
ابراهيم نارصالدين  

رفــع االمن العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله 

سقف املواجهة مع قايض التحقيق يف ملف تفجري املرفا 

طارق البيطار، متهام اياه بالتالعب بالتحقيقات الهداف 

سياســية محذرا من تداعيات خطرية يف هذا امللف عى 

املســتوى الوطني، وذلك بعد ســاعات عى رد محكمة 

التمييز طلب »كف« يده عن امللف، وســيكون السباق عى 

اشــده صباح اليوم بن تسلّم املحقق العديل دعوى جديدة 

بحقه قدمها محامو الدفاع عن النائب عيل حســن خليل 

والنائب غازي زعيرت، وبن اصداره مذكرة توقيف وجاهية 

بحــق خليل الذي قرر عدم االمتثال وعدم حضور محاميه 

للجلسة.  

وبانتظــار ما ســينتهي اليه »الكبــاش« القضايئ- 

الســيايس، الذي دخل »منعرجا« جديدا، مل يكن مفاجئا 

ان تنفجــر كل »االلغام« دفعة واحدة يف وجه الحكومة، 

وليــس مفاجئا ايضــا انها ال متلك القــدرة عى تجنب 

ارضارها، فالعتمة الشاملة كانت مرتقبة، وال ميلك وزير 

الطاقة اال طلب املزيد من القروض البقاء »الشبكة« عى 

قيد الحياة، اي تغذية الربع ســاعات يوميا، الدوالر يحلق 

يري« وال قدرة عى »انعاشــها«،  واللــرية يف »موت 

االســعار تتجاوز القدرة الرشائية للبنانين بعد رفع الدعم 

عن املحروقات وانفالت االسواق، وال تقدميات اجتامعية 

« التي مل تستطع الحكومة لجمها  جاهزة، انها »الفو

حتى االن او تقديم »خارطة طريق« للخروج منها يف وقت 

تدخل البالد »حمى« االنتخابات النيابية التي بدأت ترتاكم 

الشــكوك حول جدية اجراءها بعدما بدا »الكباش« يطل 

براسه حول موعد اجراءها بن بعبدا وعن التينة.  

وبانتظــار الوفد االمرييك الــذي يبدا جولته الخميس 

املقبــل يف بــريوت، يطل ملف اســتجرار الغاز املرصي 

والكهرباء االردنية براســه من جديد بعدما بات مؤكدا ان 

ائييل بحكم التداخل يف  ما ســيصل اىل لبنان هو غاز ا

عملية االســتجرار بن الدول الثالثة، وسيكون هذا امللف 

عى طاولة البحث بن الرئيســن عون وميقايت اضافة 

اىل ملف ترسيم الحدود البحرية حيث ينتظر االمريكيون 

اجوبة حاســمة حيال امللفن ويعتربانهام انجازا لالدارة 

الجديدة يف واشــنطن، فام الذي ســيكون عليه املوقف 

اللبناين؟ 

ائييل بن ميقايت وعون؟   »الغاز« اال

ويف هذا الســياق، علمت »الديار« من مصادر مطلعة 

عى معطيات هذا امللف، ان رئيس الحكومة نجيب ميقايت 

ســمع كالما واضحــا من امللــك االردين عبدالله الثاين 

ائييل والغاز املرصي،  باســتحالة الفصل بن الغاز اال

وكذلك كان واضحا باســتفادة بالده من هذا الغاز لتوليد 

الطاقة الكهربائية يف االردن والذي ســيتم تزويد لبنان 

منــه، وهــذا يعني انه بات من املؤكد بــان كل ما اوردته 

ائيليــة يف هذ الصدد كان صحيحا  وســائل االعالم اال

لجهة ســكوت الطرف اللبناين عن االســتفادة من الغاز 

ائيــيل تحت وطأة الحاجة للكهرباء، وعدم اغضاب  اال

االمريكين الذين نسجوا هذا املخرج ملنافسة امدادات النفط 

االيرانية اىل لبنان. ووفقا 

للمعلومات سيبلغ ميقايت 

اليوم قبيل جلسة الحكومة 

ميشال  الجمهورية  رئيس 

عــون بنتائــج محادثاته 

االردن،  يف  »الغازيــة« 

املعــروف حتى  ومن غري 

االن ماهيــة املخرج الذي 

بن  عليه  االتفاق  ســيتم 

الرجلــن لتربير امل يف 

املــرشوع، خصوصــا ان 

للغاية  تبدو صعبة  البدائل 

وال يريــدان تحمل عواقب 

الكهرباء  اســتجرار  منع 

يف وقــت تغرق البالد يف 

اغضاب  وكذلــك  العتمة، 

النجاح  الســاعن  االمريكين 

هــذه الخطوة باعتبارها »تطبيعا« مواربا ســيبنى عليه 

ائيل مقبالن عى العودة  الحقا خصوصــا ان لبنان وا

اىل طاولــة التفاوض غري املبارش حول ترســيم الحدود 

البحرية، وترغب واشنطن بالتواطؤ مع تل ابيب مبراكمة 

خطــوات تعزيز الثقة مــع بريوت، بعدما بات واضحا ان 

جزءا من القيادات السياســية »مرعوبة« من العقوبات 

االمريكية وتخ عى مصالحها السياسية واالقتصادية 

يف الداخل والخارج.  

 انتصارات امريكية »وهمية«! 

ويف هذا الســياق، ينقل زوار الســفارة االمريكية يف 

بريوت عن السفرية دورو شيا تاكيدها ان بالدها تحقق 

تقدما عى طهران وحزب الله يف بريوت من خالل ملفن 

االول استجرار الغاز من مرص واالردن، والثاين منع تعديل 

الحدود البحرية »ودفن« الخط 29 والعودة للتفاوض عى 

اساس الخط 23. يف املقابل ترى اوساطا سياسية مطلعة 

جويل بو يونس

هي جولة جديدة كسبها امس 
املحقق العديل طارق البيطار يف 
يشــنها  التي  املفتوحة  الحرب 
بعض السياســين عليه والتي 
ستشــتد بااليام القليلة املقبلة 
وصوال ملوعــد االنعقاد العادي 
للمجلس النيايب يف 19 الحايل، 
والذي يعّول عليه املدعى عليهم 
حصاناتهم«  ليســتعيدوا معه 
امام   مثولهــم  دون  الحائلــة 
املحقق العديل، وهم لهذه الغاية 
رح يضلوا يجربوا«  متاما كام يقول 
مصــدر قضايئ متابع للديار بدعاوى طلــب رد املحقق العديل عن 
التحقيق بافظع جرمية عرفها لبنان علهم يكسبون الحرب من هنا 

. لكل حادث حديث حتى بلوغ موعد 19 الحايل، وبعدها 
ليــس املدعى عليهم وحدهم من يحاول كســب الوقت فاملحقق 
العديل يحاول بدوره االســتفادة من كل يوم وســاعة متر بالفرتة 
الفاصلة عن 19 الحايل حتى ان املعركة باتت معركة سباق محموم 

مع الوقت والسؤال من سريبح يف النهاية؟ 
صحيح ان البيطار كسب الجولة االوىل بعد رفض طلب الرد املقدم 
سابقا من النائب نهاد املشنوق امام محكمة االستئناف املدنية نظرا 

لعدم اختصاصها، والجديد الذي برز امس هو كسب البيطار الجولة 
الثانية وهذه املرة مبطرقة رئيســة محكمة التمييز املدنية، الغرفة 
الخامسة، القاضية جانيت حنا، واملستشارين القاضين نويل كرباج 
وجــوزف عجاقه والذين رفضوا طلب الــرّد املقّدم من النائبن عيل 
حسن خليل وغازي زعيرت ضد املحقق العديل يف ملف انفجار مرفأ 

بريوت، القايض طارق البيطار.
يعا جدا ومن  الالفت يف قرار محكمة التمييز هذه املرة انه ا 
دون ان تحتــاج القاضية حنــا لتبيلغ البيطار به اذ قررت وبعد أقل 
من 24 ســاعة عمل عى تقديم الطلب ظهر الجمعة رفض الطلب 

واسقاطه شكال امس اإلثنن.

فحتى ساعات قبل ظهر االمس مل يكن اصال القايض البيطار قد 
تبلغ بدعوى طلب الرد وهو مل يكن قد ح اىل مكتبه يف العدلية، 
هــذا القرار الصادر عن محكمة التمييز والذي مل يرق لوكييل الدفاع 
عــن النائبن غازي زعيرت وعيل حســن خليل، علقت عليه مصادر 
الوكيلن بسلســلة مالحظات رشحها الوكيل املحامي رشاد سالمة 
يف اتصــال مع الديار فاعترب ان هنــاك خطأ ورد يف تاريخ تقديم 
طلب الرد وخطأ اخر متثل بان قرار القاضية حنا اســتند اىل املادة 

123 بينام طلب الرد املقدم مستند عى املادة 128.

ائييل  قــال رئيس الــوزراء اإل
ائيل  نفتايل بينيت أمس االثنن إن إ
ستحتفظ مبرتفعات الجوالن، التي 
احتلتها يف حــرب 1967، حتى لو 
تغريت املواقف الدولية تجاه دمشق.

الرئيــس  خالــف   2019 ويف 
األمــرييك دونالد ترامــب القوى 
العاملية األخرى باعرتافه بســيادة 
ائيل عى مرتفعات الجوالن التي  إ
احتلتها يف عام 1981 يف خطوة مل 

يعرتف بها العامل.
يف  بينيت  ترصيحــات  وجاءت 
وقت تتحسب فيه اإلدارة األمريكية 
بالوضع  يتعلــق  الحاليــة يف ما 
القانــوين للجوالن، كــام يُالحظ 
-حســب متتبعن- تخفيف بعض 
الدول العربية املتحالفة مع الواليات 
املتحدة من رفضها للرئيس السوري 

بشار األسد.
وقــال بينيت، يف كلمة أمام مؤمتر عن مســتقبل الجوالن 
املحتل، إن الرصاع يف سوريا »أقنع كثريين يف العامل بأنه رمبا 
يكون من األفضل أن تكون هذه األرض الجميلة واإلسرتاتيجية 

ائيل«. يف أيدي دولة إ
وأضاف أمام املنتدى الذي تستضيفه صحيفة ميكور ريشون 
»لكــن حتى إذا غرّي العامل موقفه من ســوريا أو يف ما يتعلق 
باألســد، كام ميكن أن يحدث، فإنــه لن يكون لذلك تأثري عى 

مرتفعات الجوالن«.
وتتوخــى إدارة الرئيس جو بايــدن الحذر بخصوص قضية 
ائيل عليها بحكم األمر  الجــوالن املحتل، إذ تصف ســيطرة إ

الواقع وليس بحكم القانون.

وحن ُســئل يف مقابلة يف شــباط عام إذا كانت واشنطن 
ائيل، أشــار وزير  ســتواصل اعتبــار أن الجوالن جزء من إ
الخارجيــة األمرييك أنتوين بلينكن إىل االنفتاح عى مراجعة 
السياســة النهائية بخصوص أرض تعّدها معظم الدول تحت 

االحتالل.
وأضاف لشبكة »يس إن إن« )CNN( اإلخبارية األمريكية »ما 
دام األســد يف سّدة الحكم يف سوريا، وما دام وجود إيران يف 
سوريا مستمًرا، وكذلك املليشيات املدعومة من إيران، أعتقد أن 
السيطرة عى الجوالن يف هذا الوضع تبقى ذات أهمية حقيقية 

ائيل«. ألمن إ
ومىض يقول إن »املســائل القانونيــة يشء آخر. ومبرور 

الزمن، لو تغري الوضع يف سوريا، فهذا أمر سنبحثه«.

2000 L.L.  2000 ل.ل.

ــــــــرة جــــــــدا  ي ــــــــات ســــــــتكون خ ــــــــار »املسّيســــــــة« التداعي ــــــــات البي ــــــــه »يعــــــــّري« تحقيق نصرالل
ــــــــة   ــــــــات النيابي ــــــــّد االنتخاب ــــــــون ي ــــــــّري لع ــــــــدل... واســــــــتفزاز ب ــــــــي قصــــــــر الع ــــــــي« ف ــــــــوم »مفصل الي
ربــــــــاء  ــــــــل اســــــــتجرار الك ميقاتــــــــي يحمــــــــل ملــــــــ »الغــــــــاز االســــــــرائيلي« الــــــــى بعبــــــــدا... هــــــــل يتع
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ــــــــا«  حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة ابـــــــــــة  إ  2 و2

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 202 
حالــة جديدة ُمصابة بالفــريوس، جميعها بن املقيمن، 
صابات منذ 21 شــباط 2020،  لريتفع العدد الرتاكمي ل

إىل 630382“.
وأشــارت الوزارة إىل أنّه »تّم تسجيل 4 وفّيات جديدة، 

لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 8389“.

ملونديال  سيوية  ا التصفيات 
ــدم ــقـ الـ ــرة  ــ كـ ــي  ــ ف  2 22

لــبــنــان يـــواجـــه ســـوريـــا في 
ــة الــيــوم ــيـ نـ ــمــة األر الــعــا

ا ام الل  ال  السيد ن

النا يوس فنيانو عي ي  ا نوالنا  النا نهاد امل ي  س  النا ع  ار ار البي القا 

يدي مقتد الصدر تفال مل ا

ت عنا م اليونيفي  الجوالن امل

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ــي ع »الـــلـــه« ــاقـ ــبـ ــمــة والـ ــكــســ الـــجـــولـــة الــثــانــيــة ويــكــمــل املــ ــار ي الــبــيــ
توقي مذكرات  ر  ّ يس ل  ...ف جديدا  يتبل  لم  ار  والبي تفر  لن  م  علي املدعى  جعبة 

ــدري يــتــقــدم ــصــ ــ االنـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــيـــار ال
ــان الــنــتــائــ ونــســبــة الــتــصــويــ بــلــغــ 1 ــ بــعــد إع

الــــجــــوالن ــات  ــعـ ــفـ ــرتـ ــمـ بـ ســـنـــحـــتـــفـــ  بـــيـــنـــيـــ  
مــشــق ــن  ــ الـــدولـــيـــة مـ ــ ــواق ــ ــرت امل ــي ــغ ــو ت ــى لـ حــت

مفوضيــة  أكملــت 
إعالن  العراقية  االنتخابات 
لالنتخابات  األولية  النتائج 
جميــع  يف  الترشيعيــة 
التي  البــالد،  محافظــات 
التيار  كتلــة  تقدم  أظهرت 

الصدري.
وحسب هذه النتائج، فقد 
تقدمــت كتلــة التيار الذي 
يتزعمــه مقتدى الصدر يف 
6 محافظــات ذات أغلبيــة 

. شيعية
وحصلــت الكتلة عى 23 
دولة  كتلة  وتلتهــا  مقعدا، 
يتزعمها  التــي  القانــون 
رئيس الوزراء األسبق نوري 

كالم الســيد حســن نرصالله أمس 

عــن رضورة ايجاد حــل جذري ألزمة 

الكهربــاء يف لبنــان يجب أن تأخذ به 

يعــاً عى ايجاد  الحكومــة وتعمل 

خطــة واضحة ال لبــس فيها تتبناها 

جميع الكتل السياســية، عى أن تكون 

تداوي أزمة الكهرباء املعمرة وتجد حالً 

نهائيــاً لها. مل يعــد مقبوالً أن ترصف 

مليارات الدوالرات عى هذا القطاع يف 

وقت ال تصل الكهرباء اىل بيوت الناس 

أكرث من 4 ســاعات يوميــاً. املواطن 

اللبناين شــبع وعودا وخططا ال تطبق 

وتفوح منها رائحة الصفقات. اذا كانت 

هذه الحكومة تريد أن يسجل لها انجاز 

يف عهدها، فملــف الكهرباء يقع يف 

األولوية واألموال التي حّولها صندوق 

النقد الدويل مؤخراً بقيمة مليار و 135 

مليون دوالر أمرييك تســلمها مرصف 

لبنــان وخري لها ان تــرصف عى بناء 

معامل انتــاج طاقة كهربائية عى ان 

تذهب يف اطار الدعم لجيوب املافيات.

عى طريق الديار

»الديار«

ص 10

ي البغدا بكر  أبــو  نائ  على  القب  يعلن  العراقي  ــوزراء  الـ رئي 
أعلــن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يف تغريدة 
عــى »تويرت« )Twitter( أمس االثنن أن قوات األمن العراقية 
ألقت القبض عى ســامي جاســم نائب زعيــم تنظيم الدولة 

اإلسالمية السابق ومسؤول املالية بالتنظيم.
وقال رئيس الوزراء »يف الوقت الذي كانت فيه عيون أبطالنا 
يف القوات األمنية يقظــة لحامية االنتخابات، كانت ذراعهم 
األصيلــة يف جهاز املخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات 

املخابراتية خارج الحدود للقبض عى املدعو سامي جاسم«.
ومل يقدم الكاظمي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان وظروف 

اعتقال سامي جاسم.
وُقتل زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية السابق أبو بكر البغدادي 
يف غارة لقوات خاصة أمريكية بشــامل غرب سوريا يف عام 
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ليل لبنان ... ليل هيروشيما
نبيه الربجي

حتــى الفيلــة تخجل، 
وترحــل. حتى األبالســة 
وترحــل. ال خجل  تخجل، 
حقائبهــم  ليحزمــوا 
ويرتحلوا. تأشريات الدخول 
متاحة، مجاناً، اىل جهنم. 

ماذا يقول الله ؟
الله.  مع  أزمة  يف  لكننا 
يقال أنها بدأت منذ أن هبط 
األرض.  عــى  وحواء  آدم 

فقهاؤنا )فقهاء الســلطان(، ولديهم فتاويهم حتى حول 
شكل اللحى وحتى حول شــكل الرساويل، مل يوضحوا لنا 
كيف هبطا ، ســرياً عى األقدام، أم عى أكتاف املالئكة، أم 

عى منت مركبة فضاء أمريكية ؟!
أي وصف ينطبق عل هذا الظالم. لكأنه اليوم الذي يسبق 
يوم القيامــة )وال قيامة(. مل يحــدث مثل هذا حتى يف 
مقاديشو، وحتى يف قندهار. ليل لبنان كان يف تلك الليلة 

... ليل هريوشيام.
العجيب أن يقال أن جربان باســيل )آتيال الجبار( وحده 
من حــال دون بناء معامــل توليد الطاقــة. أين املافيات 
اللبنانية التي فاقت يف انتهاكها للحالة البرشية مافيات 
صقلية، ومافيات شــيكاغو، التي كانت تقطع الكهرباء 

للقيام بأعامل السطو، وأعامل القتل ؟
هؤالء الذين مل يكتفوا بالســطو عــى كل يشء فينا 
)ولدينا( وقتلــوا كل يشء فينا )ولدينا(، هاهم يتواطأون 
يف ما بينهم العادة انتاج انفســهم بقانون انتخاب لطاملا 
قلنا انه ال يليق حتى بالقردة. حــن يغدو اللبناين رهينة 

الطائفة، القهرمانة يف بالط  ملك الطائفة ...
لو حدث ذلك يف أي بلد آخر، ملا بقي من أثر لألوليغارشيا 
الحاكمة. ال تحلموا بانقالب عســكري عى األقل لتغيري 
الوجوه التي عالها الصدأ. الكثري منها تعلوها الوحول. من 
فضلكم ال تتوجهوا بالشــكوى اىل الله.  مثة أوصياء عى 
الله  وقطعوا الطريق بيننا وبينه. مل يعد ينقصهم، بكل ذلك 
البذخ، وأمام الجوعى، سوى أن تتدىل الحى عى صدورهم، 

ملا قدموه من خدمات لله وملخلوقاته.
الذين فرضوا الحصار )الســيايس والديني( عى املادة 
95  من الدستور، عساها تنقلنا من ثقافة الصومعة، ومن 
ثقافــة القوقعة )ناهيك عن ثقافــة الخندق( اىل ثقافة 
الوطن واىل ثقافة الدولة التي تفتح أبوابها للحياة. حتى 
اللحظة األبواب املرشعة عى القبور، وحيث نقطة التقاطع 

بن ما يقوله الغيب وما يقوله العدم !
لو كنا شــعباً، ولو بالحد األدىن، ال الفقاعات الطائفية،  
لقاطعنا صناديق االقرتاع التي يفرتض أن تبقى فارغة ألن 
فيها تدفن أصواتنا، وتدفن أجيالنا، ملصلحة تلك املنظومة 

السياسية التي بكل مواصفات ... حاملة الحطب.
هكذا جعلوا منا، ما دون الدولة، وما دون القبيلة. الحظنا 
أن األرمن، وقد باتوا منا وبتنا منهم، مل يطلقوا النار ابتهاجاً 

لنيل أحدهم أرديم باتابوتيان جائزة نوبل يف الطب.
آخرون، وأنا منهم، يطلقون النار لوالدة عنزة، أو لرتقية 
دريك اىل رتبــة ... أونبــايش. اذا كنتــم تتذكرون الرتب 

العثامنية من الشاويش اىل البكدايش.
أي دولة تعاين من الديكتاتورية، وترى أن طريق التغيري 
الداخيل مقفلة، أو مستحيلة، تراهن، للخالص، حتى عى 
الغزو الخارجي. ماذا اذا كانت دولة مثل دولتنا تعاين فقط 

من كرثة الديكتاتوريات، ومن كرثة الغزاة ؟
هنا مشكلتنا البنيوية، وهنا مشكلتنا الوجودية. الثورة 
عى الشاشــات كم هي باهتة، وكم هي تافهة، وكم هي 
ضحلة. أثار ذهولنا أولئك الذين نصبوا أنفســهم ناطقن 
باسم الثورة.  لو كانوا الســالحف، لكانت رؤيتهم  أفضل 
من ذلك الكالم الذي يف ذروة االبتذال الســيايس، والذي ال 

يختلف، يف أي حال، عن كالم أولياء أمرنا ..
لتو، أمامنا تلك الظاهرة التــي ال تقل ضحالة، وال تقل 
ابتذاالً. تكتــالت طائفية )أو طوائفية( تلتقي لتشــكيل 
»جبهة سيادية« ضد »االحتالل االيراين« )باعتبار أن بواخر 
املازوت هي حامالت الطائرات(، كام لو أن السيادة ال تبدا 
وباالدارة  وبالطرقات،  وباملاء،  وبالكهرباء،  الخبز،  برغيف 

التي ال تكون نسخة عن األدغال.
أكرث من مرة اســتعدنا عبارة العامل السيايس الشهري 

موريس دوفرجيه »سيادة الوطن ... سيادة املواطن«.
أليست الطبقة السياســية، ومنذ االستقالل حتى اآلن، 
هي التي جعلت من الدولة البطة العرجاء )لدجاجة العرجاء 

( وجعلت منا انكشارية القرن التاسع عرش ؟
هؤالء الذين بكل مواصفــات األوثان البرشية )ما فوق 
البرشية( باقون عــى ظهورنا. نحن الذين نحزم حقائبنا 

ونرتحل اىل جهنم. نعم املصري ...

محمد بلوط

بدأ االســتحقاق االنتخايب يتمدد عى جدول 
اهتامم القوى واالحزاب والتيارات السياســية 
بوترية متزايدة، بعــد تأكيد الكتل النيابية عى 
جراء االنتخابات النيابيــة يف موعدها، وابداء 
حامســة علنية )عى األقل( للذهاب اىل هذا 

االستحقاق الربيع املقبل.
ويف جلســة اللجان النيابيــة التي انعقدت 

مؤخراً تقاطعت اراء الكتل عند النقاط التالية:
1ـ التأكيد عى اجراء االنتخابات يف موعدها 

الدستوري والقانوين.
2ـ االجامع عى ارشاك االغرتاب يف العملية 
االنتخابية، وترك اقرار آلية هذه املشــاركة اىل 

الهيئة العامة للمجلس.
3ـ اعتامد القانون الحايل، بعد أن قفز النواب 
يف الجلســة املذكورة عن مناقشة االقرتاحات 
املقدمة حول اعتامد صيغ جديدة ابرزها املقدم 

من كتلة التنمية والتحرير الرامي اىل اعتامد لبنان دائرة واحدة 
وتطبيق النسبية.

واذا كان معظــم الكتل قد أيّد اجــراء االنتخابات يف 27 آذار 
املقبل، اال ان الشــكوك بقيت تحوم حول حسم هذا املوعد يف 
ظل معارضة التيار الوطني الحــر ورغبته يف ان يكون موعد 

االستحقاق يف 8 أيار.
كذلك فان الخالف مل يحســم حول كيفية مشاركة املغرتبن 
يف االنتخابات النيابية، مع العلم ان اكرثية نيابية وازنة تؤيد او 
ال تعــارض انتخاب 6 نواب من قبل املغرتبن يضافوا عى العدد 
الحايل 128، وهذا األمر منصوص عليه يف منت القانون الحايل.
وهناك رأي آخر يحظى ايضاً بتأييد ملحوظ ويرمي اىل اعتامد 
الطريقة التي اتبعت يف االنتخابات املاضية، اي ارشاك املغرتبن 

يف انتخاب اعضاء امللجس وفق ما يطبق عى املقيمن.
وقد عرب الرئيس بري يف حديثــه االخري عن املوقف من هذا 
املوضــوع برصاحة عندما اكد ان الكتلة مــع ما تقرره الهيئة 
العامة للمجلس، مشريا اىل الخالف الحاصل بن التيار الوطني 
الحر الذي يؤيد صيغة انتخاب 6 نواب و«القوات اللبنانية« التي 

تؤيد تصويت املغرتبن للنواب الـ128.
ومبعنــى آخر فان الثنايئ الشــيعي مع حــق املغرتبن يف 
املشاركة بالعملية االنتخابية، لكن حسم اآللية مرتوك للجلسة 
الترشيعية العامة املتوقع ان تعقد بعد جلســة انتخاب اللجان 

مبارشة يف 19 الجاري.
اما الحزب التقدمي االشــرتايك فيعترب ان انتخاب املغرتبن 
لســتة نواب اضافين »طرح سخيف« كام عرب أحد نوابه، لكنه 
اللبنانين املغرتبن باالســتحقاق االنتخايب  يؤكد عى ارشاك 

اسوة باملقيمن.
ومل يوضح تيار املســتقبل موقفه من آلية ارشاك املغرتبن، 
لكن مصادره تؤكد ان مشــاركتهم يف التصويت حق ال يخضع 

لنقاش او جدال، مشــرية يف الوقت نفسه اىل انها مع الصيغة 
التي تضمن هذا الحق كامال من دون مواربة او اخضاع املوضوع 

لحسابات انتخابية لهذا الطرف او ذاك.
ويف شــأن موعد االنتخابات، يبدو ان تأكيد جلســة اللجان 
املشرتكة وفق تأييد االكرثية عى اجرائها يف 27 اذار املقبل ليس 
قرارا حاسامً باعتبار ان الحســم النهايئ يف كل االحوال يعود 
اىل الهيئة العامة والجلسة املرتقبة يف 19 الجاري بعد جلسة 
انتخاب اللجان التي تعقد أول ثلثاء بعد بدء الدورة العادية الثانية 

للمجلس يف  15 الجاري.
وتقول مصادر نيابيــة مطلعة ان رئيس الجمهورية ال يحبذ 
اجراء االنتخابات يف هذا املوعد وهو مع عقدها يف 8 أيار كام 

عرب نواب التيار ايضا يف جلسة  اللجان.
وتضيف املصادر ان ليس هنــاك من تربير قانوين لرفض او 
عدم تأييد تقديم املوعد اىل 27 اذار ما يعطي انطباعا بأن التيار 
ورئيس الجمهورية لهام اســباب اخــرى مل يفصحا عنها او 
يرشحانها بعد ورمبا حصل ذلك يف الهيئة العامة التي يفرتض 

ان تكون الفاصل يف البت بهذا املوضوع.
ويغمــز الخصوم من قنــاة التيار ملمحن اىل ان الســبب 
الحقيقي ملوقفه هذا قد يكــون مرتبطا برغبته يف االفادة من 
الوقت االضايف لرتتيب وضعه االنتخايب واستنهاض وتنشيط 
جمهوره يف ظل الرتاجع امللحوظ يف شــعبيته خصوصا يف 
بعض املناطق الحساسة التي يتوقع ان تشهد معارك كرس عظم 

مثل املنت وكرسوان وجبيل.
ويذهب بعض الخصوم للتلميح اىل ان موقف التيار هذا رمبا 
يرتبط برهانه عى تأجيل االنتخابات وعدم اجرائها يف موعدها. 
لكن مصدرا نيابيا يف التيار يســخر من هذا التفسري مؤكدا ان 
التيار اكد ويؤكد عى اجراء االســتحقاق يف موعده وان رئيس 
الجمهورية كان واضحا امام زواره املحلين واالجانب من سفراء 
وغري سفراء انه ملتزم بإجراء االنتخابات النيابية يف موعدها 

دون اي تعديــل. ويضيف املصــدر ان التيار بدأ 
االعداد لهذا االستحقاق عى صعيد تحضري فريق 
العمل واملاكينات االنتخابية وانه سيكون جاهزا 
لخوض املعركة االنتخابيــة بكل ثقة ولن يتأثر 

بحمالت التشكيك والتهويل.
ويف كل االحــوال فإن الجلســة الترشيعية 
العامة املتوقع عقدها يف 19 الجاري ستحسم 
هذا الجــدل وتضع النقاط عــى حروف موعد 
االنتخابات بشــكل قاطع. كام انها ستبت يف 
اآللية التي ستعتمد ملشاركة املغرتبن يف العملية 

االنتخابية.
واذا مل تعقد الجلسة املذكورة فور رفع جلسة 
انتخاب اللجان لســبب ما فإناه ســتكون يف 
موعد الحق قريب من اجل حســم كل ما يتعلق 

باالستحقاق االنتخايب.
القوى  العمالين فــإن  اما عــى الصعيــد 
السياســية بدأت االعداد لالنتخابات  والتيارات 

بشكل متفاوت.
ووفقا للمعلومات املتوافرة فإن معظمها ينشــط يف اطار 
التحضريات اللوجســتية متهيــدا للمرحلة الثانيــة املرتبطة 
مببارشة العمل للامكينات االنتخابية قبل مرحلة الرتشيح التي 
تســبق املرحلة الثالثة املتعلقة بالحمالت االنتخابية وتحشيد 

املنارصين واجراء اللقاءات الشعبية املبارشة مع الناخبن.
وتضيف املعلومات يف هذا املجال ان بعض االحزاب والتيارات 
شكلت ماكيناتها االنتخابية ويف مقدمهم حزب الله الذي ينشط 
منذ فرتة يف هذا االطار حيث انه يعمل من اجل ان يكون جاهزا 

بشكل كامل لالستحقاق االنتخايب يف اي موعد يحدد.
كام ان حركة »امل« تنشــط يف االطار نفســه ال سيام انها 

متحمسة الجراء االنخابات يف 27 آذار.
اما مسألة الرتشيح فتبقى كام هو معلوم يف عهدة الرئيس 
بري الذي يحسم خياراته يف الوقت املناسب وبعد تحديد وحسم 

موعد االنتخابات.
ووفقا للمعلومات ايضا فإن قياديت التيار والقوات اللبنانية 
بدأتا منذ فرتة ايضا تحضري وتشكيل وفريق العمل والكوادر يف 
اطار تحضري املاكينات االنتخابية املوزعة عى سائر الدوائر ال 

سيام يف املناطق الحساسة التي ستشهد معارك حامية.
ويعمل الحزب التقدمي االشــرتايك عــى انجاز تحضرياته 
اللوجســتية ايضا بعيدا عن الضجيــج االعالمي، معتمدا عى 
محازبيه املنترشيــن يف مناطق نفوذه يف الجبل )الشــوف 
وعاليه( والبقاع الغريب وراشيا وحاصبيا. ويوازي هذا النشاط 
عمل مامثل للحزب الدميوقراطي اللبناين وتيار التوحيد العريب 

اللذين سيتحالفان مع التيار الوطني الحر.
اما تيار املســتقبل فانه بدأ التحضري لالنتخابات عى صعيد 
عقد اجتامعات ضيقة وتنشيط املكاتب والكوادر، بانتظار عودة 
الرئيس سعد الحريري اىل بريوت للمبارشة يف تشكيل املاكينات 

االنتخابية.

جلســــــة ّمرتقبة في 19 الجاري لحســــــم موعد االنتخابات وآلية ّمشــــــاركة املغتربين
حزب الله شــــــكل ماكينته وأمل جاهزة... والقوات والتيار يُحّضران للمنازلة الساخنة

فادي عيد

يالَحظ الهــدوء الجنبالطي، وإن خرقتــه تغريدات تحمل 
رسائل ودالالت كثرية، فذلك يدّل عى دّقة األوضاع وصعوبتها، 
وفق ما يقرأه رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط، 
عى مســتوى البلد وصوالً اىل الجبل، حيــث األمور مقلقة 
واإلقتصادية، وربطاً  السياســية  املســتويات  وصعبة عى 
بتفاعل الخالفات بــن خلدة واملختــارة، والتي تفاقمت يف 
اآلونة األخــرية، ومثة معلومات بأن رئيــس حزب »التوحيد 
العريب« الوزير األســبق وئام وهاب، يقوم باتصاالت بعيدة 
عن اإلعالم مــع الهيئة الروحية وكبار املشــايخ يف الجبل، 
بغية تهدئة النفوس والحفاظ عى اســتقرار ووحدة الصف 
الدرزي، والذي يعتربه وهاب كام قال ألحد املشايخ، أنه »خط 
أحمر بالنسبة إليه، وأنه لن يقبل أن يدفع الناس الثمن يف ظل 
ظروفهم املعيشــية والحياتية الصعبة، وأنه عى تواصل مع 
كل من جنبالط وإرسالن من أجل استكامل املصالحات كام تم 
اإلتفاق يف خلــدة«، وحيث حتى اليوم ليس هناك أي خطوات 
إيجابية. ولهذه الغاية، وبعد لقائه بإرسالن، يُتوقع أن يحصل 
لقاء بن وهاب وجنبالط لهذا الهدف، ومبعنى آخر أن املسألة 
تُعالَج مبنأى عن الرصاع السيايس والخالفات والتباينات بن 
القيــادات الدرزية املقّربة من القيادة الســورية وحزب الله، 
وحيث لجنبالط مواقفه املعروفة، إمنا ذلك ال مينع، كام يقول 
وهاب، بأن يبقى الجبل آمناً مستقّراً، وأن ترتّسخ وحدة طائفة 

املوّحدين الدروز مبعزل عن هذه الخالفات.
يف السياق، يُنقل بأن جنبالط ال زال يعاين عى خط إطالق 
املاكينة اإلنتخابية لجملة ظروف وأسباب محيطة مبا يواجه 
جوالت املسؤول عن املاكينة اإلنتخابية ومفّوض الداخلية يف 
الحزب التقدمي هشام نارص الدين من مواجهات مع محازبن 
من القدامى والشــباب عى وجه الخصــوص، عى خلفية 
رضورة إبعاد البعض من الفاســدين، ومن ثم ضخ الحزب بدم 
جديد، وهناك ضبابية تتعلّق باملرشحن، ويُنقل يف هذا الصدد 
بــأن جنبالط قد يُبقي البعض يف موقعــه النيايب ملا تحمله 
املرحلة املقبلة من تحّديات ومواجهات مع بعض خصومه يف 
الطائفة الدرزية، وتحديداً النائب إرسالن، مام قد يُبقي النائب 
أكرم شهيب يف موقعه يف عاليه نظراً لخربته ودوره، وحيث 
هناك وزير عّينه إرسالن من عاليه ومن عائلة النائب شهّيب، 
وذلك، يف إطار التحّدي الحاصل بن جنبالط وإرسالن، وعى 
خلفية الخالف املســتحكم بن رئيس الحــزب »الدميقراطي 

اللبناين«، والنائب شهّيب.
لذلك، فإن جنبالط، وبحســب املحيطن به، يحاول يف هذه 
املرحلة تدويــر الزوايا لتجّنب أي صدام يف الجبل، ال ســيام 
بعد األحداث األخرية يف الشــويفات وقربشمون والبساتن، 
خصوصــاً أن اإلنتخابــات النيابية باتت قريبــة، وقد تكون 
املعركة بينهام واإلحتقان الســائد عى خط خلدة ـ املختارة 
منطلقاً لرفع منســوب اإلحتقان والخــالف، دون إغفال أن 
رئيس اإلشرتايك، يدرك اســرتاتيجية تحالفات خصومه مع 

قوى مؤثّرة داخلياً وإقليمياً، ويف ظل تشــّتت التحالفات التي 
كان قد أقامها جنبالط ضمن قوى 14 آذار مع تيار »املستقبل« 

و«القوات اللبنانية«.
ومثــة معلومات هنا، بــأن هناك محــاوالت جارية عى 
قدم وســاق إلعادة صوغ تحالف بن »القوات« واإلشرتايك 
و«املســتقبل«، ملواجهة خصومهم بعدمــا وصلت أوضاعهم 
إىل حافة اإلنهيار الســيايس واإلنتخــايب ومتلمل قواعدهم 
وأنصارهم من التسويات التي أنجزوها. لذا، فاألسابيع القليلة 
املقبلة من شــأنها أن تبلور وضعية الجبل بدءاً مام ســتؤول 
إليه حركة وهــاب عى خط ضبط إيقاع الوضع بن القيادات 
الدرزية، ومن ثم عى الصعيد الجنبالطي ـ اإلرســالين وما 
ســتصل األمور بينهام، وكذلك ما ســيقدم عليه جنبالط من 

خطوات سياسية وانتخابية يف وقت ليس ببعيد.

الثلثاء  12 ترشين األول 2021

ــر ســـوريـــا ــي ــع ســف ــ ــق م ــ ــواف ــ ــى ت ــضـ ــرتـ املـ
عــلــى مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــاقــات

القايض محمد وســام املرتىض  الثقافة  اســتقبل وزير 
يف مكتبه يف الوزارة، الســفري السوري يف لبنان عيل عبد 
الكريم عيل، وكانت مناسبة تم خاللها البحث يف التطورات 
الثنائية بن  الحاصلــة يف لبنان واملنطقــة، والعالقــات 
البلدين. وكان توافق عى أنه مــن جملة التحديات الكربى 
التي تواجــه الدولتن اللبنانية والســورية هو »تحدي بث 
الوعي تجاه ما يحاك مــن مؤامرات، فضال عن إحياء ثقافة 
قبول االخر، وغنى التنوع، والتســامح، والســعي اىل بناء 
مســتقبل أفضل يعكس رقي املوروث الحضاري واإلنساين 

اللبناين والسوري«.
ثم جرى التطــرق إىل ما ورد يف وثيقــة الوفاق الوطني 
حول العالقات املميزة التي تربط الدولتن والشــعبن، وجرى 
عرض اوارص الصلة تاريخيا وحضاريا، وموروثا اثريا وفكريا 

ونسيجا إجتامعيا وعادات وتقاليد.
كذلك، كان التوافق عى »وجوب التأســيس ملرحلة جديدة 
عى مســتوى العالقات بن االشــقاء العرب جميعا، بنفس 
ود خالص ونية صادقــة لطي صفحة املايض وفتح صفحة 
أخوة وصداقة وتعاون يكون العنوان األساس فيها هو الخري 
للجميع. كام تم التوافق عى اســتمرار التواصل والسعي اىل 
العمل لتحقيق كل ما فيه مصلحة للبنان ولسوريا وللشعبن 

اللبناين والسوري«.

املرتىض مستقبالً السفري السوري

رئيــس  اســتقبل 
مجلس الــوزراء نجيب 
الرساي  يف  ميقــايت 
سفراء  وفد  الحكومي، 
االســكندينافية  الدول 
الــذي ضــم ســفراء 
ديسمور،  آن  الســويد 
فرنانديز،  تارجا  فنلندا 
مريتيــه  الدامنــارك 
رئيس  نائــب  جوهل، 
بعثــة الرنوج ســفن 
ورولدســن. وتم خالل 
االوضاع  بحــث  اللقاء 

والتطورات العامة. اثر اللقاء، قالت سفرية 
السويد: »بحثنا يف املواضيع امللحة املتعلقة 
باالنتخابــات النيابية املقبلــة واالوضاع 
االقتصادية واوضــاع الطاقة، وعربنا عن 
اهتاممنا كبلدان مبــا يحصل وما ميكننا 

فعله ملساعدة لبنان«.
وقالت سفرية الدامنارك: »متحور اللقاء 
حول التحديات الكبرية والتزامه مبعالجتها، 
ومنها عى سبيل املثال الكهرباء التي هي 

أولوية االولويات«.
بدورها، اعلنت سفرية فنلندا: »بحثنا يف 
البعد االقليمي لألوضاع، ونحن لدينا تعاون 

ممتاز الستجرار الكهرباء منذ مئة عام«.
من جهته، قال نائب رئيس بعثة الرنوج: 

»بحثنا يف موضوع الجندرة«.
والتقى ميقايت املدير العام لقوى االمن 
الداخيل اللواء عــامد عثامن، وعرض معه 

شؤون قوى االمن.
والتقى ميقايت سفري العراق حيدر شياع 

الرباك، وتم خالل اللقاء البحث يف االوضاع 
العامة. وقال اثر اللقاء: »ان مسؤولية العراق 
هي يف ايصال النفط اىل الجانب اللبناين، 
اما تفاصيل الوصول فهي مسؤولية لبنان«.

والتقى ممثل بطريركية انطاكيا وسائر 
املرشق للــروم االرثوذكس لدى بطريركية 
نيفون  املطران  روســيا  وعموم  موسكو 
صيقيل الذي قال اثر اللقــاء: »لدينا آمال 

كربى بان يتمكن دولته من إنقاذ البلد«.
الوطنية  الهيئة  أعضاء  ميقايت  والتقى 
القائد جورج  لبنان برئاسة  التحاد كشاف 

الغريب عى رأس وفد. 
كام أجرى ميقايت اتصاال هاتفيا برئيس 
وزراء العراق مصطفــى الكاظمي، وهنأه 
عى نجاح االنتخابات الترشيعية العراقية، 
وتم البحث يف العالقات بن البلدين وسبل 

تطويرها.
كام وجه ميقايت دعوة للكاظمي لزيارة 
لبنان، وتبلغ منه أنه سيوفد وفدا وزاريا اىل 

لبنان للبحث يف امللفات املشرتكة.

بالكاظمي واتصل  العراق  التقى ســــــفير  ميقاتي 
املساعدة  عرضوا  االســــــكندينافّية  الدول  وسفراء 

ميقايت مجتمعاً مع سفراء الدول االسكندينافية

يــرتأس رئيــس الجمهورية العامد 
ميشــال عون يف الرابعة من بعد ظهر 
اليوم يف قرص بعبدا، جلســة ملجلس 
الوزراء مخصصة لعرض رؤية الوزراء 
املتعلقــة بوزاراتهم وخطــة عملهم 
ويسبق الجلسة اجتامع للمجلس األعى 

للدفاع.
واستقبل الرئيس عون وزير السياحة 
وليد نصار الذي اطلعه عى »العناوين 
العريضــة لخطة عملــه يف الوزارة 
الوزارة  التي يقرتحها لتفعيل  والربامج 
عى الرغم مــن الظروف الصعبة التي 

مير بها لبنان«، كام اطلعه عى »االقبال الذي يالقيه 
جناح لبنان يف معرض »اكسبو 2020« يف ديب«.

واســتقبل النائب مصطفى حسن الذي عرض 
حاجات منطقة عكار اإلمنائية، إضافة اىل وضع 
رشكة كهرباء نهر البارد، ومســألة استمرار اقفال 
الحدود اللبنانية - الســورية عند معربي العبودية 

والعريضة.

وأشار حســن اىل ان »فتح هذين املعربين يعزز 
الحركــة يف منطقة عكار مــن مختلف النواحي 

االقتصادية واالجتامعية«.
اىل ذلك، ابرق الرئيس عون اىل ســلطان عامن 
هيثم بن طارق آل ســعيد، معزيا بضحايا االعصار 
الذي رضب السلطنة األسبوع املايض وأوقع عرشات 
الضحايــا والجرحى، إضافة اىل ارضار جســيمة 

خلفها يف املباين واملمتلكات والبنى التحتية.

األعلى« و»الدفاع  الوزراء  اليوم مجلســــــي  يترأس 
»الســــــياحة« مــــــن نصــــــار على عمــــــل  عــــــون اطلع 
ومــــــن حســــــين علــــــى حاجــــــات عــــــكار اإلنمائّيــــــة

عون مجتمعاً مع نصار         )دااليت ونهرا(

اســتقبل املدير العــام لقوى األمــن الداخيل 
اللواء عامد عثامن قبل ظهــر امس، يف مكتبه 
بثكنــة املقر العام، وفدا أمريكيــا، ضم أحد كبار 
موظفي لجنة االعتامدات يف مجلس الشــيوخ 
األمرييك بــول غــروف  Paul Grove، والقائم 
باألعــامل لدى الســفارة األمريكيــة يف لبنان 
ريتشــارد مايكلــز Richard Michaels، ومدير 

الدويل  املخدرات  ومكافحة  القانون  إنفاذ  مكتب 
 Reagan بالوكالــة ريغــان بوشــامب »INL«
Beauchamp، والسيدة آلن شامشيان، يف زيارة 
جرى يف خاللهــا عرض »للتحديات والصعوبات 
التي تواجهها قوى األمن الداخيل يف ظل األزمة 
االقتصادية الراهنة، وســبل املســاعدة املمكنة 
الطرفن«. القائم بــن  التعــاون   ضمن إطــار 

عثمــــــان عــــــرض مع وفــــــد اميركي ســــــبل املســــــاعدة

خلــــــط أوراق إنتخابية فــــــي املختارة... وهذا مــــــا يُقلق جنباط



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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فضـــــــــــــــل اللـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الحكومـــــــــــــــة تحّمـــــــــــــــل
ـــار ـــ ـــ ـــ ـــ ي ـــ االن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد ووق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا البل ـــ ـــ ـــ ـــ وليّة إلنق ــــــ ـــ ـــ ـــ املس

أبدى الســيد عيل فضل الله أســفه من 
»أننــا أصبحنا يف هذا البلد نطيف كل يشء 
حتى أعامل الخري«، محذرا من »أننا ال نبني 

للطوائف واملذاهب«. بل تجمعا  وطنا 
ألقاها يف  الله يف كلمــة  وقال فضــل 
أربعــن الراحــل خليل مهدي حســن يف 
تكريس روح  اىل  »نحــن بحاجــة  بعلبك، 
واالنقســام  التقاتل  ونبذ  واأللفــة  املحبة 
وعمليات القتل التي قد تحصل تحت عنوان 
لفتح  مدعوون  إننــا  غريه،  او  بالثأر  األخذ 
الطريــق امام كل املصالحــات والتوافقات 
وأن يكــون القانون هو الحكــم بن أبنائنا 
وان نعمــل عى نبــذ كل من يســعى إىل 
تشــويه صورة هذه املنطقة العزيزة والتي 
الجســام وكانت مثاال  التضحيات  قدمــت 

والعنفوان«. والعطاء  للكرم 

أضــاف »نحــن يف بلد تعرض ألبشــع 
الفســاد يف معظم  النهب وقد نخره  أنواع 
فيه  الدولة  وباتت  ومؤسســاته  قطاعاته 
مساعدة«،  أي  تســتجدي  ضعيفة  مرتهلة 
مشريا إىل أن »هذه الطبقة السياسية التي 
أوصلت البلد إىل هذا املســتوى من االنهيار 
ما  إصالح  يف  املســؤولية  كامــل  تتحمل 
أفسدته، فهذا الشــعب استطاع أن يتجاوز 
وحدته  خــالل  من  التحديات  مــن  الكثري 
وتضامنــه والتعاضد بــن أبنائه وصربه، 
فهــو ال ينتظر الدعم من هــذه املنظمة أو 
هذه الدولة ألن األيام أثبتت ان ال أحد يعطي 
باملجان ومن دون رشوط«، داعيا الحكومة 
بكل جهد  والعمل  إىل »تحمل مســؤوليتها 
إلنقاذ هذا البلد ووقف االنهيار الذي يعانيه 

املستويات«. مختلف  عى 

ــات قــوانــيــن ــراحـ ــتـ ــة املـــــال« أقـــــّرت  اقـ ــجــن »ل
ــدواء الـ ــون  ــان ــة املــصــرفــّيــة وق الــســريّ ــغــاء  إل ا  من

عقدت لجنة املال واملوازنة جلســة لها، قبل ظهر 
امــس، يف مجلس النواب، برئاســة النائب ابراهيم 

كنعان.
ويف ختام الجلسة، قررت اللجنة: »أوال: اقرار قانون 
الوكالــة الوطنية للدواء باعتبــار أن صحة املواطن 
تتأمن مبنتج دوايئ سليم وفعال يتمتع بجودة عالية 
ومواصفات حديثة وتنافســية من شأنها أن تدفع 
اىل االبداع واالبتــكار وبالتايل تاليف ما عاناه لبنان 
ســابقا من غياب هذه املفاهيم مام أدى اىل تدهور 
األمن الصحي عى صعيدي غالء االسعار والخلل يف 

النوعية والغش واالحتكار.
- ثانيا:اقــرار قانون اعفاء بعض رخص البناء من 
الرســوم واعادة العمل بالقانون رقم 95/453 وذلك 

وفقا للتايل:
- تحديد نقــاط تطبيق القانــون وحرصه خارج 
مراكز املحافظات واملدن الرئيســية واملناطق االثرية 

الريفية مام  املناطق  والسياحية، أي يف 
يشجع سكان الريف عى البقاء يف قراهم.
 الســامح ألي مــن مالــ العقار 
والشــيوع االســتفادة مــن أحــكام 
القانون رشط موافقــة 60 من مال 
 االســهم يف العقار اململوك بالشــيوع .
- إعفاء املستفدين من أحكام هذا القانون 
 من 50 من قيمة رســوم رخص البناء.

- السامح باالضافات يف حال وجود بناء قائم رشط 
 االلتزام باملســاحات وعدد الطوابــق املحددة قانونا.

- ثالثا: اقرار اقرتاح قانون تعديل نظام األوفشور.
- رابعا: اقــرار قانون تعديــل الرسية املرصفية: 
إلغاء الرسية املرصفية عن املوظف العمومي وكل ما 
يتصل بالقطاع العام، السيام بعد ما آلت إليه االوضاع 
االقتصادية وذلك مــن دون التعرض للخصوصيات. 
وتعديل املادة الســابعة من قانون الرسية املرصفية 

بحيث مل يعد بإمكان املصارف واملؤسسات املالية أن 
تتذّرع بالرسية املرصفية بشأن الطلبات التي توجهها 
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد والسلطات القضائية 

املعنية وهيئة التحقيق الخاصة.
- خامسا: تأجيل اقرتاح القانون الرامي اىل السامح 
يبة الدخل عى اساس الربح الحقيقي  للمكلفن ب
أو عى اســاس الربح املقطوع بإجراء اعادة تقييم 
ملخزومهم، من أجل درس املالحظات التي أبدتها وزارة 

املالية عى اقرتاح القانون يف الجلسة املقبلة«.

جنة ت ال نعان ي ا

ّيــــــر« االنتخابــــــات اتــــــه »يُ الخــــــا فــــــي مجلــــــ النــــــّواب علــــــى القانــــــون االنتخابــــــي بحــــــّد 
ــــــوات املغتربيــــــن تصبــــــ »قــــــوة تغييريــــــة« مــــــع ارتفــــــاع عــــــد املســــــّجلين واملقترعيــــــن أ

دوليل بشعالين

يبدو أّن »الرتقيع« ال يزال ســّيد املوقف يف عمل الحكومة 
الجديدة، إذ ليس من خطّة شاملة ومتكاملة يتّم العمل عليها 
يف مختلــف القطاعات تؤّدي اىل حلــول جذرية، وإالّ لكان 
املواطن بدأ يحصل عى متطلّباته اليومية من الكهرباء والغاز 
واملحروقــات والغذاء والدواء مــن دون كلفة مرتفعة وغري 
مسبوقة، والتي مل يعد قادراً عى تسديدها مع انهيار القيمة 
الرشائية للــرية اللبنانية التي يقبض راتبه عى أساســها، 
واألســوأ من ذلك فقدان الكثري من املواد الحياتية والحيوية 
يف كثري من األحيان رغــم اإلرتفاع الجنوين لثمنها. وعملية 
»الرتقيع« هذه التي ال مُيكن أن تحّل أي من مشاكل املواطنن، 
تؤكّد أّن حكومة الرئيس نجيب ميقايت أتت إلجراء اإلنتخابات 
النيابية يف موعدها من جهة، أي لعدم مترير هذا اإلستحقاق 
بســبب األزمة اإلقتصادية واملالية الخانقة التي ميّر بها البلد 
أو ألي سبب آخر، إذ من شأنه مترير اإلستحقاق الرئايس يف 
حال عدم حصوله، كام الســتكامل املفاوضات غري املبارشة 
ائييل من جهة  لرتسيم الحدود البحرية بن لبنان والعدو اإل

ثانية.
تقول مصادر سياســية مطّلعة، إنّه إذا مل تضع »حكومة 
نقاذ« خطّة إقتصادية شــاملة لقطاع الكهرباء متتّد  معاً ل
عى سنتن أو ثالث، فإّن صندوق النقد الدويل لن يقتنع بأنّها 
ماضية يف تحقيق اإلصالحات املطلوبة، وبالتايل لن مينحها 
مليارات الدوالرات ليتّم هدرها ســدى مــن دون إصالح أي 
قطاع، عى غرار ما حصل بأموال املؤمترات الدولية السابقة 
باريس3«. وحتى اآلن، ال  مثل »باريس1«، و«باريــس2«، و
يبدو أّن الحكومة الجديدة تســتفيد من الوقت، وتعمل عى 
وضع الخطّــة اإلصالحية ل تقنع صندوق النقد بإعطائها 
األموال الالزمة لتنفيذ املشاريع. علامً بأّن أمامها فرصة شهر 
ونصف الشهر تقريباً، عى ما أعلن رئيس مجلس النّواب نبيه 
بّري، ولهذا عليها إنهاء النقاش مع الصندوق وكذلك مشــكلة 
الكهرباء خالل هذه الفرتة وإال تكون قد فشــلت. فمع بداية 
كانون األول املقبل يُصبح مجلس النّواب شبه معطّل، وتدخل 

نتخابات النيابية، األمر  البالد عندئذ يف حمى التحضــري ل
الذي من شأنه دفع الحكومة اىل اإلستثامر يف عامل الوقت 

الحايل لتحقيق اإلنقاذ والنجاح.
وأكّدت املصادر أنّه مل يعد خافياً عى أحد أّن التوافق عى 
إجراء اإلنتخابات النيابية يف 27 آذار املقبل، بحسب التوصية 
الربملانية، ســيحصل بدالً من 8 أيّار املقبل، وفق املوعد الذي 
كان ُحّدد يف وقت سابق، سيام أّن القانون ينّص عى تحديد 
موعدها خالل الستن يوماً قبل انتهاء والية املجلس الحايل 
أي يف 21 أيّار املقبل. غــري أّن الخالف بن القوى واألحزاب 
اً حول القانون اإلنتخايب ككّل، وال بّد  السياسية ال يزال قا
من يُرتجم ذلك يف مجلس النّواب، ال ســيام مع انعقاد العقد 
الثاين للهيئة العاّمة له يــوم الثالثاء املقبل يف 19 ترشين 
األول الجاري. وبالطبع ســوف تجري مناقشة القانون بحّد 
ذاته، إذا كان ســُيعتمد القانون الحــايل النافذ القائم عى 
النسبية عى أســاس 15 دائرة مع صوت تفضييل، أم سيتّم 
إدخال التعديالت عى نوع القانــون. وهنا لفتت اىل أنّه إذا 
كان التعديل ســيكون جوهرياً وسيتناول القانون بحّد ذاته، 
فإّن هذا من شــأنه »تطيري اإلنتخابات«. كام سيتّم البحث 
يف موضوع البطاقــة اإللكرتونية أو املمغنطة )املادة 84(، 
وامليغاسنرت وســواهام من اإلصالحات املطلوبة، علامً بأنّه 
كان يجب مناقشــتهام يف وقت ســابق ما يُسّهل إمكانية 

تطبيق مثل هذه اإلصالحات.
وأشــارت املصادر اىل أّن موضوع اقرتاع املغرتبن سيأخذ 
حّيزاً واســعاً من النقاش نظراً للخالف حوله، ال سيام يف ما 
يتعلّق باستحداث املقاعد السّتة املخّصصة لهم والتي يُفرتض 
توزيعها بحســب الطوائف السّت األساســية عى القاّرات 
الســّت. وتتوّقع املصادر أن يحصل خــالف كبري حولها يف 
املجلس توّصالً اىل إلغاء هــذه املقاعد، واإلبقاء عى انتخاب 
املغرتبن لنّواب الداخل الـ 128، عى غرار ما حصل يف الدورة 
املاضية، كام ســيبحث املجلس مســألة التعديل الدستوري 
املتعلّق بتخفيض ســّن اإلقرتاع من 21 اىل 18 سنة، بهدف أن 
ينتخب عدد أكرب من الشباب اللبنانين. علامً بأّن هذا التعديل 
قد ال ميــّر، عى ما ذكرت املصادر، يف حال متّســكت الكتل 

النيابية التي تعترب أنّه ال يفيدها إنتخابياً، كون عدد الشــباب 
يف هذه الســّن من طوائفها أقّل من عددهــم يف الطوائف 
األخــرى، ما يُرّجح كّفــة هذه األخرية. غــري أّن حّق اقرتاع 
املغرتبن ستتّم املحافظة عليه، بحسب رأي املصادر، سيام أّن 
القانون النافذ رقم 44 الصادر يف العام 2017 ينّص يف املادة 
111 منه عــى أنّه »يحّق لكّل لبناين غري مقيم عى األرايض 
اللبنانية أن مُيارس حّق اإلقرتاع«... رشط أن يكون اسمه وارداً 
يف سجالت األحوال الشخصية، أي يف لوائح القيد. فإرشاك 
اإلنتشــار اللبناين يف عملية اإلقرتاع رغم األرقام الضعيفة 
التــي نتجت من الــدورة املاضية، لكّنه يبقــى حّقاً يجب أن 
يســتمّر لتكون العملية دميوقراطية أكرث من خالل احرتام 
اللبنانين يف الخارج. علامً أّن إلغاء املقاعد السّتة املخّصصة 
للمغرتبن واقرتاعهم عى غرار اللبنانين يف الداخل، يتطلّب 

تعديالً بسيطاً عى القانون.
وتجــدر اإلشــارة اىل أنّــه يف الدورة املاضيــة، أي يف 
انتخابات العام 2018 التي أرشكت اللبنانين غري املقيمن يف 
العملية اإلنتخابية للمرّة األوىل، تســّجل 92810 لبنانياً غري 
مقيم، متّت املوافقة عى طلبات 82965 منهم، فيام ُرفضت 
الطلبات غري املســتوفية للرشوط القانونيــة، وقد انتخب 
 2 منهم 46799، أي ما نسبته 56 من ناخبي الخارج، و5
فقــط من إجاميل املقرتعن يف لبنان، وهي نســبة ضئيلة 
جّداً. لهذا فــإّن إحداث التغيري املطلــوب من خالل أصوات 
الناخبن، ال ســيام من غري املقيمن، ال ميكن أن يحدث، عى 
مــا عّقبت املصادر، ما مل يتّم تســجيل نحو 300 ألف ناخب 
عى أن ينتخب نصفهــم أو 200 ألف منهم. أّما انتخاب عدد 
أقّل، عى ما حصل يف الــدورة املاضية، فال ميكن أن تغيري 
يف املعادلة السياسية. ورغم وجود عدد كبري من اللبنانين 
املغرتبن يف جميع دول العامل، ويبلغ عددهم نحو 14 مليون 
لبناين أو أكرث، فإّن الذين ميلكون الجنســية اللبنانية ويحّق 
لهم اإلنتخــاب ال يتعّدى املليون ناخب. علــامً بأّن عدداً من 
نتخاب، يف حن أّن البعض اآلخر  هؤالء قد يأيت اىل لبنان ل
قد ال تســمح له ظروفه باملجيء، ما يضطره اىل التسجيل 
حيث يقيم يف حــال كان يوّد التصويــت. وأردفت هنا، أّن 

بعــض األحزاب قد تســتفيد من هذا األمر لــرشاء بطاقات 
الســفر للناخبن الذين يوّدون اإلنتخاب يف لبنان، بهدف ان 
تحصل عى أصواتهم. غري أّن املرّشــحن املستقلّن يُعّولون 
اللبنانين، أكانــت تضّم مغرتبن  عى هذه الرشيحة مــن 
قدامى، أو حديثي الهجرة بهدف العمل، لعدم إمكانية القوى 
واألحزاب التحكّــم بها، ال حزبياً وال طائفيــاً وال مناطقياً، 
وقدرتهــا بالتايل عى اإلقرتاع بكّل حرية، ما يجعل أصواتها 

تصّب ملصلحتهم.  
وقالت املصادر نفسها، إنّه منذ بدء عملية تسجيل املغرتبن 
يف األول من ترشين األول الجاري، ُسّجل حتى اآلن نحو 6200 
ناخب يف دول العامل، وهذا الرقم ال يزال يُعترب ضئيالً، وإن كانت 
املاكينات اإلنتخابية تعمل عى تشجيع اللبنانين املنترشين عى 
التســجيل، وإن كانت ال مُيكنها التأثري فيهم، عى ما تفعل مع 
الناخبن املقيمن يف لبنان. غري أّن املصادر لفتت اىل أّن األحزاب 
السياسية تُعّول عى أصوات منارصيها وناخبيها املنترشين يف 
دول الخارج لتغرّي النتائج يف الداخل. علامً بأّن باب التسجيل ال 
يزال مفتوحاً حتى 20 ترشين الثاين املقبل، ويعّول الكثريون عى 
ارتفاع أعداد املغرتبن املسّجلن خالل هذه الفرتة، بهدف أن تُشكّل 

أصواتهم قّوة إنتخابية قادرة عى قلب املعادلة.  

تمر التغّير املناخي عوة مل سّلم ميقاتي 
وتـــــــوافـــــــق الــــــــــراعــــــــــي  زار  كـــــــــــــــــوالر 
ــى ضــــــــــرورة إجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات ُحـــــــّرة ــ ــل ــ ع

زار ســفري بريطانيا ايان كوالرد 
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
يف مكتبه، وســلمه دعوة رسمية 
للمشــاركة يف مؤمتر االمم املتحدة 
الســادس والعرشين للتغري املناخي 
غالسكو  مدينة  يف  ســيعقد  الذي 
الربيطانية يف 1 و 2 ترشين الثاين 

املقبل.
بريطانيــا  ســفري  والتقــى 
الكاردينال مار  املــاروين  البطريرك 
الرصح  يف  الراعي  بطرس  بشــارة 
البطريريك يف بكــريك، يف زيارة 
يف  مهامه  تسلمه  بعد  بروتوكولية 

بريوت.
وقد أكد الراعي للســفري الربيطاين »رضورة 
دعم أصدقاء لبنان له يف هذه الظروف الصعبة، 

وأهمية عقد مؤمتر دويل من أجل لبنان«.
انتخابات  إجــراء  »رضورة  عى  توافق  وكان 

للبنانين  نيابية شــفافة ونزيهة وحرة تحفظ 
الســفري  أكد  اختيار ممثليهم«، كام  حقهم يف 
الربيطــاين« وقوف بــالده اىل جانــب لبنان 
ودوره  وســيادته  اســتقالله  عى  للمحافظة 

الريادي يف املنطقة«.

ور الراع ا ي ي السفري ال

قائـــــــــــــــد الجيـــــــــــــــ بحـــــــــــــــ األوضـــــــــــــــاع مـــــــــــــــع زوار

مري د الجي مجتمعاً مع الوفد ا ا

اســتقبل قائد الجيش العــامد جوزاف عون 
يف مكتبــه يف الريزة قبل ظهــر امس، رئيس 
الجمهوريــة الســابق أمن الجمّيــل ثم وزير 
الصناعــة جورج بوشــكيان، وتنــاول البحث 
األوضــاع العامــة يف البــالد. كام اســتقبل 
رأس  عــى   Paul Groveو  Robert KAREM

وفــد برفقــة الســفرية األمريكيــة يف لبنان 
ثّم الســفرية األســرتالية يف  دورو شــّيا، 
Rebekah GRINDLAY يرافقها امللحق  لبنــان 
 Douglas البحري  العقيد  األســرتايل  العسكري 
التعاون  التداول يف عالقات  GRIFFITHS، وتّم 

بن جي البلدين والجيش اللبناين.

ضوابــــط  ون  مــــن  وبــــري  عــــون  بيــــن  شــــاملة  ــــة  ُمواج
ــــــة  ــــــري وفرنجي ــــــري والحري ــــــن ب ــــــي ورئاســــــي  بي ــــــي نياب ــــــ انتخاب تحال
خليــــل وزعيتــــر وفنيانــــوس واملشــــنوق لــــن يحضــــروا جلســــات التحقيــــق

رضوان الذيب 

ظل  يف   « عفريــت  كــف  عى  »البــالد 
ســباق بن »االنهيار والجمــود القاتل عى 
كل املســتويات«،  بالتزامــن مــع ازمات  
البالد منذ االستقالل  معيشية مل تشــهدها 
واالن  الكربى،   الحــروب  وتالقي ازمات 
انــه  ال بصيــص امل يف االفــق،  يف ظل 
االشــتباكات  تصاعــد   عــن  معلومــات 
السياســية واملالية واالقتصادية واملعيشية 
والقضائية اىل مســتويات غري مســبوقة 
خــالل  االســبوعن القادمن ســتزيد من 

جراء: الحاصل  والتخبط  البالد  مصاعب 
1- اتســاع رقعة املواجهة الشــاملة بن 
يوميا  وبــري،  وترتجــم  الرئيســن عون 
فيها   تســتخدم  واشــتباكات  بترسيبــات 
مختلف انواع االســلحة، ومبعارضة عونية 
بقيادة جربان باســيل لكل نشاطات مجلس 
االنتخابيــة  بــري  وترشيعــات  النــواب 
والحكوميــة،  وتحقيقــات القايض بيطار 
يف ملف املرفأ، والــرد العنيف من قبل امن 
الخليل  انور  والتنمية«  التحريــر  »كتلة   
ووصفه  عهد عــون بانه  ليس عهد التغيري 
واالصالح كام وعدنا، بل  هــو عهد العتمة 

اللبنانين. لكل  الشاملة 
2- تأكيدات واضحة ورصيحة وعلنية من 
وفرنجية  والحريري  بري  مستشــاري  قبل 
عــن تحالف انتخايب بن القيــادات الثالثة 
يف العديد من املناطق ســينضم اليهام  اييل 
بات  التوجه  وهــذا  البقــاع،   يف  الفرزيل 
لباسيل  رئاسية  رســالة  ويشكل  محسوما 
بان بري والحريري حســام خيارهام بدعم 
فرنجية رئاســيا والعمل مع جنبالط لجذبه 
الغزل  رغم  الرئايس،  النيايب  املحور  هذا  اىل 
الحايل بن االشرتايك والتيار الوطني الحر،  
ترجم برفض موحد النشــاء معمل كهربايئ 
املازوت  وانتقــاد  الغولــف«   « يف ملعــب 

االيراين.
الوزراء  ان  3- تشــري معلومات مؤكدة،  
الســابقن عيل حســن خليل وغازي زعيرت 
ويوســف فنينانــوس ونهاد املشــنوق لن 

وا الجلســة التي حددهــا القايض  يحــ
بيطار الســتجوابهم اليــوم وغدا وبعد غد، 
ومــن املتوقــع ان يصدر القــايض بيطار 
مذكــرات توقيف بحقهم لــن تأخذ طريقها 
اىل التنفيذ، والرد بدعاوى قضائية ســتزيد 

التوترات.
4- تبن ان هناك مافيات تدير البلد واقوى 
من الجميع،  والميكن مواجهتها بسياســة 
»فســحة  كل  رضب  وتحاول  النعامــة«،   «
االمل » التي ترجمت بــوالدة الحكومة عرب 
العــودة اىل سياســة التالعــب بالدوالر، 
والتشــكيك بكل يشء،  واستحالة انجاز اي 
خطوة،  مضافا اىل ذلك ارتفاع اسعار املواد 
االدوية  واختفــاء  العام  والنقــل  الغذائية 
الذل امــام املحطات مع كل  وعودة طوابري 

االحباط. اجواء  » و تعميم  »خربية 
5- تتح البالد اىل موجة ارضابات يف 
درايس  عام  تأمن  واستحالة  القطاعات  كل 
ســليم،  مع شــلل يف كل مرافــق الدولة 

االوضاع.  سيفاقم 
6- هناك اســتحالة يف حصول لبنان عى 
مســاعدات عاجلة مــن الصناديق الدولية، 
يعة  امــواال  يتطلب  االزمة  فيام عمــق 
غري متوافــرة، وبالتايل بقــاء حالة البالد 

والمطلق«. »المعلق 
7- اظهرت التطورات السياســية ان ازمة 
لبنــان مرتبطة عضويا بازمات املنطقة، وال 
ايجاببة  تطورات  دون  لبنان  يف  الحل  ميكن 
ادق  وبشــكل  االيراين،  النــووي  امللف  يف 
يف تطور العالقــات االمريكية - االيرانية،   
الســعودية   - االيرانية  العالقات  ومســار 
االنفتاح  تطور  ومدى  سوريا  يف  واالوضاع 

عليها. والدويل  العريب 
8- استحالة ان تبادر الرياض اىل خطوات 
ومســتقبال   حارضا  لبنان  تجــاه  ايجابية 
ولصالح  حالهــا  عى  التوازنات  بقيــت  اذا 
مواقف  تريد  الريــاض   املقاومــة،   محور 
حاســمة من حلفائها وليســت »رمادية«، 
 .« »قدها  ليســوا  مواجهات  اىل  ودفعهــم 
السعودي قد يضغط لحجب وصول  واملوقف 

املساعدات. 
وتجزم مصــادر متابعــة ان ازمة لبنان 
معادلة  يف   محكومــا  وســيبقى  طويلة، 
»ال ميوت الديــب وال يفنى الغنم »،  وواقفا 
عــى » نصف رجل » مع »مســكنات » عند 
ولن  املنطقة،   امــور  تتبلور  حتى  الحاجة، 
يظهر ذلك قبل عدة ســنوات،  وهذا يق 

الخسائر.  من  قدر  باقل  املرحلة  مترير 
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نصــــــــر اللــــــــه قاضــــــــي التحقيــــــــق فــــــــي انفجــــــــار املرفــــــــ يُســــــــّي امللــــــــ ولــــــــن يصــــــــل الــــــــى أّي حقيقة
رباء لتبرير خيار الخصخصة ــــــــاع الك يار ق لوب هو ان هنــــــــا خشــــــــية مــــــــن أن يكــــــــون امل

الله  يــخــ حـــزب  بــمــا  ــة  ـــتـــراب وخــا اال ــي  ف االقـــتـــراع  يــق  ــنــا إلـــى  الــذهــاب  أو  بالترشي  فـــر  تــكــافــ  يــوجــد  ال 

ق  ن امل ال  س ن م العا ل ال  ال ا

مسي  ريو  ار  انفجار مرف  ي ار  العد القا 

قي االنفجار قيقة  ت ول يص  ال

قي  انفجار  د الت ننا نري ا من البداية  ن ا 

هداء والجر  ال ال ا لو ت عا اد ول  املرف و

ي  ننا م ال قي فن ال نت عن ون نعت  ع الت

القا  ن  ا  ا معت عالمي يا و يبوا معنويا وسياس

العك  اء القا السا  دل االستفاد م   ا  ال

سو و  اء و  ما  ه ا م 

ا استنسا وفي استهدا  عم القا ال ن  ور 

ايا  ا  ها   العدالة متو ة ل  يا وال عال س

وا  العدالة مع القا  ل تص ال  ا انفجار املرف 

دمة  ة ويو الدماء   السياس ت  ي ي ار ال ي

استهدافا سياسية

د  ية ف ا النيا ا و االنت ال  مو د ن وت

اوال  ود م ا و ا نافي ا  موعد ا راء االنت

م البع و التمديد  ي ي  ت ل

ال ن  ية  ا ية االنت ة امل  العم ار وع م

ية  جان النيا ي دار  ال قا و النقا ال وافقنا سا ال 

ود تكاف فر   عد و فه الفتا   و نا  د نوا

ار  د  ال  ال ر ل ا والتصوي والت االنت

ينا لجهة عد  ع ع ل وع ر م ال الوا وع ر 

ية وال ال وال التصوي ومع  ا مال انت نا  ر ت

ا امل ة لدينا ون مع ا ك ل فن ال م

ة م  ال ن ال  ا  س ال   وع اال

با  اء ال ع د  يد  عالم ون ن ر م البا ا ي

البة  م را م  ت د اس ا و ر   اال  عم

ا ولك  املج يقفون  ف س اال البع 

د 

ا  عمر ال  با  اال من ال دد دعوت   و

با ومية ع ال ن  منعه م  

الما  معنا  س ال  ال ن يرا  و ا ا ول امل و

ت  بنا ف ا م و م ايران و اء الدولة املا يدعو ل

اء  بنانية ل ا ال ا ولت ال ناء م امري كومة است ال

و م ايران ون نقد لها التسهيال وننس م  املا

يًا امل نها

ولوية  ن تكون  ال ن ال  اء  و الكهر و مو

د  ع الب اء وو و الكهر ة مو سة املقب كومة  الج ال

تا   و ي ا املو املسكنا فه ري ال ولي  ع 

ري

»املنار«،  الله، عرب شاشــة  العام لحزب  أطل األمن 

وتحدث عن آخر املســتجدات، وقد تطــرق يف بداية 

الكلمة إىل موضوع االنتخابات النيابية، فأكد »رضورة 

اجرائها يف موعدها ضمن املهلة الدســتورية، واعتقد 

ان الجميع يف لبنــان يريد اجراء االنتخابات«، مضيفا 

»ال مؤرشات لدينا عى أن أحد األطراف يف لبنان يريد 

النواب«. ملجلس  والتمديد  االنتخابات  تأجيل 

واوضح بأنه »مراعاة للحلفاء وافقنا عى مجموعة 

أمور وبعــض الكتــل النيابية طالبوا بإعــادة النظر 

املغرتبن، واليــوم ال يوجد تكافؤ فرص  اقرتاع  مبلف 

بالرتشيح أو الذهاب إىل صناديق االقرتاع يف االغرتاب 

وخاصة مبا يخص حزب الله«.

االنتخابية،  العمليــة  املغرتبن يف  وعن مشــاركة 

بالتحديد حزب  اعترب ب«أنه طاملا ظلم خاصــة علينا 

الله ومل يتح لنا يف دول االنتشــار ال القيام بحمالت 

انتخابيــة وال حريــة انتخاب ولكن يوجــد مصلحة 

اللبنانين املقيمن مبشاركتهم فنحن  وطنية ويشــعر 

اننا منفتحون  املغرتبن. ولفــت اىل  اقرتاع  نؤيد مبدأ 

عى النقــاش يف تفاصيل االنتخاب يف بالد االغرتاب 

ونحن نرحب مبشاركة املغرتبن يف االنتخابات«.

اكــد نرصالله ب«أنه  االنتخاب،  قانون  وفيام خص 

اً يطرح موضوع ســن الـــ18 لالقرتاع يف مهل  دا

اً ما يسقط االقرتاح بهذا الشأن  دستورية ضيقة ودا

داخل مجلس النواب وهو اقرتاح قاتلنا من أجله بشكل 

جدي وكتلة الوفاء للمقاومة قدمت اقرتاحات بشــأنه 

أيضاً، وصــوت ملصلحته حزب الله وحركة امل وبعض 

االخرى«.  الكتل 

ويف موضوع خفض سن االقرتاع إىل 18 عاًما، دعا 

»إىل اعطاء الحق باقرتاع سن الـ18 وأن ال يحرموا من 

املشــاركة باالنتخابات النيابية وال أحد يجب أن يكون 

مظلوماً بذلك. وشدد عى أن حزب الله يؤيد كل وسيلة 

ممكنة إلجراء االنتخابات سواء بالبطاقة املمغنطة أو 

عرب الهوية أو أي وسيلة أخرى«.

 أزمة الكهرباء بحاجة لحّل جذري 

وتناول األمن العام لحــزب الله، أزمة الكهرباء يف 

البالد، مشــريًا »إىل أن العتمة الشاملة يعني الدخول 

اللبنانين، وأن هذه األزمة  يف كارثة عملياً عــى كل 

أن تكون  »الحكومة  بحاجة لحّل جــذري«، مطالبــا 

البلد إىل  الكهرباء أولويــة يف جدول األعامل ألخــذ 

طريق الحل وليس فقط عرب املسكنات«.

الحل  اللبناين عى  الجيش  وشــكر نرصالله »قيادة 

املؤقت لتأمن اســتمرارية التيــار الكهربايئ، واعترب 

بانه عى الحكومة ان تجتمع بشكل متواصل للوصول 

للكهرباء  اليوم هــي  اىل حل. واكــد بان االولويــة 

للوصــول اىل حل جــذري او وضــع الكهرباء عى 

ســكة الحل، ولفت اىل انه بدل ذلك ذهب املسؤولون 

إىل تقاذف املســؤوليات وتبادل الشــتائم وبالطريقة 

الناس يف متاهة«.  السائدة يدخل  اللبنانية 

واعترب ب«أن هناك عروضا جدية يجب التعامل معها 

وميكن االســتفادة من املبلغ املقدم من صندوق النقد 

الدويل لتأمن حلــول جذرية يف ملف الكهرباء. وذكر 

بــان هناك عروضا جدية من الــرشق ومن الغرب من 

الصن وروســيا وإيران وحتى من أملانيا وفرنسا لكن 

املســؤولن ال يجرأون عى إغضاب الواليات املتحدة«، 

مضيفا »تصور أن املسؤول اللبناين يطلب من املسؤول 

اإليــراين أن يطلب من األمرييك أن يســاعد لبنان، ما 

هذا املستوى من تحمل املســؤولية؟«، مضيفا »هناك 

عرض ايراين جديــد بخصوص الكهرباء ردوا عى هذا 

العرض، اطلبوا اســتثناًء من َمن تســمونها حبيبتكم 

امريكا«. وصديقتكم 

واعترب بانه »إذا كان هنــاك فيتو أمرييك لعدم حل 

ليبنى عى  الكهرباء فيجب اإلعالن عن ذلك  مشــكلة 

ء مقتضاه، ويجب الــرد عى العرض الذي قدمه  ال

وزيــر الخارجية اإليرانيــة لحل مشــكلة الكهرباء. 

اً  الكهرباء، ودا بأن هناك شــبهة يف ملف  واوضح 

الحديث عــن الخصخصة وعــن بيع بعض  ما يتــم 

القطاعــات يف القطــاع العام. ولفــت اىل ان هناك 

خشــية أن يكون هناك يف مكان مــا كأن املطلوب أن 

ينهار قطاع الكهربــاء وأن ال تكون الدولة قادرة عى 

بالخصخصة، وهناك  النــاس  املطالبة من  الحل وتبدأ 

حقيقية.« خشية 

 املازوت االيراين 

حول ملف املــازوت االيراين، اشــار نرصالله »اىل 

اننا ما زلنا نســمع يوم األحد ومــا بعد األحد وما قبل 

األحد وبن األحدين اعرتاض عى دخول قوافل املازوت 

املــازوت نعترب  واملحروقات. وذكر بأنه يف مســألة 

أنفســنا ما زلنا يف املرحلة األوىل ونعترب أنها تستمر 

حتى ترشين األول.« 

أضــاف »نحن ال نريــد يف ملف املــازوت أن نقوم 

بتلبية  قمنــا  بــل  واملحطات  الــرشكات  مبنافســة 

ورية«، مؤكدا أننا »سوف نجدد هبة  االحتياجات ال

املازوت لنفس العناوين التي ذكرناها ملدة شــهر جديد 

أضفنا  الحكومية وغريها، ونحن  املستشــفيات  وهي 

عنــوان الصياديــن إىل الرشائح التي ميكــن أن يباع 

لها مادة املــازوت وقد بارشنا بذلــك وقد أصفنا هذه 

الرشيحة إىل الرشائح التي ستباع لهم املادة«. 

ولفت »اىل ان املرحلة الثانية من جلب املازوت ستبدأ 

للعائالت.  التدفئــة  الثــاين ضمن عنوان  يف ترشين 

وذكر بــان عنوان التدفئــة كبري وبحاجة لدراســة 

وضوابط وآلية توزيــع مختلفة نتكلم عنها قبل بداية 

أن ندخل عناوين إضافية  الثاين، وأيضاً ميكن  ترشين 

لها عالقة مبوسم الشتاء«، مضيفا »نحن حالياً قررنا 

االســتمرار بأولوية مادة املازوت وقــد قمنا بتأجيل 

اســتقدام البنزين ألن هناك أولوية للامزوت. وأولوية 

املازوت ألننا قادمون إىل فصل الشــتاء وألن طوابري 

الذل عى محطات البنزين انتهت وهذا ما كنا نريده«.

الدولة  بأن تشــرتي  واوضح ب«انه ســمع كالما 

املــازوت من إيــران، ونحن نؤيد ذلــك ونحن نضمن 

للدولة التســهيالت اللوجيســتية، واذا قامت الدولة 

بــرشاء املازوت من ايــران بعد تأمن االســتثناء من 

نهائيا«. امللف  امريكا سننسحب من 

 قضية التحقيقات مبرفأ بريوت 

وتطــرق نرصالله إىل ملف التحقيق يف انفجار مرفأ 

بريوت، واعاد التذكري ب«أن حــزب الله يريد التحقيق 

العائالت  لــو تخلت  وللنهاية ولن يتخــى عنه حتى 

عــن التحقيق، ونحن نريد أن نصــل إىل نتيجة مبلف 

التحقيــق باملرفأ ونريد نتيجــة واضحة«، معترباً »أن 

حزب الله من الذين أصيبوا معنوياً وسياسياً وإعالمياً 

بانفجار املرفأ. وباالعتبار االنساين نحن نريد الحقيقة 

واملحاســبة وبالعنوان السيايس واملعنوي الذي يتعلق 

الحقيقة واملحاسبة«. نريد  الله  بنا كحزب 

فادي  املرفأ  بتحقيقات  الســابق  القايض  بان  وذكر 

ان  صوان ذهب إىل االستنســابية والتســييس، كام 

القايض طارق  املرفأ  انفجار  العديل يف قضية  املحقق 

بيطار مل يســتفد من أخطاء سلفه بل ذهب أيضاً إىل 

القايض بيطار يعمل  ان  االستنسابية والتسييس، كام 

بالسياسة  ويعمل باالستهداف السيايس وال عالقة له 

بالعدالــة، وال يريد أن يصل إىل الحقيقة مبلف إنفجار 

املرفأ.«

وجدد نرص الله تأكيده »لــن تصلوا اىل العدالة مع 

بالسياســية  يشــتغل  القايض  هذا  ألن  القايض  هذا 

الدماء خدمة الستهدافات سياسية«. ويوظف 

واشار »اىل ان القايض بيطار مل يستمع إىل الرئيس 

ميشــال عون وال إىل الرئيس السابق ميشال سليامن، 

ملاذا؟، متســائال »هل ســأل القايض بيطار رؤســاء 

الحكومــات الســابقن؟، هل هم مســؤولن أو غري 

مســؤولن؟، وهو بدل ذلك ركض إىل رئيس الحكومة 

الســابق حسان دياب؟، ملاذا ســألت الوزراء السابقن 

ومل تســأل الوزراء الحالين؟، واعترب بان االستهداف 

يف ملف انفجار املرفأ واضح، والقايض بيطار يتعاطى 

عى أنه الحاكم بأمره يف امللف واألصل يا محقق عديل 

أن تقول لعوائل الشهداء كيف أتت الباخرة؟ وباسم من 

أتت الباخرة؟ ومبوافقة من؟ وانت ذهبت إىل ملف رقم 

اثنن وهو االهامل الوظيفــي«، معتربا »أن األصل يف 

التحقيق يف انفجار املرفأ أن يصل قايض التحقيق إىل 

هوية من استقدم باخرة النيرتات إىل مرفأ بريوت«.

وتوجه نــرص الله للقايض بيطــار، بالقول: »قمت 

الرئيــس دياب فهل ســألت رؤســاء  باســتضعاف 

الحكومات الســابقن ملــاذا ومل تســأل الوزراء يف 

الحكومــة التي تــم االنفجار يف عهدهــا«، مضيفا 

»القــايض يف انفجار املرفأ يتعاطــى كالحاكم بأمره 

يف هذا امللف«. 

واتهم نــرص الله »القايض بيطــار بانه يكرب ملف 

اإلهامل الوظيفــي رغم أننا مع املحاســبة فيه، لكن 

هناك كارثة كبرية سيذهب إليها البلد إن أكمل القايض 

بهذه الطريقــة«، مضيفا »القضاة هــم الذين عليهم 

مســؤولية ألنهم من أجازوا ادخال وابقاء املواد، ماذا 

فعلت لهم؟«، مشــددا »عى ان مسؤولية القضاة أكرب 

القضاة أكرب من مسؤولية  الرؤساء ومســؤولية  من 

الوزراء ومسؤولية القضاة أكرب من مسؤولية النواب، 

ألنهم هم مــن أعطوا املوافقات الفراغ باخرة النيرتات. 

ولفت اىل ان القضاء يريد أن يحمي نفســه لكن رئيس 

وزراء محرتم مثل حسان دياب يريد أن يجلبه القايض 

بيطار إىل الســجن، هل هذه دولة قانون؟ وهل هذه 

دولة قضاء؟ ونحن لدينا إشــكاالت حــول امللف وما 

يحصــل خطأ كبري جداً جداً جداً جــداً ولن يوصل إىل 

الحقيقة يف التحقيقــات، وهذا ال يعني أننا مع وقف 

التحقيقات.«

وتابــع »املراجعة القانونية للمرتــاب واملظلوم من 

اختصاص من؟ أجيبونا يا مجلس القضاء األعى، هذا 

يحتاج اىل جواب!«.. 

القــايض ومل تصدر  تَســَتدع  الله: »مل  وقال نرص 

بحقــه مذكــرة توقيف أمــا رئيس حكومــة فرتيد 

اصدار مذكرة جلب بحقه ورميــه بالحبس هذه دولة 

قانون؟«، مضيفا »لدينا اشــكاالت كبرية ونعترب أن ما 

يحصل خطأ كبري جدا ولن يوصل اىل حقيقة أو عدالة 

ونطالب بقايض صادق«.

ووجه نرصالله نداًء »إىل مجلس القضاء األعى بأن 

ما يحصــل يف ملف انفجار املرفا ال عالقة له بالعدالة 

أو القانون وعليه أن يحل األمر، وإذا مل يقم بذلك عى 

مجلس الوزراء أن يقوم بحــل هذا األمر، ونحن نتكلم 

باسم رشيحة كبرية يف هذا البلد ومن حقنا أن تجيبوا 

علينــا«، مضيفا »هذا املوضوع لن نقبل أن يكمل هكذا 

املقبلة«. خصوصا يف األيام 

 تفجري مسجد يف أفغانستان 

وعن تفجري مســجد يف أفغانســتان، عرّب نرصالله 

عرّب عن األمل جــّراء انفجار قندوز يف أفغانســتان، 

ونشــارك عائالت الشــهداء حزنها، وأّن من قام بهذه 

الجرمية هــو تنظيم »داعش« الوهايب اإلرهايب، الفًتا 

»إىل معلومات أّن أمريكا تقــوم بنقل تكفرييي تنظيم 

»داعش« من العراق وسوريا إىل أفغانستان.«

وسياســاتها  األمريكية  املّتحدة  »الواليــات  وحّمل 

مســؤولية كّل الّدماء التي ســفكت يف أفغانستان«، 

ت مرحلة ما بعد اإلنسحاب  ّ معتربًا »أّن واشنطن ح

خــالل مفاوضاتهــا مع حركــة طالبــان وهي جّر 

أفغانســتان إىل حرب أهلية، وأّن مهّمة »داعش« يف 

هذا البلد اليوم جّر إىل حرب أهلية«.

وشــدد »عى أّن مسؤولية الّســلطات الحالية يف 

أفغانســتان حاميــة املواطنن مبعزل عــن انتامئهم 

والطائفي«. الديني 

الفلسطيني  امللف   

وتحّدث نرص الله عن استشــهاد الناشط السيايس 

والحقوقــي الفلســطيني نزار بنات الذي استشــهد 

يف 24 حزيــران املايض، واعترب ب«أنــه من الواجب 

الــذي اغتالته  األخالقي أن نقف أمام الشــهيد بنات 

قوة من السلطة الفلســطينية، ونحن نتقدم بالتعازي 

أصدقائه ومحبيه ونشاركهم  بنات وكل  الشهيد  ة  أل

العدالة  الفلسطينية بتحقيق  السلطة  حزنهم. ونطالب 

يف هذا امللف«.

وقال: إن »مــن واجبي قضاء عن مــا فات أن أقف 

أمام هذا الشــهيد املفكر الشــجاع املظلوم«، مضيفا 

بنات، وكنت  الشــهيد  »كنت أســتمع  إىل تسجيالت 

أعجب بفكره الصايف حول فلســطن والرصاعات يف 

املنطقة«.

وطالب انرصالله الســلطة الفلســطينية بالعدالة، 

معترباً أنه »يجب أن تواجه قضية الشـــهيد نزار بنات 

الدم«.  بالعدالة، والحقيقة وال يضيع هذا 

 امللف اليمني 

وختاماً، توقف نرصاللــه »بإعجاب وإكبار واعتزاز 

أمام مــا يقوم به الّشــعب اليمني العزيــز واملظلوم 

يف إحيــاء ذكرى املولد النبــوي الرشيف، برغم كّل ما 

يعيشــه الشــعب اليمني، فإّن إحياءهم ملناسبة املولد 

النبوي الرشيف ُمذهــل ويدعونا للخجل أمام الظروف 

يعيشونها«. التي 

ووّجــه األمن العام لحــزب الله »الّتحية للشــعب 

اليمني العاشق لرســول الله عى ما سيقوم به خالل 

األيــام املقبلة، وأّن ما يقوم به الّشــعب اليمني حجة 

عى كّل املسلمن يف العامل حول تعاطيهم الشعبي مع 

الرشيف.« النبوي  املولد  مناسبة 

املــــــــــــــــــــــازوت مـــــــــلـــــــــ  فـــــــــــــي  نـــــــــــريـــــــــــد  ال   
ــــــات... واملــــــحــــــ ــات  ــ ــ ــرك ــ ــ ــش ــ ــ ال ــة  ــ ــس ــ ــاف ــ ــن ــ ــم ــ ب نـــــقـــــوم  أن 

بـــــــل قــــمــــنــــا بـــتـــلـــبـــيـــة االحــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــــضــــــروريّــــــة 

إجـــــــــــــــــراء عـــــــــلـــــــــى  وُنـــــــــــــــصـــــــــــــــّر  كـــــــــــد  نـــــــــــ  
ــا ــ ــدهـ ــ ــوعـ ــ االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــّيـــــة فــــــــي مـ
ـــــــــــلـــــــــــة الــــــــــــدســــــــــــتــــــــــــوريّــــــــــــة ضـــــــــــمـــــــــــن املـــــــــــ
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ار آ و  الشيعي«  »الثنائي  بين  لانتخابات  جديدة  ُمقاربة 
ــاء االحـــــــــــزاب«... ــ ــق ــ ــل »ل ــعــي ــف ــت ــمــيــة ل ــي ــ ــن ورشــــــة ت

عيل ضاحي

اللبنانية  االحــزاب  ككل 
االحــزاب  »لقــاء  يعــاين 
الوطنية«، من  والشخصيات 
ومن  ومايل،  تنظيمي  ترّهل 
املتغريات  فرضتها  صعوبات 
السياسية املحلية واالقليمية 
يعد  وبالتايل مل  والدوليــة، 
هناك من مــربر لعدم إجراء 
إلعادة  شــاملة  مقاربــة 
من  االمــور  مع  التعامــل 
منظــور مختلف ســيايس 
وإداري وتنظيمــي. ومنــذ 
 1996 العام  يف  تأسيســه 
 36 اكرثمن  وهو يضم حالياً 

حزباً سياســياً كبرياً وصغرياً ومن حلفاء حزب الله وحركة 
امل وســوريا وايران ومن مكونات 8 آذار القومية والبعثية 
والنارصية، يرى »لقاء االحزاب« اليوم نفســه امام متغريات 

كربى تفرض عليه اعادة النظر بالكثري من القضايا واالمور.
ويؤكد قيادي كبري يف حزب عريق من احزاب 8 آذار، وعضو يف 
هيئة التنسيق القيادية يف »لقاء االحزاب«، ان الورشة التنظيمية 
انطلقت االثنن املايض، وشــكلت لجنة مصغرة تضم ممثلن 
عن االحــزاب. وانطلقت يف وضع تصور موحد يعالج هواجس 
ومطالب االحزاب املنضوية يف التحالف، لتوحيد مقاربة االمور 
من ضمن الثوابت التي تخدم االهداف التي قام من اجلها اللقاء. 
ومن النقاط التي تحتاج اىل معالجة ناهيك عن تفاصيل تقنية 
وتنطيمية، ملف االنتخابات النيابيــة، خصوصاً ما حصل يف 
العام 2018 يف انتخابات عكار والشامل وطرابلس، ال سيام يف 
املقعدين السني والذي ذهب بطريقة »غري مفهومة« من النائب 
السابق وجيه البعريني اىل نجله النائب الحايل يف »املستقبل« 
وليد البعريني، وتردد وقتها ان اصــوات االب ترّسبت اىل االبن 

حارماً املقعد لتحالف 8 آذار ومهدياً باملجان اياه اىل »املستقبل«!
ويقول القيادي ان حتى املقعــد العلوي يف طرابلس، كان 
يفرتض ان يدار بطريقة اكرث نجاعة، وان يذهب اىل شخصية 
حليفة لســوريا و8 آذار، ولكن ما جــرى كان مغايراً متاماً، 
ويكشف القيادي، انه اىل جانب الورشــة التنظيمية، هناك 
ورشــة تقنية ومرتبطة باملهل الزمنية وهي انتخاب منسق 

للقــاء االحزاب، وامن  للقاء وهيئة تنســيق للقاء، وهي 
انتخابات تتم كل عام ومداورة بن اعضاء اللقاء.

إنتخابياً، يؤكد القيادي، ان كل احزاب تحالف 8 آذار باتت جاهزة 
لخوض االنتخابات، والعنوان العــام هو الحفاظ عى االكرثية، 
وتأكيدها بإستفتاء شعبي كبري حول الخيارات السياسية للتحالف، 
وتأكيد التحالف مع ايران وسوريا واملقاومة والدفع نحو تطبيع 
العالقة االقتصادية والسياسية الكاملة مع طهران ودمشق، ومبا 
يخدم مصلحة لبنان وسوريا وايران. وتأكيد كرس الحصار و »عقدة 
الخوف« من امريكا وعقوباتها عى بعض املشاركن يف السلطة 
والذين يتواطأون من جهة، ويخشــون عى اموالهم الخارجية 

وممتلكاتهم وجنسياتهم الثانية من جهة ثانية.
ويشري القيادي اىل ان التحالفات ايضاً ستصب يف هذا اإلطار، 
لتثبيت االمتــداد الوطني للمقاومة. اما عن التحالفات الجديدة، 
فيكشــف القيادي ان كل القوى السياسية تنتظر البت النهايئ 
ملوضوع قانــون االنتخاب الحايل النافذ، واذا ســيتم تثبيته او 
اضافة تعديالت عليه، كالسري باملقاعد االغرتابية الستة، وبت 
الخالف حول  حرص التصويت للنواب الستة من املغرتبن حرصاً 

او جعل االمر مفتوحاً للتصويت بن املقيمن واملغرتبن.
ويقول القيادي ان االمور تتجه نحو الحســم نهاية ترشين 
، وانهاء الورشــة الترشيعية حول قانون  االول كحــد اق
االنتخاب، ل يتسنى لكل القوى السياسية الحزبية والحراك 
اكامل التحضريات يف حال اقر موعد االنتخابات وتقريبه اىل 

27 آذار 2021. 

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1 ـ الذاهبون، بعد انشــقاق ففراق، اىل الوحدة كيفام 
كان، لن يتورعوا أن يتفرقوا، بعد حن، ألي ســبب كان. 
فالوحــدة، لو قامت عى غري وحــدة املفاهيم واملقاصد 
والعناوين، فلن تعدو كونها رحلة قصرية يقوم بها الذين 
يلتقون، صدفة او لحاجة عابرة عند مفرق، ثم ال يلبثون، 
أو منظمــو رحلتهم، عنــد اصطدام املصالــح الفردية، 
ومصالــح من بيدهم مفتاح االمداد والــزاد، أن يتباعدوا 

ويتخاصموا ويتعادوا، عى الطريق، عند مفرق اخر.
، وهو يف موقعه العايل، باســتبداده  2ـ ملن ينتــ
وطغيانه، هذه االيام، نقول: تذكــر الخوايل من أيام من 
ســبقوك، علك تصحو عى الحقيقــة الهادية اىل أن » 

الطغاة يخلقون جحيام للناس وهالكا لنفوسهم«.
3ـ اعتــاد كثريون، منــا، يف تبادلهم رســائل املودة 
واملجاملة، أن يضمنوها الدعاء مشــفوعا، أحيانا كثرية، 
باية مــن الكتب املنســوبة اىل الله والســامء، راجن 
من ذلــك حلول النعم والربكات. آخــر ما وردين، يف هذا 
الشأن، رسالة ختمها كاتبها باية من مزامري داود تقول: 
»واســجدوا عند موطىء قدمي الله. فهو قدس قدوس«. 
وألن مــا كل ما أورثنــاه التقليد مقدســا هو، يف ضوء 
العقل مقدس، كان ال بد من لفــت انتباه الصديق الغايل 
اىل التايل، ومعــه مؤمنون عى غري بركات الله : ان الله 
الذي خلقنا، بحسب مرويات كتبه، عى صورته ومثاله، 
ته أعزاء، رافعي  ال ميكن ان ير لنا اال أن نقف يف ح
الرأس، ال مطأطئيه، وال ساجدين عند » موطىء قدميه«، 
كام يرى داود. ليس اله داود هذا هو اياه الهنا. قصارانا : 

ية فتبينوا.... اذا جاءكم داود او سواه ب
ء«، والتي حل  4 ـ النهضة التي جــاءت » تحرق وت
روحها القدوس فينا، علمتنــا أن الكربياء ضعة ومذلة. 
وعلمتنا، بالتــايل، أن نتواضع بكرب وان منقت بشــدة 
التواضع الوضيــع. وكان ذلك من عالمــات فارقة يف 
هويتنا. وهي عالمات من غامت عليه أو غابت عنه فهو 
ليس منا، حتى ولو ابرز وثيقة انتساب الينا، ألنه، اذ ذاك، 

يكون يف االمر خلل، أو تزوير، يقت تداركه.

ــــــــــبــــــــــات االجــــــــــــــــارة ا
ــذ ــفــي ــن ــت ـــوم بـــــدء ال ومـــفـــ

املحامي نارض كسبار

 اعترب القايض املنفــرد املدين يف بريوت الناظر 
يف قضايا االيجــارات الرئيس داين رشابيه ان بدء 
التنفيــذ يفرض وجود اشــغال يكــون قادرا عى 
اســتنباط عالقة تأجريية مســترتة بعيدا عن اي 

التباس.
كام اعترب الرئيس رشابيه ان االشــغال الحاصل 
عى اما االســتحصال عى عقد ايجار ال يتســاوى 
مع االشــغال الحاصل مبوجب عقد ايجار مسترت. 
وبالتايل فان هذا االشــغال ال يعتــرب مبثابة بدء 
تنفيذ لعالقة تأجريية مســترتة. كام استند الرئيس 
لتدعيم هذه  اىل عــدة وقائع ومعطيــات  رشابيه 

القناعة.
ومام جاء يف الحكم الصادر بتاريخ 2002/4/30

عليه، بناء 
اوال: يف االدعاء املقابل

حيث ان االدعاء املقابل الــذي تقدمت به املدعى 
عليها امنا يتالزم مع الطلــب االصيل وهو بالتايل 
ال يخرج عن اختصاص هــذه املحكمة الوظيفي او 
النوعي ويقت بالتايل قبوله شــكال وذلك عمال 
بنص املادة 30 من قانون اصول املحاكامت املدنية.

ثانيا: يف مدى ثبوت اجادة املدعي
املدعــي يطلــب تكريــس حقه يف  ان  حيــث 

ايجار خطي. االستحصال عى عقد 
وحيث ان املدعــى عليها تنفي من جهتها ما جاء 
تأجريية  عالقة  وجود  لناحية  املدعي  لســان  عى 
بينها وبينه وقد طلبت باملقابل الزام املدعي باخالء 
الشــقة موضوع هــذه الدعوى النتفــاء الطابع 

الرشعي عن االشغال املستمر منذ سنوات.
وحيث ان املادة 542 من قانون املوجبات والعقود 
التنفيذ  الثانية حالة بــدء  قد لحظت يف فقرتهــا 
فعدتها برهانا عى وجود االيجار وال بد حتى يكون 
ة يتناولها  مثة تنليذ ان يكون هنــاك موجبات قا
هذا التنفيذ. االمر الذي يفرتض قيام اتفاق ســابق 
محــدد للموجبات التي بــورش بتنفيذها بحيث ان 
وضع اليد املادي ال ميكــن وصفه ببدء تنفيذ ما مل 
ترافقه ظروف تؤكد قيام اتفاق سابق عى االجارة 
وتســتبعد بالتــايل حاالت الغضــب واالحتالل او 

التسامح مثال. الحاصل عى سبيل  االشغال 
التنفيذ املقصود  وحيث يتحصل مام تقدم ان بدء 
مبقتىض املادة 542 موجبــات وعقود امنا يختلف 
عن االشــغال غري املعزز بالظــروف الواقعية التي 
ة بن فريقن.  توحي بان مثة عالقة تأجريية قا
قادرا  يكون  ان  الحاصل  باالشــغال  بحيث يفرتض 
التأجريية املسترتة وذلك  عى استنباط تلك العالقة 
بعيدا عن اي التباس قــد يؤدي اىل تعدد االوصاف 
حيال الســند القانوين الذي ميكن انريعى االشغال 

الحاصل.
ـ بهذا املعنى:

اســتئناف جبل لبنــان: الغرفــة الرابعة تاريخ 
96/6/17 املصنف يف قضايا االيجارات 

للرئيس شــمس الدين الجــزء الثالث 98 صفحة 
526 رقم 2.

استئناف بريوت، الغرفة الرابعة، تاريخ 97/1/9 
املرجع نفسه صفحة 25 رقم 14.

اســتئناف بــريوت، الغرفة الخامســة، تاريخ 
97/10/30 املرجع نفسه صفحة 26 رقم 15.

وحيث ان النتيجة املنطقية الواجل اســتخراجها 
التمييز بن االشغال كواقعة  مام تقدم هي رضورة 
مادية غري قادرة بحد ذاتها عى اثبات االجارة وبن 
بدء التنفيــذ املقصود مبقتىض املادة 542 موجبات 
وعقــود والذي ال يقترص عى االشــغال مبفهومه 
املادي الضيق بل انه ميتد ليشــمل االشغال املعلنة 
باالدلة واملعطيات والظــروف التي تربر القول بأن 
االمر  العنارص  تأجريية مكتملة  لعالقة  تنفيذاً  مثة 
اعتمده  الذي  التفســريي  املنحى  يتناقض مع  الذي 
»باالشــغال« كربهان  تذرعه  املدعي يف معــرض 
اكيد ووحيد يثبت قيام االجــارة وانرصافه بالتايل 
اىل جعل هذا االشــغال املادي مبرتبة »بدء التنفيذ« 

املقصود يف املادة 542 املذكورة.
وحيث ان ما تقدم يســتتبع البحث يف املعطيات 
املتوافرة يف امللــف توصال اىل تبيــان ما اذا كان 
هنالك مثة عالقة تأجريية مسترتة قامت وتفاعلت 
بن الفريقــن وما اذا كان املوقــف الذي اعتمدته 
الرشكــة املدعى عليهــا من خالل عــدم اعرتافها 
بوجود اية عالقــة تأجريية امنا يكفي للقول بعدم 
جدية اقوال وادالءات املدعــى ام ان هذا املوقف ال 
يعكس بالنتيجة ســوى الهروب مــن واقع الحال 

القضاء. امام  له  ولتنكر 
وحيث من مراجعة اقوال املدعي يتضح ان االخري 
الدعوى عى امل  قد دخل اىل الشقة موضوع هذه 
البناء  اال ان وكيل  االســتحصال عى عقد ايجــار 
السيد يوسف قد تنكر لوعوده السابقة واحجم عن 

املنشود. العقد  تحرير 
وحيث عى فرض التســليم بأقــوال املدعى لهذه 
الناحيــة فان هذه الفرضية امنــا تكفي بحد ذاتها 
للقول بأن الفريقــن مل يتوافقا عى ايجاد عالقة 
تأجريية ترعى االشــغال الحاصــل من قبل املدعي 
مام يستتبع القول بأن الســند القانوين الذي وعد 
به هذا االخري قد ســقط وذلك عــى فرض ثبوته 
وبقي االشــغال املادي غري املقــرتن بأية معطيات 
جدية تثبت بأن هذا االشــغال هو تنفيذ لعقد ايجار 
بحيــث تختلف الحال وتتبدل النتائج فيام لو اقترص 
االمر عى عقد ايجار شــفهي رفض السيد يوسف 
تجســيده خطيا امــا وقد رفض هــذا االخري مبدأ 
التأجري برمته فان ذلك يحجب امكانية التحدث عن 

شفهي. عقد 
بأن  تقدم  ملــا  اســتكامال  القول  يقت  وحيث 
االشــغال الحاصل عى امل االستحصال عى عقد 
ايجار ال يســتاوى مــن حيث املبدأ مع االشــغال 

ايجار. الحاصل مبوجب عقد 
وحيث ان ما تقدم يســتتبع البحث يف املعطيات 
املتوافرة يف امللــف توصال اىل تبيــان ما اذا كان 
هناكل مثة عالقة تأجريية مسترتة قامت وتفاعلت 
بن الفريقــن وما اذا كان املوقــف الذي اعتمدته 
الرشكــة املدعى عليهــا من خالل عــدم اعرتافها 
بوجود اية عالقــة تأجريية امنا يكفي للقول بعدم 
جدية اقوال وادالءات املدعــى ام ان هذا املوقف ال 
يعكس بالنتيجة ســوى الهروب مــن واقع الحال 

القضاء. امام  له  ولتنكر 
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بري استقبل الخوري في زيارة يروتوكولّية

ري مجتمعا مع السنيور
اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عن التينة، وزيــر العدل هرني الخوري يف زيارة 

بروتوكولية.
كام عرض الرئيس بري االوضاع العامة وآخر املســتجدات 
السياســية خالل لقائه الرئيس فؤاد السنيورة، الذي قال بعد 
اللقاء: »التحدي االساس امام الحكومة ان يترصف أعضاؤها 
كفريــق عمل واحد وتعــود اىل االصول واحرتام الدســتور 
والتوقف عن خرقه كام جــرى يف عملية التأليف ونراه حتى 
االن مستمرا، فال يجب الترصف باالمور عى حساب الدستور 
والقانــون وهذا ما يجب ان يكون واضحا للجميع. واعتقد ان 
هذه فرصة للحكومة يك تثبت هذه املواقف الن االستمرار يف 

االنحراف سيكون له نتائج غري مرضية للبنانين«.
والتقى رئيس املجلس وزيرة االعالم السابقة منال عبد الصمد.

وبعد الظهر، بحث الرئيس بري يف االوضاع العامة ال سيام 
السياسية واالقتصادية منها، خالل استقباله توفيق سلطان.

عى صعيد آخر، تلقى برقية من ســلطان عامن هيثم بن 
طارق، شكره فيها عى تعزيته بضحايا اعصار شاهن الذي 

رضب مناطق عديدة من سلطنة عامن.

أطلع ميقاتي على الوضع األمني
املولــــوي زار عــــو  وضعنــــا أمامــــه
ــــن أجــــل املواطــــن ــــل م كّل املشــــاريع للعم

ور عود املولوي ي
لفت وزيــر الداخلّية والبلديّات  بســام املولوي ، بعد لقائه 
مرتوبوليــت  بريوت  وتوابعها املطران  اليــاس عوده، إىل أنّه 
»أعطانا يف الجلســة الرائعة والغالية جدا عيّل، من محّبته 
ومن ثقافته وغنــى اطّالعه، وحّملنا مســؤولّية االهتامم 
بجميع النــاس، بكّل بريوت، بوجع بــريوت ومصابها، كام 
حّملنــا أمانة األمن والســالح املتفلت وســالمة الطرقات 

وسالمة املواطنن«.
وأشــار إىل أّن »بدورنا، وضعنا أمامه كّل املشــاريع الّتي 
نعمــل عليها من أجل راحة كّل املواطنن ومن أجل ســالمة 
بريوت، وكيف نحتضن كّل املواطنن مبحّبة ونشعر بوجعهم 
ونطّبق القانون، حّتى نصل اىل مرحلة من األمان االجتامعي 
ومن االســتقرار، وصوال اىل يشء من االزدهار الّذي ينتظره 

املواطنون جميعاً«.
من جهة ثانية، زار وزيــر الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقايت يف الرساي الحكومــي، وعرض معه الوضع 

االمني يف البالد.

ــــوي ــــد النب ــــال بمناســــبة املول ــــرة باإلقف مذك
اصدر رئيــس مجلس الوزراء مذكرة رقــم 2021/21 جاء 
فيها :«إستنادا للمرســوم رقم 15215 تاريخ 2005/9/27 
وتعديالتــه الذي يحدد أيام التعطيل يف األعياد واملناســبات 
الرســمية، تقفل جميع اإلدارات العامة واملؤسسات العامة 
، املصادف يوم االثنن  والبلديــات يف 12 ربيــع األول 1443
الواقع فيــه 2021/10/18 مبناســبة عيد املولــد النبوي 

الرشيف«.

ــور ــدســت ــي تــضــمــيــن ال ــة فـ ــا املــشــكــل ــنــي مـ ــحــســي ال
ــــات ــــي االنتخاب ــــ للشــــباب باملشــــاركة ف الحــــق الصري

قال الرئيس حســن الحســيني يف بيان 
اللبنانيــن واللبنانيات: »بعد  توجه فيه إىل 
شــباب  انتفاضة  الحق  يف  انتفاضة هــي 
لبنان وبعد ارتفاع العلــم اللبناين، وذلك يف 
مقابل ظهور هذا الفساد والخيانة يف الحكم 
الخونة  الفاسدين  أن  واملجتمع حتى  واإلدارة 
أنفســهم ال ينكرون ذلك الواقع بل يلتمسون 
العذر فيــه بأنهم ليســوا وحدهم فيه ويف 
استحقاق  إىل  يأيت هؤالء  املســؤولية عنه، 
االنتخابات النيابيــة بخبث ووقاحة ال مثيل 
لها طالبن تكريس قانون انتخابات نيابية قد 
ظهر قبح نتائجه، مستبيحن كل ما تناولته 
أيديهم القــذرة، فيقولون كأن لقولهم إمكان 
اإلخالص يف النصيحة وهم من هم : يقولون 
إن أي بحث عن قانون غريه أو أي بحث جدي 
يف إصالح القانون نفسه قد يؤدي إىل تأجيل 
االنتخابات النيابية كأنهم هم الحريصن عى 
تحقيــق الوعد أو عى احرتام الدســتور. ثم 
يقول بعضهم اآلخر إن هــذا القانون قد أدى 

حقوق هذه الطائفــة أو تلك فال تفريط يف 
تلك الحقوق املكتسبة، كأن استئثار عصابات 
الطوائف بالقرار قد أدى إىل مشــاركة الناس 

فيه وليس إىل إقصائهم عنه«.
بوضع  وسأكتفي  عليكم  أطيل  »لن  أضاف 
ر يف مشاركة  بعض األسئلة أمامكم: ما ال
الشــباب الذي انتفض تلــك االنتفاضة التي 
أحيت يف النفوس األمل بالوطن اللبناين فال 
تكون تلك املشاركة بنص قانون االنتخاب، كام 
القرن  اللبنانيات من منتصف  كانت مشاركة 
املايض حتى اليوم بنص قانون االنتخاب دون 
الحاجة إىل تعديل الدســتور؟ وإذا كان األمر 
عى هذا الوجه فهل يعنــي ذلك أنه علينا أن 
نســقط حق مشاركة النســاء متسكا بهذا 
الفهم للدســتور؟ ويف أي حال، ما املشكلة 
يف تضمن الدســتور الحق الرصيح للشباب 
اللبنــاين يف املشــاركة يف االنتخابات؟ ما 
ر يف الصوتن التفضيلين لكل ناخب بدال  ال
 من الصوت التفضيــيل الواحد لكل ناخب؟«.

الخازن ضبابّية تلو 
في استحقاق اإلنتخابات

وديع  السابق  الوزير  حذر 
الخازن مــن »ضبابية تلوح 
يف أفق استحقاق اإلنتخابات 
النيابية، وقال يف بيان: »مل 
من  مزيدا  لبنان  يحتمل  يعد 
املنترشين  أبنائــه  تهميش 
يف  املشاركة  عن  وإبعادهم 
العامة،  الوطنيــة  الحيــاة 
وقــد بدأت طالئــع نخبهم 
العاملية  الجوائز  بأعى  تفوز 
وآخرها جائزة نوبل«، مشريا 
الكربى  »الخطيئــة  إن  اىل 
أن ال تســرتجع السلطة يف 
خياراتها وقراراتها وأفعالها، 
اللبنــاين  الشــعب  ثقــة 
الدويل، والخطيئة  واملجتمع 
التــي توازيها أن ال يشــعر 
إليه  آلــت  املســؤولون مبا 
إحباط  من  اللبنانّين  أحوال 

وفقر وموت بطيء«.
»اســتخالص  اىل  ودعا 
التي  األخطــاء  مــن  العرب 
ارتكبت بحق الوطن والناس، 
الســانحة  الفرصة  وتلقف 
الدميقراطية  إنتــاج  إلعادة 
وبعث الحيــاة يف نبضها«، 
إجراء  »رضورة  عى  مشددا 
يف  النيابيــة  اإلنتخابــات 
مواعيدها بشفافية ونزاهة، 
بعيــدا من املال الســيايس 
اإلنتخابيــة«،  والرشــوة 
ومطالبا بـ »إفســاح املجال 
أمام جميع اللبنانين مقيمن 
يف  شــرتاك  ل ومنترشين 
خالل  مــن  الوطن  إنقــاذ 

اإلستحقاق اإلنتخايب ».

اعتصام أمام مقّر 
يدا  األونروا في 

الشــعبية  اللجان  نظمت 
منطقة  يف  الفلســطينية 
املكتب  امام  اعتصاما  صيدا 
الرئي لالونروا يف مدينة 
أمن   مبشــاركة  صيدا 
املهندس  الشــعبية  اللجان 
منعــم عــوض وممثلــن 
عــن القيــادة السياســية 
واللجــان  الفلســطينية 
العامل  واتحــاد  الشــعبية 

وحشد من الالجئن.
مع  االعتصــام  تزامــن 
اعتصامــات مامثلة يف كل 
لتوقيع  رفضــا  املخيــامت 
يستهدف  الذي  اإلطار  اتفاق 
الفلســطينية  القضيــة 
حيث  السياســية  باهدافها 
رفعت شعارات تندد باالتفاق 
إىل  العام  املفــوض  وتدعو 

الرتاجع وإلغاء االتفاق.
تخلــل االعتصــام كلمة 
اللجان الشعبية يف  باســم 
أمن  ألقاها  صيــدا  منطقة 
ابو  عبــد  الدكتور  هــا 
صالح، ومســؤول »الجبهة 
القيادة  عضو  الدميقراطية« 
السياسية يف منطقة صيدا 
فؤاد عثامن، مؤكدين أن »هذا 
أن  ميكن  ال  املشبوه  االتفاق 
حتى  مواجهته  وستتم  مير 

يتم إسقاطه«.

ــا إنــــتــــخــــابــــات ــ ــ ــج ــ ــ ــات ــ ــ ـــــــرول ب لـــــــحـــــــو نـــــــ
ــي ــمـ ــيـ ــسـ ــقـ نــــــيــــــابــــــّيــــــة وفـــــــــــق قــــــــانــــــــون تـ

يف  لحود  اميــل  الســابق  النائب  توجه 
بيــان له، بالتحيــة اىل الجيــش اللبناين 
ليرت من مخزونه  مالين   6 بتقديم  ملبادرته 
من الغاز اويل، ملصلحة مؤسســة كهرباء 

لبنان.
وقال لحــود: »يثبت الجيــش مرة جديدة 
بأن دوره يف بلد مثل لبنان، يتخطى الشــأن 
العســكري، فهو ينجح حيث تفشل الطبقة 
السياســية، وهو يعطي مثــاال للوحدة يف 
مرحلة التفكك التي تســود البلد، وهو يرتفع 

عــن الطائفيــة يف وقت تنخر هذه جســد 
الوطن وإداراته ومؤسســاته وعقول معظم 
سياســييه«، مضيفــا »حبذا لــو نتعلم من 
انتخابات  باتجــاه  أن نهرول  الجيش، بــدل 
يتحمل  تقسيمي  طائفي  قانون  وفق  نيابية، 
جزءا كبريا من مســؤولية مــا وصلنا إليه، 
بســبب ما يحمله من بذور فتنة، ما سيزيد 
من األزمات التي يعاين منها اللبنانيون، ولن 
ينتظر من هذه االنتخابات أي تغيري حقيقي، 

ألن ما بني عى باطل فهو باطل«.

ــا ــ ــص ــ يــــــن عــــــــــون ســـــّلـــــمـــــ رعــــــــــد ن كــــــلــــــو
ــا« ــ ــوت ــ ــه الــــــ »ك ــن ــي ــضــم ــت ــات ل ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ لـــقـــانـــون االن

ودي عون رعد مستقبالً 

ذكــرت  الهيئــة الوطنية 
لشــؤون املرأة اللبنانية، يف 
بيان، أّن »يف إطار املســاعي 
النّواب  لــدى  بها  تقوم  الّتي 
قانون  تعديل   موضوع  حول 
االنتخابات ، لتضمينه »كوتا« 
الهيئة   سة  زارت رئي نسائية، 
كلودين عــون  عى رأس وفد 
من الهيئة، رئيس كتلة »الوفاء 
للمقاومة« النائب  محمد رعد، 
وسلّمته النّص التعدييل الّذي 

أعدتّه الهيئة لهذا الغرض«.

ا ا االنت ي  ال الفا عجع مستقبالً ال

ا جعجع ُنحّضر لوائ ال شائبة في
اللبنانية« سمري  أكد رئيس حزب »القوات 
جعجع، ان »جل اهتامم حزب الله هو حرف 
االنظار عن السبب الحقيقي لألزمة التي مير 
بها لبنان، اي السلطة بجوهرها املكون منه 
ومن »التيار الوطني الحــر« منذ 10 أعوام، 
اي ليس فقط يف الفــرتة التي وصل رئيس 
الجمهورية ميشــال عون فيها اىل ســدة 

الرئاسة«.
 »LAU« لقائه طالب  تحدث جعجع خالل 
بعد فوزهم باالنتخابــات الطالبية، يف املقر 
العام لحــزب »القوات« يف معراب، وأشــار 
اىل ان »القــوات« رضورة يف هــذا الوقت، 
املقبلة،  النيابية  ودورها يأيت يف االنتخابات 

»القوات تح  ان  التحدي كبري«، مؤكداً  لذا 
لوائح ال شائبة فيها، باألكرثية الساحقة من 
املناطق«، دعا »القواتين« إىل بذل كل الجهود 
تحضريا لهذا االستحقاق ألجل الناس وألجلنا 

وألجل البلد لئال نعيش يف جهنم«.



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
الثلثاء 12 ترشين االول 2021

بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاته
ــــــــان ــــــــر قب ــــــــد األمي ــــــــام الشــــــــي عب االم
عصـــــــــــــــّي علـــــــــــــــى الغيـــــــــــــــاب
الدكتور الحاج خليل حمدان

م ة  ر اسة ل ة الر ي و  ع

أربعون يوماً انقضت والغياب يســتحيل حضوراً، غادرنا 
الشيخ عبد األمري قبالن غري تارك وودعناه وما هو مبفارق، 
نراه يشق صفوف املحتشــدين يف القرى واملدن والدساكر 
ليعرب اىل ناد حســيني يقول كالماً عى شكل صفعات يف 
الزمن الصعب يف وجه محتل صهيوين، أو عابث يستهدف 
مصالــح الناس وأرزاقهم، ال يغيب عــن حل نزاعات القوم 
وإن كانــت بالغة يف التعقيد يتندر الناس عى طريقته يف 
انتشال العديد من الناس من هوة الرصاعات اىل سمو الود 
واملحبة، وهو املعروف باســتقباالته التي ال يكل فيها وال 
ميل وما يعــرف بالباب املفتوح عى مقياس النظم اإلدارية 
والربوتوكولية الحديثة، وقبل هذا أو ذاك فللشيخ عبد األمري 
قبالن طول باع يف العمل االجتامعي وتعميم الفكر الديني 
الذي يبني االنســان ألجل مجتمع واعد فيه احرتام االنسان 
ألخيه االنســان ألي طائفة أو مذهب انتمى، وحدوي يف 
مواقفه، وطني يف سلوكه، ينحاز اىل كل قضية تستكمل 

أنصبة الحق والحقيقة وعى رأسها فلسطن. 
   منذ حضوره اىل لبنان من النجف األرشف مطلع 1963 
معززراً بإجازات العلامء وشــهادات كبــار املراجع، إذ نال 
اجازتن يف االجتهاد من العالمة الحجة الســيد اسامعيل 
الصدر والســيد كاظــم رشيعتمداري، ويكفــي ما منحه 
اياه االمامان الســيد أبو القاســم الخويئ والسيد محسن 
الحكيم، والسيد حسن الحاممي من وكاالت عامة رشعية 
إذ يشــريون اىل مزاياه العلمية يف نرش العلم والثقافة يف 
العراق مع تأكيده عى رضورة حل املشــكالت االجتامعية 
بطريقة مؤسســاتية ناقالً هذه التجربة الناجحة اىل برج 
الرباجنــة التي كانت محط رحاله بعــد عودته من النجف 
األرشف، فعــى يديه تفتحت ظامئــات الزهر، وأتلعت تلك 
الزيتونة جيدها لتنداح العتمة وتظهر رصوحاً تبدو للرايئ 
نادياً حسينياً ومدرسة ومسجداً ومستوصفاً ومكتباً. يتابع 
شــؤون الفقراء واملعذبن هذا املناخ الذي عمل فيه من أجل 
االنســان والوطن من الطبيعي أن يكون االمام الشيخ عبد 
األمري قبالن أول املبادرين اللتقاط فرصة تاريخية للوطن 
خــاض غامرها االمام املغيب القائد الســيد مو الصدر 
أعاده الله اىل ساحة جهاده، فكان مواكباً وحارضاً ولصيقاً 
به يحلو له أن يردد يف خطبه أن االمام الصدر أمل املعذبن 
ورصخة مســتمرة يف وجــه الطغاة، ولذلك فــإن املتتبع 
ملســرية االمام املغيب يالحظ الحضور الدائم  للشيخ قبالن 
اىل جانبه مع الشيخ محمد يعقوب والصحايف عباس بدر 
الدين الذي واكب هذه املســرية، وإن كان هذا ال يعني غياب 
آخرين إال أن الحضور الدائــم يف املواقع الكثرية واملواقف 
الصعبة من ساحل لبنان اىل جبله ومن جنوبه اىل شامله 

ويف حله وترحاله وأسفاره.
ومن البدايات مع رحلة تأسيس املجلس اإلسالمي الشيعي 
األعى وما رافق ذلك يف مصاعب الوالدة اىل مواكبة حراك 
اإلمام يف القرى األمامية من كفرشــوبا وقرى العرقوب 
وركام مســجدها يشهد لهذا الحضور مع علامء ومقاومن 
وصامدين مناضلن يف زمن تركت فيهــا الناس ألقدارهم 

وكانوا لهم نارصين. 
 واملؤمتر الصحفي الذي عقده االمام الصدر  يف املجلس 
االســالمي الشــيعي األعى العالن والدة أفواج املقاومة 
اللبنانية أمل اثــر انفجار لغم عن البنية يف 5 متوز 1975 
يف هذا املؤمتر اختار االمام الصدر أن يكون بجانبه الشيخ 
عبد األمــري قبالن حافظاً لرسه ورفيقــاً  لدربه، ويومذاك 
حمل االمام ورقة كتبها جريــح أمل بدمه »كونوا مؤمنن 

حسينين«.
   ويف القضايــا املصريية واملهــامت الصعبة والدقيقة 
والحساســة يقع عليه االختيار، وإذا أردنا االســهاب يف 
الحديــث عن رحلة العذاب الشــاقة من أجــل املحرومن  
واملعذبــن وحاميــة األرض واالنســان يف وجــه العدو 
الصهيوين فقد يطول بنا املقام لرسد هذا الحضور للشــيخ 
قبالن مع االمام الصدر بل يحتاج اىل كتابة مئات الصفحات 
يف  الوقت نفسه، فاملوضوع ال يحتاج اىل اثبات امنا ميكن 
أن نورد الكثري من املهام التي أوكلت لالمام الشيخ قبالن اذ 
نشــري اىل مهمة أوكلت اليه واىل بعض املقربن من االمام 

الراحل كالوزير األسبق الشاعر الدكتور سليم حيدر.
وحسب جريدة النهار 14 شــباط 1975 وما تم توثيقه 
يف موســوعة مسرية االمام الســيد مو الصدر الجزء 
الخامس وثيقة رقــم 14/10-2-75 فقد ورد ما ييل: دعا 
الشيخ عبد األمري قبالن والوزير السابق سليم حيدر عضو 
املجلس االســالمي الشــيعي األعى العائدين من مؤمتر 
ملجلس الدفاع العريب املشــرتك يف القاهرة دعا اىل مؤمتر 
ه االمام الصدر  ونقيب الصحافة رياض طه،  صحفي ح
وكان يف هذا املؤمتر لالمــام كلمة مدوية تحدث فيها عن 
تدهور الوضع يف الجنوب لجهــة االعتداءات الصهيونية 
وكيف تُرك الجنويب ملصريه دون حاميــة وال رعاية، وأكد 
االمام الصدر ان تحركنا تحرك ذايت عميق منبثق من مقدار  
والئنا الوطني باإلضافة اىل امياننا الذي يدعونا اىل التحرك.

وكان آخــر عمل والكالم لالمام الصــدر هو ايفاد بعثة 
اىل مؤمتــر القاهرة األخــري، وأما الحديث عــن اللياقات 
الدبلوماسية واألعراف الدولية فهو يف رأينا يف غري محله 
فكل يشء يهون وكل األعراف تســقط امام الخطر املحدق 

يف الوطن. 
أوردت تفاصيــل هذه املهمة غري العاديــة التي أوكلها 
االمام الصدر اىل شــخصية اســتثنائية من وجهة نظره 
ألنها مهمة رؤســاء ووزراء وقادة جيوش، ولكن عندما 
القيــام بواجباتهــم كان خيار االمام  الجميع عن  تخى 
الصدر أن يلجأ بنفســه اىل مجلس الدفاع العريب املشرتك 
ممثالً بكبريين: الشــيخ قبــالن والوزير حيــدر، وهذا 
األمر ليس إال احد أدلة حضور الشــيخ قبالن يف مسرية 

املحرومن مسرية أمل.
واستمرت مواكبة سامحة الشيخ ملسرية حركة أمل حيث 
بقي رئيســاً للهيئة الرشعية يف الحركــة مواكباً ومدافعاً 
ونصــرياً لها جنباً اىل جنب مع األخ الرئيس نبيه بـــري اذ 
بادله الوفاء بالوفاء، وان ما ورد يف كلمة الرئيس نبيـــه 
بري ناعياً الراحل الشيخ عبد األمري قبالن هو خري دليل عى 
صدق العاطفة النابعة من تاريخ مرشق فيه أوارص املحبة 
وصالبة العالقة بينهام إذ قال فيه: » قامة وطنية وظل من 

ظالل االمام السيد مو الصدر«.
ء  عالقة يف مكنوناتها ماض ال مي ملستقبل يست
اً باالستمرار عى الدرب      بثوابت لن تنقطع، والرهان دا

ه          كحده الســيف        فالنخل لو مات ال تحنو قوا
مشحوذاً وان غمدا

تك ومحبيك العزاء. وداعاً أيها الراحل واىل ا
     »والذيــن جاهدوا فينا لنهدينهم ســبلنا وإن الله ملع 

املحسنن«. 
صدق الله العيل العظيم

رمل.. ال ــ  بعلب  ة  محاف في  لق  ان االنتخابات 
ــات ــفـ ــالـ ــحـ ــتـ ــالـ ــي بـ ــ ــج ــ ــي ــ ــرات ــ ــت ــ ــر اس ــ ــي ــ ــي ــ ــغ ــ وت

حسن درويش

انطلقــت ورش االنتخابات يف محافظة بعلبك - الهرمل 
بزخــم، بعد االجتــامع الذي عقده حزب اللــه مع مخاتري 
املنطقة، والذي  أبلغهم فيها  بتجهيز وتنقيح لوائح الشطب 

وتحضري اللوازم  االنتخابية استعداداَ للمعركة.
وكان حزب الله قــد أنجز منذ اكرث من  مثانية أشــهر 
هيكليــة لجانه االنتخابية  فيام يتعلــق  باللجنة املركزية 
ولجان املناطق والدوائر، كام بدأ بعقد سلسلة اجتامعات مع 
حلفائه للتفاهم حول اللوائح، متوّقعاً بقاء القانون املعتمد 
عى ما هو عليه، كاشــفاً عن عدم تأييده إقرتاع  املغرتبن 
ألّن مؤيديه لن يســتطيعوا املجاهرة بتأييدهم له يف بعض 
الــدول االمريكية واالوروبية وبعض الــدول العربية، التي 
تضعه يف خانة املنظامت اإلرهابية، ناهيك عن املســاءلة 

والترسيب، وغياب مقومات حامية الناخب.
وابلغ حزب الله كل املســؤولن لديــه والعاملن يف هذا 
الحقل، عدم التحــدث او النقاش  باالنتخابات والتحالفات، 
ألنه شــأن داخيل تقرره الجهات املختصة فيام يتعلق بهذا 
امللف، ألن هناك مفاجأة كربى قد تحصل مســتقبال وقبل 

نهاية الشوط بامتار  فيام يتعلق بالتحالفات.
بالتوازي عقدت قيــادة »حركة امل« اجتامعا ضم كوادر 
الصفن األول والثاين وناقشــا سلســلة من املواضيع وما 
يتعلق باالنتخابات، واطلقت ماكينتها االنتخابية وشــكلت 
هيئتها برئاسة الوزير السابق الدكتور حسن اللقيس إلدارة 
املعركة يف محافظــة بعلبك - الهرمل، والوزير الســابق 
الدكتــور عباس مرتىض إلدارة املعركــة يف زحلة  والبقاع 

االوسط.
وبالعودة، وربطا بترصيح النائب مصطفى علوش حول 
التحالفات االنتخابية فهو مل يســتبعد التحالف مع بعض 
القوى يف 8 آذار، بعد التململ الظاهر  يف الشــارع السني 
عى رئيس »تيار املســتقبل« ســعد الحريري بسبب تطور 
عالقته مع البعض من هذه القــوى، ومن بينها حزب الله 
خصوصا فيام يتعلــق  بامللف الوطنــي والداخيل  العام، 
والتقــارب الذي ظهر بأكرث من مناســبة مع هذه القوى، 

والتباعد الواضح واملعلن  مع اململكة العربية السعودية.
ويأيت التقارب »املستقبيل« مع هذه القوى،عى حد قول 
مصادر بقاعية بهدف سد الفراغ الشعبي واملايل الذي يعاين 
منه التيار بســبب الخلل يف العالقة الذي احدثته اململكة، 
وهذا  قد يجعل حزب اللــه يتجه نحو رشاكة تتبلور  لدعم  
»التيــار األزرق« بالوقوف اىل جانبــه  يف بعض الدوائر 
االنتخابية يف أكــرث من منطقة او دائــرة انتخابية من   

املناطق املحسوبة  عى حزب الله.
باملقابل، تنشط »مجموعة سوا« التابعة لبهاء الحريري 
يف عكار والبقاع االوسط والغريب والشاميل وبريوت لسد 
الفراغ الذي أحدثه غياب ســعد الحريري يف الشارع السني 
بســبب االنقطاع عن الســعودية ورفضها دعمه، بعدما 

حجزت عى ممتلكاته وعملت عى بيعها باملزاد العلني.
وتنشط »ســوا« أيضا يف أكرث من ساحة باالنفتاح عى 
كل الحكومات املعارضة ســنياً وشيعياً ومسيحياَ، من أجل 
نتخابات املقررة يف27  تأسيس حزب ســيايس تحضريا ل
آذار املقبــل، اذا مل تحصل مهل يف ترشين، فاالنتخابات  قد 
تتأجل حتى شــهر ايار، وهذا ال يتعــارض مع رغبة التيار 

الوطني الحر.
وان كانت تحالفات املعارضة مل تتبلور بعد، تقول املصادر 
انه من الواضح ان رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري 

جعجع، الذي يحظى بر السعودية، لن يتحالف مع سعد 
الحريري عى غرار ما حصل يف انتخابات عام 2018 مهام 
بلغت النتائج، يك ال يغضب اململكــة من جهة، وأعرتاضاً 
عى تقارب  الحريري مــن حزب الله من جهة اخرى، والن 
الحكيم يعترب نفســه يف رأس هرم املعارضة التي تقودها 
اململكــة بوجه حزب الله، كام يســتند عــى نتائج هامة 
حققها الدكتور طوين حب حسب الصوت التفضيل يف 
مناطق دير األحمر والبقاع الشــاميل انطالقا من قاعدته 
املحســوبة واملضمونة من املعارضة واملحسوبة عى خط 

القوى املعارضة و«القوات«.
واشــارت املصــادر اىل ان جعجع  ينتظــر حركة بهاء 
الحريري وما ســتؤول اليه من توجهــات من أجل صوغ 
تحالفات  مســتقبليه معه يف حال سمحت الظروف، واال 
فان التطلعات ذاهبة نحو تحالفات مع ســنة مســتقلن 
وازنن، اما بالنســبة للشيعة الذين هم عامد املعركة ورأس 
الحربة برئاســة الالئحة، فجعجع  يراهن عى شخصيات 
شيعية جديدة من خارج املجموعة التقليدية ممن خاضوا 
اكرث من معركة انتخابية وفشلوا بها، بعدما كشف الصوت 

التفضييل أحجام كل منها.
واملرجح ان يتوجــه جعجع، كام تقــول املصادر، لبناء 
تحالفات مع ناشــطن من الحراك املدين ومع شخصيات 
من ابناء العشائر والعائالت املعروفة بوالئها ل«املستقل«،  
ومن أجل ذلك فتح قنوات حوار مع بعضهم، وتوىل النائب 
طوين حب بالتواصل، وقد  قطع نصف املسافة يف هذا 
اإلطار، بهدف   تبلور اللوائــح. وتؤكد املصادر ان جعجع،  
وعى عكس االنتخابات املاضيــة، ال يريد االنتظار  طويال 
لالعالن عن مرشــحيه العرشة، 6 شيعة، سنيان، ماروين، 
، يك يفوت عى املنافســن فرصة  تشــتيت  وكاثوليــ
اللوائح،  وعى املرشــحن املرتددين او املكلفن بتشــتيت 
األصوات، وكذلــك عى املراهنن عى التحالف معه من أجل 
حجز مــكان لهم يف الالئحة املكونة من »القوات«، الحراك 
املدين،  شخصيات من بعض العشائر، املستقلن، و«جمعية 

سوا«. 

نقابة املحامين ... وانتخاب منقذ 
املحامي جوزف الغزال

ملاذا ترشح املحامي اسكندر روجيه نجار اىل مركز عضو 
ونقيب املحامن يف بريوت ؟؟

ســؤال وقعه غريب ومفاج وينذر بتحول تغيريي يف 
مسار العملية االنتخابية التي ستجري يف 2021/11/21،  
هذا التحول يكمن يف شخص املرشح والربنامج االنتخايب 
القابــل للتنفيذ وموضوعه الحفاظ عــى كرامة املحامي 
يف دعم حصانتــه تجاه ايا كان،  ومن ثم يف تعزيز قدراته 
املعيشية لبناء شــبكة امان اجتامعي ملواجهة التحديات 

اليومية والتي اصبحت الشغل الشاغل لكل واحد منا. 
املحامي اسكندر نجار هو رجل »عمل وفكر«، يجمع يف 
شخصه عصارة ساللة عائلية اعطت مهنة املحاماة قيمة 
مضافة يف علوم القانون البحري والتجاري، وقد تسلح بتلك 
العلوم وجعلهــا »زوادة« مرافقة له يف قصور العدل ويف 
املنتديات املحلية والخارجية مدافعاً عن الحريات العامة أو 
مستشاراً يف وزارة الثقافة أو عضواً مقرراً يف لجان نقابة 

املحامن.  
شــغفه يف االدب منقطع النظري،  قــار كاتب اديب 
وروايئ،  حائز عى جوائز لبنانية وعاملية عن مؤلفات تزخر 
بها املكتبات العربية والفرنســية وقد اعتمدت بعض كتبه 
يف املنهاج الدرايس، كام ال يخفي عمق تأثره بجربان خليل 

جربان »ايقونة« االدب اللبناين. 
اما محور الربنامج االنتخايب للمحامي اسكندر نجار هو 
انقاذ املحامي عرب تحصينه ماديا ملواجهة همومه الحياتية 
من مرحلة التدرج اىل التقاعد،  اذ من املعيب ترك املحامي يف 
حالة عوز مع وجود قدرات مالية يف النقابة وامكانية ابتكار 
سبل تعزيزها بايرادات جديدة بهدف تغذية صندوق النقابة 
بها ملساعدة املحامن،  وايجاد حلول جذرية ملشاكل التأمن 
الصحي املستمرة منذ العام 2015،  وتعزيز حضور املرأة وفق 
اعتامد كوتا مؤقتة  لدى املجالس والهيئات االنتخابية،  مع 

صون الحريات العامة واحرتام القوانن والدستور .
هذا االستحقاق االنتخايب النقايب مع نجاح اسكندر نجار 
هو املفصل نحو حركة تغيرييــة يف عمل ونهج النقابة،  
وكرس الجمود مع الســلطة القضائية وحثها عى تفعيل 
التفتيش القضايئ بالتوازي مع تنقيــة الجدول العام من 
املحامن املخالفن لقســمهم وتطبيق قانون تنظيم مهنة 
املحاماة فيام يتعلق بشفافية التقارير املالية ومبدأ املحاسبة 
بعيداً عن تدخل أعضاء مجلــس النقابة ألغراض انتخابية 
ضيقة،  وبذلك نقطع الطريق عى الوجوه املتكررة والشعارات 
البائدة التي شبعنا منها، ويصبح موعد انتخاب عضو ونقيب 
للمحامن هو فرصة رمبا أخرية الختيار محامي منقذ،  فال 
تجعلوه ايتها الزميالت والزمالء مجرد مناسبة نعانق فيها 

محامي حصوله عى لقب نقيب . 

رمل ع مشبو في ال اهم مستو الجي 

مة الل املدا
أعلنت قيادة الجيش ـ مديريــة التوجيه يف بيان لها انه: 
دهمت أمس قوة من الجيــش تؤازرها مجموعة من مديرية 
املخابرات يف منطقة حوش الســيد عيل - الهرمل مستودعاً 
مشبوهاَ، حيث ضبطت حواىل 10 أطنان من حشيشة الكيف 

وتم تلفها يف مكانها.

ــا ـــ  طــن ــ ب ُمـــحـــّمـــلـــة  ــة  ــريّـ ـ ــ قـ ــرة  ــ ــائ طــ
للجي ُمــقــدمــة  هبة  الــغــذائــّيــة  املـــوا  مــن 

أعلنت السفارة القطرية، يف بيان، عن »وصول طائرة من 
التابعة للقوات املســلحة القطرية  القوات الجوية األمريية 
إىل مطار رفيق الحريري الدويل،  محملة بـ70 طنا من املواد 
الغذائية، متثل الشحنة الرابعة من املساعدات الغذائية املقدمة 
من دولة قطر إىل الجيش يف الجمهورية اللبنانية الشقيقة«.

وكان يف اســتقبال الطائرة القائم باألعامل يف ســفارة 
دولة قطر عيل املطاوعة، والسكرتري االول نارص القحطاين، 
والعميد الطيــار نزيه عقيقي ممثال قائــد الجيش اللبناين 

العامد جوزاف عون.
واشار البيان اىل ان »دولة قطر أعلنت يف متوز املايض عن 
دعم الجيش اللبناين بـ 70 طنا من املواد الغذائية شهريا ملدة 
عام، وذلك يف إطار مساعي دولة قطر والتزامها الثابت بدعم 
الجمهوريــة اللبنانية والوقوف إىل جانب الشــعب اللبناين 
الشــقيق، باإلضافة إىل إميانها الراســخ بأهمية ورضورة 

تفعيل العمل العريب املشرتك«.

ر املساعدا ا

ة ُمحد ار  بي ــرارات  قـ ــيــروت«  ب امّية  »ات
بقراراته عن  لل املرجع  ليس  وهي  بالن 

أصدرت الهيئــة اإلتهامية يف بريوت املؤلفــة من القضاة: 
»الرئيس ماهر شعيتو واملستشــارين جوزف بو سليامن وبالل 
عدنان بدر قرارا يتعلق باإلستئناف املقدم من املدعى عليه يف ملف 
انفجار املرفأ محمد املوىل أمام الهيئــة طعنا يف القرار الصادر 
بتاريخ 2021/9/20 عن املحقق العديل يف جرمية انفجار مرفأ 
بريوت القايض طارق بيطار، املنتهي اىل رد طلب تخلية سبيله، 
والذي يطلب مبوجب قبول إستئنافه شكال وأساسا وفسخ القرار 
املستأنف ورؤية امللف وإصدار القرار بتخلية سبيله لألسباب التي 

أوردها أو ألي سبب تراه هذه الهيئة عفوا .
ومــام ورد يف منت قرار الهيئة أنه »حيث يتبدى أن املرشع قد 
حرص رصاحة ما هو غري قابل ألي طريقة من الطرق املراجعة من 
قرارات املحقق العديل باملذكرات التي يصدرها األخري، من دون أن 
يشمل، أي املرشع، قرار تخلية السبيل من بينها، وحيث تبعا لعدم 
ورود نــص محدد يويل الهيئة اإلتهامية يف بريوت اإلختصاص 
النوعي واملكاين، ال تكون هذه الهيئة هي املرجع الصالح للنظر 
بإستئناف قرار رد طلب تخلية السبيل، األمر الذي يف اىل رد 
استئناف املدعى عليه لهذه الناحية، لذلك قررت الهيئة باإلتفاق رد 

اإلستئناف شكال وإبالغ من يلزم«.

عاقل يفهم

اييل يوسف العاقوري

مقاالت عديــدة تناولت هذا املوضوع من بابه العريض 
فكانت االحــكام يف بعض االحيــان عادلة ويف احيان 

اخرى جائرة.
ال اريد ان اتعامل مع هــذا العنوان من باب التخصص 
او العلم. كل ما يهمني ان ابــدي رأيي من خالل تجاريب 

الشخصية اليومية.
ابدأ مقايل هذا بطرح اسئلة تحرّيين منذ صغري،

؟ ملاذا نن
هل النسيان رضورة الستمرار الحياة؟

هل علينا ان نن اشياء اكرث لتحسن ذاكرتنا؟
هل يعّد النسيان من االمراض الشائعة؟

؟ هل بالفعل االنسان ين او يتنا
هل للخربة يف الحياة دور يف تنقية الذاكرة من شوائب 

الزمن؟
هل النسيان هو بالفعل نعمة او بالعكس نقمة؟

بالتأكيد لكل هذه االسئلة اجوبة عديدة ومختلفة حتى 
متضاربة ليس ألن االنسان يســعى الن ين او يتذكر 
اكرث من غريه، بل ألن لكل منا تجاربه واختباراته ومترسه 
يف الحياة، اذ ان لكل فــرد نظرته الخاصة لالمور، ولكل 

مجتمع تقاليده ومعتقداته.
باعتقادي ال احد بامكانه ان يهديك النسيان قبل وقته 
او ان يبيعك اياه قبل نضوجه، ففــي املصائب والنكبات 
الكبرية عليك ان تخوض األمل وتعيش االرق بصرب يك تنال 

نعمة النسيان.
االنســان ين ألن اآلثار العصبية الناتجة عن غرينا 
تضعف مع تقدم الزمن، فالزمن هو عامل اســايس يف 
عملية النســيان، ففي الحاالت الطبيعية كلام زاد الوقت 

كرب النسيان.
يتفق العلامء عى انه بالرغم من وجود ســعة فعلية 
للذاكرة ال يتهددنا خطر الوصول اىل حّدها النهايئ خالل 
الحياة، ففي اغلب االحيان اننا نن امرا معينا ثم نعود 
ونستذكره والسبب اننا ال نن ما يكفي، فعملية التذكر 
متر بعدة مراحل بدءا من التلقي مرورا بالتخزين وصوال 
التخزين بطريقة منّســقة  تّم  اىل االســتخدام، فكلام 
يعة وفّعالة عند  وممنهجة يتم االســتخدام بطريقة 

االستدعاء.
ايضا تلعب اهميــة املعلومة يف ذاكرتنا دورا مهام يف 
التذكــر فاملعلومات املوجودة عندنا ليســت كلها بنفس 
االهمية، فكلام زادت اهمية وكمية االشياء التي نتذكرها، 
كلام ازدحمت هذه االشــياء يف ذاكرتنــا واعاقت عملية 
الخروج. ان عملية النسيان ليست فقط العجز عن التذكر 
بل هي عملية مراكمة االشــياء بطريقة عشوائية دون 

مراعاة اهميتها واولويتها يف حياتنا.
للعمــر تأثري كبري عــى ذاكرتنا، فمع تقّدم الســّن، 
االعصــاب الدماغية يقــل تكاثرها ويتضــاءل عملها، 
فيضعف الدماغ ويصغر مع تناقص عدد للخاليا. كل ذلك 
يؤثر بنســبة عالية عى عملية التذكر ويؤدي يف حاالت 
معينة اىل فقــدان الذاكرة وهنا يجــب علينا ان نتدرب 

لتنشيطها واحيائها.

الصعبة كالباركنســون وااللزمير تصاب  الحاالت  يف 
االدمغة بتلف االعصاب فتصبح القدرات العقلية يف اسوأ 
حال وعملية التذكر مســتحيلة، هنا ميكنني ان اقول ان 
حالة النسيان هذه تكون مدّمرة للمصابن ومحبيهم وهنا 
ميكننا القول ان النسيان هذا هو نقمة ومصيبة وعذاب 

جامعي.
هنا نعود اىل أهم االسئلة التي طرحت يف بداية املقال.

؟ ملاذا نن
بالنسبة يل النســيان هو عملية تلقائية للدماغ اذ انه 
يعمل عــى تفريغ االحداث واملعلومات االقل اســتعامال 
 «Refresh« واالقل قيمة وهذه العملية صحيــة. هذا الـ
هو رضوري لكل انسان يف تفريغ املواد القدمية، تتخلّص 
الذكــرة من املعلومات الهامشــية يف حياتنــا اليومية 

وبالتايل تصبح هذه الذاكرة اكرث مرونة وحيوية.
عــى صعيد املشــاعر عندمــا تفــرغ الذاكرة من 
التفاصيل املتعلقة بحادثة مؤملة يكون اســتذكار هذه 
تصبح  وبالتايل  ضبابيــة  واكرث  ايالمــا  اقل  الحادثة 
مشاعرنا تحت ســيطرتنا. هنا انصح كل فرد ان يعمل 
عى تفريغ كل الصور البشــعة مــن ذاكرته وتدريب 
ذاته عى التنايس ليس من باب االســاءة الحد بل من 

التطنيش! باب 
يف اوقــات كثرية يعمد االنســان اىل عملية التنايس 
االراديــة والهدف اراحــة الذات من الشــوائب واالفكار 
الطفيليــة املؤذيــة فيقوم بنســيان اخطــاء االخرين 
وهفواتهم وكالمهم املــؤذي وافعالهم املدمرة. فلوال هذا 
النســيان النفجر االنســان من الحقد واالفكار السوداء 
وعمل عى االنتقام. اذا النسيان االرادي او حتى الالارادي 
هو بالفعل عملية لغســل القلوب وتنقية الفكر وتهدئة 

املشاعر ومرحلة مهمة للغفران والتسامح.
النســيان اذا هو رضورة فعلينــا ان نن كل الصور 
البشــعة واالفكار املميتة وكل املعلومات الغري رضورية 
والغري مفيدة، لكن يجب ان ال نن محبة الله لنا وال كل 
النعم املعطاة لنا وال حب اهلنا لنا وكل تضحياتهم بل يجب 
ان ال نن كل من فعل فعل خري او قدم نصيحة او حتى 

اعطانا كوب ماء!
يف النهاية ميكنني القول انه عى صعيد العمل واالنتاج 
يجب ان ندّرب ذاكرتنا عى التمســك باملعلومات القّيمة 
وذلك لتحســن قدرتنا عى اتخاذ القــرارات الصحيحة، 
وبالتايل التخيل عن كل ما هــو يعيق انتاجيتنا وتقدمنا 

وازدهار عملنا.
وعى صعيد العالقات االجتامعية عى الفرد ان يعمل 
عى نسيان التفاصيل املادية ويركز باملقابل عى االشياء 
التي تســاعد عى بناء الروابط االنســانية وعى تنمية 

املسؤولية االجتامعية عنده.
يف الختام ميكنني القول بأن الحياة فيض من الذكريات 
تصب يف بحر النسيان وأما املوت فهو الحقيقة الراسخة. 
فلنعمل عى عيش الحياة بذكرياتها الجميلة غري غافلن 

عن الحقيقة الراسخة واملحّتمة.
اختم بهذا القول: »سنعتاد ثم نن ثم نصبح بخري«.

النســـــــــــــــيان نعمـــــــــــــــة ام نقمـــــــــــــــة



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــا
الثلثاء  12 ترشين األول 2021

صدر عن مرصف لبنان بيان 
متابعة  يف  استمراره  فيه  أكد 
كثب،  عن   158 تنفيذ التعميم 
مشرياً إىل أن »عدد املستفيدين 
من التعميــم املذكور بلغ 120 
الــف حســاب، واالقبال عى 
طلب االســتفادة من التعميم 
يف ازديــاد. وهذا سيســمح 
بإعــادة االمــوال إىل صغار 
املودعــن، ونعمــل ألن تعاد 
األمــوال اىل كل أصحاب  كل 
تتعدى  ال  التــي  الحســابات 
الـ10 آالف دوالر خالل ســنة 

من تاريخ بدء تطبيق هذا التعميم«.
أكرث من  البيان: »بعد مــرور  وجــاء يف 
ثالثة أشــهر عى صدور التعميم 158 والذي 
بالدوالر  املفتوحة  الحسابات  ألصحاب  يجيز 
االمــرييك قبل ترشيــن االول 2019، تاريخ 
اندالع االزمــة املالية يف لبنــان، واملّخولن 
يسمح  والذي  املذكور  التعميم  من  االستفادة 
بسحب شهرياً مبلغ 400 دوالر امرييك نقداً 
و400 دوالر عى ســعر 12000 لرية لبنانية 
للــدوالر نصفهم نقداً والنصــف اآلخر عى 
البطاقات االئتامنية، بلغ عدد املستفيدين من 
التعميم املذكور 120 الف حســاب، واالقبال 
عى طلب االســتفادة من التعميم يف ازدياد. 
وهذا سيســمح بإعادة االمــوال إىل صغار 

املودعن، ونعمل ألن تعاد كل األموال اىل كل 
أصحاب الحسابات التي ال تتعدى الـ10 آالف 
دوالر خالل ســنة من تاريخ بدء تطبيق هذا 

التعميم.
وتســتمر املصارف يف تطبيق هذا التعميم 
مع عمالئها مبتابعة من مرصف لبنان، ونؤكد 
مجدداً ان املودع الذي يسحب هذه االموال لن 
يتم إقفال حســابه لدى املرصف الذي يتعامل 
معه. كــام أننا يف الخطة املســتقبلية التي 
العمــل املرصيف،  تنظيم  إعــادة  تهدف إىل 
املواطنن  النخــراط  األولويــة  ســنعطي 
 INCLUSION( مجــدداً بالقطاع املــرصيف

.(FINANCIAL
كثب  عن  يتابــع  لبنان  مرصف  ســيبقى 

تطورات تنفيذ التعميم 158«.

:  1 ــم  ــي ــم ــع ــت ال ــول  ــ حـ لـــبـــنـــان  ــر  ــصـ ملـ ــان  ــيـ بـ
حـــســـاب ألــــــ   12 ــ  ــلـ بـ املـــســـتـــفـــيـــديـــن  عــــــد 

رأس رئيــس مجلــس الــوزراء نجيــب 
ميقايت اجتامعاً قبل ظهر امس يف  الرساي 
الكبــري، ضّم وزيــر الطاقة وليــد فياض، 
حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة، واملدير 
العام ملؤسســة كهرباء لبنــان كامل حايك 
ُخصص  للبحث يف وضع الكهرباء واالنقطاع 
التغذية  للتيــار وانخفاض مســتوى  الدائم 

الكهربائية.
اللقاء: بحثنا يف الســبل  إثر  وقال فياض 
الالزمة لتأمــن مســتلزمات كهرباء لبنان 
لحفظ الحــّد األدىن من انتــاج الطاقة التي 
املرافق  الشــبكة وتشــغيل  لثبات  تحتاجها 

العامة االساســية وسنتابع الحديث يف هذا 
االطار.

وردا عى سؤال عن حيثيات اشتعال خزان 
ت الزهراين قال: إنه خزان  للبنزين يف منشــ
ت  للبنزيــن تابع للجيش موجود يف املنشــ
ويحتوي عى كميــة معينة من املحروقات، 
وتم تطويق الحريــق وطلبت أن يكون هناك 
تقرير بكل ما حصل ومسّبباته ملعرفة سبب 

املشكل لتفاديها يف املستقبل.
اىل ذلــك، أوفد الرئيــس ميقــايت وزير 
ت  الطاقة بعــد انتهاء االجتامع، اىل منشــ

الزهراين ملعاينة الوضع بعد الحريق.

رباء الك فــــــي اوضاع  ميقاتي ترأس اجتماعا للبح 
ــــــاع الدائم للتيار وانخفاض مســــــتو التغذية واالنق

ت ساً اال ميقايت م

اجتمعــت وزيرة الدولة لشــؤون التنمية 
اإلدارية السفرية نجال ريايش يف مكتبها يف 
الوزارة مع سفري اإلتحاد األورويب يف لبنان 

رالف طراف يرافقه وفد من البعثة.
اللقاء، حرصهام عى  الطرفان خالل  واكد 
متابعــة التعاون املشــرتك القائم اصال بن 
مكتب وزير الدولة لشــؤون التنمية االدارية 
واالتحــاد االورويب وتطويــره عــى كافة 

الصعد.
»الدور  واطلعــت ريايش طــراف عــى 
املحــوري لوزارة التنميــة االدارية يف اعداد 
وتنفيذ العديد مــن االصالحات البنيوية يف 

االدارة العامة«. كام تناول البحث »الدعم الذي 
ميكن ان يقدمه االتحاد االورويب ملكتب وزير 
التنمية االداري لتنفيذ هذه  الدولة لشــؤون 

الربامج االصالحية«.
كــام وضعت ريايش طــراف يف« صورة 
التقدم الحاصل يف عدة مشــاريع اصالحية 
الرقمــي  التحــول  اســرتاتيجية  ابرزهــا 

واسرتاتيجية مكافحة الفساد يف لبنان«.
تحول  التي  العوائــق  واســتعرض طراف 
دون تطبيق مرشوع دعم مؤسســة الضامن 
االجتامعــي الذي ينفذ بتمويــل من اإلتحاد 

األورويب وسبل حلها.

ــي ــ ــ ــا االوروب ــ ــح ــ ــع ســفــيــر االت ــي بــحــثــ مـ ــاشـ ريـ
احات اال في  التنمية  لــوزارة  املحوري  ــدور  ال في 

أملت جمعية »إمنــاء طرابلس وامليناء« أن 
النقد  صندوق  مــع  املفاوضات  نتائج  تكون 
الدويل األســبوع املقبل إيجابية للخروج من 
األزمــات التي مير بها لبنــان«. وطالبت يف 
بيان، »الحكومة ببدء باإلصالحات«، مؤكدة« 
رضورة التعاطي مع ملــف الكهرباء بجدية 
عة، ال ســيام بعد الحديــث عن إمكان  و

العودة إىل العتمة الشاملة«.
التمويلية؟  البطاقة  أصبحت  »أين  وسألت 
وهل من أمــل يف إقرارها قبــل االنتخابات 

النيابية أم ستستعمل كرشوة؟«.
وطالبــت بـ«تصحيح الرواتــب واألجور، 
أن الوضــع االجتامعي للموظفن  خصوصاً 
يف القطاعن العام والخاص بات عى حافة 

االنهيار«.
جوزف  العامد  الجيش  لـ«قائد  وشــكرت 
عــون تقدميه من احتياطــي الجيش كمية 
إجاملية تبلغ 6 آالف كيلو ليرت من مادة الغاز 
»أويل« مناصفة إىل كل من َمعميَل دير عامر 

والزهراين«.

ــالــ ــل... وتــ ــ م ــ ــ ــ واملـــيـــنـــاء« ت ــل ــاء طــراب ــمـ »إنـ

العاملن  نقابة  رئيس  أكد 
الغاز  قطــاع  يف  واملوزعن 
فريد زينــون أن »محال بيع 
الغاز ال تزال مقفلة بانتظار 
صــدور جــدول األســعار 

اليوم«. 
وتوّقع أن »يصبح ســعر 
الغاز 10 دوالرات ما  قارورة 
لرية  ألف   200 تقريًبا  يعادل 
لبنانيــة«. ولفت زينون إىل 
متوافرة ألن هناك  »املادة  أن 

مخزونًا للغاز«. 

والر   1 بـــــ  الــــــقــــــارورة  الـــــغـــــاز…  ــد  ــ ــدي ــ ج

جوزف فرح 

القطاع  االحتجاجات عــى  لوحظ عــودة 
اموال  الحجز عن  التي تطالب بفــك  املرصيف 
املودعــن وعدم مامرســة الهــريكات عى 

ودائعهم.
وتعرتف مصــادر مرصفية مطلعة انه ال بد 
ســيدرك املودعون أن القطــاع املرصيف ليس 
هــو من أرض بهم أو أوقــف مالهم أو حرمهم 
من جنى عمرهــم خصوصا هؤالء الذين كانوا 
يأتون اىل امام املصارف ويهتفون ويرصخون 

ضدها ...
ان من  املصادر املرصفية اىل  وتشــري هذه 
حجز اموال املودعن ليســت املصارف التي ال 
تستطيع اخراج اموالها حاليا من مرصف لبنان 

والبسوا املصارف شيئا ال ميثلها، فالحقيقه اننا منر 
بأزمة تعد األقوى اقتصاديا منذ نشــوء لبنان. لقد 
تســببت هذه األزمة بحجز الودائع ومن الطبيعي 
أن اإلنسان يشعر بالخوف ال سيام عندما يتم املس 
مباله ولهــذا يحاول اخراج ما يســتطيعه من تلك 
الرثوه التي تعب يف جمعها كل حياته، و اذا اخرج 

من املصارف كل املال فهي ستنهار.
وتضيف املودع هو انســان أكل رضبة قويه عى 
رأســه. لقد عمل كل حياته لجمع هــذا املال الذي 
الجيد  اللبناين بعدمــا وثق بصيته  اودعه املرصف 

وبأنه مل ي بأحد يف تاريخه.
لكن اســتعملت الدوله هذا املال لسد مصاريفها 
الخاصــة ما بن معاشــات او للدفــاع عن اللريه 
اللبنانيه التي اســتفاد منها الجميع يف لبنان اىل 

جانب سد مصاريف الوزارات.
لديها مدخول  أنه ليس  الحقيقيه  الدوله  مشكلة 

وهي تنفق من دون ايــرادات، لذا يجب ان توفر لها 
مدخوال كســائر دول العامل  وهــذا املدخول يكون 
ناتجــا من ايرادات مــن املواطنن تحت مســمى 
ائب. لقد عاشت الدولة اللبنانيه حروبا واحداثا  ال
عدة ،  وتم رشاء الذهب يف احــدى املراحل لتأمن 

الحامية للدولة.
ان الدولة بحاجــة ملدخول وال ميكن وضع اللوم 
عى الفســاد فقط فهو ال يكرس دولة  الحقيقة ان 
دولة بال مداخيل هي دوله بال هيكلية وهي بحاجة 
لها  لتصري دولة عرصية. ان هذه الهيكليه هي التي 

متنع الفساد.
وتؤكد هذه املصادر املرصفية ان الرئيس ميقايت 
رجل أعامل ناجح وسبق له ان كان رئيس وزراء اذن 
لديه تجربة قويه يف املسؤولية التي يتوالها وهو 
يعرف جيدا مع من عليه التعاطي واىل اين سيصل 
بالبــالد كام انه يعرف متاما بأنــه من دون قطاع 
مرصيف ال وجود لالقتصــاد. ايضا هو يعرف كيف 

تتعاطى أغلــب دول العامل مع مصارفها وكيف 
ان القطاع املرصيف كان له دوره األسايس يف 
منو اإلقتصاد يف العام 2008 عندما حدثت أزمة 
ماليــه يف امريكا واوروبا وتــم دعم املصارف 
ماليا لــ تبقى موجوده وتســتطيع متويل 

اإلقتصاد الستمراره.
الخسائر  الذي سيحل مسألة  الوقت هو  وان 
فاملشكلة ال تحل إال بطريقتن إما بيع املوجودات 

أو استعامل الوقت أو االثنن معا.
ان الوقت هو الذي ســيحل مسألة الخسائر 
فاملشكلة ال تحل إال بطريقتن إما بيع املوجودات 

أو استعامل الوقت أو االثنن.
ال توجد موجــودات تباع. لدينــا طريقتان 
إما نظام البي او يت واالســتفادة من مدخوله 
عن طريق رشكات تســتثمر املوجودات وتسلم 
املدخول لصاحــب امللكية او االتــكال عى الوقت 
وان اعادة هيكلة القطاع املرصيف تعني انها كلمة 
مطاطة هناك 25 مرصفا متلك باقي املصارف ويوجد 
مصارف فقدت رســاميلها وليس لديها مساهمون 
مستعدون لضخ املال وتقويتها لذا سيتم االستحواذ 
عليها من البنوك القوية وسيكون الوضع املرصيف 
حسب االجراء الذي سيتبعه املرصف املركزي وسرنى 

العدد الذي سيبقى فعاال يف القطاع حتام.
واعتربت هذه املصــادر املرصفية ان رشكة الزار 
ككل املؤسســات التي تقدم خدمات حسب الطلب 
الحكومة  السياســة بل وضعتهــا  وهي ال تضع 
الســابقة والزار خاطت الثوب الــذي طلبوه منها 
وهي ال تخرتع مــن عندياتها ومعلومايت تقول انه 
مل يتم توقيع العقــد معها ان صاحب االمر هو من 
يقول للرشكة كيفية التفصيل وهي ال تخلق االبداع 

الذي تريده.

م ــــــم واوق مال عون ســــــُيدركون ان املصار ليســــــ مــــــن اضّر ب املو
ا ا من مصر لبنان والدولة اســــــتعملت يع اخــــــرا اموال املصار ال تســــــت
فع الروات والدفاع عن الليرة.. والوق سيحل الخسائر ة بين  ا الخا ملصاريف

معية املصار

مع اشتداد األزمة االقتصادية وتدهور االوضاع 
اللبنانية،  للرية  الرشائية  القيمة  املعيشية وتراجع 
تأثرت إدارات الدولة ومؤسســاتها بشــكل كبري، 
ما انعكس ســلباً أيضاً عى موظفي القطاع العام 
بشــكل مبارش خاصة يف ظــل الرواتب واألجور 
املتدنيــة التــي يتقاضونها وعجزهــم عن تلبية 
للعيش  اليومية  عائالتهــم  ومتطلبات  حاجاتهم 
الكريم، بدأ الكثري منهم يبحث عن وسيلة للخروج، 
إما عــرب اللجوء للعمل يف القطــاع الخاص وإما 

بالسفر اىل الخارج بحثاً عن مستقبل أفضل.
بحســب »الدوليــة للمعلومــات« ورغم عدم 
وجود إحصاء رســمي دقيق حــول عدد العاملن 
يف مؤسســات الدولة ألســباب عدة منها تعدد 
التســميات الوظيفية )موظــف - متعاقد - أجري 
- متعامــل( وتعدد اإلدارات واملؤسســات العامة 
والبلديات، ولكن الرقم الصحيح إىل حد ما هو نحو 
320 ألفاً يتوزعون: 120 ألفــاً يف القوى األمنية 
والعســكرية من جيش - قوى أمن داخيل - أمن 
عام - أمن دولــة - رشطة مجلس النواب. 40 ألفاً 
يف التعليم الرسمي. 30 ألفاً يف الوزارات واإلدارات 
العامة. 130 ألفاً يف املؤسسات العامة والبلديات. 
ويضاف إىل هؤالء نحــو 120 ألفاً من املتقاعدين 

أكرثيتهم من العسكرين واملدرسن.
وطال الترّسب من الوظيفة العامة بشكل خاص 
تجاوز  وترددت معلومات عن  العســكري،  السلك 
عدد من تركــوا الخدمة طوعــاً يف كل األجهزة 
الـ 5000 بن ضابط ورتيب وعســكري،  األمنية 
بينهم نحو 350 من قوى األمن الداخيل. وتبّن أن 

بعض الضباط الذين كانوا يشــاركون يف دورات 
خارج لبنان أرســلوا طلبات اســتقالة من السلك 
العســكري من الخارج. ويف السياق عينه، أشار 
وزير الداخلية والبلديات  بسام مولوي، يف حديث 
تلفزيوين، إىل »فــرار 289 عنرصاً و4 ضباط من 
قوى األمن بسبب األوضاع االقتصادية واملعيشية، 

وألّن أوضاع الخدمة صعبة«.
اىل ذلك، يكرث الحديــث يف اآلونة األخرية عن 
موظفن يبحثون عن عمل او تركوا مراكز عملهم 
يف اإلدارة والتحقوا مبراكــز يف القطاع الخاص 
أو ســافروا اىل الخارج للعمل هنــاك، او من قدم 
إجــازات خاصة وإجازات مــن دون راتب، فضالً 
ارتفعت مؤخراً  التي  الكثرية  االستيداع  عن طلبات 
إذ غالبية املوظفن يســافرون عند أقاربهم لفرتة 
تصل لعدة أشــهر يف محاولة للعثور عى عمل، 
فرصة عمل فرحل.  وبعضهم ســبق ووجد فعلياً 
الفعيل  الرقم  الرســمية حول  املؤسسات  وتتكتم 
ملن غادر القطاع العام، مع تسجيل حاالت انقطاع 
عن العمل من دون أي إجراء مســل يُتخذ حيال 

املخالفن.
يذكر ان قراراً كان قد صدر وتّم إدراجه يف موازنة 
عام 2019 مينع موظفي الدولة من االســتقالة، 
وإن فعلوا فإن ذلك يعنــي تخليهم عن تعويضهم 
والراتب التقاعدي الذي يحصلون عليه، ويبقى هذا 
القرار نافذ املفعول حتى عام 2022، مبعنى أوضح 
تم تجميد طلبات نهاية الخدمة بشكل كامل. فهل 

من إحصاءات دقيقة حول املوضوع؟  
للمعلومات« محمد شمس  »الدولية  الباحث يف 

احصاءات عن عدد  »لدينا  لـ«املركزي:  يقول  الدين 
موظفي القطاع العام وهو 320 الفاً، لكن ال أعتقد 
ان أحداً ترك وظيفة يف الدولــة. موظف القطاع 
العام ال يح اىل الوظيفة، فلَم سيرتك؟ خاصة 
وارتفاع سعر صفيحة  انتشــار وباء كورونا  مع 
البنزيــن، املوظف ال يداوم يف عملــه ورغم ذلك 
يتقا راتبه شــهريا. واذا ذهبنــا اىل اي ادارة 
مــن ادارات الدولة نجدها خاليــة من املوظفن، 
ون مرة او مرتن يف االسبوع . يف االعالم  يح
يتحدثون عن ترسب وظيفي امنا يف الواقع االمر 
مغاير. يكرث الحديث خاصة عن فرار العسكرين«.
أضاف شــمس الديــن: »لَم ســيأخذ إجازة او 
يســتقيل؟ هناك حتى من ينوب عنه ويوقع بدالً 
ا حتى من سافر ما زال  منه ويبقى معاشــه قا
موجودا عى الورق . وقــد انترشت فضيحة منذ 
املوظفن مىض عــى وجودهم  فرتة بــأن آالف 
عرشات الســنن خارج البلد ومــا زالوا يتقاضون 
رواتبهــم. اما ما هو عدد الذيــن تركوا وظيفتهم 
فاالمر غري مطروح، اذ ميكــن للموظف ان يرتك 
عمله فعلياً ويسافر او يعمل يف القطاع الخاص، 
لكنه يف الوقت نفســه يبقى اسمه موجودا عى 
الورق ويتقا راتبه من الدولة. فاملوظف يقول 
ان معاشه اصبح يساوي مثن صفيحتي بنزين فلم 

يكلف نفسه عناء الحضور اىل عمله؟«
وعام اذا كان التفتيش املركزي ميلك احصاءات، 
أجاب: »التفتيش املركزي ال تشــمل صالحياته كل 
العامة  الدولة. معظم املؤسسات واإلدارات  ادارات 
مجرد هياكل فارغة ومهرتئة وتحتاج اىل إصالح«.

يفــــــة... يــــــاب واعمــــــال ر ــــــاع العــــــام.. »تســــــّرب« و موظفــــــو الق

اتحا الوفاء لنقابات العمال واملســــــتخدمين 
والفاســــــدين الفســــــا  ة ملحاربة  لوضع خ

اصدر اتحاد »الوفــاء لنقابات العامل واملســتخدمن يف 
لبنان« بيانا شــكر فيه »الجمهورية اإلســالمية يف ايران 
ملبادرتها اىل مد لبنان وشــعبه مبادة املازوت مع استعدادها 
لبناء معامل انتاج الكهرباء ومرتو يف العاصمة وتقديم كل ما 

يلزم ملواجهة الحصار األمرييك املستمر عى لبنان وشعبه«.
واســتغرب االتحاد »تسلســل االنقطاعات املشبوهة ملواد 
أساسية ومهمة ورضورية لحياة املواطن وملؤسسات حيوية 
عامــة وخاصة، مثل البنزيــن ثم املازوت والفيــول والغاز 
قة رواتب وأموال املواطنن عرب  واســتمرار اإلرصار عى 
االحتكارات لكل املواد من دون استثناءات، من دون أي تحرك 
من قبل أجهــزة الدولة األمنية والرقابيــة«. وطالب االتحاد 
الحكومة »بوضع خطة شفافة ملحاربة الفساد والفاسدين«.
واعترب انه »يجب عى الحكومة ان تحقق باملفاوضات مع 
صندوق النقد الدويل نتائــج إيجابية ومهمة ملصلحة وطننا 

وشعبنا وانقاذ  بلدنا والحفاظ عى استقالله«.

اليا الخليــــــل يعــــــرض التعــــــاون مــــــع إي

استقبل وزير املال يوسف الخليل وفداً من السفارة اإليطالية 
 Nicoletta Bombardiere برئاسة ســفرية إيطاليا لدى لبنان
وحضور مدير الوكالــة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ يف وزارة 

. Luca Maestripieriالخارجية اإليطالية
وتم خالل االجتامع البحث يف إمكان تقديم إيطاليا الدعم 

ة. للبنان يف املرحلة املقبلة وعرض مشاريع التعاون القا

اقة لســــــح تصريحه عربيد يدعو وزير ال
متّنى رئيــس املجلس االقتصــادي واالجتامعي يف لبنان 
شارل عربيد عى وزير الطاقة واملياه نفي او سحب ترصيحه 
الذي شــكر فيه رئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش 
واملدير العام ملؤسسة كهرباء لبنان للمساعدة يف اعادة التيار 
الكهربايئ. وقال عربيد عرب حســابه عى تويرت: »مســتفز 
لنا كمواطنن ترصيحكــم، معاليك ما قمتم به هو يف صلب 

واجباتكم باتجاه اللبنانين... دون تهليل وتباهي«.

الية ي والسفري االي ال

التقى وزير الصناعة جورج 
سهيل  الهند  سفري  بوشكيان 
اجاز خــان، يف حضور املدير 
العام للــوزارة داين جدعون، 
واملسؤولة عن القسم التجاري 

يف السفارة رنا زيتوين.
مجمل  يف  البحــث  وجرى 
االقتصاديــة  العالقــات 
والتبادليــة  والصناعيــة 

املشرتكة بن لبنان والهند.
املجتمعــون  وعــرض 
»امكانــات تطويــر مســار 

وركزوا  الصناعــة«.  وزارة  مــع  التعــاون 
عى »أهميــة االفادة من خــربات الهند يف 
التصنيع الــدوايئ والتكنولوجي والربمجيات 
وااللكرتونيات واآلليات وغريها من املجاالت«.

الوزير بوشكيان  إىل  السفري دعوة  ووجه 
لزيارة الهند و«االطــالع امليداين عى مواقع 
املســؤولن  مع  االجتامعات  وعقد  التصنيع 
التجارة  ورجــال االعــامل وممثيل غــرف 

والصناعة«.
عى  الوزارة  »مساعدة  املجتمعون  وناقش 
توفري مركز تكنولوجي ليكون مرشوعا رائدا 
ملختلــف اإلدارات العامــة يف لبنان«. وأبدى 

السفري »إيجابية عالية باملوضوع«.

ثم التقى الوزير بوشكيان وفدا من االتحاد 
برئاســة  لبنان  الزراعية يف  للنقابات  العام 
ان  بوشــكيان  وأكد  الدين.  محيي  يوســف 
تستخدم  التي  للصناعات  ستعطى  »األولوية 
أولية يف  اللبنانيــة مواد  الزراعية  املنتجات 

عمليات التصنيع الزراعي والغذايئ«.
وتطرق الحديــث إىل »رضورة التناغم بن 
املصنعــن واملزارعن وزيادة التنســيق عرب 

تفعيل دور التعاونيات الزراعية«.
والتقى وزيــر الصناعة وفــدا من نقابة 

املصنعن الكيميائين برئاسة سامي عساف.
وبحث املجتمعون يف »تفادي إدخال مواد 
التنظيف  مواد  ة تســتخدم يف تصنيع  م

ويف مجاالت أخرى«.

ــد ــ ــن ــ ــ ــ ة مــــــــن خــــــــبــــــــرات ال االســــــــتــــــــفــــــــا
ــولـــوجـــي ــنـ ــكـ ــتـ ــي الـــتـــصـــنـــيـــع الــــــدوائــــــي والـ ــ فـ

كيان وسفري الهند و

االقتصاد  وزير  اســتقبل 
والتجــارة أمن ســالم يف 
ســفري  الوزارة،  يف  مكتبه 
تركيــا يف لبنان عيل بريش 
البحث  وجرى  أولوســوي، 
يف تفعيل وتطوير العالقات 

االقتصادية والتجارية.
وشــدد الوزير سالم عى 
تربط  التي  العالقة  »أهمية 
»رضورة  اىل  الفتا  البلدين«، 
البناء  عى  لبنــان  يعمل  أن 

عى حسن هذه العالقة«.

ــا بـــــحـــــ مـــــــع ســـفـــيـــر ــ ــ ــصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وزيــــــــــــر االقـ
ــن ــدي ــل ــب ــل الـــعـــاقـــات بـــيـــن ال ــعــي ــف ــي ت ــ تـــركـــيـــا ف

السفري ال سال مجتمعاً 

اصدر وزيــر الزراعة الدكتور عباس الحاج 
حســن، قرارين يتعلقان باســترياد الخ 

والفاكهة.
يحمــل القرار االول رقــم 1/335 ويتعلق 
بتعديل املادة الثالثة مــن القرار 1/2 تاريخ 
2000/1/3 )تعديل القرار رقم 1/358 تاريخ 
الشــكل  1997/10/24( بحيث يصبح عى 

االيت: يســمح باســترياد الخ والفاكهة 
 ) )البوليســرتين  الفلن  بعبــوات  املوضبة 
اعتبارا من تاريخه ولغاية سنة والباقي دون 

تعديل«.
اما القرار الثاين ويحمل الرقم 1/340 فانه 
يسمح باسترياد بعض انواع الخ والفاكهة 

املستوردة ضمن فرتات محددة.

ة قراران لوزير الزراعة الســــــتيرا الخضــــــر والفاك



ــات ــيـ ولـ ــيـــات ـــــ  ــربـ عـ
الثلثاء 12 ترشين األول 2021

ــن حــــركــــة عــــــدم االنــــحــــيــــاز تـــوفـــر ــ ــي ــ ــوت ــ ب
ــر إمــكــانــيــة جـــديـــدة لــضــمــان األمـــــن املــشــت

قــال الرئيس فالدميري بوتن، »إن حصول روســيا عى 
صفــة مراقب لدى حركة عــدم االنحياز، يوفــر إمكانية 
جديــدة للتعاون يف ضامن األمن والتنمية املســتدامة يف 

العامل«. أنحاء  جميع 
وذكر بوتن، يف رســالته إىل املشــاركن يف الجلســة 
اليوبيليــة لحركة عدم االنحيــاز، والتي نرشت عى موقع 
الكرملن امــس: »أن هذه املنظمة الدولية، تلعب دورا مهام 
للغاية يف الشــؤون الدولية«، مضيفــا »تدافع حركة عدم 
االنحياز، بشــكل مطرد عن مباد املساواة املطلقة لجميع 
وتؤيد  املرشوعة،  ومصالحهــا  ســيادتها  واحرتام  الدول، 
البناء املتعــدد األطراف، مبا يتفــق بدقة مع روح  الحوار 

املتحدة«. ونص ميثاق األمم 
وأكد بوتن، عــى أن اإلمكانات اإليجابيــة لحركة عدم 
الوضع  اآلن، عندما »بات  االنحياز مطلوبة بشــكل خاص 
يف العامل أكــرث اضطرابا ويتعن عــى البرشية مواجهة 

والتحديات«. التهديدات  املتزايد من  العدد 
وقال بوتن: »من املهم أن تشــارك هــذه الهيئة املؤقرة 
بنشاط يف حل األزمات، وتقديم مساهمة كبرية يف الجهود 
الجامعيــة لبناء نظام عاملي أكرث دميقراطية واســتقرارا، 
وتعزيز الثقة والتفاهم املتبادل بن أعضاء املجتمع الدويل. 
حصلت بالدنــا مؤخرا عى صفة مراقــب لدى حركة عدم 
االنحياز. وهذا بال شــك يفتح فرصا جديــدة للتعاون يف 
معالجة القضايا امللحة لجــدول األعامل اإلقليمي والعاملي، 
يف ضــامن األمن والتنميــة املســتدامة يف جميع أنحاء 

العامل«.
عى صعيد آخر، أكد الرئيــس الرويس أن حالته الصحية 
جيدة، موضحا« أنه كان يســعل أثناء اجتامع حول قضايا 

الزراعة، بسبب أنشطة جســدية مكثفة قام بها يف الجو 
البارد«.

ن مبجلس األمن  الدا وخالل لقاء عقده مع األعضــاء 
الرويس حرص بوتن عى تبديد قلق رئيسة مجلس االتحاد 
)الغرفة العليا بالربملان الــرويس( فالنتينا ماتفيينكو، عى 

سعاله. بسبب  صحته 
وقال بوتن ملاتفيينكو إن الوضع ال يستحق القلق، موضحا 
»أنه يخضع لفحوص للكشف عن فريوس كورونا وغريه من 
أنواع العدوى بشكل شــبه يومي«، مضيفا »الوضع عى ما 
يرام، وكل ما يف األمر أن الجو كان باردا نسبيا وقد زدت يف 

ء. ال يشء رهيبا يحدث«. الحركة بعض ال
كام متنــى رئيس الدولة ألعضاء مجلــس األمن القومي 
التقاعس يف الخضوع  إياهم لعــدم  موفور الصحة، داعيا 

للتلقيح ضد كورونا مجددا.

»ال تقلقـــــــــــــــــــــــــــــــــوا
» مـــــن حالتـــــي الصحّيـــــة

اســـــــــتـــــــــبـــــــــدال مــــــــــــــــحــــــــــــــــاوالت  الفـــــــــــــــــــــــــــرو  
مــــــــــــبــــــــــــا األمــــــــــــــــــــم املـــــــــــّتـــــــــــحـــــــــــدة ســــتــــفــــشــــل

أعرب وزير خارجية روسيا سريغي الفروف، »عن ثقته يف 
أن حركة عدم االنحيــاز قادرة بنجاح عى مقاومة محاوالت 
اســتبدال مباد األمم املتحدة، مبفهوم »النظام القائم عى 

القواعد«. 
أضاف الفروف، يف املؤمتر املنعقد يف بلغراد أمس مبناسبة 
حلول ذكرى الجلســة األوىل لحركة عــدم االنحياز يف عام 
1961، أنه »يأمل بأن يرسل«  االجتامع، إشارة واضحة نيابة 
عن معظم دول العامل بأنه ال يوجــد بديل لبناء التواصل بن 
الدول عى مباد املســاواة، مبا يف ذلــك يف مصلحة الحل 
الفعال للعديد من مشاكل عرصنا، مع الدور التنسيقي املركزي 

لألمم املتحدة«.
وتابع »روســيا، مثل أعضاء حركة عــدم االنحياز، تعترب 
الهجامت املستمرة عى ميثاق األمم املتحدة مدمرة وخطرية، 
وكذلك محاوالت اســتبداله مبا يســمى بالنظام القائم عى 
القواعد الذي يعتمد يف أساسه عى املعايري املزدوجة، وهو ما 
يهدد بإعادتنا إىل عرص سياسات الكتلة االستعامرية الجديدة 
وخطوط االنقســام«، مؤكدا »قناعته بأن الحركة، من خالل 
نشاطاتها التضامنية، قادرة عى مقاومة مثل هذه املحاوالت 
بنجاح والدفاع عن املثل العليا املنصوص عليها يف ميثاق األمم 

املتحدة«.
وشــدد الفروف عــى أن، »التعاون القائــم عى االحرتام 
املتبادل بن روسيا وأعضاء حركة عدم االنحياز يف الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، يشــهد بوضوح عى تقارب املسالك يف 
القضايا عى جدول األعــامل العاملي: من مواجهة العقوبات 
األحادية غري املرشوعة، إىل مكافحة اإلرهاب وحامية حقوق 

اإلنسان«.

إيـــــــــــــــــــــــــران تـــــــــــجـــــــــــري ُمـــــــــــــــنـــــــــــــــاورات
ـــــــــا الــــــــجــــــــوي فـــــــــاعـــــــــ ـــــــومـــــــة  ملـــــــنـــــــ

ســــــــقــــــــوط قــــــتــــــلــــــى جــــــــــــــــراء انــــــفــــــجــــــار
ــة ــ ــوريّ ــ ــس ــ ــة فـــــي عـــفـــريـــن ال ــخـ ــخـ ــفـ ســـــيـــــارة ُمـ

الغرفة  قائد  زاده  العميد قادر رحيــم  قال 
املشرتكة للمناورات يف إيران إن طهران أجرت 

أمس، مناورات ملنظومة دفاعها الجوي. 
وأكد قادر رحيــم زاده »أن الهدف من هذه 
املناورات هو رفع جهوزية القوات والتنسيق 
تحت  تنضوي  التــي  القطاعات  مختلف  بن 
املنظومة الشاملة لقوة الدفاع الجوي ومنها 
الجوي  الدفاع  للجيش وقــوة  الجوية  القوة 

للجيش وقوة الجوفضاء للحرس الثوري«.
وأشار »إىل أن املناورات سوف تستمر عى 
مدى يومن انطالقا من فجر الثالثاء وتشمل 

نحو نصف من املجال الجوي للبالد«.
ورصح ب«أنهــم يحاولون خالل املناورات 
محاكاة ظروف الهجــوم الحقيقي لألعداء، 
واالســتعداد ملواجهة الطائرات واملســريات 

والصواريخ«.

أعلنــت »رويــرتز« نقــال عــن مصدر 
طبي مبقتل 4 أشــخاص عــى األقل جراء 
انفجار ســيارة ملغومة يف مدينة عفرين 
الســورية، مبنطقة شامل غرب البالد التي 
تســيطر عليها تركيا ومســلحون موالون 

. لها
االنفجار أسفر عن  أن  وأشار املصدر إىل 

آخرين. أشخاص  ستة  إصابة 
حامية  »وحدات  حملــت  قد  تركيا  وكانت 

الشــعب الكردية الســورية« املسؤولية عن 
هجامت سابقة بالقنابل يف منطقة عفرين 
التي كانت خاضعة لسيطرة الوحدات إىل أن 
سيطرت عليها القوات الرتكية يف هجوم عرب 

الحدود عام 2019.
هذا وتصنف أنقرة »وحدات حامية الشعب« 
منظمــة »إرهابية«، وتزعــم أنها »مرتبطة 
بحزب العامل الكردســتاين الذي ينشط يف 

األرايض الرتكية«.

ــا ــب ــي ال ـــة مـــيـــا فـ ــدو أزمــ ــحـ ــ  بـ ــم ــس ــن ن ــري  لـ ــصـ ــر الــــــرّي املـ ـــ وزي
قال وزيــر الري املرصي 
»إن  عبدالعاطي،  محمــد 
تسمح  لن  املرصية  الدولة 
بحــدوث أي أزمــات مياه 

مستقبلية أو حالية.«
يف  الري  وزيــر  أضاف 
ألقاها خالل  التــي  كلمته 
الكتاب  من  عدد  مع  لقائه 
والــذي  والصحفيــن، 
املائية  املوارد  تنظمه وزارة 
الهيئة  بالتعاون مع  والري 
أن  عــالم،  ل الوطنيــة 
أعينها  نصب  تضع  الوزارة 
وما  املياه،  قضايا  كل  عى 
بالتنمية،  منهــا  يتعلــق 
مؤكــدا »أنــه ال توجد أي 

تنمية بدون توفري املياه.«
أضاف عبــد العاطي »أن 
الوزارة وقطاعاتها املختلفة 

تضع نصب أعينها مستقبل املياه وما يتعلق 
منها بخطط التنمية التي تنفذ حالًيا وتأثري 
الزيادة السكانية عليها، وتقوم بتنمية املوارد 
املتاحة،  اإلمكانيات  من  واالستفادة  الحالية 
النيل وميــاه الجوفية، فضال عن  من مياه 
إعادة اســتخدام مياه الــرصف الزراعي بعد 
معالجتها«، مؤكــًدا »أن مرص أكرب دولة يف 

العامل حالًيا تعيد استخدام املياه املعالجة«.
وقال وزير املوارد املائية: »إن ملف ســد 
النهضــة مر مبراحــل عديــدة، وأن هناك 
اتصاالت من جهــات مختلفة ومتنوعة من 
قبل العديد من الدول الستئناف، وأنه مل يتم 

تحديد موعد رسمي الستئنافها.«
وأوضح عبد العاطــي، يف الحوار املفتوح 
مع اإلعالمين، »أن أســس التفاوض تضمن 

إطار توقيع اتفاق قانوين ملزم لكل األطراف، 
مؤكداً عى رضورة تواجد محققن دولن وأن 
يكون لهم دور يف التفــاوض«، مضيفا »إن 
مياه النيل لن تجف« مؤكدا »أن مرص لن تفرط 
 نقطة مياه واحــدة من حقها وأنها قادرة 
عى حفظ مواردها املائية، وتم وضع خطط 
لرتشيد استخدام املياه وإعادة استخدامها مرات 

ومرات.«

ــــة  ــــوا ـــــانـــــي  ــم  ــ ــّل ــ ــس ــ ــت ــ الــــبــــحــــريــــة األمـــــيـــــركـــــّيـــــة ت
ــوة ــ ــق ــ ــة« ال ــ ــض ــ ــف ــ ــخ ــ ــن ــ ة بـــــصـــــواريـــــ نــــــوويّــــــة »ُم ُمــــــــــــزو

استقبلت البحرية األمريكية غواصة 
»أالســكا«، ثاين غواصة يف الواليات 
املتحــدة تحمل عى متنهــا صواريخ 
»منخفضة«  نوويــة  برؤوس  مزودة 
العلامء  اتحــاد  أورد  القوة، حســبام 

األمريكين.
»أالسكا«  أن  أمس،  االتحاد،  وأوضح 
 » »تينيــ إىل غواصــة  انضمــت 
واحدة  أن  إىل  مشــريا  االسرتاتيجية، 
دوريات  حاليا  تؤدي  األقل  عى  منهام 
والبحر  األطلــ  املحيط  ميــاه  يف 

األبيض املتوسط. 
وأشــار االتحاد وهو مؤسسة غري 
حكومية أسســها باحثــون يف إطار 

النووية  األسلحة  بتصميم  الخاص  مانهاتن«  »مرشوع 
يف عــام 1945، إىل أن الغواصتــن املرابطتن بقاعدة 
»كينغز باي« عى الشــاط األطل من البالد، تحمل 
 Trident II عى متنهام 20 صاروخا باليستيا من نوع
1 بقوة  5 مجهــزا برأس نووي من نوعن، هام 76

100 كيلو طن، و88 بقوة تصل إىل 475 كيلو طن.
وأشــار االتحاد إىل أن كال من الغواصتن املذكورتن 
تحمل عــى متنها أيضا صاروخا أو صاروخن مزودين 
 ،2- بــرأس نووي »منخفــض« القوة من نــوع 76
وترتاوح قوته مــن 5 إىل 8 كيلو طن، ما يجعله أضعف 

خمس مرات من القنبلة التي ألقتهــا الواليات املتحدة 
عى مدينة هريوشيام اليابانية يف آب 1945.

النوع  القتالية مــن هذا  الــرؤوس  وجرى تصميم 
بتوجيه مــن وزارة الدفــاع األمريكية التــي ترى أن 
اســتخدام هذا السالح لن يســبب اندالع حرب نووية 

واسعة النطاق.
وأكد نقاد هذه النظرية أن إطالق صاروخ باليســتي 
ســيكون بحد ذاته سببا لتوجيه رضبة نووية جوابية، 
فالعدو املفرتض لن يستطيع تقدير قوة الصاروخ الذي 
أطلق عليه، ما سيدفعه إىل اســتخدام كل ما لديه من 

الوسائل النووية لرد الهجوم.

ــر وجـــه الـــجـــوالن« ــّي ــغ ــة لــحــكــومــتــه »ســُت ــتــحــد عـــن خــ بــيــنــيــ ي

ــول  ــ ــ ــات بـــــيـــــنـــــيـــــ حـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــصـ ــ ــ مــــــــشــــــــق تــــــــديــــــــن تـ
ــل ــتـ ــحـ ــن فــــــي الـــــــجـــــــوالن املـ ــ ــي ــ ــن ــوطــ ــ ــت ــ ــس ــ ة عــــــــد امل زيــــــــــــا

وزراء  رئيــس  رصح 
بأن  بينيت،  نفتايل  ائيل  إ
عبارة  هي  الجوالن  »هضبة 
وأن  اسرتاتيجية«،  غاية  عن 
تعتزم  ائيلية  اإل الحكومة 
عدد  مضاعفة  عــى  العمل 

سكانها. 
وقــال بينيــت يف كلمة 
يف  أمس  صبــاح  ألقاهــا 
لالقتصاد  الجــوالن  مؤمتر 
والتطويــر اإلقليمــي الذي 
»ماكور  صحيفــة  ترعــاه 
ريشــون« : »بعد 6 أسابيع 
من اآلن ســنعقد هنا جلسة 
ســنصادق  حيث  حكومية 
خاللها عــى خطة وطنية 
ويتمثل  الجــوالن.  لهضبة 
هدفنــا يف املضاعفــة، ثم 

املضاعفة مجددا، لعدد سكان هضبة الجوالن«، مضيفا »نحن 
مصممون عى مضاعفة عدد الســكان وعى إنشــاء بلدتن 
جديدتن، وإيجاد فرص عمل، وضخ املزيد من االســتثامرات 
عــى البنى التحتيــة، حيث تضع الحكومة املــوارد الالزمة 
لتحقيق هذا التصور، فنعمل حاليا عى استكامل الخطة التي 

ستغري وجه الجوالن«.
ائيــل »تتابع عن كثب، بل عن كثب جدا،  وأكد بينيت أن إ
ما يجري يف سوريا وعالقتها بإيران، وقال: »سنواصل العمل 
أينام لزم األمر وكلام لزم األمر، بشــكل اســتباقي ويومي، 
من أجــل طي الوجود اإليراين يف ســوريا.. فليس لديهم أي 
شأن بســوريا، وال بد للمغامرة التي يخوضونها عى حدودنا 

الشاملية من أن تنتهي، مام سيضمن لنا ليس سالمة سكان 
ائيل أجمعن«،  هضبة الجوالن فحسب، بل سالمة سكان إ
مشــددا عى أن »موقفنا من قضية هضبة الجوالن ال يتعلق 

باألوضاع يف سوريا«.
وقال: »صحيح أن الفظائع التي تقع هناك منذ عرش سنوات 
ائيل عى هذه  ورة سيطرة إ أقنعت الكثريين حول العامل ب
اء  املنطقة الخالبة واالســرتاتيجية، التي يفضل كونها خ

ومزدهرة عى كونها ساحة أخرى للقتل والقصف«.
واســتدرك قائال: »لكن حتى يف حالة قيــام العامل بتغيري 
موقفه من ســوريا أو بتغيري طريقة تعامله مع األسد، وهو 
ما يحتمل حدوثه، فإن ذلك ال ميت لهضبة الجوالن بصلة. إن 

ائيلية. نقطة«. هضبة الجوالن إ

بــوزارة  مصــدر  قــال 
»إن  الســورية،  الخارجية 
العبارات  بأشد  تدين  دمشق 
الوزراء  رئيــس  ترصيحات 
بينيت  نفتــايل  ائييل  اإل
املستوطنن  زيادة عدد  حول 
الجوالن  يف  ائيليــن  اإل

السوري املحتل«.
ونقلــت وكالة »ســانا« 
عن  الرســمية  الســورية 
املصدر قولــه: إن »مثل هذه 
والسياســات  الترصيحات 
أن  تســتطيع  لن  العدوانية 
تغري مــن الحقيقة الخالدة 
بأن الجوالن كان وســيبقى 
إىل  عائد  وهو  سوريا  عربيا 
المحالة  األم  الوطــن  كنف 

طال الزمن أم قرص«.
أضاف املصدر نفســه أن »الشعب العريب السوري وجيشه 
الباسل الذي ألحق الهزمية باملجموعات اإلرهابية أدوات كيان 

االحتالل الغاصب هو أكرث تصميام وإرادة عى تحرير الجوالن 

العريب السوري من نري االحتالل«.

جوم األخير ن ال ان سنقوم بالازم بش و أر
ــا ــال ســوري ــم ــا ش ــن ــوات ــد ق ــ الــــذي اســت

قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، »إن الهجوم األخري 
الذي استهدف القوات الرتكية شامل سوريا كان »القشة التي 

قصمت ظهر البعري«، مؤكدا أن بالده »ستقوم بالالزم«.
ورصح أروغــان »أن الهجوم األخري عــى القوات الرتكية 
يف منطقة »عملية درع الفرات« والتحرشات التي تستهدف 

أراضينا بلغت حدا ال يحتمل.
وتابع قائال: »نفــد صربنا تجاه بعــض املناطق التي تعد 

مصدرا للهجامت اإلرهابية من سوريا تجاه بالدنا«.
وشدد أردوغان عى »أن أنقرة ستق عى التهديدات يف 
الشامل الســوري إما عرب القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتها 

الخاصة«.
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اللبنانــي اللوتــو  نتائــ 
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

1943 وجاءت النتيجة عى الشكل االيت:

االرقــام الرابحــة: 5ـ  11ـ  13ـ  16  22ـ  36 الرقــم 

االضايف: 40

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف 

 ال شبكات رابحة.

  املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

76183065ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 24 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 3174294ل.ل.

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

76183065ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1182 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 64453ل.ل.

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

213060000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 17755شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 12000ل.ل.

 املبالــغ املرتاكمــة للمرتبــة االوىل واملرتاكمة اىل 

السحب املقبل: 1534621646ل.ل.

نتائ زيد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقــم 1943 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

الرقم الرابح: 34796

 الجائزة االوىل: 34304744ل.ل.

ـ عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 4796

الجائزة االفرادية: 450000ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 796

الجائزة االفرادية: 45000ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 96

الجائزة االفرادية: 8000ل.ل.

املبالغ املرتاكمة للسحب املقبل: 25000000 ل.ل.

نتائ يومية
جرى مســاء امس سحب »يومية« رقم 1165 وجاءت 

النتيجة كاآليت:

 يومية ثالثة: 608

 يومية اربعة: 4866

 يومية خمسة: 01407
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ــو ــحــ ــ ــن ل ــ ــ ــاريـ ــ ــ تــــــايــــــكــــــوانــــــدو انـــــتـــــخـــــاب كـ
ســــــيــــــوي نـــــائـــــبـــــة لـــــرئـــــيـــــ االتـــــــــحـــــــــا ا

بـــي ـــو الـــــى  ــرة ولـــيـــد الـــقـــا ــ ــائ ــ ــ ــ ــرة ال ــ ــك ــ ال
العربي والخلي  املــشــرق  ات  ــحــا ات اجتماع  لحضور 

ــاي ــكـ ــنـ ــوشـ ــوكـ ــيـ ــكـ ــي الـ ــ ــ ــة الــــجــــنــــوب ف ــ ــول ــ ــ ــ ب

ــة املــــــون الســــــال الـــــى ايـــــران ــث ــع ــدو ب ــ ــوان ــ ــك ــ ــاي ــ ت

ود اري ل تايكواندو  سيوي ل اد ا ي االت بة ر نا

راسا و و ور تجمع القا

ا د الف تتوي 

ريري الدو ار رفي ال ة  م البع

السابقة  الرئيسة  انُتخبت 
للتايكواندو  اللبناين  لالتحاد 
لرئيس  نائبة  لحــود  كارين 
للعبة  اآلســيوي  االتحــاد 
ســنوات  اربــع  ولواليــة 
العمومية  الجمعيــة  خالل 
األحد  جرت  التي  االنتخابية 

الفائت  عرب تطبيق »زوم«.
االنتخابية  العملية  وجرت 
القــاري )عــدد  لالتحــاد 
االصــوات 61 اذ ان نظــام  
آلية  وفــق  يتم  التصويــت 
احتســاب صوتــن لبعض 

الدول وصوت واحــد للبعض اآلخر( النتخاب 
مجلس ادارة جديــد مؤلف من  11 عضوا )7 
املعتمدة.وبعد  الكوتا  رجال و4 سيدات( وفق 
عملية انتخاب أعضــاء مجلس االدارة، جرت 
عملية انتخــاب اربعة نــواب رئيس بحيث 
فازت لحود مبنصب نائب الرئيس مع العلم ان 
النظام ينص عى انتخاب سيدة واحدة ملنصب 
نائب الرئيس اىل جانب 3 رجال. وترّشحت 4 
ســيدات ملنصب نائب الرئيس وهن اليابانية 
يوريكو اوكاموتــو  واألردنية نان الهندي 
والبحرينيةفجــر البنايل  اىل جانب اللبنانية 
لحود.ونالت لحــود 31 صوتاً واوكاموتو 13 
صوتاً والهنــدي 8 اصوات والبنايل 7 اصوات 
لتصبح لحود نائبة لرئيس االتحاد اآلســيوي 
الكوري كيو ســيوك يل)تّم التجديد له والية 
جديدة(  لوالية اربع سنوات اىل جانب ثالثة 
نواب للرئيس من فييتنــام وكوريا الجنوبية 

وايران.
وبعــد انتخابها، تلّقت لحــود اتصاالً من  
رئيس االتحاد اآلسيوي الذي هنأها مبنصبها 

الجديد.
كام تلّقــت اتصــاالً من رئيــس االتحاد 
اللبناين الدكتور حبيب ظريفة)الذي شــارك 
يف التصويت باسم االتحاد اللبناين (  هنأها 
خالله عى انتخابها يف منصبها القاري باسم 
عائلة لعبة التايكواندو يف لبنان ومعترباً ان 
هذا االنتصار االداري هو نرص للبنان ايل ميلك 
وتحكيمية  وفنية  اداريــة  وكادرات  طاقات 

مميزّة.
بدورها، وّجهت لحود الشــكر اىل الدكتور 
ظريفة عــى  دعمه لها خــالل  فرتة قبيل 
االتحادات  االنتخابات وتحّركه تجاه عدد من 
الوطنية اآلســيوية لدعم ترشــيحها ضمن 
نائب  وملنصب  اآلسيوي  االتحاد  ادارة  مجلس 

الرئيس. 
يشار اىل أنه سبق للحود ان ُعّينت )تعين 
نائب  انتخاب( منذ فــرتة يف منصب  وليس 
الرئيس ولواليــة تنتهي يف 10 ترشين األول 
الجاري ويأيت انتخابهــا ضمن مجلس ادارة 
االتحاد اآلســيوي مبثابة دليــل جديد عى 

كفاءتها .

 بدعوة شخصية من رئيس 
االتحاد الدويل للكرة الطائرة 
آري دا سيلفا غراسا، يشارك 
اللبناين للعبة  رئيس االتحاد 
وليد القاصوف يف االجتامع 
اتحادات  لرؤساء  التنسيقي 
دول  املــرشق العريب ودول 
سُيعقد   الذي  العريب  الخليج 
ديب)االمــارات  امــارة  يف 
 14 من  املتحــدة(   العربية 
اىل 16 ترشين األول الجاري 
للتنســيق ومســاعدة هذه 

الطائرةعى  الكــرة  بلعبة  للنهــوض  الدول 
الصعيد الوطني ويف املنطقة.

وعى هامش االجتامع ،سيلتقي القاصوف 
مــع  »رأس هرم« الكرة الطائــرة يف العامل 
غراسا يف اجتامع سيتناول العالقات الثنائية 

بحيث ســيعرض القاصوف امام املســؤول 
الدويل الكبري وضع الكــرة الطائرة اللبنانية 
وســيضعه يف أجوائها يف ظــل املصاعب 

االقتصادية التي ميّر بها لبنان.
اللبناين  لالتحاد  االداريــة  اللجنة  ومتّنت 

للقاصوف التوفيق يف مهمته.

العب  ثالمثائة  مبشاركة 
خمسة  اىل  ينتمون  والعبة 
عــرش نادياً مــن محافظة 
الجنــوب، نظــم االتحــاد 
للكيوكوشــنكاي  اللبناين 
يف  الجنــوب  بطولــة 
قاعة  يف  الكيوكوشــنكاي 
نــادي فــور يب يف صيدا، 
الرئيس  نائــب  وبحضــور 
ابراهيــم كــامل واالمــن 
فــواز ورئيس  العــام عيل 
لجنة الجنــوب هيثم ضحى 
االشــتباك  لجنة  ورئيــس 

الشيخ حسن حســن والشيهان فادي جمول 
وعدد كبري مــن االدارين والحــكام، وجاء 
واملنافسة  للبطولة مرتفعاً  الفني  املســتوى 
قوية جداً، وظهرت مســتويات تبرش بالخري 
قبل إســتضافة لبنان للبطولــة العربية يف 

شــهر آذار املقبل، ويف ختــام البطولة توج 
 الفائزيــن مــن مختلف الفئــات واالوزان .

بطولة  مــع  روزنامته  االتحاد  ويســتكمل 
الشــامل اخر الشهر الحايل  و بطوالت لبنان 
العامة للصغار والكبار يف شهر 12 بعد عودة 

بعثة االتحاد من بطولة العامل.

غادرت بعثة نادي املون السال 
بالتايكواندو اىل ايران للمشاركة 
يف بطولــة األندية اآلســيوية 
الفجر يف  العــارشة وبطولــة 
آسيا  وبطولة  الـ31  نســختها 
المفتوحة الثالثــة. ويف ما ييل 
العامل  البعثة: بطل  أسامء اعضاء 
االيراين املاســرت فرزاد عبداللهي 
رالف حنينه )وزن تحت  )مدرباً(، 
ـ 63 كلغ(، ألكسندر حبيقة )وزن  ال
ـ 68 كلــغ( ومارك زينون  تحت ال

ـ 74 كلغ( )العبن(.  )وزن تحت ال

ت وس اال

اجتماع افتراضي لليونيسكو
ة التربية البدنية« حول »جو

اليونيســكو يف بريوت  يعقــد مكتــب 
،بالتعاون مع مكتب اليونيسكو يف القاهرة، 
اجتامعاً افرتاضيــاً »أون الين« يتناول مواد 
»جودة الرتبية البدنية« الخميس 14 ترشين 
الثانية عرشة  االول الجــاري من الســاعة 
ظهراً حتى الســاعة الواحــدة والنصف بعد 
الظهــر بتوقيت بــريوت. ويتخلل االجتامع 
كلامت لعدد من مســؤويل اليونيسكو وهم 
ســايكو ســوجيتا ونان مكلينن وجويل 
نادي  ورئيس  زيك  العزيــز  وعبــد  انجوتو 
الشبيبة الريايض اللبناين فادي تابت. للمزيد 
مــن املعلومات الرجــاء التواصل مع كارول 

دونابيديان:
Cj.donabedian@unesco.org

ــدم ــ ــقـ ــ الـ كـــــــرة  ــي  ــ ــ ف  2 22 ملـــــونـــــديـــــال  ســـــيـــــويـــــة  ا ــات  ــ ــي ــ ــف ــصــ ــ ــت ــ ال
نــــــــيــــــــة الــــيــــوم ــــمــــة األر لــــبــــنــــان يــــــواجــــــه ســــــوريــــــا فــــــي الــــعــــا

يبــدي الجهــاز الفنــي 
القدم  لكــرة  لبنان  ملنتخب 
ايفان  التشــي  بقيــادة 
هاشــيك ارتياحه ملا أظهره 
جامعية  روح  من  الالعبون 
مجهــود  وبــذل  وارصار 
ملحــوظ يف مباراتهم أمام 
الخميس  الدوحة  العراق يف 
املايض، ويبنون عليه تفاؤالً 
ســورية  للقاء  اســتعداداً 
من  الحاســم  الدور  ضمن 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
العامل »قطر  لنهائيات كأس 

.«2022
اللبناين  الجانبان  ويلتقي 
والســوري يف ســتاد امللك 
مبنطقة  الثــاين  عبداللــه 
العاصمة  يف  القويســمة 
السابعة  عند  عاّمن  األردنية 

من مساء اليوم الثالثاء.
يف  اللبنانيون  ويحمــل 
جعبتهم نقطتن من تعادلن 
مقابل  يف  واحدة،  وخسارة 
من  للسورين  يتيمة  نقطة 
أصل 9 ممكنة، إثر خسارتن 
الجنوبية  وكوريا  إيران  أمام 
عى  اإلمــارات  مع  وتعادل 

األرض األردنية.
العراقي  نظــريه  لبنان  منتخب  قــارع  وبعدما 
القوي الشكيمة واقتنص منه نقطة خارج أرضه، 
بفضل متاســك أدائه وتوازن يف وظائف الخطوط 
وأدوارها، ما جعل النتيجة مقبولة وواعدة عموماً 

مقارنة بالوضع امليداين.
ويدرك الجهاز الفني والالعبون تصميم السورين 
وتطلّعهــم إىل فوز يحيي آمالهم باملنافســة. لذا، 

يتم التعامل مــع املجريات وحلقات التحضري وفق 
ظروفها. وقد ثبتت نجاعة هــذا الخيار يف اللقاء 
أمام العراق وتجلّت بانضباط دفاعي عامده اليقظة 
ة والرتكيز والتامسك واندفاع هجومي متزن  الدا
 . متــى كان ذلك متاحاً ومناســباً من دون فو
وبالتايل يبقى املطلوب النســج عــى هذا املنوال 
واالستبســال يف موقعــة يعتربها الســوريون 

مصريية.
وعاد املنتخب السوري اىل عاّمن السبت قادماً من 

خرس  حيث  الجنوبية  كوريا 
الخميس بهــدف يف مقابل 
ديب  يف  عّسكر  وكان  اثنن. 
وتعادل وديــاً مع الصن )1 
-1( قبل توجهه إىل أولسان 
كام  الكوري.  نظــريه  للقاء 
اإلمارات  ســبق وتعادل مع 
بهــدف لــكل منهــام يف 
القويسمة بعد تعرثه إفتتاحاً 
أرضها  عــى  إيــران  أمام 
مدّربه  ويجزم   .)1 )صفر  
الخسارة  بعد  محروس  نزار 
»اليأس  أن  كوريا  يف  املؤملة 
غــري موجود البتــة. نحن 
مصممون عــى التعويض، 
وال مجال للتســاهل«، الفتاً 
إىل أن منتخبه سقط »بسبب 
أخطــاء فردية أمــام فريق 
ميتاز بتنظيم عــال ويؤّدي 

يعة«. كرة 
ومســاء األحــد، خاض 
مرانــه  لبنــان  منتخــب 
األردن  الثــاين يف  امليداين 
السوق،  خريبة  ملعب  عى 
ثــم تــدّرب أمــس اإلثنن 
املبــاراة. وعقد  ملعب  عى 
االجتــامع اإلداري  الفني 
اإلثنن  باملباراة قبل ظهر أمس  الخاص  التمهيدي 
بواســطة تقنية االتصال املريئ. كام أقيم ظهراً 
املؤمتر الصحايف الرسمي يف ستاد امللك عبدالله 

الثاين.
ويقود املباراة طاقم حكام أســرتايل مؤلّف من 
جيمس كريســتوفر بيث وأنطون شيتينن وجورج 
باريــرو. ويراقبها  وآدام جونســون  لكرنديــس 

القريكيزي كامل توكاباييف.

ي لالعب منت  لبنان رالتع ي وا ا املدر 

ري الل الت العبو لبنان 

ــى حـــســـاب اســبــانــيــا ــم أوروبــــــا عــل ــ وري أم ــ  ــق « ل ــراز »الــــديــــو ــ ــ ــد إح ــع ب
ــســا ــفــرن ل فــيــتــامــيــن  ــل  ــضــ ــ أف والـــلـــقـــ   ... ــ  ــضـ نـ بـــنـــزيـــمـــا  يـــشـــامـــ  

ــواي ــ األورو ــزم  تــ واألرجــنــتــيــن  الــبــرازيــل  انــتــصــارات  مسلسل  تــوقــ  كولومبيا 

أشاد ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا 
بالعبه كريم بنزميــا وزمالئه بالفريق، بعد 
التتويــج بدوري أمم أوروبــا، بالتغلب عى 

إسبانيا )2-1( يف املباراة النهائية.
وقال ديشامب يف املؤمتر الصحايف عقب 
اللقاء »لقد أثبت بنزميا أنه ركيزة أساســية 
والعب مهم يف مبارايت بلجيكا وإســبانيا، 
وقدم معنا نفس ما يحققه مع ريال مدريد، 

لديه رغبة جامحة للفوز«.
أضاف »مل يعد بنزميــا كام كان عليه يف 
2015 عى املستوى البدين، لكنه نضج كثريا 

.» عى املستوى الفني والشخ
وشــدد مدرب الديوك »ال نعاين من أزمة 

ثقة، وإال ملــا تواجد منتخب فرنســا يف ميالنو 
للتنافس عى لقب دوري األمم، هذه الكأس أفضل 
فيتامن للفريق لتجاوز كبــوة الخروج املبكر من 

يورو 2020».
وتابع »ال ميكن إلقــاء كل ما حققه الفريق يف 
ســلة املهمالت، ملجرد خســارة بطولة، لقد أثبت 
وبإمكانهم  أنهم عى مســتوى عــال،  الالعبون 
حسم مباريات ال نتحكم فيها من األلف للياء أمام 

منتخبات أوروبية قوية«.
بثالثة  اللعب  لخطــة  اللجوء  ديشــامب  وبرر 
الفريق، والحد من  مدافعن، ألنها مهمة لتــوازن 

خطورة منتخبات مثل إسبانيا وبلجيكا.
وأتم ترصيحاته »بدأنا بشكل جيد أول 20 دقيقة، 
ثم عانينا بعد ذلــك وتراجعنا للخلف، لتميز الفريق 
اإلسباين يف االستحواذ، فاملنافس لديه القدرة عى 
احتكار الكرة ثم ســجل هدفا، لكننا عدنا برسعة، 
وكانت لشــخصية فريقنا دورا كبــريا يف الفوز 

والتتويج باللقب«.

 فرنسا تحتفل 

واحتفــت الصحافة الفرنســية، اليوم، بتتويج 
منتخب بالدها، يف إنجاز اعتربت أنه ميحو خيبة 
األمل يف اليورو األخري، يف الوقت الذي شــككت 
فيه يف صحــة هدف الفوز الذي ســجله كيليان 

مبايب من تسلل محتمل.
بعنوان  عددهــا  »ليكيب«  صحيفــة  وافتتحت 
»كأس آخر للوطن«، مربزة أن هذا اللقب يأيت »بعد 
3 ســنوات من املونديال« الذي توج به »البلوز« يف 
روسيا، ويســمح بـ«محو الفشل يف كأس اليورو 

بشكل جزيئ«.

ومع ذلك، اعتربت الصحيفة الرياضية أنه يجب 
االنتظار لرؤيــة ما إذا كانت هذه املســابقة، يف 
نسختها الثانية، ســتعزز مكانتها، لفهم أهميتها 

يف التاريخ.
كام ســلطت الصحيفة الضوء عــى أداء كريم 
يعا للمباراة  بنزميا، الذي أعاد منتخب فرنســا 
بهدف التعــادل يف الدقيقة 66، بعد دقيقتن فقط 
من هدف تقدم إســبانيا، معتربة أن مهاجم ريال 

مدريد مرشحا للفوز بالكرة الذهبية.
وأشارت أيضا إىل أن »إسبانيا قاتلت حتى النهاية 
( هوغو  الفرن املنتخــب  لكنها وجدت )حارس 

لوريس الرائع«.
وخصصت »ليكيب« مساحة عريضة من عددها 
لتحليل هدف مبايب الذي أقرت بأنه يطرح »العديد 
من التســاؤالت«، مشــرية إىل أنه جاء من مركز 

»مشكوك فيه«.
الهدف  لذلك اعتربت الصحيفــة أن الجدل حول 
»منطقي« وأقرت بأن املهاجم كان يف وضع تسلل 

لحظة التمريرة الحاسمة.
ديريان،  برونو  ترصيحــات  الصحيفة  ونرشت 
الحكم الدويل السابق الذي أكد أنه قد تكون القاعدة 
قد تم تطبيقها بشكل صحيح، إال أنها »تتعارض مع 

روح اللعبة«.
من جانبها، أشــارت صحيفة »لو باريزيان« إىل 
أن »هؤالء البلوز ال يتخلوا عن الكفاح أبدا«، مذكرة 
بأن املنتخب الفرن حقق انتفاضة للمرة الثانية 

عى التوايل.
كام أبرزت الصحيفــة دور بنزميا بالفريق، يف 
الوقت الذي أقرت فيه بأن هدف مبايب »مثريا للجدل 

ألنه يبدو، يف الصور، أنه جاء من وضع تسلل«.
وذكرت »لو باريزيان« بأن دوري األمم األوروبية 

هو أول لقــب يفوز به بنزميا مع فرنســا، 
أنــه كان العبا حاســام يف نصف  معتربة 
النهــايئ أمــام بلجيكا ويف النهــايئ أمام 
إسبانيا، لذلك اعتربت هي األخرى أنه »مرشح 

للكرة الذهبية«.
الفرنسين  أن  أبرزت »لو فيغارو«  بدورها، 
»عــادوا إىل القمــة«، مــربزة أداء بنزميا 
ومبــايب، معتــربة هي األخرى هــدف هذا 
األخري »مشكوك يف أنه تسلل لكن الفار أكد 

صحته«.

 إسبانيا تنهزم يف النهايئ 
القاري الثالث بتاريخها 

النهايئ  إســبانيا  منتخب  خــاض  املقابل،  يف 
القاري الســابع يف تاريخه، وذلك أمام فرنسا يف 
نهايئ دوري األمم األوروبيــة، مبحصلة إيجابية 

بلغت 4 تتويجات مقابل 3 هزائم.
نهايئ  للظهور مجــددا يف  »املاتــادور«  وعاد 
بطولة قارية، منذ آخر مــرة تأهل فيها، وكان يف 
بطولة كأس القارات التي خرسها عى يد املنتخب 

الربازييل بثالثية نظيفة.
ومل ينتهز العبو إسبانيا الفرصة من أجل حصد 
اللقب القاري الخامس يف تاريخ البالد، واألول يف 

هذه البطولة.
ونجحــت إســبانيا يف الوقوف عــى منصات 
التتويــج للمــرة األوىل يف 1964 أمام جامهري 

)سانتياغو برنابيو( يف بطولة األمم األوروبية.
وبعد مرور 20 عاما، سنحت الفرصة أمام اإلسبان 
إلضافة لقب جديد، ولكنهم سقطوا هذه املرة عى يد 

أصحاب األرض منتخب فرنسا يف 1984.
ثم جاءت الحقبة الذهبية التي شــهدت هيمنة 
إسبانيا عى املشهد قاريا ودوليا، حيث كان املوعد 
مع التتويــج بلقب اليــورو يف 2008، ثم بعدها 
بعامن اإلنجــاز األكرب يف تاريخها بلقب مونديال 
2010 يف جنوب إفريقيــا، قبل أن تكتمل الثالثية 

بلقب قاري جديد يف 2012.
ويف العام التايل مبارشة، عادت إسبانيا للظهور 
يف نهــايئ أحد البطوالت الكــربى، وكان يف تلك 
الربازيــل، ولكنها  أمام  القارات  املناســبة بكأس 
ســقطت بثالثية نظيفة، لتكون املرة األخرية التي 
تظهر فيها يف أي نهــايئ، قبل أن تعود يف 2021 
وتســقط مجددا أمام بطل العامل، منتخب فرنسا، 

بهديف كريم بنزميا وكيليان مبايب.

أوقف منتخب كولومبيا السلسلة القياسية التي 
حققها منتخــب الربازيل يف تصفيات كأس العامل 

2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.
وتعادل منتخب الربازيل مع مضيفه الكولومبي 
بنتيجة 0-0، خالل املباراة التي جمعت بينهام عى 
املباراة  يف  ميلينديز،  روبرتو  ميرتوبوليتانو  ملعب 
املؤجلة من الجولة الخامســة من تصفيات أمريكا 

الجنوبية املؤهلة إىل نهائيات كأس العامل 2022.
وبات هذا التعادل هــو األول للمنتخب الربازييل 
يف تصفيات أمريكا الجنوبيــة املؤهلة إىل كأس 

العامل 2022، بعدما حقق 9 انتصارات متتالية.
تعادله  كولومبيــا  منتخب  حقــق  املقابل،  يف 
الســادس يف تصفيات املونديــال، بعدما لعب 10 
مباريات سابقة، نجح يف الفوز بـ3 منها، وتعرض 

للهزمية يف مباراتن.
الربازيل إىل 28  التعادل رفع رصيــد منتخــب 
نقطة، يحتل بها صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية 
املؤهلة إىل كأس العــامل 2022، فيام ارتفع رصيد 

كولومبيا إىل 15 نقطة يف املركز الخامس.
يُذكر أن أول 4 منتخبات تتأهل بشكل مبارش إىل 
نهائيات كأس العــامل 2022، فيام يتأهل املنتخب 

صاحب املركز الخامس إىل مباراة امللحق.
وأحــرز منتخب األرجنتــن هدفن يف غضون 
 ، دقائق أحدهــام بطريقة غريبة من ليونيل مي

لتفوز 3-صفر عى األوروغواي.
وافتتــح مي التســجيل قبــل 8 دقائق من 
االسرتاحة، عندما أرســل متريرة من 35 مرتا إىل 
نيكوالس  املهاجــم  فشــل  الجزاء،  منطقة  داخل 
غونزاليــز يف الوصــول إليها لتمر مــن الحارس 

فرناندو موسلريا إىل داخل املرمى.
وبعد 6 دقائق أهدر الوتارو مارتينيز فرصة، لكن 
الكرة ذهبت إىل رودريغو دي باول ليضعها يف املرمى.

وعوض مارتينيز ذلك بتسجيل الهدف الثالث بعد 
متريرة دي باول العرضية املنخفضة بعد 17 دقيقة 

من الشوط الثاين.
املتصدرة  الربازيل  الفارق مع  األرجنتن  وقلصت 
إىل 6 نقاط بعــد اكتفاء األخــرية بالتعادل بدون 

أهداف مع مضيفتها كولومبيا.
ويتأهل أصحــاب أول أربعة مراكــز إىل كأس 
العامل مبارشة فيام يخوض صاحب املركز الخامس 

التصفيات العاملية.
وخرست األوروغــواي ألول مرة يف 8 مباريات 

لترتاجع إىل املركز الرابع يف التصفيات.
وهاجمت األوروغواي وأهدر لويس ســواريز 3 
فرص يف الشوط األول منها كرة ارتدت من القائم.

وتحســن أداء األرجنتن وأضــاع جيوفاين لو 
سيلســو فرصة خطرية عندما راوغ الحارس لكنه 

تباطأ وسدد كرة اصطدمت بأسفل العارضة.

وبعد افتتاح األرجنتن التسجيل بدت يف طريقها 
للحفاظ عى ســجلها الخايل من الهزمية للمباراة 

24 عى التوايل.
وشارك إدينسون كافاين مهاجم األوروغواي يف 
الشوط الثاين لكن األرجنتن كانت الطرف األفضل. 
وكاد مي أن يحرز هدفا ثانيا وأنقذ موســلريا 

فرصتن من البديل أنخيل دي ماريا.
ويف مباراة أخرى حققت تشييل فوزها األول يف 
8 مباريات يف التصفيات لتحافظ عى آمالها الضئيلة 
يف التأهل للنهائيات بتغلبها 2-صفر عى الباراغواي.

وأحرز بن بريرتون وماوريسيو إيسال هدفن يف 
الدقيقتن 68 و72 لرتفع تشــييل، التي غابت يف 
كأس العامل 2018، رصيدها إىل 11 نقطة متاخرة 
بخمس نقاط عن كولومبيا صاحبة املركز الخامس. 
وأكملت تشــييل املباراة بعرشة العبن بعد طرد 
تشــارلز أرانجيز يف الدقيقة 74 كــام طُرد عمر 

ألدريتي العب باراغواي يف الدقيقة األخرية.
ويف ما ييل ترتيب املنتخبات:

1- الربازيل 28 نقطة 
2- األرجنتن 22 نقطة 
3- اإلكوادور 16 نقطة 

4- األوروغواي 16 نقطة 
5- كولومبيا 15 نقطة 

6- الباراغواي 12 نقطة 

ة فرنسية ال وس فر ما  م  لوري يرفع  دوري ا
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

 فيلسوف أملاين

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  غربيال مارسيل 

اخترب معلوماتك

اغريقي  فيلســوف  1ـ 
تلميذ سقراط.  

2ـ هاجــس وصــوت 
خفي. 

3ـ للنفي، سّنور. 
موســيقية  جائزة  4ـ 

أمريكية.
5ـ مساعدون لـ.

1ـ أطــول أنهار أوروبا 
وأغزرها. 

2ـ يبادر ويعّجل إىل. 
محطــة  بريــة،  3ـ 

تلفزيونية. 
4ـ متخّيال ومتصّورا أن. 
مرصيــة  ممثلــة  5ـ 

معتزلة. 

مفكّــر وأديب فرن راحل تُرجمت مؤلفاته الكثرية 

اىل لغات عديدة، ويُعّد أحد أكرث الكتاب الفرنسين شهرة. 

إسمه مؤلف من 12 حرفا، إذا جمعت:

2+11+9+4 - دولة آسيوية.

3+5+6+1 - دولة أمريكية.

5+9+7+12 - طائر مايئ.

10+12+8+4 - سالح فردي.

1+12+5 - مدينة أملانية. 

5+12+7 - من الطيور. 

3+11+5 - مدينة فرنسية.

 . َع يف امل 10+2 - أ

1ـ ما اسم االغنية املشهورة التي ينشدها بحارة مدينة 

البندقية يف إيطاليا، أو اللحن املوسيقي املستوحى منها؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية مدينة يف الواليات املتحدة يقع مطار لوغان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما االســم الذي كان يطلق عى مجلس الشيوخ أو 

النواب عند االغريق؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم خط الحدود بن ماريالند وبنســلفانيا، 

الفاصل بن شــاميل الواليات املتحدة املعادي لالسرتقاق 

يومها، وجنوبها املؤيد له؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم الخليفة العبايس الذي لّقَب باملثّمن ألن الرقم 

8 رافقه بالكثري من املصادفات يف حياته؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية سنة دخلت الحركة الكشفية اىل لبنان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ قطعة نقد فرنســية قيمتها خمسة سنتيامت.. ما 

إسمها؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ مــن هو الشــــــاعر العبايس الــذي لّقَب بذي 

األصابع؟ 

من هو
من هي

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

ء من الضياع فكأنك أضعت  قد تشــعر ب
البوصلة اليــوم. ارج القرارات املهمة ريثام 

تتضح الصورة من جديد ويستقيم الوضع.  

ال تدع املظاهر الجميلة تخدعك. املناوشات 
العائلية ستحل بســهولة. سيكون بإمكانك 

القيام بأعامل مهمة تتطلب الجلد والتفكري.

أحدهم يحاول كســب ودك يف هذه اآلونة. 
اتــرك كل يشء يأخذ مجــراه الطبيعي. أحد 
مشــاريعك القدمية سيبدأ يف االمثار وفقا ملا 

خططت له.

أنت املسؤول األول واألخري عن اقامة حواجز 
تك. ابحث عن املشورة  بينك وبن أحد أفراد أ

لدى من لديه الخربة أو أكرب منك سنا.

تعود املياه اىل مجاريها مع من تحّب ويعود 
األمان ليسكن عينيك من جديد. ال ترتاجع عن 

فكرة االنطالق يف مرشوع جديد استثنايئ. 

لقــد تجاوزت مرحلة صعبة للغاية وتعتقد 
أنك بلغت االستقرار املطلوب. تأثريات إيجابية 
عى الصعيــد العاطفي. ال ترتك الفرص تفلت 

منك.

ال تخلــط بــن األمور الجديــة يف عملك، 
ء اليــك. تقّبل آراء  ومغامــرة عابــرة قد ت
الزمــالء يف العمــل، وحاول خلــق جو من 

الصداقة وااللفة.

راء جميع األصدقاء للتمكن من حل  تأخــذ ب
مســألة عالقة. ال تدع أفكارك تتشتت، بل ركز 

جهودك عى هدف واحد ومحدد. 

تشعر بخيبة ألن من علقت عليه اآلمال يثبت 
أنه فاشــل واناين. اجتامع عائيل مريح سوف 

ة. يعزز االنسجام بينك وبن أفراد اال

ترصفــات تحررية تظهر من أحد املراهقن 
يف محيطــك. أنت تضخم األمــور فكن أكرث 
ليونة. ال تفلســف الحياة وتحاول أن تخضعها 

آلرائك.  

ميولك اىل العــدل والنظام يف هذه املرحلة 
تجعلك منصفا وعادال يف حل مســألة تخص 
أحــد األصحاب. افعــل ما تريــد وفقا لرأيك 

وضمريك. 

نجحت أخريا يف وضع النقاط عى الحروف 
وتوضحت أمامك الرؤية يف مســألة خاصة. 

كن طموحا وال تكتف مبا أنت حاصل عليه. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

أطباء

األوروغواي

الكسليك

الدوحة

الربازيل

اسبانيا

أدوية

الروشة

بنسلفانيا

بيئة

بيتهوفن

باراغواي

بوليس

بومبيدو

بانوراما

تيتيكاكا

حدث

دنكرك

ذهب

زميل

سويرسا

سورينام

شكا

صابرين

ضيف

قيس

قوانن

قانا

كازاخستان

كولومبيا

كونغو

كانتون

ملبادا

موزار

مستوى

نجاة

نباريس. 

الحل السابق

الحل السابق

السويد

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

1ـ الرسام غويا. 

2ـ تشييل. 

3ـ نور الهدى.

4ـ امللك لويس التاسع. 

5ـ الشاعر تأبّط رّشا. 

6ـ يف فرنسا. 

7ـ سنة 1965

8ـ برازافيل. 

9ـ القديس فيليُبس الشامس.

1ـ هلقام. 

2ـ نوادع. 

3ـ اربيل. 

4ـ ديوان. 

5ـ ينّسنا.

1ـ هنادي. 

2ـ لورين. 

3ـ قابوس. 

4ـ أديان. 

5ـ ُمعلنا.

1ـ حــــاروف، عبيــه، 
جاج

لن تدنو،  الكفري،  2ـ 
يناسب  ، كّد 3ـ جنوى، 

4ـ يرّد، مناورة، بّر
بنام،  مفــّك،  ال،  حّد،  5ـ 

مّسه
مــداد،  ســرياليون،  6ـ 

القش

ما الياس،  بر  ينتمي،  7ـ 
كَويتم يأبون،  با،  8ـ 

أبقراط باترو طراد،  9ـ 
نأمل يريفان،  أملّت،  10ـ 

يرّدد،  يرويني،  شو،  11ـ 
ربح

12ـ األناين، كاد، يسندها
سهيل،  سهلة،  دف،  13ـ 

اهمج

1ـ حاجي حسن باشا
2ـ الرندين، الولد

3ـ ركود، رتّبتم، أف
، المارتن 4ـ و

5ـ يف، مايل، راس
6ـ ركن، يطلونه
7ـ دامودار، ييل

8ـ بتهوفن، باين
9ـ يد، رك، بو دريك

10ـ هنّية، مرن، اس
11ـ ون، بدا، أفيده

12ـ إبن االبار
13ـ الرسمدي، قنديل
14ـ جنبها، اكر، دس

15ـ أسوان، نا
16ـ مل، يطارده

17ـ سقَمت، مبَهم
18ـ هشام الحاج

لبناين  1ـ صحــايف وكاتب 
راحل.

2ـ اسطول ضخم ُوصف بأنه 
ال يقهــر فأغرقتــه العواصف، 

كاتب فرن راحل.
3ـ تكلّــم مــن خيشــومه، 

عاصمة أوروبية، ماء مّر.
يحاول  أوروبية،  عاصمة  4ـ 

فعل.
5ـ فيلم لفريد شوقي، تحرّك 

واضطرَب، أسد.
6ـ مدينة يونانية، عاَد.

7ـ شــحم يف مؤخرة ظهر 
الخــروف، حرف نصــب، دولة 

عربية.
8ـ يَُشّبه بها يف ُحسن العيون، 

البحر، سّيدة. 

9ـ لالستفهام، مجلة لبنانية، 
َسهل.

10ـ شــاعر مجري، يطوف 
حول.

أداة رشط، عســل، يف  11ـ 
العود.  

12ـ رئيس فرن راحل.
13ـ طويــل، غــري مطبوخ، 

ظباء الجبال.
14ـ سفري أمرييك سابق يف 

لبنان، تحصل.
مســحوق  تبتهــج،  15ـ 

للتنظيف.
16ـ هجموا، ندعم.

17ـ ممثل بريطاين راحل.
18ـ ممثلــة وفنانة مرصية 
صاحبة الصورة، مدينة فرنسية.

1ـ مطرب لبناين، بلدة 
يف قضاء جبيل.

2ـ إسم فني ملمثل لبناين 
راحــل، مــادة بروتينية 
شّفافة، نوتة موسيقية.

العروق،  يف  يجري  3ـ 
بلدة يف الشوف، آملن أن.

اللغــات،  إحــدى  4ـ 
متشابهان، ُحّبك.

5ـ رجــَع الفيء، قّبَل، 
طائر حــاّد البرص، يجود 

عى.
6ـ دولة آسيوية، الشدة 
واملحنــة، حيوان صبور، 

.َ ُح
7ـ أكمــَل، أجــل، أحد 

الشهور، يتألّم.

امــرية  بَنــى،  8ـ 
يضيئــون،  بريطانيــة، 

مزرعة باألجنبية.
9ـ مرسحية لكورناي، 
للتعريــف، إلهة الطبيعة 
عنــد االغريــق، طعــم 

الحنظل.
الســيف  دخول،  10ـ 

الرقيق، نعطف.
مغنية  جر،  حرف  11ـ 
وممثلة مرصية، يسقيها، 

مدينة ليبية.
12ـ يجتــاز، كبري يف 

العمر، تغّنجن.
للكتابة،  يُستعمل  13ـ 
يرغب،  حكَمــت عــى، 

ُعشب.

 عموديا:

 عموديا:
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ــدا  ــ ــ ــ ــرة ج ــ ــ ــ ي ــتكون خ ــ ــ ــ ــات س ــ ــ ــ ــة« التداعي ــ ــ ــ ــار »املسّيس ــ ــ ــ ــات البي ــ ــ ــ ــّري« تحقيق ــ ــ ــ ــه »يع ــ ــ ــ نصرالل
ــــــــة   ــــــــات النيابي ــــــــّد االنتخاب ــــــــّري لعــــــــون ي ــــــــي قصــــــــر العــــــــدل... واســــــــتفزاز ب ــــــــي« ف ــــــــوم »مفصل الي
ــــــــاء  رب ــــــــل اســــــــتجرار الك ــــــــدا... هــــــــل يتع ــــــــى بعب ــــــــ »الغــــــــاز االســــــــرائيلي« ال ــــــــي يحمــــــــل مل ميقات

ــة والـــــبـــــاقـــــي ع »الــــــلــــــه« ــ ــم ــ ــ ــ ــل امل ــ ــم ــ ــك ــ ــة وي ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ــة ال ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــار يـــكـــســـ الـ ــ ــ ــ ــي ــ ــب ــ ال
ــر مـــذكـــرات تــوقــيــ ّ ــســ ـــل ي ــدا ...فـــ ــديـ ــار لـــم يــتــبــلــ جـ ــ ــي ــب ــم لـــن تــفــر وال جــعــبــة املـــدعـــى عــلــيــ

يعلن  العراقي  ــوزراء  الـ رئي 
ي القب على نائ أبو بكر البغدا

ــدم ــ ــق ــ ــت ــ االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة الــــــتــــــيــــــار الـــــــــصـــــــــدري ي
1 بــــلــــغــــ  الـــــتـــــصـــــويـــــ  ونـــــســـــبـــــة  الـــــنـــــتـــــائـــــ  إعــــــــــــان  بـــــعـــــد 

را ري  ال ال

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء 12 ترشين أول 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 
)تتمة ص1) 

ان عوكر تخوض معارك وهمية وتدعي تحقيق انتصارات 

غــري واقعية الن حزب الله ليس طرفا يف النزاع الحدودي 

البحــري، وليس الطرف املعني بحســم ملف الغاز، علام 

ان مثة جهات تســعى الستدراجه اىل »الحلبة« لتحميله 

مســؤولية ملفات ال يديرها بنفســه وسبق واعلن انها 

مســؤولية الحكومة والدولة اللبنانية التي عليها اتخاذ 

خيارات حاسمة يف ملفي الغاز والحدود ال ان تبقي االمور 

مبهمة وخاضعة للتاويل، مع العلم ان املعنين مضطرين 

العطــاء اجوبة خالل ايام مع قرب وصول »الوســيط« 

االمرييك الجديد اىل بريوت.

 ال غاز عريب نقي؟  

ويف هذا الســياق، وبعدما تحدثت صحيفة »هارتس« 

ائيليــة عن توقف محطات توليــد الطاقة الكبرية  اال

يف لبنان عن العمل نهاية األســبوع املايض، اشارت اىل 

ان اإلدارة األمريكيــة تقوم بحياكة مــرشوع نقل الغاز 

والكهربــاء من مــرص واألردن إىل لبنان بشــكل منظم 

ائييل،  وعلني، لكن الغــاز املرصي »مختلط« بالغاز اإل

ائييل.  والكهرباء األردنية يتم إنتاجها بواسطة الغاز اإل

وال طريقة للفصل بن الغازين، وهو امر تعرفه الحكومة 

اللبنانية وبات مبثابة »لغم وطني«، النه ال ميكن نقل غاز 

عريب »نقي« إىل لبنان، بحسب »هارتس«!

ائيل تبحث عن »الثمن«؟   ا

ائيلية 12 إن الغاز   ويف السياق نفسه، اكدت القناة اإل

املعد للنقل من مرص إىل لبنان عرب سوريا ما هو يف الواقع 

ائييل. واكدت ان كافة األطراف الضالعة  ســوى غاز إ

يف املوضــوع تدرك هذه الحقيقــة وال أحد يتحدث عنها 

ائييل عند هذه النقطة، إىل  عالنية، وتطرق التقرير اإل

النتائج املرتتبة عى هذه الخطوة، من الناحية السياسية 

ائيل أن  والفعليــة، ناهيك عن الثمن الذي يتوجب عى إ

تطالب به لقاء دورها يف إنارة لبنان.؟!

  نرصالله يرفع سقف املواجهة 

يف غضــون ذلــك، اكد االمن العام لحزب الله الســيد 

نرصالله متسك حزب الله باجراء االنتخابات يف موعدها، 

وايــد حصول اقرتاع املغرتبن يف الخارج طاملا انه يحقق 

مصلحة وطنية، وانتقد عدم الدعوة اىل جلسة استثنائية 

للحكومة ملواجهة دخول البالد يف العتمة الشاملة، ودعا 

رئيس الحكومة ورئيــس الجمهورية ان يكون هذا امللف 

اولويــة عى جدول االعامل، ودعا الحكومة لوضع البالد 

عــى طريق الحل الجذري، وقال انه يجب حســم االمور 

اتجــاه العروض املقدمة، يجب ان تقبل او ترفض، واقرتح 

اســتخدام املليار دوالر املقدمة من صندوق النقد ملعالجة 

االزمة وقبول العروض املقدمة من الرشق او الغرب، اال اذا 

كان هناك »فيتو« امرييك، ولهذا يجب مصارحة اللبنانين 

بهــذا املوقف ل يتخذ اللبنانيــن موقفا من هذا االمر. 

وكشــف ان احد املسؤولن طلب من عبداللهيان ان تطلب 

ايران هذا االســتثناء من الواليــات املتحدة، وتهكم عليه 

قائال، هل من املعقول ان يطلب مســؤول لبناين من دولة 

عى عداء مع واشنطن ان تطلب هذا »االستثناء«! وشكك 

السيد نرصالله مبا يجري يف ملف الكهرباء، وقال ان مثة 

خشــية من وجود خطة خفية النهيــار قطاع الكهرباء 

الظهار الدولة عاجزة والذهاب اىل خيار الخصخصة. 

وبعد ســاعات عى حصول القايض طارق بيطار عى 

حاميــة قضائية يف تحقيقات املرفــأ، رفع االمن العام 

لحزب الله الســيد نرصالله من سقف املواجهة متهام اياه 

بتوظيف دماء الشــهداء يف خدمة استهدافات سياسية، 

وقال »ان حزب الله يريد الحقيقة واملحاســبة، واملطلوب 

العدالة يف امللف، لكن القايض بيطار مل يستفد من تجربة 

القــايض فادي صوان، بل ذهب اىل ما هو اســوأ، وهو 

ميارس االستنســابية، ويعمل بامللف يف السياسة، وهو 

يوظف دماء الشــهداء يف خدمة اســتهدافات سياسية، 

وهذا لن يوصل اىل الحقيقة«...

 هكذا ينحرف التحقيق؟ 

وقدم السيد نرصالله دالئل عى انحراف التحقيقات، وقال 

»هذا ليس قضاء وامنا سياسية، فمنذ وصول النيرتات مّر 

رئيسا جمهورية، فلامذا مل يستمع القايض للرئيس عون 

مع انه طلب هو ذلك، وملاذا مل يســتمع ايضا اىل الرئيس 

ميشال سليامن؟ كام تعاقب عى رئاسة الحكومة عدد من 

الرؤســاء فلامذا استضعاف الرئيس حسان دياب واصدار 

مذكرة جلب بحقه، فامذا عن رؤساء الحكومة السابقن؟، 

ملاذا مل يســتمع اليهم او يســتجوبهم؟ السؤال ايضا ملاذا 

مل يســتدع وزراء حالين بل ذهب اىل وزراء ســابقن؟ 

واين وزراء االشــغال والداخلية السابقن واملالية والدفاع 

والعــدل؟ ماذا عن قادة االجهزة العســكرية الســابقن 

والحالين؟ كل هذا يفيد بوجود االستنســابية. فالقايض 

بيطار، بحسب السيد نرصالله، يتعامل بانه االمر الناهي، 

بل يرفع السقوف، وبدل التحريض عى السياسين، يجب 

ان يجيب عن سؤال حول من جلب الباخرة والنيرتات، وكيف 

حصل التفجري، وابــالغ اهايل الضحايا من قتل اوالدهم 

واحباءهم، لكنه يرص عى التسييس من خالل الرتكيز عى 

االهامل الوظيفي، وهؤالء يجب ان ينالوا اق العقوبات، 

ولســنا هنا لحامية احد، لكن اذا استمرت االمور عى هذا 

النحو فنحن ذاهبون اىل كارثة«.

 تحذير من التداعيات 

ولفت الســيد نرصالله اىل ان مسؤولية القضاة عن عدم 

الترصف بالنيرتات هي االكرب، لكن البيطار مل يستدعهم ومل 

يوقفهــم النه يريد حاميتهم، فاين القانون واالخالق، هو 

تذرع بالقانون وارسلهم اىل محكمة القضاة، لكنه يرفض 

تطبيــق القانون مع النواب والوزراء. وخلص نرصالله اىل 

توجيه انتقاد شــديد اللهجــة اىل الجهات القضائية التي 

ردت طلب عدم االختصاص، وطالب مجلس القضاء االعى 

باالجابة عمن هو املختص، وقال »ان ما يحصل خطا كبري 

جدا وسيصل اىل الظلم واخفاء الحقيقة، نحن نريد قاض 

شفاف، وال نريد اقفال التحقيقات، واملوضوع ليس شخصيا 

بل له تداعيات وطنية، واذا مل يحل هذا املوضوع يف مجلس 

القضاء االعى عى مجلس الوزراء ان يتخذ املوقف املناسب، 

الن هذا املوضوع ال ميكن ان يكمل بهذه الطريقة«.

    ماذا سيفعل البيطار؟ 

ووفقا ملصادر مطلعة، ســيكون الســباق عى اشده 

اليــوم بن اتخاذ القايض البيطار قــرارا بتوقيف النائب 

عيل حسن خليل الذي قرر عدم الحضور اليوم اىل جلسة 

التحقيق، وبن تسلمه دعوى كف يده املقدمة من موكيل 

خليــل والتي رفعت بعد ظهــر امس امام محكمة التمييز 

الجزائية، بعدما اتهمت املحكمة بارتكاب مخالفة جسيمة 

بعــدم ابالغ افرقاء الدعوى بالقــرار البداء مالحظاتهم. 

وكانت محكمة التمييز املدنية برئاســة القاضية جانيت 

حنا، وعضوية املستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، 

ردت الدعوى املقدمة من النائبن عيل حسن خليل وغازي 

زعيرت، التي طلبا فيها رد املحقق العديل يف قضية انفجار 

مرفأ بريوت القايض طارق البيطار وتنحيته عن التحقيق 

مبلــف انفجار مرفأ بريوت. واعتربت املحكمة أن ليس لها 

أن تضع يدها عى طلب الرد أو تسري بإجراءاته، بدءاً بإبالغ 

الطلب إىل القــايض املطلوب رّد أو الخصوم، ما مل يكن 

القايض املطلــوب رّد من قضاة محكمة التمييز، أو يف 

عداد قضاة النيابة العامة التمييزية. وفيام يتجه مجلس 

الدفاع االعى اليوم ملنع املالحقة عن مدير عام امن الدولة 

اللواء طوين صليبا، خطا وزير الداخلية القايض بســام 

املولوي عى خطى ســلفه وزير الداخلية السابق محمد 

فهمي فرفض إعطــاء اإلذن مبالحقة املدير العام لألمن 

العام اللواء عباس ابراهيم ورّد شــكالً بسبب عدم وجود 

أي معطيــات موضوعية تبّن تبدلها بن الطلب املقدم يف 

عهد الوزير محمد فهمي والطلب الثاين. 

  عن التينة »تستفز« بعبدا؟ 

يف هــذا الوقت، بدأت املخاوف تصبح اكرث جدية حيال 

حصــول االنتخابات النيابية املقبلة يف موعدها، يف ظل 

ارتفاع مستوى التحدي بن رئيس مجلس النواب نبيه بري 

ورئيس الجمهورية ميشــال عون ومعه تياره السيايس، 

ويف هذا السياق، رات مصادر سياسية بارزة ان »الكباش« 

حول تقريب موعد اجراء االســتحقاق االنتخايب اىل 27 

آذار، بــدأ يأخذ منحا خطريا بعدمــا ابدى رئيس املجلس 

اســتغرابه من اعرتاض »التيار الوطني الحر« عى تقريب 

موعــد االنتخابات لتفادي إجــراء االنتخابات والحمالت 

االنتخابية خالل شهر رمضان املبارك، وقوله انه يف نهاية 

املطــاف، فإن ما تقرره الهيئة العامة للمجلس ســينفذ، 

وعــى الجميع التقيد به طوعاً أو كراهية! ولفتت اىل ان 

بري تقصد »اســتفزاز« رئيس الجمهورية الذي ميلك بن 

يديه ســلطة التوقيع عى مراسيم دعوة الهيئات الناخبة 

مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية، واذا مل يحصل تفاهم 

عى »تسوية« تتضمن تنازالت متبادلة، فان الرئيس عون 

ليس يف وارد التنازل عن حقه الدســتوري يف التوقيع او 

عدمــه، وبالتايل مثة ما يثري »الريبة« يف اثارة هذا امللف 

بهــذه الحدية، والخوف من افتعــال ازمة حول التوقيت، 

ستؤدي حكام اىل تطيري االنتخابات.

 ميقايت وعالمات االستفهام؟ 

يف هذا الوقت، مل ينزل كالم رئيس  املجلس النيايب نبيه 

بري الذي منح الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر للنجاح 

أو الفشل، »بردا وسالما« عى الرئيس نجيب ميقايت الذي 

ترى اوســاط مقربة منه ان »النصيحة« التي وردت عى 

شكل انذار ال تصب يف خانة »التضامن الحكومي«، وتثري 

عالمات اســتفهام كبرية خصوصا ان بري احد املشاركن 

الرئيسين يف عملية التاليف، »ومالئكته« حارضة داخل 

مجلــس الوزراء، ولهذا فان »غســل اليديــن« مبكرا من 

احتامالت الفشل مثرية »للريبة«.

 »رائحة« صفقة! 

يف املقابل، ترى اوســاط مطلعة عى اجواء عن التينة 

بان كالم بري يأيت يف  ســياق الحض عى العمل وعدم 

التقاعس بعدما »اشــتم« رائحــة »صفقة« بن ميقايت 

والوزيــر جربان باســيل يف ملف التعيينــات االدارية 

والتشكيالت الديبلوماسية، ولهذا فهو اراد استباق االمور 

بتوجيه »رسائله« يف اكرث من اتجاه.   

واســتغرب سالمة حضور القاضية جانيت حنا يوم االثنن 

إىل العدليــة يف حن أنها ال تح ســوى يوم االربعاء، كام 

اســتغرب كيف تم رفض الطلــب من قبل القاضية جانيت حنا 

قبل حتى ان يتم تبليغ القايض املعني بطلب الرد، اي البيطار.

اال ان مصادر قضائية يف محكمة التمييز اوضحت عرب الديار 

ان هــذه الخطوة مربرة الن القاضية حنا بررتها يف ســطور 

الحكم الصادر عنها فاشارت اىل انها مل تبدأ باتخاذ اية اجراءات 

النهــا اعتربت انه ليــس من حقها وضع يدها عى امللف، الذي 

يبدأ بابالغ القايض املطلــوب ازاحته وهنا اي القايض طارق 

البيطار، وبالتايل تقــول املصادر  ان القاضية حنا اعتربت ان 

محكمة التمييز بغرفتها الخامسة والتي ترأسها غري مختصة 

بالنظر شكال بامللف حتى قبل املضمون فاصدرت قرارها.

عــى اي حال فالتذايك ولعبة اللعب عى الوقت مســتمرة 

ومعها املواجهة السياسية مستمرة وهي تستعر بااليام املقبلة، 

ب  وابلــغ دليل انه مــا كادت مطرقة القاضية جانيت حنا ت

رفضا لطلب الرد حتى ســارع، بحسب معلومات الديار، وكيال 
عيل حســن خليل وغازي زعيرت لتقديــم طلب رد جديد بحق 
املحقــق العديل لكن هذه املرة عنــد قلم الرئيس االول ملحكمة 
التمييز رئيس مجلس القضاء االعى القايض سهيل عبود، الذي 
يعود له ان يحولها للغرفة التي يراها مناسبة للنظر بطلب الرد 

الجديد.
لكن حتى مســاء امس وحتى لحظة كتابة هذه السطور، مل 
يكن القايض بيطار بحسب ما تؤكد مصادر موثوقة قد تبلغ اي 
جديــد او اي طلب جديد برده عن التحقيق من قبل غازي زعيرت 
وعيل حسن خليل، وبالتايل حتى الساعة مل يجمد بعد التحقيق 

ومل تكف يد البيطار عن القضية.
اىل ذلــك، اكــدت مصادر متابعة للملــف أن وزير الداخلية 
والبلديات بسام املولوي رفض اعطاء اذن مبالحقة املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ورده شكال بحجة عدم وجود 
اي معطيــات موضوعية تبن تبدلها بن الطلب املقدم يف عهد 

وزير الداخلية السابق محمد فهمي والطلب الثاين.
وفيــام كانت االنظار تتوجــه اىل 12 و13 الحايل، املواعيد 
التي حددها البيطار لجلســات اســتجواب كل من عيل حسن 

خليل وغازي زعيرت ونهاد املشــنوق، فكل املعطيات تؤكد بان 
الوزير السابق عيل حسن خليل املدعى عليه لن ميثل ولن يح 
الجلسة املحددة يف العارشة من صباح اليوم وكذلك سيفعل كل 

من زعيرت واملشنوق بعد غد ااالربعاء.
وباالنتظــار، يبدو ان الكباش طويل واملســار الذي تأخذه 
القضيــة يظهر ان البيطار يواجه ارشس املواجهات مع طبقة 
سياســية اعتادت التحايل والتذايك عى القانون والقضاء ولو 
حتى يف ابشــع انفجار وجرمية ارتكبــت يف الرابع من اب، 
صحيــح ان الكباش مفتوح عى مرصاعيه وصحيح ان املدعى 
عليهم لن ييأســوا ولن يستسلموا وهم لن يتوانوا عن افراغ ما 
يف جعبتهم من وسائل لكف يد البيطار، ويف هذه الجعبة التي 
، كــام تقول مصادرهم لكن الصحيح  لــن تفرغ الكثري الكثري
ايضــا يف املقابــل ان البيطار الذي يصفــه عارفوه بالقايض 
الجريء البطل«  لن يستسلم هو ايضا ، وهو سيكمل باملواجهة 
حتى النهاية وصوال للحقيقة والعدالة وســيلجأ لكل الوسائل 
القانونية املتاحة امامه، كام انه ينتظر ويرتقب كيف ستســري 
االمــور اليوم فهل يفعلها البيطار ويصدر قبل تبلغه طلب الرد 
الجديد مذكرات احضار بحق خليل، لكون األخري تبلّغ بجلســة 

االســتجواب لصقاً بحسب ما تؤكد مصادر قانونية؟ او يصدر 
البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق عيل حســن خليل الذي لن 
يح جلسة استجوابه اليوم؟ فتكون املذكرة الغيابية الثانية 
بعد املذكرة األوىل التي سبق وأصدرها بحق الوزير السابق املدعى 
عليه يوســف فنيانوس ؟ وهل يلجأ البيطار اىل اصدار مذكرات 
توقيف غيابية تطال ايضا كال من الوزيرين السابقن املشنوق 
ا ايضا جلســتي االســتجواب  وغــازي زعيرت اللذان لن يح
املحددة لهام بعد غد األربعاء؟ وماذا عن رئيس الحكومة السابق 
حسان دياب املدعى عليه ايضا يف امللف والذي حدد له البيطار 

28 ترشين الحايل موعدا الستجوابه؟
تكرث االسئلة يف اصعب مهمة توالها القايض طارق البيطار، 
لكــن االجوبة عليها قد تتبلور مع االيام القليلة او الســاعات 
القليلة املقبلة؟ فهل يكســب البيطار الحرب القضائية بوجه 

الحرب السياسية؟
عى اي حال فغدا )اليوم( لناظره قريب تقول مصادر متابعة 
للملف قبل ان تختم بالقول: »البيطار ســينتظر كيف تســري 
الوقائع اليوم وبعدا بيشــوف شــو بيصري واذا بتتسهل معو 

الباقي ع الله«! فهو يقوم مبا عليه و

.2019
وكانت الواليات املتحدة قد أعلنت عن مكافأة قدرها 5 مالين 
دوالر ملن يقدم معلومات عن »ســامي جاسم محمد الجبوري 
الذي كان له دور فعال يف إدارة الشؤون املالية لعمليات« تنظيم 
ت من أجل العدالة«  الدولة اإلسالمية، بحسب برنامج »مكاف

التابع لوزارة الخارجية األمريكية.
ويوم األحد وعد الكاظمي بعد إدالئه بصوته يف االنتخابات 

بأن يعلن االثنن عن خرب مهم.

املالــ بـ10 مقاعد، ثم تحالــف الفتح الذي يتزعمه هادي 
بـ8 مقاعد. العامري 

ة الحــزب الدميقراطي  وبينــت النتائــج أيضــا أن قا
الكردســتاين بزعامة مسعود بارزاين تقدمت يف محافظتي 

بإقليم كردستان. وأربيل  دهوك 
مــن جهته، قال رئيس املفوضيــة العليا لالنتخابات جليل 
عدنــان خلف يف مؤمتر صحفي مســاء أمــس االثنن إن 

املفوضية ســتبدأ يف تلقي الطعون اعتبارا من اليوم الثالثاء 

وملدة 3 أيام.

وأعلنــت املفوضية تطابق نتائــج العد والفرز اليدوي مع 

اإللكرتوين، وقالت إن نسبة املشاركة األولية يف االنتخابات 

. التي جرت األحد بلغت 41

وتعترب أدىن نســبة مشــاركة يف االنتخابات سجلت يف 

، بينام ســجلت أعى  العاصمــة بغداد، حيث مل تتجاوز 32

نســبة مشاركة يف محافظة دهوك بإقليم كردستان وبلغت 

. 54

وجــاءت محافظة صالح الدين شــاميل البالد يف املرتبة 

، وفقا ملفوضيــة االنتخابات  الثانية، بنســبة بلغــت 48

العراقية.

واألحد، قالــت املفوضية إنها ســتعلن نتائج االنتخابات 

خالل 24 ســاعة، وأكدت أنها ال تخفي شــيئا عن الجمهور 

أو وسائل اإلعالم.

وتنافس يف هذه االنتخابات أكرث من 3 آالف و200 مرشح 

ميثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إىل جانب مستقلن، للفوز 

بـ329 مقعدا يف الربملان.

شارل ايوب رئي التحرير العام
نـائـــ رئــي التحرير  حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــ التحرير  نــور نعمة
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- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com


