزراعيــة والغذائية لتصبح اكرث 
شــمولية وتنافسية واستدامة ومساهمة بشكل اسايس يف 

.» تحقيق األمن الغذا
وقدمت منســقة املرشوع الوطني يف اليونيدو ندى بركات 

عرضا عن الصعرت اللبناين وأصوله وأهميته االقتصادية.
وتناولت قائدة الفريــق يف إدارة الغذاء والدواء األمريكية- 
مركز ســالمة األغذية والتغذية التطبيقيــة داريا كالينمي 
املتطلبــات واالحــكام املعتمدة من قبــل ادارة الغذاء والدواء 
االمريكية.ونوهــت عاملة األحياء الدقيقة يف مركز ســالمة 
األغذيــة والتغذيــة التطبيقية التابــع إلدارة الغذاء والدواء 
األمريكيــة الدكتورة أبارنا تاتافــاريث بأهمية أن لبنان عضو 

يف هيئة الدستور الغذا العاملية.
اختتمت الجلســة بنقاش تفاعيل بني املنتجني والصناعيني 
 FDA اللبنانيني من جهة واملستوردين والخرباء األمريكيني من
و ASTA من جهة اخرى، انتهى اىل »التوافق عىل اهمية هذه 
الندوة ورضورة اســتكاملها بخطــوات اخرى عىل ان تؤدي 
السفارة دورا لجهة التنسيق بني الجانبني اللبناين واالمرييك 

ملزيد من التعاون«.

جّدد وزير الطاقة واملياه وليد فياض شكره لرئيس الحكومة 
ووزير الدفاع الوطنّي وقائد الجيش ومؤسسة »كهرباء لبنان« 
ورئيــس مجلس إدارتها مديرها العــام عىل تجاوبهم الرسيع 
من أجل إعادة ربط الشــبكة الكهربائية من خالل تسليم قيادة 
الجيش كمية إجاملية تبل  آالف كيلوليرت من مادة الغاز أويل 
مناصفــة بني كل من معميل دير عــامر والزهراين، وذلك من 

احتياطي الجيش اللبناين.
ن فياض املواطنني إىل أّن الشبكة قد عادت إىل عملها   وط
الطبيعي وفقاً ملا كانت عليه قبل نفاد ماّدة الغاز أويل يف معميل 

دير عامر والزهراين.
 وأعلن يف بيان أنه »تّم امس ربط معمل املحركات العكســية 
يف الجية بالشــبكة بقوة 50 ميغاوات ومعمل دير عامر بقوة 
210 ميغاوات ومعمل املحركات العكســية يف الذوق بقوة 120 
ميغاوات، كام تم ربط املجموعة الغازية يف الزهراين بالشبكة 
أيضاً«، مؤكّداً أنّه »بعد أقّل من ساعة من اآلن تصبح هذه املعامل 

بطاقتها القصوى املتوافرة عىل الشبكة«.
وأوضح فياض أنه »بعد انقضاء الثالثة أيام وتوّقف املعملني 
سيســتعاض عن طاقتهام اإلنتاجية بأخرى من معميل الذوق 
والجيه الحراريني بعد تغذيتهام من مادة الفيول أويل التي وصلت 
مساء أمس وذلك بعد إرسال عينات منها وفحصها يف مختربات 
رشكــة )Bureau Veritas( يف ديب، بغية التأكد من مطابقتها 
املواصفات، األمر الذي سيبقي عىل القدرة اإلنتاجية اإلجاملية 
بحدود 500 ميغاواط للمحافظة عىل ثبات واستقرار الشبكة ».
وأعلن أنه »تــّم أول من أمس الحصول عىل موافقة املرصف 
املركــزي للحصول عىل 100 مليون دوالر وأرســلت إىل دائرة 
املناقصات إلجراء استدراج العروض السترياد الفيول، ويساعد 
هذا األمر يف رفع ســاعات التغذيــة الكهربائية بحلول أواخر 

الشهر الحايل«.
وكانت مؤسســة كهرباء لبنان قد اصدرت بيانا امس اعلنت 

 // 00 فيه: إ«ن هذه الكمية ستؤمن طاقة إضافية بحوايل 
ميغاواط لفرتة ثالثة أيام مام يرفع القدرة اإلنتاجية اإلجاملية 
500 ميغاواط عىل الشبكة اللبنانية مبا يؤمن  إىل حوايل 

حدا أدىن من الثبات واإلستقرار عليها.
أمــا بعد إنقضاء الثالثة أيام وتوقف معميل الزهراين ودير 
عامر مجددا، سيســتعاض عن طاقتهــام اإلنتاجية املفقودة 
بأخــرى من معميل الذوق والجية الحراريني، اللذين ســيعاد 
 )Grade A( تشــغيلهام بعد وصول شــحنة مادة الفيول أويل
مســاء اليوم، وقيام وزارة الطاقة وامليــاه  املديرية العامة 
للنفط بالتأكد من مطابقــة مواصفاتها عىل أثر ورود نتائج 
Bureau Veritas يف  تحاليل عيناتها مــن مختربات رشكة 
ديب، ليصــار من ثم إىل تفريــ حمولتها يف كل من خزانات 
مصبات املعملــني املذكورين وإعادة تشــغيلهام، األمر الذي 
 //500 ســيبقي عىل القدرة اإلنتاجيــة اإلجاملية بحدود 
ميغــاواط وهو الحد األدىن للمحافظة عىل ثبات وإســتقرار 

الشبكة الكهربائية.

التقى وزير األشــغال العامة والنقــل الدكتور عيل حميه 
رؤســاء البلديات واالتحــادات البلدية ضمن نطاق محافظة 
بعلبــك الهرمل، يف قاعة اتحاد بلديــات بعلبك، يف حضور 
مســؤول العمل البلدي ل«حزب الله« يف البقاع الشيخ مهدي 
مصطفى ومســؤول مكتب الشؤون البلدية لحركة »أمل« يف 

إقليم البقاع صبحي العريبي.
وأشــار مصطفى إىل أن »وزارة األشــغال العامة وحتى 
تاريخه ما زالت بــدون ميزانية، ولكن هناك عناوين ميكنها 
العمل عليهــا، وهي املخطط التوجيهي للبلديات ومســألة 
تصنيف الطرقات بــني رئييس وفرعي، فالبنك الدويل يعطي 

املنح عىل أساس التصنيف لتلك الطرقات«.
بــدوره متنى العريبــي أن »تنعم وزارة األشــغال العامة 
مبوازنــة فاعلة ووازنة من أجل النهــوض بالبنية التحتية 
وتأهيــل الطرقات مســتقبال، علام بأننا نقــدر ظروف البلد 
وأوضاعه االقتصادية الصعبة، عىل أمل أن تتحســن األمور 

إيجابا يف املقبل من األيام«.
من جهته قال حميه: »لقد قســمت املشــاريع يف وزارة 
األشــغال العامة والنقل إىل ثالثة أنواع: هناك مشاريع آنية 
تالمس وجع الناس، وهي مشاريع ينبغي أن تعطى األولوية، 
وكام تعلمون املشاريع اآلنية الدول ال متنحها القروض، ولكن 
يف ظل الوضع االقتصادي القائم يجب أن تأخذ املشاريع اآلنية 
حيزا كبريا من الوقت واالهتامم، واملبارشة بالحلول لها ضمن 
اإلمكانات املتاحة، مثل تنظيف مجاري مياه األمطار والسيول 
وتعبيد الطرقات يف املناطق الحمراء قبل فصل الشتاء. وهناك 
املشــاريع املتوسطة اآلجال عىل مستوى كل مديريات وزارة 
األشغال، ويجب أن نعمل عىل خلق مشاريع جديدة تؤدي إىل 
النمو االقتصادي عىل مســتوى مرفأ بريوت ومطار بريوت 
ومرافــ طرابلس وصيــدا وصور، وعىل مســتوى الطرق 
واملباين وما يتعلق بالنقل الربي والبحري، وهناك مشــاريع 
اســرتاتيجية من شأنها التخطيط للمســتقبل، تتطلب قيام 
الحكومة بإعداد خطط اســرتاتيجية تتعلق مبســتقبل البلد 
وتســاهم يف تنشيط الحركة االقتصادية وخلق فرص عمل«.

وأردف: »كانت موازنة وزارة األشــغال العامة ترتاوح بني 
400 و500 مليار لرية عىل ســعر رصف الدوالر 1500 لرية، 
واليــوم موازنة الوزارة 40 مليارا، فامذا باإلمكان إنجازه عىل 
ســعر الرصف الحايل للدوالر؟ لذا أحاول إيجاد حلول لتنفيذ 
بعض املشــاريع من خالل الهبات، ويف األســابيع الثالثة 

املقبلة إن شاءالله ستتضح األمور«.
ورأى أن »مســألة تصنيف الطرقات يف البلديات مســألة 
أساسية، لتســتطيع البلديات واالتحادات البلدية االستفادة 
مــن أي هبة دولية مقبلة، ولكن املوضوع بحاجة إىل جهود 

املعوقات«. لتذليل 

وشــدد عىل »أولويــة التواصل مــع الجمهورية العربية 
الســورية لحل مســألة الرتانزيت، ويعرف الجميع أن عكار 
وبعلبــك الهرمل تعتمدان وبشــكل اســايس عىل املحاصيل 
الزراعية واإلنتاج الصناعي، يف حني أن كلفة الرســوم عىل 
الشــاحنة لنقل اإلنتاج اللبنــاين ترانزيت إىل الخارج حوايل 
2300 دوالر، مام ينعكس كسادا يف املواسم الزراعية، ويؤثر 
سلبا عىل املزارعني واملصدرين، وقد ناقشت املسألة مع وزيري 
الزراعــة والصناعة، وراجعتنا النقابــات والتعاونيات بهذا 
الشأن، وطرحت املوضوع بشكل تفصييل عىل الرئيس نجيب 
ميقايت، وتم تكليفي بشــكل رسمي من قبل مجلس الوزراء 
بالتواصل مع ســوريا واألردن وتركيا والعراق، إلعادة النظر 
برسوم الرتانزيت، فســوريا هي بوابة الرتانزيت األساسية 
للبنان، ومعرب بري أسايس للبنان، وهنا ال نتحدث بالسياسة، 
إمنا نحن نتحدث باالقتصاد ومبصلحة املزارعني والنقل الربي 

بني البلدين«.
وقال: »أنا وزير يف الحكومة اللبنانية، ومن خالل الحقيبة 
التي اســتلمها، سأسعى إليجاد حل ومورد اقتصادي للبنان، 
وبالتايل ســأعقد اجتامعا مع رئيس املجلس األعىل اللبناين 
السوري، حيث سنقارب املواضيع العالقة يف إطار النقل بني 
لبنان وســوريا، وإنني سأطرح حلوال معللة ملصلحة البلدين، 
وطموحي أن ألغي الرسوم، وال شك لدي بكرم وطريقة تعاطي 
ا سباقة يف  الدولة الســورية اإليجايب مع لبنان، وكانت دا
املوافقة عىل حلول ملصلحة لبنان، ولن تبخل علينا مبوضوع 

الرتانزيت ومبواضيع أخرى عالقة بني بلدينا«.
ونوه حميه ب«خربة رؤســاء البلديات واالتحادات بالشأن 
العــام، وباألنظمة والقوانني املرعية اإلجــراء«، وختم: »أنا 
جاهز لالســتامع إىل كل األفكار واالقرتاحات، وإىل التعاون 
معكم يف كل ما هو ضمن القانون وبحســب األصول ملا فيه 

خري هذه املنطقة وسائر املناطق اللبنانية«.

وزيــرا  جــال 
الصناعــة جــورج 
والزراعة  بوشكيان 
حسن  الحاج  عباس 
عــىل التعاونيــات 
البقاع  يف  الزراعّية 
الشــاميل قبل ظهر 
امــس وتفّقدا قرية 

املونة يف بعلبك.
بوشكيان  وأعلن   
تأيت  الزيارة  هذه  أن 
تشــجيع  إطار  يف 
الزراعية  الصناعات 
والقرويّة،  الريفّية 
جانب  إىل  والوقوف 
والعامالت  العــاّمل 
القطاعات  هذه  يف 
واللــوايت هــّن يف 
ربّــات  غالبيتهــم 
واالســتامع  بيوت، 
همومهــم،  إىل 

رفع  كيفية  ومناقشــة 
مستوى ونوعية االنتاج، ليصبح قابالً للترصيف يف األسواق 
الخارجيــة، بعد تعريف املنتجــني واملزارعني عىل املواصفات 

املطلوبة.
 ودعاهم إىل وضع عالمات تجاريّة جّذابة وتحمل أســامء 
ممّيزة وتكون خاّصة مبنطقة معّينة أو منتج له طابع خاص، 

إضافة إىل الستيكرز الذي يربز املكّونات ومّدة الصالحّية.
 وركّز عىل أهمّية انتهاج العمل املؤّسسايت، عن طريق بناء 
املؤّسسات املحتضنة للنشــاط املشرتك والجامعي عىل غرار 

التعاونّيات التي تنظّم وتدير وترصّف االنتاج الزراعي.
 وأوضح أن الزيارة املشــرتكة مع الوزير الحاج حسن تؤرّش 
إىل أهمّيــة التكامل بني القطاعني الصناعي والزراعي، بحيث 
تؤّمن الزراعات اللبنانّية املواد االّولية الرضورية للتصنيع يف 
ني ومستمّرين،  املصانع اللبنانية. وبذلك، يبقى القطاعان قا

وينتعشان معاً.«
 وأكــد أن الحكومــة والــوزارات واالدارات املختّصة تقوم 
بواجباتها، مشــّدداً عىل تفاعل القطاعني العام والخاص الذي 

يعترب العصب األسايس لالقتصاد الوطني.
وكان بوشــكيان رئيس الطائفة الكلدانية يف لبنان املطران 
ميشال قصارجي، وتم البحث يف شؤون عامة، بقاعية وزحلية.
وتطرق البحث يف األوضاع االقتصادية واالجتامعية، وكيفية 
تأمني مقومات الصمود واالستمرارية، يف ظل تفاقم األزمات 
وانعكاســها عىل أمور الناس ورضورة تخفيف الضغوط عن 

كاهل املواطنني.
واوضــح بوشــكيان لقصارجي أنه »يعمل عىل تشــجيع 
االســتثامرات الصناعية وإيجاد األجواء املؤاتية واملســاعدة 

وتأمني فرص العمل«.
وأشار اىل أن »لحكومة جادة يف مساعيها وجهودها لوضع 

لبنان عىل سكة اإلنتاج والتصدير والتعايف«.
كام رحب بـ »التعاون والتنسيق مع أبناء الطائفة الكلدانية 

وتأسيس مركز اجتامعي لهم يف زحلة«.
ثم اســتقبل وفــدا من منطقة الفاعــور يف قضاء زحلة، 

واستمع اىل مطالبهم.

البعريني: لحل أزمة 
ة الكهرباء قبل الكار

كتلة  اســتغرب عضــو   
وليد  النائــب  »املســتقبل« 
اســتقباله  البعريني، خالل 
وفودا شعبية يف مكتبه يف 
املحمرة، »عدم تدخل الحكومة 
واملجلــس األعىل للدفاع ملنع 
الكارثــة الكربى املتمثلة يف 
غــرق لبنان بالظالم الكامل، 
والتي متــس األمن املعييش 

واألمن الوطني«.
ورأى أن »حلــم الشــعب 
بات يف حــل أزمة الكهرباء 
والهمــوم  واملحروقــات 
املعيشية املرتاكمة«. ونوه ب 
»قرار العامد جوزاف عون مد 
الغاز  مبادة  الكهرباء  رشكة 
أويل من املخزون االحتياطي 
تشــغيل  إلعادة  للجيــش، 
معميل دير عامر والزهراين، 
بعــد توقفهام عــن العمل 
ليكون  املــادة،  نفاد  نتيجة 
الجيــش مجددا منقذا للبنان 
وصــامم أمــان للبنانيني«. 
ودعــا الحكومــة واملجلس 
األعىل للدفاع، اىل »االجتامع 
رسيعــا إليجــاد الحل قبل 

الكارثة«.

البنك لدولي
دعــا البنك الــدويل مرّة 
اللبنانية  الســلطات  جديدة 
»إىل تسجيل املستفيدين من 
البطاقة التمويلية واملرشوع 
الطار لدعم شــبكة األمان 
اإلجتامعــي والتحقق منهم 
عرب منصــة impact وتحت 
التفتيش  من  مبارش  إرشاف 

املركزي«.
وأضــاف: »ما مــن بديل 

أفضل نظًرا لوضع البالد«.

حــذر رئيس »الهيئــة الوطنية الصحية - 
الصحة حق وكرامة » الدكتور اسامعيل سكرية 
يف بيان من »تاليش األمن الدوا وما يسببه 
مــن تداعيات صحية وذلك بفعل سياســات 
لعــب القامر الدوا التي تركت املريض تحت 
رحمة الواقع التــايل: دواء األمراض املزمنة 
مدعوما عىل ســعر دوالر 1500 لكنه مفقود 
من الصيدليات، أو توفري الدواء بأسعار تناهز 
العرشة أضعاف السعر املدعوم السابق، وهذا 
الحــل كنا قد رفضناه يف حينه، ألنه جاء عىل 
حســاب املريض، ومنح التاجر 80 من سعر 
رصف الســوق، ألن املتاجرين بصحة الناس 
يتطلعون إىل بيع األدوية املســتوردة بحسب 

سعر السوق«.
وتابــع: »أما الدواء املصنــع محليا، فهو 
متفلت من أي رقابــة علمية تحدد نوعيته 
وفاعليتــه، وبعضه رغم ذلك مفقود لصالح 
األســواق الخارجية املدولرة مثل aspicot و 
املعبــأ محليا، وهنا   plavixو prednisone
نطالب وزارة الصحة العامة بسحب عينات 
مــن الصيدليات وليس من الوكيل، لفحصها 

القادرة«. الجامعات  يف  مخربيا 
ولفت إىل أن »الهيئــة تطالب الحكومة 
ووزير الصحــة واللجنة الصحية الربملانية 

بإعالن حال طوارىء دوائية تفرض توفري 
أدوية األمراض املزمنة بأســعار مدعومة، 
كذلك توفــري األدوية األخرى، بعد تخفيض 
أســعارها باحتســاب نســبة من األرباح 
الخياليــة التي حققها، ومــا زال يحققها 
تجار األدوية، أو استريادها مبارشة من قبل 
وزارة الصحة، وبيعهــا يف مراكز الرعاية 
الصحيــة املنترشة عــىل األرايض اللبنانية 
وبســعر معقول يكشــف األرباح الخيالية 
التــي يحققهــا املســتوردون، وهذا الدور 
متارســه بشــكل مجتزأ ومنقوص جمعية 
الشبان املســيحية YMCA وتحصل مقابله 
عىل بدل مايل مــن موازنة وزارة الصحة، 
الرقم  االســترياد  قانــون حرصية  وإلغاء 
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وختم: »بناء عــىل ما تقدم، حيث أصبح 
الــدواء وما تحملــه الكلمة من قدســية 
وإذالل  وخطــر  قلق  مصــدر  وإنســانية 
وكابــوس، نطلق ناقــوس الخطر الدوا 
وتداعياته عىل صحــة الناس، ونرفض أي 
تــردد وانتظار بحجة أن الحكومة يف بداية 
انطالقتهــا، فالقضيــة أشــبعت واتخمت 
مواقف ودراســات وتشــخيصا، واملواطن 

يذبح كل يوم«.

تعقد لجنــة املــال واملوازنة النيابية جلســة برئاســة 

النائب ابراهيم كنعان الساعة الحادية عرشة من قبل ظهر 

غد اإلثنني يف املجلس النيايب وعىل جدول أعامل الجلســة 

سبعة اقرتاحات قوانني، هي: اقرتاح قانون الدواء، مرسوم 

إعادة القانون املتعلّق بتعديل قانون رسية املصارف، واقراح 

قانــون الرامي إىل تخفيض موّقت لرســوم بعض رخ 

البنــاء وفقاً لتصاميم منوذجيــة، واقرتاح قانون القايض 

45 وإعادة  بتعديــل بعــض أحكام القانون رقــم 1995/

العمــل به، واقراح القانون الرامي اىل الســامح للمكلفني 

برضيبة الدخل عىل أســاس الربح الحقيقي وعىل أســاس 

الربح املقطــوع بإجراء إعادة تقييــم ملخزونهم، واقرتاح 

القانــون الرامي إىل زيادة مصادر متويل رشكات الـ »أوف 

شــور« من خالل الســامح لهذه الرشكات باإلقرتاض من 

. هميها مسا

ا  اللقا د ي م

ل يا  ال ا  و ال
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الــــــجــــــيــــــ الـــــــــــســـــــــــوري بــــــــــــدأ تـــمـــشـــيـــ 
ــة درعــــــــا ــ ــ ــن ــ ــ ــدي ــ ــ قـــــــــــر جـــــــنـــــــوب شـــــــــــر م

بدأ الجيش الســوري متشيط قرى نصيب 
وأم املياذن والطيبة جنوب رشق مدينة درعا 
بعد إنجاز عملية تســوية أوضاع املطلوبني 
تنفيذا  العســكرية  الخدمة  مــن  والفارين 

لالتفاق الذي طرحته الدولة.
وأفادت وكالة »ســانا« الســورية لألنباء 
بأن »وحــدات من الجيش بــدأت منذ صباح 
أمس، عمليات متشيط وتفتيش عىل جوانب 
املؤدية إىل قرى نصيب وأم  العامة  الطرقات 
املياذن والطيبــة ومداخلها ومحيطها ورفع 
املخلفــات املتفجرة إن وجــدت حفاظا عىل 

حياة املدنيني ومتهيدا لعودة مؤسسات الدولة 
لعملهــا الخدمي املعتاد يف جــو من األمن 

واألمان«.
وعززت وحدات من الجيش السوري خالل 
األسابيع املاضية مواقعها يف العديد من مدن 
وبلدات وقرى ريف درعا الشاميل الغريب يف 
منطقة حوض الريموك والريف الشاميل بعد 
ســاعات من انضامم تلك املناطق إىل اتفاق 
التســوية الذي طرحته الدولة يف أغسطس 
املايض وبدء العمل فيه انطالقا من حي درعا 

البلد يف مدينة درعا«.

ــن فـــي عــدن ــي ول ــار املــســ ــب ــددا مـــن ك ــ ــجــار يــســتــهــد عـ ــانــ قــتــلــى وجـــرحـــى ب
أمس  وجرحى  قتىل  سقط 
يف مدينة عدن جنوب اليمن، 
استهدف  عنيف  انفجار  جراء 
مسؤولني رفيعي املستوى يف 

الحكومة املعرتف بها دوليا. 
إعالم  وســائل  وأكــدت 
مفخخة  ســيارة  أن  محلية 
أثنــاء مرور موكب  انفجرت 
محافــظ عدن أحمــد حامد 
مللس، ووزير الرثوة السمكية 
السقطري،  سامل  والزراعية، 
حجيف،  جولــة  مبنطقــة 
مشــرية إىل أنهام متكنا من 

النجاة من الهجوم.
ونقلــت وكالــة »فرانس 
برس« عــن مصــادر أمنية 
تأكيدهــا أن الهجــوم خلف 
خمســة قتىل و11 جريحا، 
ثالث  مسؤول  »وجود  مؤكدة 

يف املوكب وقد نجا أيضا.«
عدن،  يف   RT مراسل  وأكد 
االنفجار  جراء  القتىل  بني  أن 

جرحى، اثنان منهم من أقارب املحافظ واآلخران من 
طاقمه اإلعالمي.

ويف الســياق، أكــد محافظ عــدن يف اليمن، 
لـــ«RT«، أن من ارتكــب التفجــري العنيف الذي 
اســتهدف موكبه وعــددا من املســؤولني رفيعي 
املستوى يف الحكومة املعرتف بها دوليا، هو »عدو 

السالم«.

وقال  مللس: »نحــن يف هذه املهمــة بالتأكيد 
ســنواجه اإلرهاب ودعاته، ولكن لــن يثنينا عىل 
اإلطالق ذلك«، مشــريا إىل أن »أعداء االســتقرار 

والتنمية هم من ارتكبوا هذا العمل«.
وعام إذا كان هناك جهات معينة ميكن تسميتها 
هي التي قامت بهذا التفجري، أجاب محافظ عدن: 
»كل الجامعــات اإلرهابيــة املعادية..نحن نبحث 

ونتأكد«.

وعن الرد الحكومي واإلجراءات التي ســتتخذها 
الدولــة عىل محاولة االغتيــال وعمليات التفجري 
يف عدن، قال مللس: »األجهــزة األمنية اآلن تقوم 
بالتحري واملتابعة، وهناك معلومات ستعرض يف 
حينها..أجهزة األمن تقــوم مبهامها منذ لحظات 
بأوال«،  أوال  باملعلومات  أهلنا  وســنزود  االنفجار، 
مضيفا أن »هناك إجراءات احرتازية بخصوص هذه 

العمليات«.

»أمر« للدبيبة بصر ُمرّتبات الجي
رئـــاســـة  الـــلـــيـــبـــي:  الــــــــــــوزراء  لـــرئـــيـــ  األو  ــب  ــ ــائ ــ ــن ــ ال
الـــديـــكـــتـــاتـــوريّـــة اإلدارة  مـــســـالـــك  ــي  ــ ف ــ  ــ ــع ــ وقّ الـــحـــكـــومـــة 

ــة ــر يـــنـــاقـــشـــان أزمــــــــة ســــــّد الــنــهــ ــيـ ــاكـ ـ ــ ــلـ ــي وسـ ــسـ ــيـ ــسـ الـ
ــا ــي ــوب ــي ــ جـــنـــوب الـــــســـــودان يــكــشــف عــــن وعـــــد مــــن إ ورئــــيــ

األول  النائــب  انتقد 
لرئيــس مجلس الوزراء 
الليبي حسني القطراين، 
قبل  من  املتبــع  النهج 
عبد  الحكومة  رئيــس 

الدبيبة. الحميد 
ويف كلمــة ألقاهــا 
اجتــامع طار  أثنــاء 
الحكومة  ووكالء  وزراء 
للمنطقــة  املمثلــني 
وجميــع  الرشقيــة 
املؤسســات ورؤســاء 
التســيريية  املجالــس 
يف  اإلدارية  واملناطــق 
املنطقة، اعترب القطراين 
أن »رئاســة حكومــة 
بتنفيذ  تلتزم  مل  الوحدة 
السيايس  االتفاق  بنود 
مســالك  يف  ووقعــت 
الديكتاتوريــة  اإلدارة 

الفردية«، مضيفا »أن رئاسة الحكومة »مل ترتق للمسؤولية 
التاريخية ومل تلتزم مبباد خارطة الطريق بشــأن توحيد 

املؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات«.
العائلة«،  بـــ »حكومة  القطراين عام وصفه  وتحدث 
قائــال: »إن بعض أفرادهــا وجهوا عبد الحميــد الدبيبة 
«، مضيفا »ســوء إدارة رئيس الحكومة  »لالتجاه الخاط
رمبا نتيجة وجود بعــض أفراد عائلته حوله وقلة خربته 

اإلدارية«.
املقرر  العامة  االنتخابــات  ولدى تطرقه إىل موضــوع 
إجراؤها يف  كانون االول املقبل، أعرب القطراين عن اعتقاده 
بأن »كافة املعطيــات تشــري إىل أن االنتخابات لن تجرى 
يف موعدها«، مضيفا أن هناك »شــخصيات تنادي بتفعيل 
االنفصال عن الحكومة وتشــكيل حكومة جديدة ورفضنا 
ذلك ألننا ال نريد أن نكون سببا يف إفشال االتفاق السيايس 

والرجوع إىل املربع األول«.
وكانت وســائل إعالم ليبية كشــفت أن القطراين دعا 
املســؤولني يف املنطقة الرشقية لالجتــامع يف بنغازي 
للمركزية،  املرســخة  الدبيبــة  »قــرارات  عىل  اعرتاضا 
وإيقاف املقاصــة، ومرتبات الجيش التابع للقيادة العامة 

رشق البالد«.

 وكيل الداخلية: الدبيبة
يسعى إلفشال االنتخابات 

ويف وقت سابق، هاجم وكيل وزارة الداخلية الليبية فرج قعيم 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية متهام إياه بالتفرد بالســلطة 

والسعي إلفشال االنتخابات العامة يف ديسمرب املقبل.
اىل ذلك، اتهم قائد رفيع املســتوى يف »الجيش الوطني 
بأنه  الدبيبة  الحميد  الوحدة عبــد  الليبي« رئيس حكومة 
مل يرصف مرتبات الجيــش إال بعدما وجهه بذلك املبعوث 

األمرييك إىل ليبيا ريتشارد نورالند. 
جاء ذلك يف بيان نرشه مدير التوجيه املعنوي يف الجيش 
الوطني الليبــي اللواء خالد املحجــوب، عىل صفحته يف 
»فيسبوك« وكتب املحجوب: »بعد أن رفض رجال الوطن من 
لجنة 5+5 الحضور إىل جنيــف والتوقيع عن أي اتفاقيات 
قبل أن ترصف رواتب قــوات الجيش الليبي وتدخل املبعوث 
األممي واالتصال الذي تم من السفري األمرييك الذي أصدر 
فيه التعليامت وبكل أســف إىل رئيس حكومة الوحدة.. تم 
رصف مرتبات القوات املسلحة لـ أشهر«، مضيفا »مل يأبه 
الدبيبة ال لرســائل لجنة 5 املبارشة له وال ملخاطبات النواب 
ولكن ولألســف نقولها مل تجد سوى األوامر من الذين لهم 

السمع والطاعة«.

املرصي  الرئيــس  أكــد 
أنه  الســييس،  الفتاح  عبد 
ناقــش مع رئيــس جنوب 
ميارديت  سلفاكري  السودان 
إطار  يف  النيل  ميــاه  ملف 
يف  املســتمر  التنســيق 
ضوء  ويف  الشــأن،  هــذا 
الجارية يف ملف  التطورات 

النهضة.  سد 
الســييس خالل  وقــال 
مع  مشرتك  صحفي  مؤمتر 
ســوداين:  الجنوب  نظريه 
»أكدنا عىل رضورة التوصل 
إىل اتفــاق قانــوين ملزم 
الدويل  القانون  استنادا إىل 
األمن«،  مجلس  ومخرجات 
مشــددا »عىل أن هذا األمر 
االستقرار  تعزيز  شأنه  من 
التعاون  املنطقة ويفتح  يف 

بني دول حوض النيل.«
اليوم وما عكسه من  أنه »ســعيد بلقاء  أضاف السييس 
تقــارب يف رؤى البلدين«مؤكدا أنه يتطلــع إىل مزيد من 

الخري واالستقرار. السودان كل  التعاون ويتمنى لجنوب 
االتحادية،  بقرص  األحد  ظهر  بعد  الســييس  واســتقبل 
الرئيس ســلفا كــري ميارديــت رئيس جمهوريــة جنوب 

السودان.

بدوره، قال رئيس جنوب السودان، إنه ناقش مع الرئيس 

املرصي، أزمة سد النهضة اإلثيويب.

تيغراي  إقليــم  أزمة مشــكلة  أيضا  الرئيســان  وناقش 

اإلثيويب، وذلك خالل زيارة كري إىل القاهرة.

وأكد ســلفاكري »أنه تلقى من الحكومــة اإلثيوبية وعدا 

قبل شــهرين بوجوب حدوث مفاوضات حول سد النهضة  

الجديدة«. اإلثيوبية  الحكومة  تشكيل  عقب 

ــ ــن فـــــي تـــونـ ــيـ ــجـ ــتـ ــحـ ــر األمــــــــن ومـ ــ ــا ــ ــن ــن عــ ــ ــي ــ تـــــدافـــــع ب
ــي أقـــــّرهـــــا ســعــيــد ــ ــت ــ ــة ال ــيـ ــائـ ــنـ ـ ــ ــتـ ــــــر االجـــــــــــــراءات االسـ إ

العاصمة، أمس،  شهد شــارع الحبيب بورقيبة بتونس 

تدافعا بني املحتجني عىل اإلجراءات االستثنائية التي أقرها 

رئيس الجمهورية قيس ســعيد يف 25 منوز املايض، وبني 

األمنيني.

ويــأيت ذلك إثر تركيز الحواجز املعدنيــة، وإغالق املنافذ 

املؤدية للشارع وعدم الســامح لبقية املحتجني بااللتحاق 

باملسرية أمام املرسح البلدي.

وأقــدم عدد من املحتجــني عىل رفع الحواجــز األمنية 

لاللتحاق باملســرية، مــا أدى إىل حــدوث مواجهات بني 

املحتجني وأعوان األمن. ورفع املتظاهرون شعار »يا للعار يا 

للعار املسرية يف حصار«، و«سيب الباريار«.

كام شــهدت املســرية جملة من الشــعارات الرافضة 

انقالبا،  اعتربها معارضوها  التي  جراءات االســتثنائية  ل

مطالبني بعودة الدستور

الوزراء في األردن 
يقدمون استقاالته 

تمهيداً لتعديل حكومي
أكد مصدر أردين مطلع، امسد، 
اســتقاالتهم  قدموا  الوزراء  أن 
لرئيس الــوزراء برش الخصاونة 
يعترب  حكومي  لتعديــل  متهيدا 
الرابع يف عمر الحكومة الحالية 

للملكة.
ومن املتوقع أن يشمل التعديل 
حقائب اإلعالم واملالية واألشغال 
والنقــل والبيئــة والصناعــة 
والطاقة  والثقافــة  والتجــارة 

والعدل ووزير دولة.
عملية  تجري  أن  املرجح  ومن 
الحكومة  يف  للحقائــب  تبادل 
وتوزيــر وجوه جديــدة بينهم 

نساء.
امللك  األردين  العاهــل  وكلف 
يف  الخصاونة  الثــاين  عبدالله 
ترشين االول عام 2020 بتشكيل 
حكومته، خلفــا لحكومة عمر 

الرزاز.
ويف ترشيــن الثــاين، أعلن 
الداخلّية  وزيــر  أن  الخصاونة، 
باستقالته  تقّدم  الحالملة  توفيق 
من منطلق املســؤولية األدبية، 
للملــك،  االســتقالة  ورفعــت 
ونســبت باملوافقة عليها، وذلك 
وشــغب  احتفال،  »مظاهر  بعد 
تلت العمليــة االنتخابية، وحمل 
بعض  يف  واستخدامه  للسالح، 
املناطق«، لتصــدر بعدها اإلرادة 
تعيني  عىل  باملوافقــة  امللكية، 

سمري املبيضني وزيرا للداخلية.
ويف شباط من العام الجاري، 
صدرت »إرادة ملكية ســامية« 
اســتقالة  قبول  باملوافقة عىل 
وزيــر العدل بســام التلهوين، 
املبيضني  الداخلية سمري  ووزير 
ىذار  يف  أما  منصبيهــام،  من 
اإلرادة  صــدرت  فقد  املــايض 
امللكيــة بإقالة وزيــر الصحة 
نذيــر عبيدات، كام تــم إجراء 
الخصاونة،  تعديل عىل حكومة 
وعني فــراس الهــواري وزيرا 
الشــاميل  ويوســف  للصحة، 

للعمل. وزيرا 

ــواب الــلــيــبــي  ــ ــن ــ ــ ال ــل رئـــيـــ مــجــل ــب ــق تـــبـــون اســت

ــاهــ  ــ ــرة ت ــ ك ــ ــ ــع م ــ ــوقّ ــ ــة ت ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
ــي ــجــ ــ ــي ــ ــل ــ ــخ ــ ــ الـــــــتـــــــعـــــــاون ال ــ ــلـ ــ ــجـ ــ مــــــــع مـ

الرئيــس  اســتقبل 
الجزائــري عبــد املجيد 
تبــون، أمــس مبقــر 
مجلس  رئيس  الرئاسة، 
النــواب الليبــي عقيلة 
ويــؤدي عقيلة  صالح. 
صالح زيارة رسمية إىل 
الجزائر بدعوة من رئيس 
املجلس الشعبي الوطني، 

إبراهيم بوغايل.
املجلس  رئيس  والتقى 
الشعبي الوطني إبراهيم 

بوغايل ، عقيلة صالــح الذي يقوم بزيارة 
رسمية تدوم لثالثة أيام.

الليبي  النواب  وســيبحث رئيس مجلس 
مع املســؤولني الجزائريني تطورات األزمة 

الليبية، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وقــع األمــني العام 
العربية،  الدول  لجامعة 
الغيــط،  أبــو  أحمــد 
تفاهم  مذكــرة  أمس، 
مــع مجلــس التعاون 
بأمينه  ممثال  الخليجي، 
الحجرف،  نايــف  العام 
العامة  األمانــة  مبقر 

للجامعة.
مسؤول  مصدر  ونقل 
عن  العامة  باألمانــة 
إن  قوله  الغيــط  أبــو 

»املذكرة تهــدف إىل املزيد من الرتابط بني 
الجامعة،  األم، وهــي  العربية  املنظمــة 
مجلس  مثل  اإلقليميــة،  التجمعات  وبني 
أنجح  يعــد من  الذي  الخليجي  التعــاون 
التجــارب يف املنطقة يف تحقيق التكامل 
بني مجموعة من الدول العربية، ُمشــرياً 
العمل  تُعزز  اإلقليميــة  التجمعات  أن  إىل 
العريب املشــرتك، وتضيف إليه وتوســع 

مجاالته«.
وأشــار املصدر إىل أن »مذكرة التفاهم 
تنصــب عىل تعزيــز األهداف املشــرتكة 
للمنظمتني، وتســعى لتوفري أق الدعم 
للمصالح والقضايا العربية، ويف مقدمتها 
القضية الفلســطينية، وذلــك عرب تبادل 
املعلومات والزيــارات بني الطرفني، بهدف 
تنسيق املواقف تجاه كافة القضايا الدولية 

واإلقليمية املطروحة عىل الساحة«.
أن  أكد  الغيط  أبو  فإن  املصدر،  وبحسب 
االهتامم  ذات  والوثائق  الخــربات  »تبادل 
املشــرتك ميثل جانبا مهام مــن التعاون 
االتفاق  املنظمتني، وأنه جرى  املنشود بني 
مبستوى  مشــرتكة  لجنة  تشــكيل  عىل 
األمنــاء املســاعدين للعمل عــىل تنفيذ 
االتفاق  جرى  كام  التفاهم،  مذكرة  أهداف 
تقييم  وإجراء  اتصــال،  نقاط  تعيني  عىل 

التعاون«. لعملية  دوري 
باإلضافة إىل ما ســبق، أوضح املصدر 
أن »الجامعة العربيــة تحتفظ بعدد كبري 
من مذكرات التفاهم مع عدد من األطراف 
املختلفة،  املجاالت  يف  الدولية  واملنظامت 
التعاون  مــن  النوع  هــذا  تعترب  وأنهــا 
الدولية  عالقاتها  لشبكة  مهامً  والتنسيق 

واإلقليمية«.



دوليات ــ اعانات مبوبة
االثنني 11  ترشين االول 2021

ــة اج ــر موجــة عنــف م ــات فــي كشــمير  ا ة الهنديّــة تعتقــل امل الشــر

ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ألـــــــــــــــف مهاجـــــــــــــــر لّيـــــــــــــــة« البريطانّيـــــــــــــــة: أك »الدا
يوميــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــا   » »املانــــــــــــــــــ عبــــــــــــــــــروا 

ــاعدة« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتجدون املس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون يس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »كان املتّصل
ـــــا نـــــار فـــــي حانـــــة بواليـــــة مينيســـــوتا االميركيـــــة إ

أعلنت وزارة الداخلية الربيطانية األحد أنها أنقذت واعرتضت 
يومي الجمعة والســبت ما مجموعــه 1115 مهاجرا يف أثناء 

محاولة عبور املانش عىل م قوارب صغرية. 
وأنقذت الســلطات الربيطانية 491 شــخصا يف 17 عملية 

2 عملية الجمعة. السبت و24 شخصا يف 
وأكدت الداخلية الربيطانية أن الســلطات الفرنسية منعت 
114 شخصا من الوصول إىل الشواط اإلنكليزية السبت و00 

شخ الجمعة.
وشدد الكومندان دان أوماهوين، املسؤول عن وحدة لخفض 
أعداد املهاجرين بطريقة غري قانونية الذين يصلون إىل األرايض 
الربيطانيــة، عىل عزم حكومة بــالده مكافحة »الزيادة غري 
املقبولة« يف عمليات العبور الخطرة، وفق ما جاء يف بيان له.

أضاف أنه »بالتعاون مع الرشطة ورشكائنا الدوليني، تم تنفيذ 
أكرث من 00 عملية توقيف و5 حكم إدانة« و«مكّنت جهودنا 

1 محاولة« عبور منذ بداية العام. من منع أكرث من 500
وبحسب إحصاء أجرته وكالة األنباء الربيطانية، متكن أكرث 
من 17 ألف مهاجر من العبور إىل إنكلرتا عىل م قوارب صغرية 
منذ بداية العام، أي أكرث من ضعف الرقم املسجل يف العام 2020 

بأكمله. ويسبب امللف توترا مستمرا بني لندن وباريس.
ودعا وزير الداخلية الفرنيس جريالد دارمانان، إىل التفاوض 
بشــأن معاهدة هجرة بني االتحــاد األورويب واململكة املتحدة. 
 2 كذلــك طالب الحكومة الربيطانية بالوفاء بالتزامها دفع 7
مليون يورو لفرنسا يف 2021-2022 لتمويل تعزيز قوات األمن 

الفرنسية عىل السواحل.
وطرحت الحكومــة الربيطانية مرشوع قانون مثري للجدل 
إلصالح نظام اللجوء ين عىل عقوبات أكرث رصامة للمهربني 
تصل يف أقصاها إىل الســجن مدى الحياة، يف مقابل 14 عاما 

حاليا.

ذكرت الســلطات املحلية يف والية مينيسوتا األمريكية، أن 

إطالقا للنار وقع يف إحدى الحانات، األمر الذي تســبب مبقتل 

رجل وإصابة العرشات بجروح مختلفة.

وأشــارت الســلطات يف بيان لها، »إىل أن الحادث وقع يف 

مدينة القديس بولس يف ساعة مبكرة من صباح أمس«.

وجاء يف البيان أيضا، أن »الكثري من املتصلني برقم الطوار 

911 طلبوا املســاعدة العاجلة عقب إصابة العرشات بجروح 

.» نتيجة إطالق النار ومقتل شخ

ووفقــا للتحقيقات األولية، مل يكن مطلق النار وحده، فيام 

فتحت الرشطة تحقيقا للوقوف عىل مالبسات الحادث.

اليونـــــــــــــــان تنشـــــــــــــــر قـــــــــــــــوات إضافّيـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد حـــــــــــــــدود تركيـــــــــــــــا

املهاجريـــــــــــــــن ر  ّ حـــــــــــــــ بلينكـــــــــــــــن 
ــــــــــــركا  ـــ ــــــــــــى أمي ـــ ر« ال ـــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــورة الس ـــ ط ــــــــــــن » ـــ م

ــــــات  ـــ ـــ ـــ ـــ العقوب ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــنطن رفع ـــ ـــ ـــ ــــــكو: واش ـــ ـــ ـــ موس
ــــــرو  ـــ ـــ ـــ ــــــن ال ـــ ـــ ـــ ني ــــــن املوا ـــ ـــ ـــ ـــدد م ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن ع ـــ ـــ ـــ ع

الهند  أعلن مسؤولون يف 
أن الرشطــة اعتقلت مئات 
األشخاص يف إقليم كشمري، 
مفاج  تصعيد  خلفية  عىل 

يف حدة العنف هناك.
مســؤولون  وأوضــح 
وكالة  حســب  هنديــون، 
أن  بــرس«،  »أسوشــيتد 
من  أكرث  أوقفــت  الرشطة 
وادي  يف  شــخ   500
الثالثة  األيام  كشمري خالل 
الســتجوابهم،  املاضيــة 
ومعظمهــم مــن عاصمة 
مدينة  الصيفيــة  اإلقليــم 

رسي نكر.
وذكرت الرشطة أن حملة 
يف  األخــرية  االعتقــاالت 
يف  أعضاء  طالت  كشــمري 
ونشــطاء  دينية  جامعات 
مناهضــني للهند و »عمالء 
عــىل األرض« )أي مصطلح 
تستخدمه السلطات الهندية 
شــارة إىل املتعاطفــني  ل

املسلحني(. مع  واملتعاونني 
وجاءت حملة االعتقاالت 

هذه بعد سلســلة هجامت وعمليات قتل شهدها 
اإلقليم املتنازع عليه بني الهند وباكســتان.

وانطلــق التصعيد الحايل يف وقت ســابق من 
األســبوع الجاري بقتل مهاجمني ثالثة هندوس 
وشخصا ســيخيا يف رسي نكر، وألقت الرشطة 
املحلية اللــوم يف هذا الهجوم عىل متشــددين 

املنطقة. الهندي يف  للحكم  مناهضني 
وأعلنت الرشطة الهندية أن مســلحي جامعة 
»جبهة املقاومة« )TRF( املناهضة للهند أطلقوا 
النار وقتلوا ســبعة أشــخاص يف كشــمري منذ 
األســبوع املايض، ما يرفــع الحصيلة اإلجاملية 
لضحايــا الهجامت يف اإلقليم منــذ مطلع العام 

الجاري إىل 28 قتيال 21 منهم مســلمون.

وتعترب الســلطات الهنديــة »جبهة املقاومة« 
فرعا لجامعة »لشكر طيبة« املتشددة التي تنشط 

باكستان. من 
وتم تشــكيل »الجبهــة« بعد قــرار حكومة 
نيودلهي عام 2019 إلغاء الحكم الذايت الذي كان 
كشــمري يتمتع به عىل مدى عقود ضمن الدولة 

الهندية.

أعلنــت الحكومة اليونانية أمــس، عن تعزيز 
التواجد األمني عند حدود تركيا، بعد أن شهدت هذه 
املنطقة توترات متزايدة العام املايض إذ حاول آالف 

املهاجرين التسلل إىل أرايض اليونان. 
وأعلــن وزير حامية املواطنني اليوناين تاكيس 
تيودوريكاكــوس، خــالل زيــارة إىل منطقة 
كاستانيي يف مقاطعة إفروس يف أق شامل 
رشقي البالد أمس، »أن أثينا ســتنرش 250 عنرصا 
جديدا من حرس الحــدود لدعم وحدات الرشطة 

املنترشة هناك«.
وشــدد تيودوريكاكوس »عىل أمن الحدود يعد 
من رشوط أمن الدولة«، مشــريا »إىل أن اليونان 
تلتزم عىل نحو صارم بالقانون األورويب غري أنها 
مستعدة لـ«لتصدي ألي مغامرة وأي تهديد جديد«.
وأشار »إىل االتفاقية العسكرية املربمة مؤخرا 
بني اليونان وفرنسا، مبديا قناعته بأن أثينا ازدادت 

قوة بفضل هذا »التحالف االسرتاتيجي«.
وتفقد تيودوريكاكوس خالل الزيارة الســياج 
األمنــي بطول 7 كلم الذي أنشــأته اليونان عند 

الحدود.
ويأيت ذلك عــىل خلفية الخالفات املتبقية بني 
تركيــا واليونان، وهام حليفتان ضمن الناتو، يف 

رشق املتوسط وبحر إيجه.

الخارجية  وزيــر  حــذر 
بلينكن،  أنتــوين  األمرييك 
املهاجرين من دول مثل هايتي 
الذيــن يســعون إىل دخول 
بطريقة  املتحــدة  الواليات 
غري قانونية عرب املكسيك من 

خطورة هذه الرحلة. 
وجــاء ذلك عىل لســان 
مؤمتــر  أثنــاء  بلينكــن، 
صحفــي مشــرتك عقــده 
يف مدينــة مكســيكو مع 
مارسيلو  املكسييك،  نظريه 
إيربارد، ردا عىل ســؤال عن 
التي  الضامنــات  ماهيــة 
تقدمهــا الواليــات املتحدة 
إىل املهاجريــن مــن هايتي 

يف املكســيك وكيفية التعــاون بني الدولتني 
املجاورتــني يف إثناء هــؤالء عن التوجه إىل 
الحدود، حســب ن املؤمتر املنشور من قبل 

الخارجية االمريكية.
وأعــرب وزير الخارجيــة األمرييك »عن 
تصميم واشنطن عىل »ضامن إنفاذ قوانينها 
مع االحرتام الكامل لحقوق وكرامة اإلنسان، 
وخاصة فيام يخــ الذين يحاولون دخول 
الواليات املتحــدة كمهاجرين غري رشعيني«، 
مضيفا أن السلطات األمريكية ال تزال يف هذا 

الصدد عىل تواصل وثيق مع املكسيكيني«.

وتابــع »كام نحاول التوضيــح أن القيام 

بهذه الرحلــة بطريقة غري رشعية يعرضهم 

)املهاجرين( ملخاطر هائلة عىل طول مسارهم، 

ولن يكون بوسعهم دخول الواليات املتحدة«.

مختلفة«  »مجموعــات  بلينكــن  وحمل 

املســؤولية عن نرش معلومــات كاذبة عن 

الرشعيني  للمهاجرين غري  املتاحــة  الفرص 

املتوجهــني إىل الواليات املتحــدة وتضليلهم 

بأنهم قادرون عىل دخول األرايض األمريكية، 

مضيفا »هــذه الرحلة خطــرية للغاية ولن 

تتوج بنجاح، ونعمل عىل التأكد من أن الناس 

يدركون ذلك«.

أكدت موسكو أن واشنطن 
من  عدد  أســامء  شــطبت 
ة  قا من  الروس  املواطنني 
بها،  الخاصــة  العقوبــات 
مقابــل موافقــة روســيا 
وزير  نائبة  اســتقبال  عىل 
الخارجية األمرييك فيكتوريا 

نوالند يف أراضيها. 
ورصحت املتحدثة باســم 
ماريا  الروســية  الخارجية 
زاخاروفا، يف حوار إعالمي 
أمــس، بــأن زيــارة نوالند 
من  مببادرة  تــأيت  القادمة 
مشــرية  األمرييك،  الجانب 
إىل أن نائبة وزير الخارجية 

األمرييك للشــؤون السياسية كانت منذ عام 
ة العقوبات الخاصة  2019 مدرجة عىل قا

مبوسكو.
ولفتت زاخاروفا إىل أن الواليات املتحدة من 
تها السوداء مسؤولني  جانبها أدرجت عىل قا
وصحفيني روس معنيني بالشــؤون الدولية، 
مضيفة: »لذلك تم حل هذه املســألة عىل قدم 

املساواة، وهي )نوالند( ستزور روسيا«.
وردت املتحدثة عىل سؤال عام إذا كان ذلك 

يعنــي أن الواليات املتحــدة يف املقابل رفعت 

القيــود عن عدد من الــروس املدرجني عىل 

تها السوداء: »نعم، طبعا«. قا

ومل تكشــف زاخاروفا أسامء الروس الذين 

رفعت الواليات املتحدة عقوباتها عنهم.

وكانت الخارجية الروســية قد أكدت أمس 

 1 االول أن نوالند ســتزور موسكو يف 11-

ترشين االول الجاري وستجري محادثات مع 

مسؤولني.
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ــي ــب ــر ــي ســـبـــاعـــيـــات ال ــ ــا ف ــيـ ــرب آسـ ــ ـ ــان رابــــــعــــــاًبـــطـــولـــة  ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ الـــــلـــــقـــــب لـــــــــامـــــــــارات ول

رير الدو  ي ال ار ر ي ا م بي ي ا للر و  لب

ر د املباريا   بي ا ا  م لب
الرابع  املركز  للرجــال  لبنان  منتخب  احتل 
يف بطولة غرب آســيا لســباعيات الرغبي 
الدوحة  القطرية  العاصمة  استضافتها  التي 
عىل مدى يومني بعدمــا خرس مباراة تحديد 
املركزين الثالث والرابع امام املنتخب القطري 
( مختتــامُ مبارياتــه يف  بنتيجــة)10-
البطولة االقليمية التي شــاركت فيها خمس 
دول وهي:لبنان،فلســطني،االمارات العربية 

املتحدة، قطر وايران.
اللقب  املتحدة  العربيــة  واحرزت االمارات 
-14( يف املباراة  بفوزهــا عــىل ايــران)
النهائية للبطولة لتحــرز ايران املركز الثاين 
وقطــر املركز الثالــث ولبنان املركــز الرابع 

وفلسطني املركز الخامس.   
وكان لبنان اســتهل مبارياته يف البطولة 
 ،)0- 2( بنتيجة كبرية  بفوزه عىل فلسطني 
وخرس أمام قطر )5-22(، واحتل املركز الثاين 

يف الرتتيب العام بعد انتهاء اليوم األول.
هذا وعــادت بعثة لبنان اىل بريوت  صباح 
األحد وكان يف اســتقبالها يف مطار رفيق 
الرغبي  الــدويل أمني عام اتحــاد  الحريري 
يونيــون عبدالله الجاّمل الــذي نقل تحيات 
رئيس االتحاد ســمري دبوق وأعضاء االتحاد 
البعثة من  الكبري ألعضاء  باملجهود  مشــيداً 
اداريني وجهاز فنــي والعبني خالل  بطولة 

غرب آسيا.

ليونـــــاردو: يجـــــب معاقبة ريـــــا مدريد بســـــبب مبابي

و ار لي

طالــب ليونــاردو، املدير 
الريايض لنادي باريس سان 
ريال  مبعاقبــة  جريمــان، 
مدريد بســبب سعي الفريق 

للتعاقد مع كيليان مبايب.
وقــال ليونــاردو عــىل 
مهرجان  حضــوره  هامش 
ديلــو  جازيتــا  صحيفــة 
»يف  اإليطاليــة  ســبورت 
حقيقة  ينكــرون  مدريــد 
أنهم يحاولــون ضم مبايب، 
فرتة  منذ  يعملون  أنهم  لكن 
مجانا،  ضمــه  عىل  طويلة 

فهم يتحدثون بشــكل علني عن مبايب منذ 
عامني، لذا يجب معاقبتهم«.

وأضاف »مــا يحدث ينتقــ من مكانة 
مبايب، فهو ليس العبــا عاديا بل من أفضل 
نجوم العامل، لذا أعترب ترصيحات مســؤويل 
ريــال مدريد والعبي الفريــق ومدربهم عن 
مبايب هي جزء مــن الخطة، فهو أمر يفتقد 

لالحرتام«.
وشــدد املدير الريايض لسان جريمان »مل 
نغري خططنــا، هدفنا هو تجديد عقد مبايب، 

فهو جوهرة تناسب يب إس جي متاما«.
وأشــار »لدينا كيليان ومييس ونيامر، وال 

ميكن التخطيط ملستقبلنا بدون مبايب«.
يف سياق آخر، نفى ليوناردو تفاوض ناديه 
مع جيانلويجي دوناروما قبل نهاية حزيران 
املايض، مؤكدا أن سان جريمان بدأ التفاوض 
مبجرد إعالن باولو مالديني أن دوناروما بات 

العبا حرا.

وواصل »ميــيس كان مقتنعا بالبقاء مع 
برشــلونة، وبدأنا التفاوض معه فور إعالن 
النادي اإلسباين عن رحيله، لقد كانت مفاجأة 
كبرية، تواجد ليو مــع نيامر ومبايب خطوة 

عمالقة، تعجبني كثريا«.
ولفت أيضا »الكثريون يتحدثون عن مبال 
وأرقام مالية تخصنا، ومل نرصف أمواال أكرث 

من أندية أخرى«.
اســتدرك »أما ما قاله خافيــري تيباس ال 
د فقط عىل االتحاد األورويب  يشغلنا، ســ
لكرة القدم والرابطــة املحلية، وليس رابطة 

الليغا«.
ليوناردو ترصيحاتــه »رواتب نجوم  وأتم 
باريس سان جريمان ضخمة بالفعل، لكنهم 
يتقاضون معنا راتبا أقل مام كانوا يحصلون 
عليه يف أندية أخرى، والصفقة الوحيدة التي 
متت مبقابل مادي كان أرشف حكيمي، ألننا 
معجبون به، وكذلك نونو مينديز، ألنه موهبة 

واعدة«.

ـــا  نـــ ــد بـــ ــ ــت ــ ــاي ــ ــون ــ ــل ي ــاســ ــ ــوك ــ ــي ــ ــن ــ ــا ل ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ
ــاالت ــ ــق ــ ــت ــ االن ــى  ــلـ عـ ــنـــي  ــيـ ــرلـ ــتـ إسـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  2

ذكرت تقاريــر صحفيــة إنكليزية، أمس 
الســبت، أن نادي نيوكاسل يونايتد، يستهدف 
التعاقــد مع مهاجم باريس ســان جريمان، 

خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وبــدأت مرحلــة جديــدة يف تاريخ نادي 
نيوكاســل يونايتد اإلنجليزي، بعد االستحواذ 
عىل ملكيته كاملة مــن جانب اتحاد يتقدمه 

صندوق االستثامرات العامة السعودي.
وأعلنــت رابطة الــدوري اإلنكليزي املمتاز 
أمس بيع نيوكاسل بنسبة 100 إىل مجموعة 
العامة  االســتثامرات  مكونة من صنــدوق 
ز  السعودي ورشكة يب.يس.يب كابيتال بارت

وآر.يب سبورتس آند ميديا.
وبحســب صحيفة »دييل ميل«، فإن إدارة 
نيوكاسل تســتهدف ضم املهاجم األرجنتيني 
ماورو إيكاردي، من أجل تدعيم صفوف الفريق 

يف الفرتة املقبلة.
وأشارت الصحيفة إىل أنه سيكون بإمكان 
اإلدارة الجديدة لنادي نيوكاسل إنفاق أكرث من 
200 مليون إسرتليني لتعزير صفوف الفريق 
انتهاك  دون  املقبلة،  الثالث  الســنوات  خالل 

قواعد اللعب النظيف.
وكانــت تقارير صحفية قــد أكدت وجود 
اهتامم من قبل إدارة نيوكاســل الجديدة بضم 
مهاجم  كافــاين،  إدينســون  األوروغوياين 
مانشســرت يونايتد، باإلضافــة إىل الويلزي 

غاريــث بايل جناح ريال مدريــد، والربازييل 
فيليب كوتينيو جناح برشلونة.

املركــز 19 )قبل  نادي نيوكاســل  ويحتل 
األخري( يف ترتيب الــدوري اإلنكليزي املمتاز 
باملوسم الجاري، بعد 7 جوالت برصيد  نقاط.

اىل ذلك، أكد تقرير صحفي بريطاين، أمس 
األحد، أن املدرب اإلنكليزي ستيف بروس عىل 

أعتاب اإلقالة من تدريب نيوكاسل يونايتد.
ووفًقا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإنه 
حدث اجتامع بني مديري نيوكاســل، واتفقوا 

عىل أن الفريق يف حاجة إىل مدرب جديد.
وأشــارت الصحيفة الربيطانيــة، إىل أن 
قرار إقالة بروس من نيوكاســل سيصدر يف 

األسبوع الحايل.
وذكرت أن غرايام جونز، املدرب املساعد يف 
الجهاز الفني لربوس، سيتوىل قيادة نيوكاسل 

ضد توتنهام يف األسبوع املقبل.
وقالــت الصحيفة الربيطانيــة، إن هناك 
الكثري من األســامء املطروحة عىل الساحة 
لتدريب نيوكاسل، لكن إمكانية تعيني الثنا 
اإليطايل أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني، ال 

تزال بعيدة عن الواقع.
السعودي  االســتثامرات  أن صندوق  يذكر 
اســتحوذ عىل نيوكاســل يونايتد، الخميس 
املــايض، ويخطط إلعــادة هيكلــة النادي 

اإلنكليزي.

ــر  العــبــيــن فـــي تـــاريـــ كــــرة الــقــد ـ ــ ـ ــا... أ ــ ــرك ــ ــي ــ ـــهـــ مـــن أم أحـــد

ــ ــ ــارج ــ ــوا  ــحــ ــجــ ــ ــن ــ ف ــد  ــ ــ ــدري ــ ــ تـــخـــلـــى عـــنـــهـــ ريـــــــــا م ــو  ــ ــجـ ــ نـ  

صنع األمرييك الشــاب أكسل يك تاريخا 
جديدا يف كرة القدم عىل مستوى العامل، بعد 
ظهوره الرســمي ألول مرة مع فريقه ريال 

سولت.
أكسل يك بات ثاين أصغر العب يف تاريخ 
كرة القدم يشــارك يف مباراة رســمية عىل 

املستوى االحرتايف بالساحرة املستديرة.
ويف ما ييل أصغر 5 العبني شاركوا للمرة 
األوىل يف مباريات فريقهم عىل املســتوى 

االحرتايف :

 ماوريسيو بالديفيسو 

يعد ماوريســيو بالديفييســو هو أصغر 
العب كرة قدم يشارك عىل اإلطالق يف مباراة 

احرتافية.
بالديفييسو هو العب كرة قدم بوليفي، وقد صنع 
التاريخ، بعدما شارك مع فريقه األسبق أورورا ضد 
الباز يف الدوري البوليفي يوم 19 متوز 2009، عن 

عمر 12 عاًما و 2 يوًما.
املثري أن مشاركة بالديفييســو يف هذه املباراة 
الذي  جاءت بقرار من والده، خوليو بالديفيســو، 

كان يتوىل تدريب نادي أورورا يف ذلك الوقت.

 أكسل يك 
ة أصغر  وانتزع أكســل يك املركز الثاين يف قا
الالعبني مشاركة عرب العامل عىل الصعيد االحرتايف 
بعد مشاركته، فجر السبت يف مواجهة رديف ريال 
 USL« سولت ضد كولورادو سربينغز، ضمن بطولة

Championchip« الرسمية.
وظهــر الالعب الناشــ ألول مــرة مع فريق 
1 عاًما و 282  الرديف بنادي ريال ســولت، بعمر 
يوًما فقط، علــام بأنه ظهر يف اللقاء انطالقا من 

. الدقيقة 1

 سليامين مامام 
وبعدما انتزع أكســل يك وصافة ترتيب أصغر 
التاريخ من حيث املشاركة باملباريات  الالعبني يف 
الرسمية، ترجع التوغويل سليامين مامام للمركز 

ة. الثالث بالقا
ة بعدما ظهر مع  وكان ســليامين اقتحم القا
منتخب بــالده توجو أمام زامبيــا يف أيار 2001 
ضمن تصفيــات كأس العامل 2002، وذلك عن عمر 

1 عاًما و10 أيام.
تجدر اإلشــارة إىل أن ســليامين كان واعدا يف 

مانشسرت  ألكادميية  انضم  أنه  حتى  بدايته، 
200، لكن مســريته عرفت  يونايتد عــام 

انتكاسة حتى اعتزاله يف 2012.

 فريدي أدو 
الـ14 عاما، أصبح  يف عام 2004، وبسن 
أدو أصغر العب أمرييك وأصغر ريايض عىل 
اإلطالق يوقع عقًدا احرتافًيــا، وذلك عندما 
انضــم إىل دي يس يونايتد براتب هو األعىل 

يف الدوري األمرييك بذلك الوقت.
وبعد  أشهر، وتحديدا يف  نيسان 2004 
، أصبــح أدو رابع أصغر العب يف تاريخ كرة 
القــدم االحرتافية عندما شــارك كبديل يف 
مباراة مع فريقه دي يس يونايتد ضد سان خوسيه 

إيرثكويكس.

 بيليه 
يُعترب بيليه أحد أعظم العبــي كرة القدم، حيث 
يكفــي بأنه أكــرث العب توج بــكأس العامل عىل 
اإلطالق، وذلــك مع منتخب بالده الربازيل بواقع  

مرات.
أيضا، فإن بيليه يعد خامــس أصغر العبي كرة 
القدم عىل اإلطالق من حيث املشاركة يف املباريات 

االحرتافية.
وظهر بيليه ألول مرة مع ســانتوس يف 7 أيلول 
195 عن عمــر 15 عاما وذلك ضــد كورينثيانز 
ســانتو أندريه وكان لــه أداء رائع يف فوز فريقه 

بنتيجة 7-1، حيث سجل هدفا بتلك املواجهة.

يعد نادي ريال مدريد اإلسباين أحد أكرب وأنجح 
أنديــة كرة القدم حول العامل، واشــتهر عىل مدار 

تاريخه باالعتامد عىل النجوم واألساطري.
واشــتهر ريال مدريد بنجومه املميزين أصحاب 
املهارات والقدرات املذهلة، ســواء من ناشئيه، أو 

الالعبني الذي يدفع أمواال طائلة مقابل ضمهم.
لكن يف الوقت ذاته فإن هناك الكثري من النجوم 
الذين أخفقوا يف التألق مع ريال مدريد لســبب أو 

آلخر، رغم توهجهم خارجه.
ويف ما ييل أبرز  العبني تخىل عنهم ريال مدريد 

بسبب ضعف مستواهم، قبل أن يتألقوا خارجه.

 صامويل إيتو 
يعد املهاجم الكامريوين الســابق صامويل إيتو 
أحد أبرز ســفراء كرة القدم األفريقيــة، نظرا ملا 
حققه من إنجــازات يف عدة أندية أوروبية كبرية، 
أبرزها برشلونة اإلســباين وإنرت ميالن اإليطايل 

وتشيليس اإلنكليزي.
وكان إيتــو )40 عامــا( بدأ مشــوار احرتافه 
األورويب باالنضامم إىل أكادميية ريال مدريد عام 
199، وخرج معارا لناديي ليغانيس وإســبانيول، 
وفشل يف حجز مكانه مع الفريق األول لريحل إىل 

مايوركا ومنه إىل برشلونة.
إيتو فشل يف املســاهمة يف أي هدف خالل 7 
مباريات لعبها مع الفريق األول لريال مدريد، قبل 
أن يكتب تاريخا مرشفا مع الغريم برشلونة، حيث 
1 هدفا  شــارك يف 199 مباراة ســجل خاللها 0

وصنع 40، وحقق 8 ألقاب.
ويف فرتته مع مايــوركا )2000-2004( والتي 
توســطت وجوده يف ريال مدريــد وانتقاله إىل 

برشلونة، بدأ إيتو مبكرا مشوار االنتقام من النادي 
امللــيك وإثبات خطأه بالتخيل عنه، حيث ســجل 
هدفني يف الفوز )4-0( عىل الريال يف إياب نصف 
200(، قبل أن  نها كأس ملك إســبانيا )2002-

يواصل مسلسل االنتقام بتوهجه مع البارسا.

 آريني روبن 
بعد تألقه مع تشيليس بني عامي 2004 و2007، 
انضم النجم الهولندي املعتزل إىل ريال مدريد مقابل 

5 مليون يورو.
ورسعان ما رحل روبــن إىل بايرن ميونيخ يف 
2009، يف ظل إجراء النادي املليك حملة تعاقدات 
أبرزهم كريســتيانو  ضخمة شــملت عدة نجوم 

رونالدو وكريم بنزميا وريكاردو كاكا وغريهم.
وبعد فشــله يف كتابة التاريخ مع ريال مدريد، 
متكن روبن من أن يصبح أحد أبرز أســاطري بايرن 
البافاري عىل  ميونخ نظرا ملا حققه مع الفريــق 

مدار 10 سنوات.

 ويسيل شنايدر 
يف عــام 2007 أيضــا ضم ريــال مدريد نجام 
هولنديا واعدا هو ويسيل شنايدر قادما من أياكس 
أمســرتدام الهولندي مقابل 27 مليون يورو، وهي 

أعىل قيمة انتقال طوال مسريته الحافلة.
ويف سيناريو مشــابه ملا حدث مع روبن، رحل 
شنايدر إىل إنرت ميالن اإليطايل مقابل 15 مليون 
يورو، وهنــاك حقق النجاح الــذي مل يتمكن من 

تحقيقه بقمي »املريينغي«.

 خوان ماتا 
انضم العب الوسط اإلسباين وهو بعمر 15 عاما 

200 بعد نشأته يف  إىل أكادميية ريال مدريد عام 
نادي ريال أوفيدو، وتدرج يف الفئات السنية حتى 

.200 وصل إىل الفريق الرديف »كاستيا« عام 
تزامن وصــول ماتا إىل رديف ريــال مدريد مع 
هبوطه إىل دوري الدرجة الثالثة اإلسباين، وخطة 
النــادي املليك للتخيل عن عدد كبري من ناشــئيه 

املوهوبني.
وكان ماتا من بني الالعبــني الذين تخىل عنهم 
ريال مدريد يف تلك الفرتة، ورحل إىل فالنســيا يف 
صفقة مجانية، وجــذب أنظار عدة أندية أوروبية 

كبرية بتألقه مع »الخفافيش«.
وبعد 4 مواسم مع فالنســيا، انتقل خوان ماتا 
27 مليون يورو،  ( عاما( إىل تشيليس مقابل 
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مليون يورو.

 ماركوس ألونسو 
يف قصة مشابهة، نشــأ الظهري اإلسباين يف 
أكادميية ريال مدريد وتدرج بها وصوال إىل الفريق 
األول، الذي خاض معه مبــاراة وحيدة قبل رحيله 
2 مليون  إىل بولتون وانــدررز اإلنكليزي مقابل 4

يورو عام 2010.
النجاح  ألونســو من تحقيــق  كذلك مل يتمكن 
املنشود مع بولتون، وانتقل إىل فيورنتينا اإليطايل 
201، وأعــري لفرتة قصرية إىل  مجانا يف صيف 

سندرالند اإلنكليزي.
فتح  وســندرالند  فيورنتينا  مع  ألونســو  تألق 
له أبواب االنتقــال إىل ناد أكرب، وهو تشــيليس 
201 مقابل  اإلنكليزي الذي تعاقد معه يف صيف 

2 مليون يورو.

م أ  ا

ي ــا أللــعــاب الــقــو بــيــن الــحــولــي والــعــنــ ــرب آســي ـ رئــاســة اتــحــاد 
ــن تــحــركــاتــهــا ــ ّـــف م و«املـــاكـــيـــنـــة« االنـــتـــخـــابـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  تـــكـــ

جالل بعينو

انتخابات  جــرت  لــو 
جديدة التحاد غرب آســيا 
أللعاب القــوى اليوم لكنا 
»معركة  أمــام  محالة  ال 
رئاسية« بني رئيس االتحاد 
صالح  ســيار  الكويتــي 
العنــزي وبــني امني عام 
لـ«ملكة  اللبناين  االتحاد 
الحويل  وســيم  األلعاب« 
املنتخــب يف منصبه منذ 
سنة بالتامم والكامل ايفي 
10 ترشين األول من العام 
باب  اقفال  الفائت.ومــع 
الرتشــيحات عىل منصب 
االقليمي  االتحــاد  رئيس  
عىل مرشحني اثنني ال ثالث 
لهام فان الطرفني اللبناين 

والكويتي يتحركان نحو الدول املنضمة اىل اتحاد  
غرب آســيا )تضم الجمعيــة العمومية لالتحاد 
االقليمي 12 دولة عربية ( لكســب اصواتها يف 
االنتخابــات التي ســتجري يف 0 ترشين األول 
الجاري خــالل الجمعية العموميــة االنتخابية 
التي ســتنعقد يف الكويت.واملعــروف ان اختيار 
مقر اتحاد غرب آسيا يعني حكامً ان يكون رئيس 
االتحاد االقليمي من الدولة التي تســتضيف املقر 
.ومن هذا املنطلق، فان الكويت تسعى ليك يكون 
املقر يف الكويت بينام ســيحاول لبنان ان يكسب 
األصوات الكفيلة بان تســّمي لبنان مقراً التحاد 
غرب آســيا ليكون معرباً النتخاب الحويل رئيساً 
التحاد غرب آسيا مع العلم انه ،اي الحويل،انُتخب 
عضواً يف مجلس ادارة اتحاد غرب آســيا ورئيساً 
للجنة االعالميــة يف االنتخابات التي جرت منذ 
اربع ســنوات يف العاصمــة البحرينية املنامة 
الحويل ايضاً منصب امني رس االتحاد  ويشــغل 
اللبناين منذ سنة اضافة اىل منصب عضو مجلس 

ادارة البحر االبيض املتوسط أللعاب القوى.

 تكثيف التحركات 

ويكّثف رئيس االتحاد اللبناين روالن ســعادة 
والحــويل مــن تحركاتهام لجس نبــض الدول 
األعضاء يف اتحاد غرب آسيا حيال تجيري األصوات 
للحويل ليصبح الرئيس املقبل التحاد غرب آســيا  
وليكون أول لبناين يتبّوأ هذا املنصب منذ تأسيس 

هذا االتحاد .

ويف وقت ترّشح مرشــحان اثنان اىل منصب 
الرئاســة فان  مرشــحني قدموا ترشيحاتهم 
ملنصب نائب الرئيس واملرشحون الثالثة من قطر 
واألردن واليمن بينام قّدم ستة مرشحني من ست 

دول ترشيحاتهم ملنصب العضوية.
ومع اكتساب روالن سعادة)الذي يتبوأ منصب 
رئاســة االتحاد اللبناين منذ خريف العام 2012 
وعضو االتحاد اآلسيوي منذ عدة سنوات ( ووسيم 
الحويل )الذي تبــوأ منصب امني صندوق االتحاد 
قبل انتخابــه اميناً عاماً ( »خــربة« يف األمور 
االنتخابيــة خاصة يف انتخابــات اعوام 2012 
201 و2020 وما رافقها من »معارك انتخابية«  و
فان سعادة )ابن بلدة العالييل يف قضاء البرتون 
والذي يعيش يف  عروس البقاع زحلة( والحويل 
)ابن املنية والــذي يعيش منذ نعومة اظافره  يف 
اتصاالتهام مع  يكثفان مــن  البــرتون(  مدينة 
اركان اتحادات غرب آســيا مع اقرتاب انتخابات 
0 ترشيــن األول وســيغادران اىل الكويت يف 
28 الجــاري للمشــاركة يف الجمعية العمومية 
العام كل  الرئيس واألمــني  االنتخابية.ويــدرس 
الخيارات وهي مفتوحة عــىل كافة االحتامالت 
يف ظل العالقات الوطيدة التي شــبكها الرجالن 
مع مسؤويل االتحادات الوطنية االقليمية خالل 
سنوات طويلة خاصة مع استضافة لبنان بنجاح 
كبري بطولة غرب آســيا للناشئني يف ايلول العام 
2019 واحّتل فيها وطن األرز املركز األول بجدارة.

بدوره، يتحرك املرشح الرئايس الكويتي العنزي 
نحو االتحــادات املنضمة اىل اتحاد غرب آســيا 

لتعزيز فرصه بالنجاح يف 
وقت تبدو حظو الحويل 
والعنزي متقاربة يف حال 
اليوم  االنتخابات  حصلت 
ويف حال عدم انســحاب 
احدهام ملصلحة اآلخر مع 
العلم ان الحويل ماض يف 
ترشيحه »ومل يرتّشح من 
اجل  من  بل  الرتّشح«  اجل 
تعزيز حظــو لبنان يف 
االتحاد  مقر  اســتضافة 

االقليمي.
وعندما ســألنا الحويل 
قبل ظهــر امس األحد عن 
رأيه باالستحقاق الرئايس 
غرب  التحــاد  االنتخايب 
آســيا عىل هامش بطولة 
املاراتون  نصــف  يف  لبنــان 
عملية  باقتضاب«لتكن  اجاب 
دميوقراطيــة ومربوك للفائز ايــاً كانت هويته 

وتربطنا عالقات وطيدة مع الجميع ».

 مواجهة أم ال؟

عرشون يومــاً يفصلنا عــن انتخابات اتحاد 
تعمل  اللبنانية  االنتخابية  و«املاكينة«  آسيا  غرب 
بوترية  متســارعة وبصورة بعيــدة عن األضواء 
لــدى املؤثريــن يف االســتحقاق االنتخايب مع 
األمــل كل األمل ان يكون الفوز مننصيب اللبناين 
وسيم الحويل)الذي ميلك مرشوعاً تطويرياً مللكة 
األلعاب لدول غرب آســيا يف حــال تبوأ منصب 
االنتخابية  املعركة  حصول  حال  الرئاســة(ويف 
التي يتجّنب   العدد الكبري من االتحادات األعضاء 
خوضها يف ظل العالقة الوطيدة التي تربطها مع 

االتحادين اللبناين والكويتي....
اللبنانية-الكويتية  هــل تحصــل املواجهــة 
)الرياضية طبعاً( ؟ام نرى توافقاً يف الوقت القاتل 

قبل ساعات او دقائق من  العملية االنتخابية؟
وبعد ظهــر األحد طرح أحــد الفاعلني العرب 
طرحاً يقــيض ان يكون   مــكان املقر بني دول 
الخليج العريب وبــني دول املرشق العريب مداورة 
كل اربع ســنوات مع العلم ان البحرين)من دول 
املقــر وبالتايل عىل  الخليج( تســتضيف حالياً 
لبنان)من دول املرشق العريب( ان يستضيف املقر 

يف  االنتخابات املقبلة.
فهل يلقى هذا الطرح اآلذان الصاغية؟

نأمل ذلك.

ر ير ماريز  ي ال أم  ا و م ال ا وا ا الق رو  ا ال ي ا ر



1ـ عبدالله، نباريس
2ـ بشاره الخوري. زم

ـ دين مارتن، والد
4ـ آرت، يس، قاسمت

5ـ ال، همست، يل، أبو مالك
ـ ملول، األمان، ترّد، فا

7ـ ج ج، كد، ألّل، هلسنيك
8ـ ميّد، الرسادق، وليم

9ـ دميول، نّك، ناب، ود

10ـ يل، ال، سليل، نسأم

11ـ السيب، النبأ، سومو

12ـ طنطــا، ولــج، يدّك، 

النفس

1ـ مس، رانغون، نرسمك، 

ري

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
5   4         2   1   

1

2

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  كارل فون لينه 

اخترب معلوماتك

1ـ فرس طويل. 
2ـ نصالح ونسامل. 

ـ محافظة يف العراق. 
الكتبــة  مــكان  4ـ 

وموظفي الدولة.
املعلومات  يتخــرّب   5ـ 

لصالحنا. 

1ـ مسلســل تلفزيوين 
لهند أيب اللمع. 

2ـ  منطقة يف فرنسا 
ُعــامن  ُســلطان  ـ 

السابق. 
4ـ مذاهب ومعتقدات.

5ـ ُمدليا وُمرصّحا.

أديب وفيلســوف وناقد موســيقي وكاتب مرسحي 

فرنيس راحل. من مؤلفاته: االنسان العابر، رّس الوجود، 

والسالم عىل األرض. 

إسمه مؤلف من 12 حرفا، إذا جمعت: 

+11+2+4+8 دولة عربية. 

7+5+12+4 دولة افريقية. 

9+11+8+ عملة عربية. 

10+5+12+7 مدينة أمريكية. 

1+8+ مرتفع الثمن.  

+11+7 غزال. 

8+4+12 غزال.

1+9 خدع وغش. 

1ـ ما إســم الرسام االسباين الذي أصبح رّسام البالط 
املليك سنة 1789، واقرتن إسمه بإسم دوقة إلبا مبعظم 

لوحاته؟ 
ـــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اســم الدولة التي إحتلت املركز الثالث يف بطولة 
19؟  كأس العامل 2

ـــــــــــــــــــــــــ
ـ من هي الفنانة التي شــاركت املوسيقار محمد عبد 

الوهاب يف أغنية اضحك وغن، يف فيلم لست مالكا؟ 
ـــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم امللك الفرنيس الذي مات بالطاعون ســنة 
1270؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ
5ـ من هوالشاعر الجاهيل الذي إسمه األصيل ثابت بن 

جابر بن سفيان الفهمي؟ 
ـــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية دولة أوروبية يقع نهر إيفيت؟ 
ـــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أيــة ســنة إســتبدل يف بــريوت الرتامواي 
باألوتوبيس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أية عاصمة افريقية يقع مطار مايا مايا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم القديس العجائبي التي تحتفل الكنيســة 
الكاثوليكية بعيده  يف 11 ترشين األول من كل عام. وكان 
نزل القديس بولس عنده ضيفا يف بيته. كام أيضا كشف 

االعيب سيمون الساحر وخذله؟

1ـ عبد املجيد، بطم
2ـ بشري الجميل، نّس

ـ دانت، دمياط
4ـ أرم، هلك، الر

5ـ لهاسم، داالس
ـ الريسا، ليون

7ـ هلّت، تالسن، بل
8ـ خنق، الركس، جو

9ـ نو، املأل، ال

10ـ بروسيا، دلييل
11ـ ايام، نهق، لندن

12ـ لتأ، بكر
1ـ يزد، بتسوانا

14ـ سم، هورن، بس، أم
15ـ مدكو، أسلك

1ـ يلومون
17ـ لف، يد، مفّر

18ـ كاظم الساهر، بويس

من هو
من هي

1ـ أمــريال عثــامين لّقب 
بنصف مّيت.

2ـ نبــات طّيــب الرائحة، 
الصبّي.

ـ سكون، نّسقُتم ونظّمتم، 
للتذّمر.

4ـ أعطاه حّقه كامال، شاعر 
فرنيس.

5ـ حرف جر، دولة افريقية، 
م متبخرتا.

ـ زاوية وجانب، يدهنونه. 
7ـ نهــر يف الهند، جامعة 

أمريكية. 
8ـ موســيقي أملاين، خالف 

وغاير. 
9ـ من أعضاء الجسم، ضعف 

ورق، ممثلة أمريكية.
10ـ االســم الثــاين لزعيم 

فلسطيني، دّرب، أصل البناء. 

11ـ ضعف، ظهر، أنفعُه. 

12ـ مــؤر اندلــيس مات 

قتال.

1ـ مــا ال أول لــه وال آخر، 

مصباح.

وضع  أهجم،  ناحيتها،  14ـ 

خلسة. 

ضمري  مرصية،  مدينة  15ـ 

متصل. 

1ـ ســئم، يالحقه ويتبع 

أثره.

غامض  أمر  مرضــت،  17ـ 

وغري واضح.

18ـ فنــان لبناين صاحبة 

الصورة.

قضــاء  يف  بلــدة  1ـ 
النبطية، بلــدة يف قضاء 
عاليــه، بلــدة يف قضاء 

جبيل. 
قضــاء  يف  بلــدة  2ـ 
حرف  تقــرتب،  حاصبيا، 

نصب. 
ـ مدينة إيطالية، تعبه، 

يالئم. 
عمليــة  يجــاوب،  4ـ 
ســبيل  عىل  عســكرية 

التدريب، إحسانه. 
للنهــي،  فاصــل،  5ـ 
دولة  للرباغي،  يســتعمل 

أمريكية، ملسُه.
افريقية، حرب،  ـ دولة 

العشب اليابس. 
7ـ ينتســب، بلــدة يف 

البقاع، إسم موصول. 
باألجنبية،  8ـ منخفض 
يرفضون، ملّســتم الثياب 

بأداة معروفة.
راحل،  لبناين  رئيس  9ـ 

أبو الطّب.
10ـ عرفــت باملوضوع 
تعّمــق، عاصمة  من غري 

آسيوية، نرجو. 
11ـ االسم الثاين لكاتب 
ايرلندي راحل، يســقيني، 

يكّرر القول، كسب. 
نفســه  يحب  من  12ـ 
مع عدم التفكري يف الغري، 

أوشك أن، يدعمها. 
آلة طــرب، هّينة،  1ـ 
جزيــرة يف النيل، بلدة يف 

قضاء جبيل. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

2 متوز( (22 حزيران - 

العذراء

2 أيلول( (24 آب - 

العقرب

2 ت1-21ت2) )

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

األيام الصعبة معدودة، قريبا ترشق شمس 

األمل وتســطع حياتك. املرشوع الذي تسعى 

لتحقيقــه ســوف تتلقى عنه جوابا شــافيا 

مريحا. 

ت السعيدة والسارة  متر هذه املرحلة باملفاج

عىل أكرث من صعيد. ســتكمل طريقك بنجاح 

ولن تعيقك الصعوبات التي تعرتض سبيلك. 

ال تــدع التوتر يدخل حياتــك العملية لئال 

تتوسع الهوة بينك وبني بعض الزمالء. الرشيك 

العزيز سوف يغري ترصفاته بناء لرغبتك. 

تفتــح أمامك مجاالت جديــدة عىل صعيد 

العمل، وســتتوىل مسؤوليات هامة. ال تحكم 

عىل أحد من خالل املظاهر، بل افح األمور 

بدّقة. 

دافع عن حقوقك بقوة وشجاعة. التحديات 

مل تخفك يوما فال تدعها تؤثر فيك اليوم. اتكل 

عىل حدسك ألنك مصيب رغم تخوف الرشكاء. 

تختــرص كل الطرقــات بترصف بســيط. 

تتــاح لك اليوم فرصــة تجديد العالقة مع 

الطرف اآلخر، ويســمح لك الحــوار الهاد 

باســتعادة العواطــف الجياشــة التي كانت 

تخالجك يف السابق.

ال تعظم األمور يف رأســك وتابع ما هممت 

القيــام به ألن الحظ حليفك. وضعك العاطفي 

يف تحسن عىل الرغم من بعض العراقيل. 

تتحمل كامل املسؤولية. تحقق ربحا ماديا 

كنت تحلم بالحصــول عليه منذ مدة. الحركة 

رضوريــة للحفا عىل النشــاط والصحة 

الجيدة. 

 الفو التي زعزعت اســتقرارك قبل مدة 

انتهــت اىل غري رجعة. فكرة تعطيك انطالقة 

جديدة وتكرس الجليد يف عالقتك العاطفية. 

تفكر يف أمور عاطفية مختلفة وقد تشعر 

باعبــاء عاطفتك الجياشــة. عليك أن تكون 

صبورا ومتفهام حتى تصل اىل نتائج ايجابية 

حسنة. 

تتلــون حياتك بأجواء عاطفية جميلة، وقد 

تعرف لقاءات ســعيدة وتنــال االعجاب اينام 

ت عاداتك  ذهبــت، ورمبا تغرّي بعــض املفاج

وحياتك. 

حــب غري أكيد ولكنــه يتجه اىل التفاؤل. يف 

اســتطاعتك أن تقــدم االقرتاحات وأن تحقق 

املشاريع الجيدة. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

2 آب( (24 متوز - 

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

أمان
أرزة

اخالص
أسارير
بلغاريا
بساتني
باريس

باقل
بنزين

متارين
جيبويت

جميلة
جبلة

حوائج
حزب

خروف
خربة

دانوب
دبلن

ديوان
ذهب

رودان
ريم

زيدان
زامبيز
رساج

سقراط
سويرسا

شاكريا
ش

صخرة
صحيفة
ضيوف
ظهرية

عوكر
عسكر

فخ
قسم
قطر

قش
كلمة

كابول
لبنان

موسكو

منجد
موريتانيا

هايدن
يورو. 

الحل السابق

الحل السابق

  لبنان

االثنين 11 تشرين االول  2021

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D OK U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

. 1ـ ساللة سون

2ـ امللك شارل األول.

ـ سيزيف. 

4ـ شاتانوغا. 

5ـ غيوتان. 

ـ بيوس التاسع. 

7ـ القاهر. 

8ـ يف نروج.

1ـ حرصون. 

2ـ آمايل. 

ـ البدا. 

4ـ أدعهم. 

5ـ تحامي. 

1ـ حاالت. 

2ـ صامدح. 

ـ رابعا. 

4ـ ولدهم. 

5ـ نيامي. 



ــ  ــ ــ ــ ــد من ــ ــ ــ ــر ال ب ــ ــ ــا أ شــ ــ ــ ــ ــبة  ــ ــ شــ ــل...  ــ ــ ــ ــبوع املقب ــ ــ ــد األســ ــ ــ ــ ــدو النق ــ ــ ــ ن ــع  ــ ــ ــ ــات م ــ ــ اوضــ امل
ــان  ــ ــ ــ ــ  للبن ــ ــ ــ ي برنام ــــ ــ ــ ــاء... ف ــ ــ ــ ــدو األع ــ ــ ــ ــــي لل ــ ــ ــد الدول ــ ــ ــ ــدو النق ــ ــ ــ ن ــا  ــ ــ ــ ــ يطرحه ــ ــ ــ ــدة برام ــ ــ عــ

اوضــــــــات امل مــــــــع  بالتــــــــوازي  احــــــــات  اإل يــــــــ  تن  : اللبنانيــــــــة  للحكومــــــــة  »دوكان« 

ــهــا مــن ســوريــا ــوات ــان الــوقــ لــتــركــيــا ســحــب ق حـ
»إسرائيل« بل  العربّية  الــدو  لي  األساسي  سوريا  عدو  املقداد: 

ــيــن ــي ــن ــســطــي ــل ــ ــع ال ــ ــن مـ ــ ــي ــ ــت ــ ــدول ــ ــل ال ــ ـــيـــ حـ ـــي تـــنـــ ــة : كــــــان يـــنـــبـــ ــلـ ــتـ ــحـ ــد املـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـــيـــركـــل مـ
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنني 11 ترشين أول 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

الربنامج الحكومي يجــب أن يركز بالتحديد عىل إصالح 

النتائج الســلبية وتعديل سلوك الدولة املايل واإلقتصادي 

واإلجتامعي والبيئي باتباع حوكمة رشيدة كام هو الحال 

يف العامل املتحرض.

فإذا كان لبنان قادًرا حقيقة عىل القيام بهذه اإلصالحات 

مــن دون صندوق النقــد الدويل، فلامذا مل يتّم القيام بها 

سابًقا أو حتى حالًيا؟

يف الواقع الحوكمة اإلقتصادية واإلجتامعية يف لبنان 

خاضعة للحســابات السياسية بشكل حرصي، حيث إن 

الرصاع السيايس بني القوى السياسية أدى إىل تعطيل أو 

تجميد تنفيذ أالف املشــاريع التي كانت لتعود بالخري عىل 

اإلقتصاد خاصة وعىل املواطن عامة.

 أسباب األزمات 
وغالبا ما تأيت األزمــات اإلقتصادية واملالية والنقدية 

التي تعصف بالبلدان من عوامل مُيكن تقسيمها إىل فئتني:

الفئة األوىل  العوامل الداخلية : مثل سياســة مالية 

أو نقديــة غري مالءمة، نظام مايل ضعيف، عدم ثبات  و

أو ضعف مؤسسات الدولة سيايس و

الفئــة الثانية  العوامــل الخارجية: صدمات آتية من 

كوارث طبيعية ترفع من أســعار املواد األولية، إنسحاب 

مفاج لــرؤوس األموال، أزمــة إقتصادية يف بلد أخر 

تنعكس ظاللها عىل السوق املحيل

عىل كل األحوال، الوضــع املعييش اللبناين الناتج عن 

النق يف الدوالرات، فرض وسيفرض دخول الدولة يف 

مفاوضات مع صندوق النقد الدويل. وهي بضعة أيام قبل 

أن يلتقــي الوفد اللبناين مع وفد صندوق النقد الدويل يف 

إطار تحضري برنامــج حكومي يكون من نتائجه الئحة 

إصالحــات مع جدول زمني باإلضافة إىل طلب قرض من 

صندوق النقد الدويل. لكن ما هو نوع هذا القرض وما هي 

القيمة التي سيتّم طلبها؟ الجواب عىل هذا السؤال يفرض 

عدًدا من اإليضاحات نطرحها فيام ييل.

 برامج صندوق النقد 

يعــرض صندوق النقــد الدويل العديــد من القروض 

)Arrangements( واحد منها قرض ُميرّس والباقي قروض 

غري ُميرّسة:

القــرض املُيرّس: الدعم املُيرّس من خالل الحد من الفقر 

 ،)Poverty Reduction & Growth Trust PRGT( والنمو

وهو قرض يستهدف البلدان ذات الدخل املنخفض مع فائدة 

0 )حالًيــا خال من أية فوائد( وفرتة ترتاوح بني  تبل 5

5 و10 سنوات. الجدير ذكره أن هذا القرض يفرض عىل  5

البلد طالب القرض تقديم ورقة إسرتاتيجية للحد من الفقر 

كرشط أسايس لقبول الطلب.

 القروض غري امليرسة: 

1- القــرض اإلحتياطي )SBA(: وتوصيفه يف صندوق 

النقد الدويل بأنه العمود الفقري، ويستهدف هذا القرض 

اقتصادات الســوق الناشــئة واملتقدمة ملعالجة مشاكل 

ميــزان املدفوعات قصرية األجل أو املحتملة التي تشــمل 

عادًة فرتة ترتاوح بني 12 إىل 24 شــهًرا عىل أال تتعدى الـ 

 شــهًرا، وتستحق السداد يف غضون ثالث إىل خمس 

سنوات.

2- التســهيالت االئتامنية االحتياطيــة )SCF(: هي 

مامثلة من حيث الغرض للقرض اإلحتياطي، وتُســتخدم 

هذه األداة ملعالجة مشاكل ميزان املدفوعات قصرية األجل 

أو املحتملــة، ولكنها مخصصة للبلدان منخفضة الدخل. 

وتتمتع هذه التســهيالت بفرتة سامح سداد مدتها أربع 

اين سنوات. سنوات واستحقاق نها ملدة 

- تســهيالت الصندوق املوســعة )EFF(: تم تصميم 

هذه التســهيالت القتصاديات السوق الناشئة واملتقدمة 

التي تعاين من مشاكل طويلة األجل يف ميزان املدفوعات، 

حيث تعترب معوقات النمو هيكلية. تتم املوافقة عىل هذه 

التسهيالت عادًة ملدة ثالث سنوات ولكن ميكن متديدها إال 

أن املدفوعات تكون مســتحقة يف غضون أربع إىل عرش 

سنوات.

4- التســهيالت االئتامنية املوسعة )ECF(: تُعترب هذه 

التسهيالت موازية للـ EFF لكنها تطال البلدان منخفضة 

 .(PRGT الدخل التي تقبع يف الفقر )خاضعة لـــربنامج

وهــي مصممة ملعالجــة القضايــا الهيكلية عىل املدى 

املتوســط إىل الطويل، ويتّم عادة املوافقة عىل مدة ثالث 

سنوات ولكن ميكن متديدها حتى خمس سنوات وتشمل 

فرتة ســامح مدتها خمس ســنوات، مع استحقاق عرش 

سنوات.

5- أداة التمويل الرسيع )RFI(: توفر هذه األداة مساعدة 

ماليــة رسيعة للبلدان التــي لديها احتياجات عاجلة يف 

ميزان املدفوعات، وميكن اســتخدامها يف مجموعة من 

االحتياجات العاجلة، مثل الكوارث الطبيعية والرصاعات 

وصدمات أســعار السلع األساسية، ويجب سداد القرض 

يف غضون ثالث سنوات وربع إىل خمس سنوات.

7- التسهيالت االئتامنية الرسيعة )RCF(: تم تصميم 

هذه التســهيالت لتقديم املســاعدة املالية الرسيعة أثناء 

األزمات، ولكنــه يخدم البلدان منخفضة الدخل يف إطار 

الدعم امليرس من خــالل الحد من الفقر والنمو  برنامــج 

. وتحمل هذه التســهيالت فرتة سامح مدتها  )PRGT(

خمس ســنوات وإســتحقاق قدره عرش سنوات. وعىل 

عكس التســهيالت األخرى ، فإن هذه التســهيالت توفر 

الــرصف املبارش للقرض يف دفعة واحدة مام يعني أنه ال 

توجد رشوط تقليدية يجب الوفاء بها خالل الربنامج قبل 

الــرصف. ومع ذلك ، نظــًرا ألنه ال يزال يتعني عىل البلدان 

تقديــم خطــاب نوايا إىل صندوق النقــد الدويل يوضح 

بالتفصيل اســتجابتها االقتصادية املخطط لها لألزمة، 

والتــي يجب أن يوافق عليها صنــدوق النقد الدويل، فقد 

تم اعتبار هذه التســهيالت مرشوطة حكاًم. وإستجابة 

لـــوباء كورنا، ضاعف صنــدوق النقد الدويل املبل الذي 

 RCF( ميكن أن تقرتضه البلدان مبوجب هذه التهسيالت

.(RFI و

8- خط االئتامن املرن )FCL(: تم تصميم خط االئتامن 

املرن للبلدان التي يرى صندوق النقد الدويل أن لديها أطرا 

سياسات قوية وسجالت تتبع يف األداء االقتصادي التي 

متــر بأزمة نقدية فورية ولكنها تريد تجنب صدمة وردة 

فعل السوق العكسية، ويرتبط هذا الخط برشوط صندوق 

النقد الدويل العادية. فرتة السداد متتد عىل مدة ثالث إىل 

خمس سنوات.

9- خــط التحوط والســيولة )PLL(: تم تصميم خط 

التحوط والســيولة )PLL( لتلبية احتياجات الســيولة 

للبلدان ذات األطر االقتصاديــة التي يراها صندوق النقد 

الدويل ســليمة ولكن مع بعض املشــكالت املتبقية التي 

 .(FCL( متنعها من استخدام خط االئتامن املرن

 :(CCRT( 10- صنــدوق احتواء الكــوارث وتخفيفها

يختلف هذا الصندوق عن األدوات املذكورة أعاله ألنه يسمح 

لصنــدوق النقد الدويل بتقديم املنح بدالً من القروض إىل 

أفقر البلدان يف شــكل تخفيف عبء الديون. تم تصميمه 

يف عــام 2015 أثناء تفيش فريوس إيبوال لتوفري اإلغاثة 

أثنــاء الكــوارث الطبيعية أو الكــوارث الصحية العامة 

الكارثية وتحرير املوارد لتلبية االحتياجات االســتثنائية 

مليــزان املدفوعــات. يف عام 2020، تــم تخفيف معايري 

ستفادة من الصندوق وذلك استجابًة  التأهيل الخاصة ل

لجائحة كورونا.

11- أداة دعم السياســات )PSI(: أخريًا ، يقدم صندوق 

النقد الدويل أداة للبلدان منخفضة الدخل يف إطار برنامج 

 )PRGT( الدعم امليرس من خالل الحد من الفقر والنمو

وال تتضمــن هــذه األداة أي متويل عــىل اإلطالق. فقد 

أداة  ُصممــت هذه املبادرة ملنح البلدان منخفضة الدخل 

متكنها من الحصول عىل مشــورة صندوق النقد الدويل 

دون مساعدة مالية بقصد إبداء الثقة للامنحني والدائنني 

وعامة الجمهــور بأنهم مدعومون مــن صندوق النقد 

الدويل. وترتاوح فرتة هذه األداة بني سنة وخمس سنوات.

 أي برنامج للبنان؟ 

يف إطار طبيعي أي قبل األزمة ووقف الدفع العشوا 

لســندات اليوروبوندز، كان حصــول لبنان عىل برنامج 

وصوال  مســاعدة ماليــة من قبل الصنــدوق ال يتطلّب 

إستثنائًيا إىل األموال )كانت الحاجة إىل 5 مليارات دوالر 

أمــرييك يف ظل برنامج إصالحي(، لكن وبعد ميض أكرث 

من عام ونصف عىل التخلّف العشــوا أصبحت الحاجة 

إىل متويل إستثنا حاجة ملّحة.

يف الواقع التقييم السابق لصندوق النقد الدويل  والذي 

وجد فيه سعر الرصف غري مؤايت، والديون الخارجية غري 

إنفجاري  يفرض حصول  مســتدامة، ودين الحكومة 

لبنان عىل متويل إســتثنا نظًرا إىل متطلبات التمويل 

الخارجيــة. وهــذا يعني أن الربنامــج الحكومي للدولة 

اللبنانية ســيحوي دون أدىن شك تخفيًضا لسعر العملة، 

ولكــن أيًضا إعادة هيكلة الديــون وخفض اإلنفاق العام 

. بشكل ملحو

الربامج املطروحــة ويف ظل نظام الكوتا املوجود يف 

صنــدوق النقد الدويل والذي عىل أساســه يتّم التمويل، 

يفرض حصول لبنان عىل مبال إستثنائية )باإلضافة إىل 

مصادر أخرى( وهو ما قد يتم ترجمته نظًرا إىل أهمية لبنان 

الجيوسياسية برشط أن تكون الحكومة قادرة عىل القيام 

بإصالحات ويساندها يف ذلك دعم شعبي ومتويل إقليمي. 

تسهيالت الصندوق املوسع  لذا بتوقعاتنا سيكون برنامج  

)EFF( هو األكرث إحتامال مع إستثناءات تطال لبنان نظًرا 

الدعم  إىل العوامل الجيوسياسية، باإلضافة إىل برنامج 

. )PRGT( امليرس من خالل الحد من الفقر والنمو

 اإلقتطاع من القيمة اإلسمية للسندات 

عملًيا توقعات بنك أوف أمريكا  مرييل لينش التي رافقت 

 Recovery( بداية األزمة قدرت أنذاك نســبة اإلســرتداد

Rate( عىل ســندات الخزينة هو بحدود الـ 20 إىل 0 

من قيمة الســندات اإلســمية وذلك يف ظل إعادة هيكلة 

غــري منظّمة، و50 يف ظل برنامــج مع صندوق النقد 

الدويل. اليوم وبعد مرور عامني عىل بدء األزمة وســنة 

وســبعة أشهر عىل إعالن وقف دفع سندات اليوروبوندز 

يف ظل عدم التفاوض مع املقرضني وال مع صندوق النقد 

يوحي بأن النســب ســتكون أقّل الجدير ذكره أن ُمعّدل 

نسبة اإلســرتداد العملية هي 40 وهي مستخدمة يف 

كل املعادالت الحسابية املالية.

مام ال شك فيه أن اإلقتطاع من القيمة اإلسمية لسندات 

الخزينة ســيؤثر عىل الودائع )املحمية بالدستور( والتي 

تّم إستثامرها يف ســندات الخزينة. من هنا تأيت أهمية 

رسعة املوافقة عىل برنامج صندوق النقد الدويل وتنفيذه 

وهو ما ســيؤّدي إىل دخول دوالرات إىل القطاع املرصيف 

تســمح للمصارف بإعادة األموال إىل املودعني )بالعملة 

الصعبة(. أيًضا بعــض العوامل األخرى تؤثر إيجابًا عىل 

إسرتداد الودائع نذكر منها خفض حجم متطلبات التمويل 

الحكومــي بالعملة الصعبة، ولكن أيًضا حجم القرض من 

صندوق النقد الدويل، وتوافر متويل خارجي أخر ســواء 

كان من دول أو من جهات أخرى.

يف خضــم جميع ما ذكر، هناك حاجة ملحة بأن تقوم 

الحكومــة اللبنانية بترسيع هــذه املفاوضات مع حفظ 

حقــوق اللبنانيني يف كل مراحل التفاوض، ويبقى األهم 

تنفيذ ما ســتتوّصل اليه يف هذه املفاوضات مع صندوق 

النقد الدويل.

 رسائل لحكومة ميقايت 

بالتوازي، فقد نُقل عن منســق املساعدات الدولية من 

اجل لبنان الّسفري »بيار دوكان« خالل لقائه شخصيات 

لبنانية »ال مســاعدات حقيقية وال نجــدة دولية قبل 

القيــام باإلصالحات املطلوبة، الســتعادة الحّد األدىن 

مــن الثقتني الداخليــة والخارجية«. هــذا الكالم هو 

رســالة واضحة لحكومة ميقايت عىل رضورة القيام 

بإصالحــات بالتوازي مع عمليــة التفاوض خصوًصا 

فيــام يخ ملف الكهرباء الذي إحتلت فيه اإلصالحات 

جــزًءا كبريًا من اللقاء الذي حصــل بني دوكان ووزير 

الطاقة. عىل كل األحوال هذه الرســالة تطال العديد من 

امللفات التي مُيكــن إصالحها بغّض النظر عن صندوق 

التفاوض معه. النقد ومسار 

يبقــى القول أن املرحلة التــي تفصلنا عن التوقيع مع 

الصندوق عىل برنامج، هي مرحلة دقيقة سيحتاج لبنان 

فيها إىل متويل إســترياده من دوالرات تقل يوًما بعد يوم. 

وهــذا تحد أخر لحكومة الرئيس ميقايت التي يجب عليها 

تفعيل ديبلوماســيتها بشكل كبري نظًرا إىل أن هذه األداة 

هي جوهرية يف حل األزمة الحالية.

عن سوريا ألن سوريا صمدت، هل نريد أن يستمر هذا التدمري 

. إلمكانياتنا؟ املمنهج 

ورجح املقداد  »أن بعض الدول العربية ال يشاركون دمشق 

موقفها هــذا ومل تتغري مواقفها«، مفرسا »ذلك بارتباط هذه 

الدول بقوى أخرى خارج املنطقة«.

وشــدد املقداد »عىل أن عدو ســوريا األسايس ليس الدول 

العربية بل إنه إرسائيل«.

وأبــدى املقداد قناعته بــأن جامعة الــدول العربية منذ 

إقصاء سوريا عن مقعدها فيها تعــــمل بال »قلب العــروبة 

النابض«،

 ولفت إىل أن لقاءاته األخرية شملت تسعة وزراء خارجية 

عربــا وكلهم أكدوا أنهم »يشــعرون بأن غياب ســوريا عن 

الجامعة العربية أرض بالعمل العريب املشــرتك وأن ســورية 

يجب أن تكون ضمن الجســم العريب اليوم قبل الغد والغد قبل 

. بعــد غد وبعد غد قبل اليوم الذي يليه

وأشــار املقداد، يف معرض تعليقه عــىل أعامل الجمعية 

العامــة لألمم املتحدة، إىل أن »األجواء الدولية كانت يف هذه 

املرة برصاحة أقل عدائية«.

 واوضح أن زعــامء الكثري من الدول، منهم بلدان أوروبية 

والواليات املتحدة امتنعوا عن التطرق إىل امللف السوري إطالقا 

يف خطاباتهم.

وتابــع »حقيقة كنا نشــــعر يف قراءتنا بني الســطور 

ملعــظم البيانات التي ألقيت بأن العامل يتفـــهم أن األزمـــة 

التي فرضت عىل سوريا هي أزمة مفتعلة وهدفها تخـــريب 

الدولة الســورية، ودعم اإلرهاب ودعم االحتالل اإلرسائييل 

. لألرايض العربية املحتلة وهذا بدأ يرتاجع بشــكل ملحو

نفتــايل بينيت، ومــن املقرر أن تزور نصب »ياد فاشــيم« 
املقام يف القــدس املحتلة تكرميا لـ  ماليني يهودي قتلهم 

النازيون.
وأملانيــا حليف أورويب رئيــيس لـ«إرسائيل« منذ الحرب 
العامليــة الثانية، وقد ســعت مريكل إىل تعزيــز العالقات 
األمنيــة واالقتصادية الثنائية رغم اختالفها مع إرسائيل يف 

وإيران. بالفلسطينيني  املتعلقة  السياسات 
وقال رئيس الــوزراء اإلرسائييل -خالل احتفالية أقامتها 
حكومته لالحتفاء مبريكل- إن إيران تستثمر الوقت ملواصلة 
مرشوعهــا النووي، موضحا أن مســؤولية »إرسائيل« هي 
التأكد عمليا وضامن أال تصل طهران إىل امتالك سالح نووي.

ومــن جانبها، قالــت مريكل إنه يجب عمــل كل ما يلزم 

لضــامن أال تشــكل القدرات النوويــة اإليرانية خطرا عىل 
»إرسائيــل«، وأضافــت أن الوضع صعــب اآلن، لكن بدون 
اتفاق جيد مع طهران ســيصبح الوضع أكرث صعوبة، وأن 
القضيــة أصبحت أكــرث الحاحا مع تقدم إيران يف تخصيب 

اليورانيوم.
وقالت املستشــارة األملانية لرئيس الوزراء اإلرسائييل يف 
لقــاء خاص وفقــا لن ما دار بينهام الــذي وزعه مكتب 
بينيــت »أريد أن أغتنم هذه الفرصــة للتأكيد عىل أن قضية 
أمن إرسائيل ســتظل لها أهمية محورية وموضوعا رئيسيا 

أملانية«. حكومة  لكل 
وقالــت فيام بعــد لدى حضورها جلســة ملجلس الوزراء 
برئاســة بينيت »إنها هبة من التاريخ أسهمت فيها إرسائيل 
كثــريا أن تتمكن أملانيا من الجلــوس هنا معكم اليوم، إذ إن 
تاريــخ املحرقــة حادثة فردية نحن مســتمرون يف تحمل 

املسؤولية عنها كل مرحلة من التاريخ مبا يف ذلك املستقبل«.
وأشاد رئيس الوزراء اإلرسائييل بضيفته الضطالعها بدور 

خاص يف عالقة نشــأت يف ظل جرح تاريخي غائر.
وقــال »أولئــك الذين يحتفظون بالحيــاد يف الرصاع بني 
إرسائيــل ودول مثــل إيران وجامعات مثــل حامس وحزب 
الله فقدوا بوصلتهم األخالقية، وأنت أيتها املستشــارة كنت 
لسنوات بوصلة أخالقية للقارة األوروبية بالكامل يف تعزيز 

مسلك ال تهاون فيه لدعم إرسائيل«.
ويعــارض بينيت قيام دولة فلســطينية مام يجعله عىل 

خالف بشــأن هذه القضية مع قوى غربية مثل أملانيا.
وقالت مــريكل ملجلس الوزراء اإلرسائيــيل »نحن نختلف 
أحيانا يف مســائل مثل ما إذا كان ينبغي تنفيذ حل الدولتني 
مع الفلســطينيني لكننا نتفــق، فيام أعتقد، عىل رضورة أن 
تكــون هناك عىل الدوام رؤية لبقاء دولة إرسائيل اليهودية 

الدميقراطية«.
ورغم تأييدها لحل الدولتني، فمن غري املقرر أن تزور مريكل 
رام الله حيث مقر الســلطة الفلســطينية برئاسة محمود 

املحتلة. الغربية  الضفة  عباس يف 
ورغــم معارضتها الرصيحة لالســتيطان، تواجه مريكل 
انتقادات من ناشــطني من أجل حقوق اإلنســان يتهمونها 

بعدم اعتامد موقف حازم بهذا الصدد.
وقال عمر شــاكر خبــري النزاع اإلرسائييل الفلســطيني 
مبنظمــة هيومن رايتــس ووتش »يتحتم عــىل الحكومة 
األملانية الجديدة أن تضع حقوق اإلنسان يف صلب سياستها 

وفلسطني«. بإرسائيل  املتعلقة 
وســتحصل مريكل، عاملة الفيزيــاء البالغة من العمر 7 
عامــا، عىل درجة الدكتــوراه الفخرية يف وقت الحق اليوم 

مــن معهد التخنيون للتكنولوجيا يف حيفا.
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