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ت وفـــــــــــاة »كورونـــــــــــا«:  حـــــــــــا
جديـــــــــــدة ابـــــــــــة  و٨ 

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

.« 30٩ صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 0 ل
وأشــارت الوزارة إىل أنّه »تّم تسجيل  وفّيات جديدة، 

.« لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 3٩٤

ملونديا  ســيــويــة  ا التصفيات 
ــد ــ ــق ــ ال كـــــــرة  فـــــي   2٠22

الى  لبنان  يقودان  وسعد  قــدوح 
(2- ســوريــا  على  مثير  فــو 
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)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

تشهد الحكومة اللبنانية املولودة حديثا اول االختبارات 

التي تهدد بتضعضع اساساتها وسقوطها قبل تحقيق ولو 

انجاز واحد، هي التي مل تنجح بعد حتى بضبط سعر رصف 

الدوالر الذي ال يزال محلقا مالمســا ال20 ألف لرية. ملف 

انفجار املرفأ هدد يوم أمس بتفجريها بعد مطالبة وزراء 

»أمل« و«حزب اللــه« و«املردة« باصدار الحكومة موقفا 

بشــأن التحقيقات بامللف وعمل القايض طارق البيطار، 

ما ادى لحصول نقاش حاد خالل الجلســة، وارجائها اىل 

جلســة جديدة تعقد اليوم. وال تستبعد مصادر سياسية 

مطلعة عرب »الديار« ان يكون البلد قد اصبح امام معادلة 

تطيري البيطار او تطيري الحكومة! 

 تطورات قضائية كبرية 

وشــهد قرص العدل امس تطورات كبرية ومتســارعة 

وابرزها اصدار القايض البيطار مذكرة توقيف بحق النائب 

عيل حســن خليل الذي مل يحرض جلسة استجوابه واوفد 

وكيله الذي طلب مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم 

مستندات، اال أن املحقق العديل رفض هذه الطلبات.

واثر انتهاء الجلســة، تبلــغ القايض بيطار دعوى الرد 

الجديــدة املقدمة ضده من وكالء خليــل والنائب غازي 

زعيرت، ما اســتدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، 

اىل أن تبت محكمة التمييز املدنية برئاسة القايض ناجي 

عيــد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. علام انه وبحســب 

معلومــات »الديــار«، كان عيد يعتزم اصــدار قراره يوم 

امس مع ترجيح اصداره اليوم االربعاء وان يكون مامثال 

للقرارات القضائية السابقة برفض كف يد البيطار.

وبتبلّغ البيطار طلب رّد من الغرفة األوىل يف محكمة 

التمييز، أوقــف تحقيقاته لحني بّت الطلب من املحكمة، 

ما ادى حكام لتأجيل جلســتي االســتجواب اللتني كانتا 

مقررتني اليوم لزعيرت والنائب نهاد املشنوق.

وبالتوازي، أحال املحامي العام التمييزي القايض عامد 

قبالن امس اىل البيطار قرار وزير الداخلية بسام مولوي 

الذي رفض فيه اعطاء اذن مبالحقة اللواء عباس ابراهيم. 

فيام أعلن  املجلس األعىل للدفاع الذي عقد برئاسة رئيس 

الجمهورية العامد ميشــال عون يف قرص بعبدا، انه عقد 

جلســة للنظر يف طلب املحقق العديل يف جرمية انفجار 

مرفأ بريوت الحصول عىل اذن مبالحقة املدير العام ألمن 

الدولة اللواء طوين صليبا ليصار اىل اســتجوابه بصفة 

مدعــى عليه، واتخذ القرار املناســب بشــأنه. ورجحت 

الــــــــعــــــــراق: كـــتـــلـــة الــــــصــــــدر تـــــفـــــو بــــأكــــبــــر كـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة
نــتــخــابــات ــ ا ــائ ــت ــن ــرر الــطــعــن ب ــقـ ــ »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« تـ ــ ــوائ ــ ول

أعلنت وكالة األنبــاء العراقية أن كتلة »التيار الصدري« 
حســب النتائج األولية يف  بزعامة مقتدى الصدر جاءت 
املركــز األول باالنتخابات الربملانيــة، يف حني أعلنت قوى 
سياســية شــيعية وفصائل مســلحة من الحشد الشعبي 

النتائج. رفضها 
وذكرت الوكالة الرســمية أن الكتلــة الصدرية تصّدرت 
النتائــج بـــ٧3 مقعدا من أصل 32٩، يف حني حصلت كتلة 
»تقدم« بزعامة رئيس الربملان املنحل محمد الحلبويس عىل 
3 مقعــدا، ويف املرتبة الثالثة حلّت كتلة »دولة القانون« 
بزعامة رئيس الوزراء األســبق نوري املال بـ3٧ مقعدا.

وينص الدســتور العراقي عىل أن الكتلة التي تســتطيع 
1 مقعــدا يف الربملــان الجديد ميكنها تشــكيل  جمــع 

الجديدة. الحكومة 

 طعن 
يف غضــون ذلــك، طعنت ما تســمى مجموعــة »اإلطار 
التي تضم قوى سياسية وفصائل عراقية مسلحة  التنسيقي« 
تطلق عىل نفســها فصائل املقاومــة بالنتائج األولية التي 

أعلنتها مفوضية االنتخابات العراقية.
يف بيان صدر مســاء االثنني إنها  وقالــت املجموعة 
ســتقوم باتخاذ جميــع اإلجراءات املتاحــة ملنع التالعب 

... تفاق النوو مانات في ا هران تطال ب
املقبل ايرانية األسبو  ــ  اوروبية  ومحادثات 

ـــــرد الدبلوماســـــيين مـــــة  فشـــــل املباحثـــــات الروســـــية ـــــــ األميركيـــــة فـــــي حـــــل أ
ــر ــ ــة أكبـ ــ ــن بدرجـ ــ ــن البلديـ ــ ــات بيـ ــ ــور العالقـ ــ ــ أن تتدهـ ــ ــكو: نتوقـ ــ موسـ

اإليرانية  الخارجية  باســم  املتحدث  قال 
ســعيد خطيب زاده إن املفاوضات النووية 
يجــب أن تــؤدي إىل تقديــم الضامنــات 
اإليراين  الشعب  مصالح  لتحقيق  الالزمــة 
حتى ال تتكرر التجارب الســابقة، حســب 

تعبريه.
وأكــد خطيــب زاده أن اإلدارة األمريكية 
القصوى  الضغوط  تواصل سياسة  الجديدة 

التــي فرضهــا الرئيس األمري الســابق 
دونالد ترامب عــىل إيران، وتريد رفع جزء 
مــن العقوبات، يف حني تؤكد إيران رضورة 
رفع العقوبــات وتوفري الضامنات الالزمة 

الشأن. أيضا يف هذا 
هــذا ويتوجه منســق االتحاد األورويب 

قال وكيل وزارة الخارجية 
ريابكوف  سريغي  الروسية 
والواليــات  »روســيا  إن 
املتحــدة مل تحققا أي تقدم 
بشــأن خــالف عىل  كبري 
لدى  عمل سفارة كل منهام 
األخرى خالل محادثات يف 
موســكو أمــس الثالثاء«، 
مشريا إىل أن هناك احتامال 
أن تتدهــور العالقــات بني 

أكرب. بدرجة  البلدين 
ومــع تدهــور العالقات 
بالفعل إىل مســتواها وقت 
الباردة، نشب خالف  الحرب 
بــني البلدين عــىل طبيعة 
الدبلوماســية  البعثة  عمل 
لكل منهام لدى األخرى، مبا 
يف ذلك عدد الدبلوماســيني 
التقارير  رفع  الذين ميكنهم 

للعاصمة.
هذا وتناولــت مباحثات 
فيكتوريا نوالند مســاعدة 

وزيــر الخارجيــة األمــري يف العاصمــة 
الروســية العالقــات بني البلديــن واألزمة يف 
رشقــي أوكرانيا، واألمن الســيرباين، وملفات 

األوسط. الرشق 
نباء  ونقلــت وكالة »إنرتفاكس« الروســية ل
بعــد محادثاته مع نوالند  عــن ريابكوف قوله 
»ال ميكنني القــول إننا حققنا تقدما كبريا هناك 

خطــر بأن تتصاعد التوترات بدرجة أكرب«.

وأكــد ريابكــوف أن الحوار مــع نوالند كان 

رصيحــا ومفيــدا، لكن موقــف كل طرف ظل 

مختلفا عن موقف اآلخر، مشــريا إىل أن الطرفني 

سيجريان مشــاورات جديدة لحل مسائل تتعلق 

بتأشــريات الدخــول والدبلوماســيني، لكنه مل 

موعدا. يحدد 

وشــدد ريابكــوف عىل 
أن روســيا أكــدت للجانب 
األمــري موقفها الرافض 
ألي وجود عسكري أمري 
بأي شــكل من األشكال يف 

الوسطى. آسيا 
وأوضح املسؤول الرويس 
يف ترصيحات إلنرتفاكس 
أزمة  مناقشــة  متــت  أنه 
معمق،  بشكل  أفغانســتان 
وأن املسؤولية الرئيسية عن 
إعادة الحيــاة إىل طبيعتها 
يف أفغانســتان تقــع عىل 
وحلفائها،  املتحدة  الواليات 

عىل حد تعبريه.
مــن جانبهــا، أوضحت 
نوالنــد االثنني أن املوضوع 
للمحادثــات  الرئيــيس 
العالقات  استعادة  سيكون 
املستقرة التي ميكن توقعها 

البلدين. بني 
بعد  الثالثاء  أمس  وقالت 
لقائها ريابكوف »أنا ســعيدة مبجيئي مجددا إىل 

الثنائية«. بعالقاتنا  لالهتامم  روسيا 
ويف األســبوع املايض قالــت وزارة الخارجية 
الروســية إن اقرتاحا بالكونغرس األمري لطرد 
300 دبلومايس رويس مــن الواليات املتحدة قد 
ت  يــؤدي  يف حــال تنفيذه  إىل إغالق املنشــ

األمريكية يف روسيا. الدبلوماسية 

البوليسي«... العدلية  »ثالثاء  ما حصل في  هذا 
وحــكــومــة ميقاتي! ــرار عــيــد  قـ والــعــيــن عــلــى 

جويل بو يونس    ص 2

« عملية اإلستكشاف في البلو  ّجل »توتا ا ت ملا
 مجّدداً الى قبل أسبو من اإلستحقاق الرئاسي؟

دوليل بشعالين    ص 3

الشرعية... ير  الهجرة  ملف  تتاب  »الــديــار« 
2٠٠ و 2٠2٠! مسين ضحية ق بين  أكثر من 

باميال كشكوريان السمراين    ص 

ال يجوز يف سنة 2021 أن تكون قوانني الدولة اللبنانية ال تأخذ بعني 
االعتبــار متثيل املرأة يف املجلس النيايب ،عرب تعديل قانون االنتخابات 
النيابية وفرض كوتا نسائية ،ضمن لوائح املرشحني للربملان. ما يحصل 
اليــوم مــن عملية تنصل االحزاب من وعودهــا ،برضورة تبني قانون 
انتخايب يضمن للمرأة حصة وازنة من املمثلني يف الندوة الربملانية ،هو 
ألمــر معيب وان كان يدل عىل يشء، فهو ان هذه الطبقة السياســية 
التــي تعجز عن انصاف املرأة ،والتي متثل نصف املجتمع لن تتمكن من 
انتشال لبنان من األزمة الخانقة التي مير بها. الوقت ما يزال سانحا امام 
الكتل واألحزاب السياســية ،لتعديل قانون االنتخابات وتخصيص كوتا 
نيابية للنساء، عىل كل حال الرئيس نبيه بري قال أمس لرئيسة الهيئة 
الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ،بأن مرشوع 
قانون الكوتا النســائية سوف يطرح عىل الهيئة العامة للتصويت يف 
اول جلســة ترشيعية، وبذلك سوف يعلم الشعب اللبناين من مع ومن 

ضد التمثيل العادل للمرأة يف الربملان.

عىل طريق الديار

»الديار«

كلودين عون: يهمنا
ان يكون اإلعال داعماً 
الحات نطال بها 

إلنصاف النساء 
ص 



لبنــــــان والعراق و... مــــــوت التاريخ
نبيه الربجي

أم  اآلخر  العــراق  لبنــان 
العراق لبنان اآلخر؟؟

أعاد  ترششــل  ونستون 
الســبب يف بقــاء البلقان 
عىل خــط الحرائق اىل كون 
التاريخ  مــن  تنتج  املنطقة 
أكرث بكثري مام تســتوعب. 
يف الرشق األوسط، املنطقة 
أكرث  التاريخ  من  تســتهلك 
بكثري مام تنتج. كانت الفتة 

مالحظة االنكليــزي ديزموند ســتيوارت أن األمم األكرث 
كالمــاً يف التاريخ )وايغاالً يف التاريــخ( األمم التي مات 

فيها... التاريخ!
ال شــك أن بالد الرافدين أكرث ثراء يف األســاطري، ويف 
التاريخ، من لبنان الذي تاريخه قد يكون تاريخ الطوائف، 
وتاريخ الغزاة. ولكن أال يجمع اللبنانيون والعراقيون أنهم 
موزعون عىل كل بالطات، وكل خنادق، املنطقة، وما بعد، 

ما بعد املنطقة؟
تحدثنا عــن االنتخابات الترشيعية يف لبنان، وما ميكن 
أن تأيت به الصناديق. األوليغارشــيا الحاكمة تعيد انتاج 
نفســها بابدال األلواح الخشــبية بألواح من الخزف. هذا 
ما حدث يف العراق. الذين تظاهروا يف الشــوارع من أجل 
التغيري تحولوا اىل أثر بعد عني، حني دقت ساعة الحقيقة 
)ســاعة الالحقيقة(. الظاهرة الدينيــة مل تقتل الظاهرة 

السياسية فحسب. قتلت ايضاً الظاهرة االجتامعية...
مقتدى الصــدر يف الطليعة. اذاً، العودة اىل الدوامة مع 
الرجل الذي يشــبه الدوامة. ال أحد يدري أين يضع قدميه، 
أو أين يضع رأســه. أليام يظهر يف وســط الحلبة، ويعد 
بتغيري شــكل الكرة األرضية. ال يلبث أن يختفي، رمبا ألن  
الوضع يف العراق، ال سيام بشقيه االقليمي والدويل، أكرث 
تعقيداً بكثري مام يفكر به الرجل الذي كل ما لديه من رصيد 

سيايس ما ورثه عن العائلة. أهكذا يبنى البلد؟
اذ ال مجال الغفــال الدور الذي اضطلــع به مصطفى 
الكاظمي للحد من تســونامي الفســاد، أو الحتواء حالة 

الترشذم السيايس والطائفي، أزمة رجال دولة... 
هذا لدى الســّنة، وقد تفرقوا أيدي سبأ بعد زوال صدام 
حسني. واذا كانت الطائفة الســنية قد أصيبت يف القلب 
لظهــور حاالت هجينة مثل أيب مصعــب الزرقاوي، وأيب 
بكر البغدادي، ال يعاين الشيعة فقط من النقص املروع يف 
رجال الدولة، ومن الفائض املــروع يف رجال الدين. انهم 
يعانون من حاالت مربمجة اســتخباراتياً لتقويض املذهب 

الشيعي عقائدياً، وفلسفياً، وحتى أخالقياً.
رجال دين عــىل املنابر، أو عىل الشاشــات، يخرجون 
بفتاوى، ومبواعظ، تشــكل اهانة للعقل، واهانة للرتاث، 
واهانة للجنس البرشي. ال ندري كيف تسكت املرجعية عن 
ذلك الوباء القاتل. هذا ليس بارث عيل، وال ميت بصلة اىل 
عبقرية عيل... ال نشكك بشفافية أصوات لبنانية تدعو اىل 
ازالة املنظومة القامئة. املشكلة أن طروحات أصحاب هذه 
األصوات أقرب اىل التخيالت األفالطونية، ان مل نقل أقرب 

اىل التخيالت الدونكيشوتية.
 األحــداث، بكل أهوالهــا، أظهرت اســتحالة زحزحة، 
وزعزعة، املنظومة التي متتلك من الحنكة، ومن املراوغة، 
ومن املكيافيليــة، ما يجعلها تتقيأ نفســها يف صناديق 
)توابيت( االقرتاع، وان بشــكل كاريكاتوري. هكذا تحدث 

كارل ماركس عن التاريخ الذي يتقيأ نفسه.
املعرتضــون )املســتقلون( يف العراق بــدوا يف قعر 
الصناديق. الكتل الكربى متســك، ثانية، مبفاصل الدولة. 
أحد الناخبني قال لقنــاة تلفزيونية »مل أعرف من مقتدى 
الصدر ســوى الرصاخ يف بغداد، والبكاء يف كربالء. أين 

العراق من ثقافة الرصاخ وثقافة البكاء«؟
يف لبنان، حيــث يحلم مئــات آالف الناخبني بالفريش 
دوالر، مثة قــوى تغيريية، )التغيري ملصلحة الشــخص 
ال ملصلحــة البلد( قصــدت الســفارات، واملنظامت غري 
الحكومية، من أجل متويل حمالتها. كيف ميكن أن تكون 
النتيجة؟ أســامء جديدة محدودة العدد، ومحدودة التأثري، 
تطفو عىل السطح، وال متلك سوى أن ترصخ عىل السطح.

هذه منطقة مل ميت فيها التاريخ فحســب. مات فيها 
الزمن. آه فرانز كافكا حني تحدث عن »أنني الزمن«!

لبنان باق كام هــو )املغارة الخالية مــن أهلها(. غداً، 
اخواننا الالجئون الفلســطينيون، والنازحون السوريون، 
أكرثيــة دميوغرافية وتحكــم. اللبنانيــون اقلية وتلّوح 

باملناديل عند ضفاف املتوسط...
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الثالث البريّــــــة  الحــــــدود  فــــــوج  تفقد 
قائــــــد الجيش : لــــــن نألو جهداً بمســــــاعدة
جانبهــــــم الــــــى  والوقــــــوف  العســــــكريين 

تفّقــد قائد الجيش العامد جوزاف عون قبل ظهر امس، قيادة 
فوج الحدود الربيــة الثالث، وجال عىل مراكــزه املنترشة عىل 
الحدود الرشقية واجتمع بالضباط والعسكريني، كام استمع إىل 
إيجاز حول املهامت املنفذة والصعوبات التي يواجهها الفوج يف 

هذه الظروف.
ودّشــن العامد عون عدداً مــن الطرقات املســتحدثة لربط 
املراكز العســكرية الحدودية وهي: املشمشة يف جرد كفرقوق، 
واملصيلحة يف جرد بنطا، وقربيــــي ووادي سلوان يف جرد 
عيتا الفخــار، والخلّة الطويلة يف جرد الصويري، ما يســمح 
بتقليص املسافات واختصار الوقت وتسهيل تنقالت العسكريني 
بني هذه املراكز، ويســاعد املواطنني عىل الوصول إىل أراضيهم 

بسهولة.
وأثنى عىل »جهود العســكريني يف تنفيذ املهامت العمالنية 
عىل الحدود ملنع عمليات تســلل األشــخاص ومكافحة تهريب 
البضائع«، منّوهاً بـ »مهنيتهم واحرتافهم وثباتهم وتضحياتهم 
يف ظل ظروف طبيعية وجغرافية صعبة، وشــدد عىل أهمية 
التدريب واســتعامل التقنيــات الحديثة التــي زوِّدت بها أبراج 

املراقبة«.
وأشاد قائد الجيش بـ »أداء العسكريني خالل املرحلة الدقيقة 
التي مير بهــا لبنان«، مؤكــداً »إن القيادة لن تألــو جهداً يف 
مساعدتهم والوقوف إىل جانبهم لتخفيف املعاناة التي فرضتها 

الضائقة االقتصادية«.

قائد الجيش يتحدث اىل الضباط والعسكريني

ابتسام شديد

مســألتان أساســيتان لن يقبل الحزب ان يفّرط بهام 
يف اإلنتخابات النيابيــة يف 2٧ آذار، هام الحفاظ  عىل 
2022 ودعم  إنتخابــات  الحالية يف  النيابيــة  األكرثية 

املسيحيني. حلفائه 
الله يخوض حــرب جبهات مفتوحة  صحيح ان حزب 
يف الداخــل يف ملفات سياســية وقضائية، لكن جبهة 
أقل قســوة عليه وعــىل حلفائه،  لن تكون  االنتخابات 
وألن التيــار الوطني الحر محارص داخليا بالشــائعات، 
وترضرت صورته لدى الناخبني املســيحيني مام ســيؤثر 
عليــه انتخابيا، فان هناك قرارا ثابتــا لدى الحزب بدعم 

الدوائر املشرتكة حيث يلزم األمر. التيار يف عدد من 
املتعلقة  اإلنتخايب والتفاصيل  للوضع  املتابعون  ويؤكد 
انتخابيا مل يعد  التيــار  ان وضع  املســيحي،  بالتصويت 
جيدا ومشــابه ملا كان عليه يف اي اإلنتخابات املاضية، 
كام ان تكتل لبنــان القوي فقد عددا نوابه الذين غادروه 
ألسباب سياســية معروفة ويحتاج بالتايل اىل ضبضبة 

املشوهة. صورته  وتجميل  الداخيل  بيته 
حارة  يف  االنتخــايب  املوقف  عىل  املطلعــون  يتحدث 
حريــك، ان اجتامعات حصلت ضمــت قياديني من التيار 
الوطني و«املــردة« قبل فرتة، جرى فيهــا تحديد دوائر 
السخونة بني الطرفني وترســيم الخطوط حيث يفرتض 
ان يتدخــل حزب الله بــني حليفيه املســيحيني لتقريب 
النظر او سحب املرشــحني يف خطوط التامس  وجهات 

بينهام. املشرتكة 
مل يعرف عن حزب الله يف الحكومات املاضية انخراطه 
ان  اال  الداخلية،  والعناويــن  السياســية  التجاذبات  يف 
٤ آب والتحقيق  املتغريات واألحــداث التي حصلت منــذ 
اتهامات  يف جرمية مرفــأ بريوت، ومــا يحصل مــن 
يصفها الحزب باالستنســابية، تقتــي تحصني جبهة 
األكرثية النيابية والخــروج رابحني من انتخابات 2022 
انتخابيا  التيار  الله من قوة حلفائه وتقوية  ، فقوةحزب 
ان  يف مناطق االشتباك مع »القوات«يصيب معراب، بعد 

الذروة. السيايس معها اىل  وصل االشتباك 
كعادتــه يف كل االســتحقاقات، يحاول حزب الله ان 
يُقّرب املســافة بني حلفائه يف بعبدا وعني التينة وزغرتا 
يف هذه اإلنتخابــات، وان كانت محاوالتــه املاضية مل 
يكتــب لها النجاح وخــاض الثالثة معارك قاســية يف 
انتخابات 2022، خصوصا ان األمــور غري منتظمة بني 
العهد والتيار و »املردة« وبني التيار و »حركة أمل«، وبني 
رئيس »املردة« ســليامن فرنجية ورئيــس التيار جربان 
فالنائب  الجمهورية وعوائق كثرية،  باســيل  ورئاســة 
جربان باســيل حليف قوي لحزب اللــه وان اختلف معه 
يف بعض املحطــات، وفرنجية حليف صادق مل يشــكك 
مرة يف نوايا الســيد حسن نرصالله، ووافق عىل تسمية 
للجمهورية ألســــباب إسرتاتيجية  ميشال عون رئيسا 
أي فرنجية  الطرفــني،  ان  وجوهرية، مع اإلشــارة اىل 
وباســيل، محكومان بالظروف نفسها، ووضعهام معقد 
مســيحيا ومالحقان بالعقوبات من واشنطن )عقوبات 
فنيانوس وباســيل( مام يخلق مشــاكل لهام يف البيئة 

. املسيحية 
للطرفني حاجــة اىل حزب اللــه، ويحتاجان ملؤازرته 
السياسية  تحالفاته   فقد  االنتخابية، فباسيل  بالحواصل 
مع »املستقبل« و«القوات« مام جعله »عاجزا »عن صوغ 
تحالفات قوية متكال عىل الصوت الشــيعي يف مناطق 
معينة مثل بعبدا وكــروان جبيل وبقاعا، فيام فرنجية 
املناطق ويحتاج اىل مســاندة يف  مرتاح يف عدد مــن 

أخرى.

ــة تــخــتــلــف عـــن الـــــ 2٠١٨ ــل ــب ــق ــابـــات امل ــتـــخـ ــلـــه فـــي اإلنـ أولــــويــــات حــــزب الـ
ــار لــلــحــفــاظ عــلــى األكــثــريــة ــدعــم  حــلــفــائــه انــتــخــابــيــاً... والــتــنــســيــق جـ قــــراره ب

جويل بو يونس

هل تكفي الجرأة والشــجاعة والعزم واالرادة الالمحدودة، 
ليتمكن قاض مبفرده باالستمرار بالتحقيق يف ابشع واخطر 
جرمية يف تاريخ لبنان ، ويف وجهه يقف السياســيون عىل 
اختالف انتامءاتهم شــاهرين »ال » و«راســمني« خطا احمر 
عريضا امام مثول املدعى عليهم يف انفجار ذاك الرابع من آب 
املشؤوم؟ لو كنا يف بلد غري لبنان ملا فكرنا طويال لالجابة عىل 
الســؤال ، فهناك حيث البلدان التي تحرتم القوانني والقضاء، 
ممنوع عىل السياســة ان تتدخل يف القضاء، لكننا يف بلد مل 

تعتد فيه السياسة اال عىل دخول كل يشء وافساد كل يشء.
هذا الواقع يدفعنا تلقائيــا للتأكيد، بان اي قاض مهام كان 
شــجاعا لن يقوى عىل دولة باكملها، قبل ان نستدرك لنقول ، 
بان هناك قاضيــا نجح حتى اللحظة باكامل املهام رغم اعالء 
ســقف املواجهة السياســية معه، حتى ان مجلس الوزراء 
مجتمعا تطرق ملوضوع االجراءات التي يتخذها املحقق العديل 
من باب مطلب وزراء »امل« وحزب الله و«املردة« باتخاذ موقف 
حكومي، ال بل بتغيري البيطار، مام يحصل وســط معلومات 
تؤكد ان النقاش كان حادا ما تتطلب تأجيال للبحث باملســألة 

لجلسة تعقد اليوم.
ها هي دولــة باكملها تجتمع عىل قاض مل يعمل يوما كام 
يؤكــد من يعرفه جيدا ، وفق اهواء سياســية، بل بكل ضمري 
وبخلفية قضائية بحتة، حتــى ان القايض بيطار، كام تؤكد 
مصادر موثوقة، مل يعلق بكلمــة واحدة عىل االتهامات التي 
وّجهت له و«ضمريو مرتاح«، وهو ينتظر ويرتقب قرار الغرفة 

االوىل.
وعن االفرقاء الداعمني للبيطــار، تجيب املصادر: »صحيح 
قلة قليلة، وبعضهم  اجر بالبــور واجر بالفالحة«، وتضيف 
: »عىل كل حال، البيطار ال ينتظــر دعام من احد، وهو يعمل 
وفق ضمريه يف ســبيل الوصول للحقيقة يف اخطر جرمية 

حصلت«!
اذا، مل يستســلم البيطار، بل اكمل عمله القضايئ، فحرض 
اىل مكتبــه يف العدلية صباح امس،وســطر مذكرة توقيف 
غيابية بحق النائب عيل حسن خليل. ماذا حصل صبيحة يوم 
الثالثاء؟ مصادر متابعة وصفته«بالتشويقي كفيلم بولييس« 
يف العدلية، حيث كان مقررا موعد استجواب حسن خليل يف 
العارشة من صباح امس، وكان يفرتض ان يســتمع البيطار 
للمدعى عليه يف جرمية انفجار ٤ آب ، عيل حســن خليل يف 
جلسة استجواب كان حدد موعدها سابقا، اال ان ما حصل وكام 
كان متوقعا ، ان حســن خليل مل يحرض، اال ان موكله الجديد 
محمد مغريب حرض بحسب املعلومات اىل مكتب البيطار طالبا 
االستمهال، النه موكل جديد بالقضية، فرفض املحقق العديل 
الطلب، وســطر مبارشة وقبل ان يكون قد تبلّغ باي طلب رد 

جديد، مذكرة التوقيف الغيابية بحق عيل حسن خليل.

خطوة البيطار، اعقبها مبــارشة دخول املبارش اىل مكتب 
املحقق العديل لتبليغه بطلــب رده الثاين املقدم اول من امس 
من النائبني املدعى عليهم عيل حســن خليــل وغازي زعيرت، 
وهذه املرة امام قلم الرئيس االول ملحكمة التمييز رئيس مجلس 
القضاء االعىل سهيل عبود، والذي كان حّول دعوى طلب الرد 
للغرفة االوىل مبحكمة التمييز، والتي يرأسها القايض ناجي 

عيد اىل جانب عضوين آخرين.
وتؤكد املعلومات من مصادر موثوقة، ان البيطار وفور تبلّغه 
طلب الرد اوقف اي اجراء يتعلق بالتحقيقات بانفجار الرابع من 
آب، علام ان مصادر موكيل حســن خليل وزعيرت كانت علقت 
عىل مذكرة التوقيف بالقول: »هيدي لعبة غميضة، عيب تنلعب 
بالقضاء«، لتتابع: املحقق العديل »فات عىل مكتبو وســكر 
الباب عــىل حالو ورفض ان يتبلغ طلب الرد، وكان مشــغول 

باصدار مذكرة التوقيف«!
اال ان هذه الرواية تدحضها اوساط متابعة كانت موجودة 
يف العدلية امس، اذ كشفت بان البيطار حرض صباحا وباكرا 
امــس اىل مكتبه، وابقى باب املكتب مفتوحا حتى الســاعة 
العارشة، موعد جلسة اســتجواب حسن خليل، اال ان احدا مل 
يبلّغه بطلب الرد الثاين قبل العارشة صباحا، وتكمل االوساط 
بانــه يف العارشة اقفل الباب، بحيث ان موكيل حســن خليل 
وغازي زعيرت كانــا حارضين، وكان يجب اقفــال الباب الن 
الجلسة رسية وممنوع ان يحرضها احد، وبالتايل وما ان انهى 
البيطار جلســته حتى فتح باب املكتب، بعدما كان قد اصدر 
مذكرة التوقيف بحق حسن خليل ، وتم بعدها ابالغه بطلب الرد 

الثاين.
اكرث من ذلك تقول االوســاط: اصــال رئيس الغرفة االوىل 
مبحكمة التمييز القايض ناجي عيــد وصل اىل مكتبه، فيام 
كان البيطار قد بدأ، قبل وصول عيد، اجراءات ســري جلســة 
االستجواب، وهذا يؤكد ان املحقق العديل مل يرفض كام قيل ان 

يتبلّغ طلب الرد الثاين.
وباالنتظار تتوجــه االنظار اىل القرار الذي ســيصدر عن 

الهيئة التي تشكل الغرفة االوىل مبحكمة التمييز، والتي هي 
برئاســة القايض ناجي عيد وعضوية رنــا عويدات وروزين 
غنطوس، هل سيحذو القايض ناجي عيد حذو القاضية جانيت 
حنا، التي كانت رفضت شكال طلب الرد االول املقدم من حسن 
خليل وزعيرت فردته، فيعمد عيد لــرد طلب الرد الثاين ليكمل 

البيطار مهمته؟
عىل هذا السؤال تكشف مصادر متابعة للملف، بان التوجه 
كان بان يُصدر القايض ناجي عيد امس قراره النهايئ برفض 
طلب الرد الثاين، وبالتايل رده، اال انه تريث اىل يوم غد، موعد 
جلستي اســتجواب كل من النائبني نهاد املشنوق يف العارشة 
وغازي زعيرت يف الواحدة، يف خطوة فرها البعض محاولة 
تحايش اصدار البيطار مذكرات توقيف بحق زعيرت واملشنوق 

عىل غرار حسن خليل.
ويف اطار غري منفصل، احال املحامي العام التمييزي القايض 
عامد قبالن صباحا عىل املحقق العــديل قرار وزير الداخلية 
بســام املولوي الذي رفض فيه امس اعطاء اذن مالحقة للواء 

عباس ابراهيم.
اما مجلــس الدفاع االعىل الذي انعقد امس يف بعبدا، رفض 
مرة جديدة بحسب املعلومات اعطاء اذن مالحقة ملدير عام امن 

الدولة اللواء طوين صليبا.
عىل اي حال، وبانتظار ما ستحمله الساعات القليلة املقبلة، 
فاالكيد ان الكباش ســيحتدم مع اقــرتاب 1٩ الحايل، موعد 
االنعقاد العــادي ملجلس النواب وموعد العودة لتحصن املدعى 
عليهم بالحصانات. والسؤال: من سريبح املعركة ؟ من سيخرج 
رابحا؟ البيطار ومعه اهايل 220 شهيدا وغالبية اللبنانيني؟ او 
السياسيني الذين يحمون املدعى عليهم يف ابشع جرمية عرفها 
لبنان يف ذاك الرابع من آب؟ لعل الساعات املقبلة تكون وحدها 

كفيلة باالجابة عىل السؤال.
هل تأخذ الدولة باكملها ممثلة مبجلس الوزراء املهمة عن 
املدعــى عليهم فتصدر قرارا ضد اجــراءات القايض بيطار ؟؟ 
باالنتظار، فاالكيد ان كف يد البيطار املوقت لحني صدور القرار 
النهايئ للغرفة االوىل مبحكمة التمييز ال يلغي رسيان مفعول 
مذكرة التوقيف الغيابية بحق حسن خليل، ولو ان العربة تبقى 
بالتنفيذ. علــام ان قرار القايض ناجي عيــد اذا ما تأخر عن 
الصدور ملا بعد االربعاء )اليوم(، فســاعتئذ لن تنعقد جلسات 
االســتجواب املخصصة اليوم لزعيرت واملشــنوق، وبالتايل ال 
ميكن اصدار اي مذكرات توقيــف بحقهام، علام انهام وبكل 
االحوال لن يحرضا جلسات االستجواب، واذا صدر قرار القايض 
عيد اليوم، فاالتجاه ان يلقى كل من زعيرت واملشــنوق مصري 
حســن خليل وفنيانوس من باب مذكرات التوقيف بحقهم، اال 
اذا صدر قرار عن الحكومة غدا مفاجئا للجميع فتطرّي البيطار، 
او يعلــن وزراء »امل« وحزب الله و«املردة« موقفا يطريون به 
حكومة ميقايت حتى قبل ان تبدأ!؟ فلننتظر الساعات القليلة 

املقبلة!

الحرب تشتّد.. والبيطار »مكفي« وينتظر و»ضميرو مرتاح«.. هل يطير بقرار حكومي؟!
هذا ما حصل في »ثالثاء العدلية البوليسي«... والعين على قرار عيد وحكومة ميقاتي!



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االربعاء 13 ترشين االول 2021

« عمليـــــة اإلستكشـــــاف فـــــي البلـــــو  مجـــــّدداً الـــــى قبـــــل أســـــبو مـــــن اإلســـــتحقاق الرئاســـــي؟ ّجـــــل »توتـــــا ا ت ملـــــا
ـــــات األميركيـــــة و »اإلســـــرائيلية« فعلـــــ فعلهـــــا... وقبـــــر والعراق الوجهتـــــان البديلتان و ـــــن... ال لـــــة  تطم املما

دوليل بشعالين

نقاذ« عىل تعديل املرســوم  قبل أن توّقع »حكومة معاً ل
٤33 بحسب اإلحداثيات الجديدة للحدود البحرية بني لبنان 
والعــدو اإلرسائييل وتودعه لدى األمــم املتحدة بهدف حفظ 
حقوق لبنان يف ثروتــه النفطية والســمكية يف املنطقة 
اإلقتصاديــة الخالصة التابعة له، وقبــل العودة اىل طاولة 
املفاوضات غري املبارشة مع العدو اإلرسائييل بعد تعيني إدارة 
، الوســيط الجديد فيها آموس هوكشتاين،  الرئيس األمري
يبــدو أّن رشكــة »توتال« الفرنســية التي تــرأس »ائتالف 
الــرشكات« مل تعد مهتّمة للبدء بعمليــة الحفر التجريبي أو 
اإلستكشاف يف البلوك ٩ الذي كان يُفرتض أن تحصل قبل أيّار 
املايض أو يف نهاية العام 2020، وجرى تأجيلها اىل منتصف 
العام الجــاري، ومن ثّم اىل 13 آب من العام 2022، وبعد ذلك 

اىل قبل نهاية شهر أيلول من العام نفسه.
واليــوم أعلنت عن تأجيل جديــد اىل 22 ترشين األول من 
العام املقبل، رغم أنّه لدى توقيــع العقد مع الدولة اللبنانية، 
2 كلم عن  أكّدت »توتال« أّن الحفر يف هذا البلوك سيبعد نحو 
ّن رقعة الحفر لن تكون  الحدود مع »اإلرسائييل«، وبالتايل ف
ضمن البقعة املتنازع عليها. فهل سُتنهي »توتال« الفرنسية 
عقدها املوّقع مــع وزارة الطاقة اللبنانيــة متذّرعة بحجج 
عّدة، تالفياً للوقوع باملشــاكل والخسائر بسبب الضغوطات 
األمريكية و«اإلرسائيليــة« عليها، مفّضلة دفع البند الجزايئ 
عىل خوض مغامرة اإلستكشــاف يف منطقة متنازع عليها، 
أم ستســتمّر يف عملها عىل ما تُطمــ وزارة الطاقة يف 
لبنان، وال سيام هيئة إدارة قطاع البرتول التي أكّدت يف بيان 
أخري لها عن أّن »تحالــف الرشكات« ال يزال ملتزماً باتفاقيتي 
اإلستكشاف واإلنتاج املوّقعتني يف كّل من البلوكني ٤ و٩ يف 

املياه البحرية اللبنانية؟!
أوساط ديبلوماسية عليمة قالت بأّن ليس ما صدر أو ميكن 
أن يصدر الحقــاً عن رشكة »توتال« الفرنســية املخّولة بدء 
الحفر يف البلوك ٩، بحســب العقد املوّقع بني »كونسورتيوم 
الرشكات« وهيئــة إدارة قطاع البــرتول يف وزارة الطاقة، 
مفاجئاً للدولــة اللبنانية. فمنذ أن أعلنت أنّها التزمت التنقيب 
عن النفــط والغاز يف البلوكني ٤ و٩ بالتــوازي، وهي تقوم 
بعملية التســويف والتأخري واملامطلة، وقــد قامت بتعديل 

برنامج عملها مرات عّدة، فبــدأت يف البلوك ٤، وعملت عىل 
تأجيل بدء عملية اإلستكشاف يف البلوك ٩. وحتى اآلن ال أحد 
يعلم إذا ما كانت ال تزال مهتّمة أو متحّمسة للحفر فيه، سيام 
وأنّها تتذّرع بعدم ترسيم الحدود، وعدم اإلتفاق حول منطقة 
النزاع. يف الوقت الذي أكّدت فيه وزارة الطاقة الســابقة أّن 
تحالف الرشكات ال يزال ملتزماً التنقيب عن النفط والغاز يف 
املياه اللبنانيــة، وأنّها تتابع تنفيذ برنامجي العمل للبلوكني ٤ 
و٩ مع اإلئتالف، مشــرية اىل أّن انفجــار مرفأ بريوت يف ٤ 
آب املايض قد ألحق أرضاراً بالقاعدة اللوجيســتية املخّصصة 

لتنفيذ األنشطة البرتولية يف املياه البحرية اللبنانية. 
وذكرت االوساط بأّن مجموعة »توتال إينريجيز« قد أعلنت 
عن توقيعها باألحرف األوىل عىل اتفاق مع الحكومة العراقية 
ســتثامر يف البنى التحتية  بقيمة عــرشة مليارات دوالر ل
2 عاماً، عىل أن تليها دفعة ثانية بقيمة  يُفرتض أن يستمّر 
1٧ ملياراً، ما يجعلهــا تعود »من الباب العريض« اىل العراق. 
علامً أّن هذا اإلستثامر يُغطّي »إنشاء شبكة تجميع ووحدات 
معالجة الغاز«، و«إنشاء وحدة معالجة مياه البحر ذات سعة 
كبرية« )وهي رضورية الستخراج النفط(، و«إنشاء وتشغيل 

محطّة الطاقة الكهروضوئية«. 
وهــذا األمر، قد يجعلها تغّض النظر عــن العمل يف لبنان 
بسبب املواقف السياسية غري الواضحة، من وجهة نظر رشكة 
»توتال«، ولعدم الدخول يف النزاع القائم. وأوضحت االوساط 
بأّن العقــد املوّقع مع »كونســورتيوم الرشكات« برئاســة 
201، حّدد املهلــة الزمنية ملرحلة  »توتال« منذ أيّــار العام 
اإلستكشاف بثالث سنوات، ما يعني أنّها تنتهي بأيّار 2021. 
غري أّن البند األخري يف العقد أعطى التحالف نوعا من الحرية 
يف إدخــال التعديالت عىل برامجه من دون أي تنســيق مع 
الطــرف اللبناين، ما جعل لبنان غري قادر عىل إرغام اإلئتالف 
أو رشكة »توتال« تحديداً عىل اإللتــزام باملواعيد املحّددة، أو 
التي تُناسبه لبدء الحفر. وإذ أتاح للرشكات الثالثة أي »توتال« 
و«إيني« اإليطالية، و«نوفاتيك« الروســية، املطالبة بالتمديد 
لســنتني، أي حّتى أيّار 2023، ولكن رشط أن تكون قد أنجزت 
2 من  أعاملها يف مّدة اإلستكشاف األوىل، وسلّمت الدولة 
مساحة البلوك ٩، مع إمكانية التنقيب عن ب واحد بعد ذلك، 
فال بّد لوزارة الطاقة من مراجعة العقد مع »تحالف الرشكات« 

ملعرفة نواياه الفعلية. 
وأشارت األوساط نفسها اىل أنّه فيام يتعلّق بالبلوك ٤، فقد 

صدار بيان  اكتفت »توتال« ب
عن عملية الحفر فيه تحّدث 
عن »احتامل وجود آثار للغاز 
تجاريّة«،  غري  بكمّيات  لكن 
ومل تعمل الحقاً عىل توضيح 
مــا اكتشــفته يف التقرير 
يُفرتض  الــذي كان  املفّصل 
من  بعد شــهرين  يصدر  أن 
يف  التنقيب  أعــامل  انتهاء 
العام  أيّار من  أواخر شــهر 
ومل  صدوره،  وتأّخر   ،2020
يصدر حتــى اآلن. علامً بأنّه 
بحســب العقد املوّقع، يجب 
الحفر بب آخــر يف البلوك 
نفسه، يف حال عدم التوّصل 
الب  يف  مرضية  نتائج  اىل 

األول. 
رشكــة  تأجيــل  وعــن 
البلوك  يف  التنقيب  »توتال« 

٩ مرّة جديدة، ما يوحي بفسخ العقد مع وزارة الطاقة، ذكرت 
االوســاط بأّن هيئة إدارة قطاع البــرتول أكّدت يف بيان لها 
عن اســتمرار عمل اإلئتالف، وبأنّه ال يزال ملتزماً باتفاقيتي 
اإلستكشاف واإلنتاج املوّقعتني يف كّل من البلوكني ٤ و٩ يف 
املياه البحرية اللبنانية. وجــاء يف البيان بأنّه »بفعل قوانني 
تعليق املهل يف العقد بفعل جائحــة »كورونا«، جرى متديد 
مهلة اإلستكشاف مرّة جديدة اىل 22 ترشين األول 2022، أي 
قبل أسبوع من اإلستحقاق الرئايس الذي يُفرتض حصوله يف 
30 منه. وكانــت »توتال« قد تذّرعت بأّن التأجيل الجديد يعود 
اىل أّن امليزانيــة التي خّصصتها إلجراء عملية اإلستكشــاف 
يف البلوك ٩ محدودة، ولفتت اىل أّن الرشكة تُعطي األفضلية 
ستكشــاف يف بلدان أو آبار أخرى ترتفع فيها نسبة توافر  ل
الغاز، وحقول تجاريّــة قد تكون واعدة أكرث ماّم هو موجود 

يف البلوكات اللبنانية. 
فام الذي يعنيــه كّل هذا التأجيل، وهــل مُيكن أن تكون 
التطمينات مــن الدولة اللبنانية قامئة عىل أســس متينة، 
أم أّن »تحالف الرشكات« ســيعتذر يف نهاية األمر، ال سيام 
بعد تأجيل عمله اىل قبل أســبوع من موعد انتخاب الرئيس 

الجديد للبالد، أجابت األوســاط نفســها، بــأّن املامطلة ال 
تُطم بطبيعة الحال، رغم أنّه بســبب وباء »كورونا« جرى 
تأجيل أمور عّدة، وقد اتخذت الدولــة اللبنانية قرارات عّدة 
بتمديد مهل العقــود، ومن ضمنها عقد اإلستكشــاف يف 
البلوكــني ٤ و٩ الذي تأجل لنحو عام. كام أّن »توتال« تُعطي 
بعض الذرائــع املتعلّقة باألزمة اإلقتصاديــة الخانقة التي 
ترضب لبنان وعــدم توافر البنى التحتّية الالزمة، والكهرباء 
والنقدي  املايل  اإلســتقرار  وعدم  واملحروقات  و«اإلنرتنت« 
ومــا اىل ذلك، ما قد يُعيــق عملها. علامً بــأّن املعّدات التي 
تســتعملها يف لبنان مل تترّضر جــّراء انفجار مرفأ بريوت، 
كام ســبق وقيل. ولهذا عىل الدولة الترصّف رسيعاً ومعرفة 
إذا ما كانت »توتال« ال تزال متحّمســة الســتكامل عمليات 
اإلستكشــاف يف البلوكني ٤ و٩ يف لبنان، أم أّن عملها يف 
بلوكات قربص البحريــة، ويف العراق قد يُغنيها عن اإللتزام 

بعقدها مع لبنان.  
وعن تحديدها تاريخ بدء العمل يف البلوك ٩ اىل 22 ترشين 
األول 2022، فتجده األوساط نفسه مستغرباً سيام وأّن البالد 
ستكون منشغلة عندها باإلستحقاق الرئايس، وسيكون أمام 

»توتال« حّجة مناسبة لتأجيل بدء عملها مرة جديدة.

عبياً« بوجه بيطار؟ ار » الق املسار السياسي..هل تتحّر قو ٨  بعد 
محمد علوش

تّتسم خطابات أمني عام حزب الله السيد حسن 
نرص الله مؤخراً بالحــّدة يف التعاطي مع امللفات 
اللبنانية، فالحزب غري مرتاح ملسار العديد من هذه 
امللفات عىل رأسها التحقيق يف انفجار املرفأ الذي 
ال يــزال القايض العديل فيه طــارق بيطار يعتمد 
عىل نفس آلية العمل القامئة عىل اإلستنســابية 
واإلنتقائية، بحســب ما تعترب مصادر قيادية يف 

فريق  آذار.
قبل الغوص يف ملف التحقيق ورســائل السيد 
نرص الله اىل القايض والحكومة، كان الفتاً تطرق 
السيد نرص الله اىل امللف الكهربايئ بهدوء، ولكن 
هذ الهدوء بكل تأكيد يُخفي وراءه رســائل قاسية 
مريكيــني وحلفائهم يف لبنــان، فبعد أن أطلق  ل
وزير الخارجية اإليــراين عرضه »الكهربايئ« يف 
بريوت ، كانت ردة فعل خصوم إيران مختلفة عن 
كل ما حصل خالل تقديم العروض الســابقة، ما 
يُوحي وكأن هؤالء ملسوا بالعرض اإليراين جدية مل 
تكن موجودة سابقاً، ففي ذهنهم ال يزال »املازوت 

اإليراين« حارضاً.
طلب الســيد نرص الله مــن الحكومة وحلفاء 
أمــريكا يف لبنان إيجاد الحلول الجذرية ملســألة 
الكهرباء، ولكن ما مل يقله أمني عام حزب الله أول 
مــن أمس ، هو أن فرتة انتظــار الحلول لن تطول 
كثرياً، وكام تدخل الحزب عرب إيران مبسألة املازوت 

يوم رفضت الدولة القيام بواجباتها، قد يتدخل مرة 
الكهرباء، رغم اإلختالف بني  جديدة يف مســألة 

امللفني.
وترى املصادر أن حزب الله بدأ بخطاب الســيد 
نرص الله األخري الخطوة األوىل يف رحلة التمهيد 
للمشــاريع اإليرانية يف لبنــان، ويف حال أرادت 
أمريكا منعه ما عليها سوى إيجاد الحلول بنفسها، 
مشــرية اىل أن فريــق املقاومــة ال ميانع قيام 
األوروبيني بهذا الدور، ولكنه ســيامنع بكل تأكيد 
عدم قيام أحد به، مشددة عىل أن العروض اإليرانية 
ُقدمت للدولة ال لحــزب الله ، وتعامل الدولة معها 
ســيكون محّط أنظار فريــق املقاومة يف الفرتة 
ما التعاطي الجدي مع املشــاكل إليجاد  املقبلة، ف
الحلــول، وإما إعالن اإلفالس وتــرك القادر عىل 

العمل أن يعمل.
بالعودة اىل مسألة التحقيقات يف انفجار مرفأ 
بريوت، فقد كانت لهجة السيد نرص الله بالتوجه 
اىل القايض بيطــار مختلفة عــن كل خطاباته 
الســابقة، ما يعنــي أن كل التريبات اإلعالمية 
التي رّسبها البيطار عرب وسائل اعالمية معروفة 
نة حزب اللــه مل تنجح، وبالتايل ال  ملحاولــة ط
يزال الحزب مقتنعاً، ورمبا أكرث من الســابق، بأن 
بيطار يعمل بالسياسة وعمله هذا سيتصاعد كلام 

اقرتبت اإلنتخابات النيابية.
وتُشري املصادر إىل أن حزب الله شعر منذ بداية 
التحقيقات يف ملف انفجــار املرفأ أن هناك لعبة 

ما ســتحصل، لذلك طالب منذ أيام القايض صوان 
التي  والتحقيقات  الفنــي  التقرير  باإلفراج عــن 
تكشف كيفية حصول اإلنفجار، ولكن حتى اليوم 
مل تحصل هذه املســألة، معتربة أن الحزب استنفذ 
كل وسائل إرسال الرسائل اىل القايض لحثه عىل 
تغيري املســار السيايس واإلستنسابية ولكن شيئاً 
مل يتغري، لذلك كان الخطــاب األخري مبثابة كالم 
أخري قد يتحرك الحزب بعده يف أكرث من اتجاه منها 

اإلتجاه السيايس ومنها اإلتجاه الشعبي.
أكرث ما يخشــاه حزب الله اليوم هو »اإلنصياع 
القضايئ« للســفارات، إذ تكشف املصادر أن حزب 
الله لديه معلومات أكيدة حول اتصاالت تحصل بني 
قضاة وسفراء تحثهم عىل عدم تحّمل املسؤوليات 
يف كل ما يتعلق بالتحقيق، لذلك تحّول القضاء اىل 
مرح جديد للتصفيات السياســية، ومع صدور 
مذكرة التوقيف الغيابية بحق عيل حســن خليل، 
وما سيصدر بعدها من مذكرات توقيف ، تعني أن 
اللعبة انتقلت اىل »مستوى« آخر، وسيتم التعامل 

معه وفق أطر جديدة أيضاً. 
وضع الســيد نرص الله الحكومة أمام امتحان 
صعب يتعلق بعمل القايض بيطار، ولكن بحســب 
املصادر لن يكون سهالً عىل الحكومة التعامل مع 
هذا امللف، األمر الذي قد يكون من أبرز أسباب تعرث 
الحكومة، ألن هناك من يعترب أن املسار الذي يعمل 
عىل أساســه القايض بيطار سيكون له تداعيات 

خطرية.

ن  قـــــرار الكوتـــــا  يخـــــّل بالتـــــوا  : بـــــر
ن اإلنســـــاني  ّنمـــــا يكـــــّر التـــــوا الطائفـــــي 

ي را س ا ا          ب ال ست ر 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 
يف عني التينة، رئيســة الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية 

السيدة كلودين عون روكز وأعضاء املكتب التنفيذي للهيئة. 
وقال الرئيس بري أمام وفد الهيئة: » إن مشاركة املرأة وإقرار 
ا بالعكس يكرسان  الكوتا النسائية ال يخالن بالتوازن الطائفي إ
التوازن اإلنســاين وحتى أن إقرار الكوتا النسائية ال ميثل خرقا 

إلتفاق الطائف«.
وجدد التأكيد أن »كتلة »التنمية والتحرير« النيابية متمسكة 
قرار الكوتا النســائية وسوف يطرح  قرتاح القانون املتعلق ب ب
عىل التصويت يف أول جلســة ترشيعية«، معتربا ان »املرحلة 
الراهنة التي مير بها لبنان تستوجب أهمية رشاكة الجميع رجاال 

ونساء يف عميلة إنقاذ لبنان«.
وختــم الرئيس بــري بالقــول: »إن الجــذر الحقيقي يف 
موضــوع تهميش املــراة يعــود إىل الجاهلية فهــل يعقل 
أن نبقــى يف مجتمعاتنا نعيــش يف جاهليــة قاومتها كل 
واملســيحية؟«. اإلســالم  وتحديدا  الســاموية   الرســاالت 
وكان بري إســتقبل عضو املجلس الدستوري القايض ميشال 

طرزي.
كام التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ســعادة الشامي يف 
وضاع  زيارة بروتوكولية، وكانت مناسبة جرى خاللها عرض ل

العامة وآخر املستجدات.
 واستقبل أيضا وزير الدفاع موريس سليم، حيث جرى عرض 

وضاع العامة السيام االمنية منها. ل

ريو تعزيز القطا عر م 
الــخــطــوات  بــعــ  لتعجيل  بــعــبــدا:  مــن  الحلبي 
ــن مـــطـــالـــ املــعــلــمــيــن  ــ ــن م ــكـ ــا أمـ ــ ــة م ــي ــب ــل وت

الرتبية  وزيــر  عــرض 
الوطنيــة والتعليــم العايل 
عباس الحلبي، خالل زيارته 
العامد  الجمهوريــة  رئيس 
ميشال عون يف قرص بعبدا، 
انطالقــة العــام الدرايس، 
باإلضافة  املعلمني،  ومطالب 
الجامعــة  أوضــاع  إىل 

اللبنانية. 
الحلبي:  قال  اللقاء،  وبعد 
»وضعــت الرئيس عون يف 
الدرايس  العــام  بدء  أجواء 
وأعلمتــه  الســنة،  لهــذه 
التي  التنفيذية  بالخطــوات 

اتخذناها وتجاوب املعلمــني معها. وتداولنا 
واملدارس  واملتعاقدين،  املعلمني  مطالب  كذلك 
لنا  وكانت  الرســمية.  واملــدارس  الخاصة 
جولة أفــق اتفقنا خاللها عىل تعجيل بعض 
الخطوات التي تســتوجب إجراءات تدريبية 
معينة، بغية توفري املســتلزمات الرضورية 
ان كان للقطاع الرسمي وتلبية ما امكن من 
مطالب املعلمني وبدل النقل واملنح االجتامعية 
التــي كانت هــي موضوع تــداول، وكذلك 
للمتعاقديــن. كام بحثنــا يف إقرار مرشوع 
قانون الخمسمئة مليار لرية املتصل بني العام 
والخاص، مبا يؤمن ويوفر مســتلزمات هذه 
السنة ونتوصل بنهايتها اىل عام درايس آمن 
وناجح مع جميــع الخطوات املرافقة لذلك«، 
الجامعة  أيضا يف موضوع  مضيفا »وبحثنا 
اللبنانية، وكانت وجهات نظرنا متفقة عىل 
رضورة تعزيــز هذه الجامعــة ودورها يف 

املرحلة املقبلة«.

من جهة ثانيــة، اجتمع وزير الرتبية مع 
سفرية فرنســا يف لبنان آن غريو عىل رأس 
السفارة  املسؤولني يف  وفد موسع من كبار 
العاملة يف إطارها  واملؤسسات الفرنســية 
واللغوي  الرتبــوي  التعاون  مســتوى  عىل 

والجامعي واملشاريع املشرتكة.
الحلبي عىل تسلمه حقيبة   وهنأت غريو 
الرتبية، مشــددة عىل »اإلستعداد الفرنيس 
ملواصلة الدعــم لوزارة الرتبيــة إن بصورة 
مبارشة او عرب املشاريع األوروبية والعاملية«.

بلبنان  الفرنيس  »االهتامم  الحلبي  وشكر 
بالقطاع  وخصوصا  كافة  املســتويات  عىل 
الرتبوي. وكشــف أن وزارة الصحة ستطلق 
الخميــس، حملة تلقيح ضد فريوس كورونا 

تشمل كل العائلة الرتبوية«.
كام وضع املجتمعني يف أجواء خطة وزارة 
األشــغال للنقل املشــرتك، وتوفري اإلنرتنت 
للمــدارس، ومتابعتــه مع مجلــس النواب 

موضوع قانون الخمسامئة مليار لرية.

را ا و ب           ب الح ست  

تــــــــحــــــــاد األوروبـــــــــــــــــي أكـــــــــد ضـــــــــرورة  ا
ــأ  ــرف ــي انـــفـــجـــار امل ــيــقــات فـ ــحــق ــت ــا ال ــم ــك اســت

جددت بعثة االتحاد االورويب يف لبنان يف 
بيان، »تأكيد االتحاد عىل رضورة اســتكامل 
التحقيقات يف انفجار مرفأ بريوت يف أرسع 
وقت ممكــن، وأن يكون غــري منحاز ويتم 
ويجب  واســتقاللية.  وشفافية  مبصداقية 
السامح باملي يف اإلجراءات القانونية من 
دون أي تدخل ويجب محاسبة املسؤولني عن 

هذه املأساة«.

الســلطات  إىل  »يعود  انه  اىل  واشــارت 
االســتمرار  من  التحقيق  متكــني  اللبنانية 
من خالل تأمــني كل املوارد البرشية واملالية 
الرضورية له، حتى يتمكن من الكشــف عام 
حدث يف ٤ آب 2020 وإعطاء إجابات تتمتع 
التي يطرحها  امللحة  باملصداقية عن األسئلة 
الشــعب اللبناين، عن األسباب التي أدت إىل 

وقوع االنفجار والطريقة التي وقعت بها«.

رتـــــــيـــــــاب دولــــــــــي مــــــن الـــتـــلـــويـــ
النيابية ــات  ــاب ــخ ــت اإلن تــأجــيــل  بــاحــتــمــا 

فادي عيد

الحكومة والسلطة  مدى عجز  يظهر جلياً 
يف معالجة القضايا اإلجتامعية واإلقتصادية، 
بعدما سبق لرئيسها نجيب ميقايت، أن تحدث 
عن ضامنات كثرية من بعــض الدول املعنية 
بامللف اللبنــاين، ما ُفرِّ بأنــه، وبعد والدة 
الحكومة الحالية، سيقدم املجتمع الدويل عىل 
دعم لبنان وتأمني كل مستلزماته، ولكن وفق 
ن حالة قلق  املعطيات الحالية واملعلومات، ف
بدأت تُربك رئيــس الحكومة ومعظم الطبقة 
السياسية، نظراً ملعطيات عن غياب أي دعم يف 
هذه املرحلة ألسباب سياسية، كذلك لها ارتباط 
بالشــأنني اإلقليمي والدويل، مبعنى أن لبنان 
وقضائية،  سياســية  مرتقبة  تطّورات  أمام 
يف حني أن بعض الدول الغربية املعنية بامللف 
اللبناين، ال سيام فرنسا، أعربوا عن استيائهم 
ملا تم تريبه عن مشــاورات تجري مع وزير 
الداخلية من قبل جهات سياسية بغية تأجيل 
اإلنتخابــات البلدية واإلختياريــة ملدة عام، 
وهي التي كان من املقّرر أن تجري يف الربيع 
املقبــل، واملخاوف من أن ينســحب ذلك، يف 
حال اتخذ هذا القرار تحت ذرائع لوجســتية 
ومالية واقتصاديــة وأمنية، عىل اإلنتخابات 
النيابية، يف ظل أجواء عن تهرّب بعض القوى  
السياســية من أجراء هذا اإلستحقاق، ولهذا 
الهدف تسعى إىل تطيريه عىل خلفية مسألة 
إىل  لهم،  املعطاة  املغرتبني و«الكوتا«  انتخاب 
»الكوتا« النسائية، مبعنى الخالف الدائر حول 
هذه املسائل،والتي هي موضع إشكاليات بني 

املكّونات السياسية والحزبية يف البلد.
ن هذه األجواء بدأت  ويف السياق نفسه، ف
تشــكّل »نقزة« وارتياباً لدى املعنيني بالشأن 
اللبناين، بعدما كانــت لهم اتصاالت ولقاءات 
جراء  مع كبار املسؤولني اللبنانيني، مطالبني ب
اإلنتخابات واإلصــالح وعندها يتأّمن الدعم، 
ولكن ما يحصل اليوم يف الساحة اللبنانية من 

انقسامات سياسية وتحّول قضية التحقيقات 
بجرمية مرفأ بــريوت إىل كرة ثلــج، بدأت 
واملعنيني  الداخلية  الســاحة  تربك  تداعياتها 
بالشأن اللبناين، فهذه العوامل دفعت باملجتمع 
الدويل إىل وقف كل املساعدات، وهذا ما حصل 
يف اآلونة األخرية بعدما تّم تجميد جزء منها، 
والتي كان مــن املفرتض أن تؤدي إىل حلحلة 
يف بعــض القطاعات الصحيــة والرتبوية 
عىل  انعكست  املســألة  وهذه  واإلجتامعية، 
املســار اإلقتصادي يف البلد بشكل أربك حالة 
اإلنكامش  التجار، من خالل  وكبار  الســوق 
الذي ارتفع منســوبه، ووصوالً إىل ضعضعة 
أن  الرتبوي والصحي، مبعنى  الصعيدين  عىل 
مثة إفالس مايل وغياب للمســاعدات ونكث 
بالوعود التي أعطيت من الحكومة لقطاعات 

وصناديق ضامنة للمواطنني.
مية  أجواًء تشا أن  ويف موازاة ذلك، علم 
ساء  أعرب عنها بعض املقّربني من »نادي ر
الحكومات السابقني«، والتي وفق املعطيات 
املقبلة  املرحلــة  واملعلومــات، تي بــأن 
ستكون حافلة باملحطات املفصلية، إن عىل 
مســتوى الحديث عن اإلنتخابــات النيابية 
وكيف سريســو عليــه هذا اإلســتحقاق، 
إضافــة إىل امللــف القضــايئ، وعندئذ قد 
يتبلور املشــهد لناحيــة التوّصل إىل حلول 
تأجيلها، يف حني  أو  نتخابات  ل بالنســبة 
يرى بعض املطّلعني واملتابعني، بأن موضوع 
مرفأ بــريوت والتداعيات التــي خلّفها هذا 
امللف، سيعيد خلط األوراق عىل غري مستوى 
وصعيد، ومن هنا، لن تعمد أي دولة مانحة 
إىل تقديم مساعدات، أو سيكون هناك إيفاء 
بالوعــود التي أعطيت للبنــان، مبعنى »إذا 
املساعدات«،  عن  ســنفرج  حكومة  شكّلتم 
املعادلة  اليوم غرّي مــن  ما يحصــل  ولكن 
إعادة نظر  التي كانت قامئة، وبات هنــاك 
من عواصم عربية وغربيــة بكل ما يرتبط 

بالشأن اللبناين بصلة.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االربعاء 13 ترشين األول 2021

الـــــــــعـــــــــرو اإليــــــرانــــــيــــــة
ــ الــنــظــا الــلــبــنــانــي ــاســي ــم  وت

غالب قنديل  

ال يحتــاج القار الحصيف  كثــري تدقيق او متحيص 
الكتشاف اهمية املشاريع النهضوية التي أبدت الشقيقة 
ليس  لبنان  ايران اســتعدادها إلطالقها وتنفيذهــا يف 
فحسب لورودها كبارقة انعاش واحياء اقتصادي يف زمن 
اختناق وانهيار بعد الكارثة بل أيضا ألنها تدخل لبنان عىل 
خط رشاكة منتجة وواعدة تفيــض عائداتها عن حدود 
كفاف التسيري والتشغيل الجاري للمرافق العامة املشلولة 
واملحترضة بل هــي تفتح آفاقا واســعة للنمو والتطور 
كام تعود لها فضيلة تحريك العالقات اللبنانية السورية 
وانتشــالها من ســبات قري فرضه الخضوع اللبناين 
املهني للمشــيئة األمريكية الغربية التــي ألحقت لبنان 

بطوق الخنق االقتصادي املفروض عىل سورية. 
أوال ليس يف األمر مجرد ســامكة الذهنية واألمزجة 
وتخلــف العقول السياســية بل هــي بالتحديد وقاحة 
االرتهان وتقديم ر السيد الغريب ومصالحه ورشوطه 
عىل مصالح الشــعب اللبناين التي يلغو بها بعض القادة 
انقطاع ويغتصبونها ثم يغتالونها لحساب  والزعامء بال 
وإمالءاته  ملشــيئته  ورضوخهم  باألمــري  ارتباطهم 
التي تقرر لهم مســاحات السامح السيايس واالقتصادي 
واملايل بالتحرك واملبادرة أو التجــاوب مع املبادرات رغم 
الظروف الحرجة القاســية والكارثية التي يجتازها البلد 
وي الناس تحت وطأتها ولوال املبادرات الشــجاعة التي 
اتخذتهــا املقاومة وأبدعت بتظهري فعلها الحاســم يف 
تحدي الحصار وكر املشيئة األمريكية وفك الخناق عن 
لبنان لكان التدحرج مستمرا يف هاوية سحيقة معتمة 
من غري كوة ضوء ولو صغرية وضيقة وحتى الساعة ما 
تزال مبادرات الشــقيقتني ايران وسورية تتفاعل بالقدر 
اليسري الذي اخرتقتا فيه جدران التخاذل والعفن السيايس 
مر  للنظام اللبناين متنفسا وحيدا متاحا لكن البالدة والت
يطوقان نوافذ األمل وثقــوب اإلنعاش املتاحة يف بنيان 

تعفن واهرتأ بتزاوج الفساد والتخلف واالرتهان.   
ثانيا  الفكرة اإلبداعية التي ابتكرتها قيادة حزب الله من 
خالل مبــادرة بلديات الضاحية لتلقف العروض اإليرانية 
ببناء معامــل توليد متطورة للطاقــة الكهربائية رفعت 
التحدي يف وجه السلطة السياسية والنظام العفن وهي 
تنم عن دراســة علمية ومحكمة ال ميلــك طابور العلك 
والتوهني أي قوة او حجــة لدحضها والتنصل منها فهي 
وذج وسابقة وجود معمل لتوليد الكهرباء  انطلقت من 
أقامته رشكــة لبنانية رخص لها قانونــا بذلك علام أن 
الجهة املبادرة هي الســلطة املحلية املنتخبة يف الغبريي 
والضاحية الجنوبيــة لبريوت مام يعطي املرشوع صفة 
املرفق العام الذي تنشئه سلطة محلية وهي صيغة أرقى 
دســتوريا واداريا من تلزيم املرفق العام وانشائه وادارته 
مبنح امتياز لرشكة خاصة وهذه الفكرة الخالقة ستكون 
وذجا يحفز مبادرات كثرية يف ذات االتجاه والســياق 
ورمبا يف مجاالت متعددة فام املانع من سلسلة انشاءات 
ومشــاريع تنموية تتوالها البلديات وتؤمن لها العقارات 
وتشــميع  واملربيات  العصائر  انتاج  كمعامل  املناســبة 
الحمضيــات يف صيــدا والزهراين وصــور أو تصنيع 
املحاصيل الزراعية كالشــمندر والحبوب والفســتق يف 

البقاع والشامل والتفاح يف امل وكروان.  
ثالثــا  متثل الطاقــة الكهربائية رافعــة للتنمية يف 
العامل املعارص وهــي قوة دافعة للتنميــة االجتامعية 
واالقتصادية وقد شــكل انهيار هذا القطاع مصدرا لرفع 
تكاليف اإلنتاج والخدمات يف لبنان وانعكس عىل جميع 
كل وقدميا  القطاعات مبا يعزز ديناميــات االنهيار والت
قيل إن الكهرباء هي روح العرص الحديث ورافعة التحرض 
ط الحياة العرصية والتمدن  واملدنية والتصنيع  ومحرك 
والتقديرات  األوروبيــة  االقتصادية  الدراســات  وتقول 
التقريبية إن انتظــام التغذية الكهربائية العامة وانعدام 
الحاجة للمولدات سيؤمن خفضا شامال وكبريا يف كلفة 
الزراعية  املنتجات  الســلع والخدمات ويرفع قدرة  انتاج 
والصناعية التنافســية كام من شــان ذلك ان ينعكس 
انخفاضا يف كلفة خدمات املرافق الســياحية والفندقية 
التي تشكو مجتمعة من ارتفاع كلفة التغذية الكهربائية 
التي متثل روح دورتها ونشاطها يف سائر املواسم السيام 

يف فصل الشتاء. 
مرة جديدة يقدم حزب الله مبؤسســة شعبية منتخبة 
وذجا لكيفية تحــول التهديدات إىل فرص  ونظاميــة 
ويشق مســارا جديدا ينبغي ان تتالقى جهود جامعة يف 
تعميم التجربة التي يدشــنها الحتواء كساح الحكومات 

وعقم النظام البائس.  

تمر الحياد وبجولة على دو القرار إلنقا لبنان يّدو الراعي يطالبونه بتكرار املطالبة بم رقها قريباًم عوبات نأمل  ّل  ته الدولية في  تصا ل  مصدر ديني مسيحي: البطرير يوا
صونيا رزق

يف ظــل االوضاع الصعبة التي يعيشــها اللبنانيون، تربز 
املخاوف والهواجس لديهم يوماً بعد يوم، من مستقبل قريب 
غري معــروف النتائج، قد يؤدي بهــم اىل املجهول، ويف هذا 
االطار يشــري مصدر نيايب معارض اىل اّن االوساط الشعبية 
التي يلتقي بها، منذ ان بدأت التحضريات لالنتخابات النيابية، 
تلقي عىل مســمعه يومياً رضورة تذكري البطريرك بشــارة 
نعقاد مؤمتر الحياد، الذي لطاملا  الراعي، مبطالبته من جديد ب
تناوله خالل عظته كل احد، الّن هــذا املطلب هو بداية فتح 
الطريــق نحو إنقاذ لبنان، كام طالبوه مبناشــدة دول القرار 
رساع لنجدة لبنان قبل السقوط  والدول الصديقة من جديد، ل
املدّوي، وبعد فشل املســؤولني بالوصول اىل حلول، مشّددين 
عىل رضورة ان تلعب بكر دوراً مســاعداً وفاعالً، لتحقيق 
ذلك بالفعل ال القول،  ال تسقط الدولة املهّددة بالزوال، من 

جّراء االنهيارات التي تتواىل عليها.
ن املطالبــني، بأّن الواليات  اىل ذلك، ينقــل املصدر انه ط
املتحدة وفرنســا وبريطانيا يأتون يف طليعة تلك الدول، التي 
أيدت تحرّك البطريرك ودعوته اىل حياد لبنان، واىل عقد مؤمتر 
دويل من اجل حل ازماته، وذلك وفق ما اعلنه عدد من السفراء 
املعتمدين لدى لبنان، الذين اكدوا للبطريرك دعم بالدهم الكامل 
ملواقفه، وهو طلب املســاعدة، عرب مؤمتر دويل برعاية االمم 
املتحدة ، فنال تأييد بعض االحزاب املسيحية والقوى املحسوبة 
عىل فريق 1٤ اذار، فيام تلقى رفض القوى االخرى املنضوية 
تحت عباءة  آذار، تحت عناويــن عديدة ابرزها » اّن التدويل 
يشــكل خطراً وجودياً عىل لبنان، ويؤدي اىل الحرب والف 
الطائفية«، وغريها من العناوين التي ســاهمت يف إنقسام 

جديد يف البلــد كالعادة، ولذا  قلّل مــن التذكري بهذا املطلب، 

لكن يبقى بالنســبة للراعي الهــدف االول للوصول اىل الحل، 

لكن بالتأكيد ما زال يراوده كمطلب. الفتاً اىل اّن البطريرك لن 

يرتاجع عن طروحاته، النه قلق جداً عىل مصري لبنان، وهو ال 

يُالم النه ســعى كثرياً ومنذ حوايل السنة ونصف السنة، اىل 

تحرّك داخيل للحل قبل ان نصل اىل هــذا الدرك الخطري، كام 

كّرر مراراً نداءاته وطرح الصوت العايل، مطالباً بحلول ألزمات 

لبنــان االقتصادية واملالية والسياســية، وتنفيذ االصالحات 

املطلوبة لنيل املساعدات الدولية، من دون ان ترّف جفون اهل 

الســلطة الحاكمة، التي مل ترّد حتى عــىل تحذيرات املجتمع 

الدويل. 

ورأى املصــدر النيايب بــأن مهمة الراعي شــاقة وصعبة 

للغاية، فهو نــال مباركة خارجيــة، وموافقة ودعم نصف 
الداخل اللبناين، فيام النصــف اآلخر يرفض طروحاته، ويف 
الطليعة حــزب الله وبعبدا وفريقها، الن البعض اعطى أبعاداً 
لطروحاته غري موجودة، وبالتايل تفسريات غري واقعية، مع 
إبقائه عىل املناشدة الشــعبية للبنانيني لعدم السكوت، لكنه 
مســتمر يف إطالق رصخاته يف إتجاه املسؤولني، مذكّراً انه 
حــذر يف عظته يوم االحد الفائت »مــن اللعب يف موضوع 
االنتخابــات النيابية، الذي من شــأنه أن يؤدي إىل أخطار ال 
أحد يعرف مضاعفاتها«، كام دعا »اىل مراقبة لبنانية أممية 
للعملية االنتخابية«، وشــّدد »عىل رضورة ان تحافظ الدولة 
عىل استقالل البالد وســيادتها، فال يكون بعض املساعدات 
العينيــة غطاء للهيمنة عىل لبنــان والنيل من هويته«، لكن 
االنتقادات توالت ضده من فريق معنّي، االمر الذي يدفعه اىل 
الهدوء بعض الوقت، منعاً لتفاقم االشــكاالت والردود، التي 
تحّولت اىل هجوم مبطّن من قبــل البعض، الذي قام بتجّيري 

هذه املهمه اىل أتباعه عىل مواقع التواصل االجتامعي .
انطالقــاً من هنا، يؤكد مصدر ديني مســيحي لـ »الديار« 
بأّن كل موقــف او ترصيح للبطريرك املــاروين، يطلق دامئاً 
الرصخة املدّوية لحث املسؤولني، عىل ترك مصالحهم الخاصة، 
وخالفاتهم حول تقاسم كل يشء يف الوطن، الذي وصل اىل 
النهاية، لذا يستكمل االتصاالت واملحادثات مع الدول الصديقة 
للبنان، واضعاً كل هواجسه ومخاوفه عىل الوطن املنهك من 
كل النواحي، ناقالً اىل تلك الدول إسشعاره القلق عىل القضية 
اللبنانية واملصري املرتقب، ويشــّدد عىل عدم إقحام لبنان يف 
مشــاكل املنطقة،  لتفادي كل التداعيات عليه، لكن بالتأكيد 
هنالــك صعوبات ترافق الوضع اللبنــاين، نأمل خرقها قريباً 

للوصول اىل ما نصبو اليه جميعاً.

لوته الخامسة.. « عقد  »لبنان القو
الـــتـــمـــويـــلـــّيـــة الـــبـــطـــاقـــة  ـــــاء  إللـــــ مــــحــــاولــــة   ّ أ مـــــن  حــــــــّذر  بـــاســـيـــل 
يّــــة ــّدد األولـــــــويـــــــات اإلنــــقــــا ــ ــ ــح ــ ــ ــّدد مـــــا لـــــم ت ــ ــ ــه ــ ــ ــان م ــ ــي ــ ــك ــ ــان: ال ــ ــع ــ ــن ــ ك

التاســعة  عند  انطلقت 
صباحــا خلــوة »تكتــل 
بعنوان  القــوي«  لبنــان 
»االولويات االنقاذية« التي 
التكتل  رس  تنظمها أمانة 
القلعة  يوحنا  مار  دير  يف 
وضع  بهــدف  مري،  بيت 
ولويات  ل شــاملة  ية  ر
االنقاذيــة وخطــة عمل 
للمرحلة املقبلة يف مختلف 
امللفــات املطروحة وطنيا 
وعىل صعيد االستحقاقات 
املالية  الســيام  املقبلــة 
واملعيشــية  واالقتصادية 
واالنتخابية  والعالقــات 
التكتل  بــني  السياســية 
كافة،  األخرى  الكتل  وبني 

لية تنظيميــة تفعل عمل التكتل  كام الخروج ب
وحضوره النيايب والحكومي وتساهم يف تحقيق 

وانجاز األهداف والربامج. 
بدأت الخلــوة بصــالة ترأســها االب بطرس 
عازار االنطوين الذي اســتذكر 13 ترشين 1٩٩0 
والشــهادة والنضال. ثم تال مع املشاركني صالة 
من رسالة البابا فرنسيس تحت عنوان »العناية 

ببيتنا املشرتك، كن مسّبحا.« 
بعد ذلك، بدأت الخلوة بالنشيد الوطني، وكانت 
كلمة لرئيس التكتل النائب جربان باســيل أشار 
فيها اىل »اننا نلتقي اليوم والناس تنتظر ان نقدم 
لهــا حلوال جديدة للتخلص مــن كل هذه املحن. 
لذلك، علينا درس االفكار واملشاريع والقوانني التي 
تســاعدنا عىل الخروج من محنتنا. ونحن لدينا 
سف، ليس  الحلول والخطط والقوانني، ولكن ل

لدينا مبفردنا قدرة تنفيذها«.
واعلن باسيل عن اولويات املرحلة املقبلة وفق  
محاور: التعايف املايل، شبكة االمان االجتامعي 
وتوفــري احتياجاتهــا، اصالح املاليــة العامة 
للدولة ووقف الفســاد. وبدايــة ذلك يكون عرب 
وضع ميزانيــة 2022.أما املحور الرابع الحقيقة 
يف انفجار مرفــأ بريوت واعــادة اعامره. كام 
ها وفــق قانونها ومواعيدها  االنتخابات واجرا
ووفق االصالحات التي تم تحقيقها عام 201٧«.  

بــدوره، قال امني رس التكتــل النائب ابراهيم 
كنعــان: »نعقد هذه الخلــوة يف ظروف اقل ما 

يقال عنها انها حرجة، مير بها الوطن واملجتمع، 
وهو ما يشكل تهديدا للكيان اللبناين، ما مل تحدد 
األولويــات االنقاذية وتوضع طــرق املعالجات 

املناسبة للتنفيذ.«

 الجلسات 
ثم بدأت ورشة العمل، وقبيل جلسة بعد الظهر 
كانــت وقفة صالة وتأمل امــام لوحة تذكارية 
حملت اسم االبوين املغيبني البري رشفان وسليامن 
ايب خليل وكل من ضحى بنفسه عىل ارض الدير. 
االنطونيان  بولس دحدح وبطرس  االبوان  ورفع 
عــازار الصالة مع اعضاء التكتــل لراحة انفس 

شهداء 13 ترشين.
وكانت كلامت مقتضبة لباسيل وكنعان شددا 
فيها عىل العمل لعودة املخطوفني واملفقودين اىل 

عائالتهم.

 ختام الخلوة 
ويف ختام الخلوة، لفت باســيل  إىل ان »خطة 
التعايف املايل التي كانت لنــا مالحظات عليها 
السابقة بحاجة لتطوير وتحديث  الحكومة  يف 
ما يفتح الباب امام اتفاق بــني لبنان و صندوق 
النقد الدويل«، مشــددا عىل ان »املطلوب توزيع 
الخســائر عىل الجهات املعنية وعملية التوزيع 
مســألة ســيادية يقررها لبنان. وأكد رضورة 
اظهــار الخســائر وتوزيعها عــىل املصارف و 
املرصف املركزي  والدولــة وجزء من الفوائد التي 
فيز  ح املاضية، يجب ت الســنوات  ب تم تحصيلها 

االقتصــاد وتحويلــه إىل 
اقتصاد منتــج، كام يجب 
اقرار خطة شــاملة للنقل 
والطاقــة وتطوير أنظمة 
االجتامعيــة  الحاميــة 
الفتا  الصحية«،  والرعاية 
إىل وجــود تطبيق قوانني  

مكافحة الفساد ».
توحيد  إىل  باسيل  ودعا 
ســعر رصف اللرية، فهذه 
بحق  حقيقية  »مجــزرة 
لبنــان«، مضيفا »كل يوم 
مير مــن دون االتفاق مع 
صندوق النقد واقرار قانون 
الكابيتول كونرتول، يحصل 
اقتطاع من أموال اللبنانيني، 
بالنهايــة مطلوب موقف 
لبناين موحد من فريــق التفاوض وكل الجهات 
التي ســتدعمه ألن الوقت ليس للمزايدات، كام 
املطلوب إســتكامل ملف  التدقيق الجنايئ  للبدء 

باإلجراءات التنفيذية«.
وعن  البطاقــة التمويلية ، رأى باســيل ان » 
رفع الدعم من دون اعطاء املســاعدات ملوظفي 
القطاع العام والفقراء أدى إىل شلل بالدولة وإىل 
انكامش اقتصادي كبــري وركود خانق معطوف 
عىل تضخم مايل، وهذا األمر يؤذي لبنان وحصل 
بسبب التأخري بالبطاقة التمويلية«، محذرا من أي 

محاولة إللغاء البطاقة ».
ومبــا خص ملــف الكهرباء، قــال: »العتمة 
فضحت كل االكاذيب السابقة فالخطة االساسية 
منذ عام 2010 رســمت طريق الحل ولو طبقت 
ملا وصلنا اىل هنا«، مجــددا املطالبة بـ«التدقيق 
الجنــايئ يف و« الطاقة« وكهرباء لبنان وجميع 
ية  الــوزارات واالدارات. واعترب انــه ال ميكن ر
موازنة اصالحية بال التدقيق املايل الذي بدأناه مع 
»االبراء املستحيل« وهذا املوضوع صار موجودا 
اليوم يف ديوان املحاسبة الذي نطالبه باستكامل 

املوضوع«.
من جهــة أخرى، أكد ان »موقفنــا الثابت من 
التحقيق بانفجار املرفأ هو دعم التحقيق واعطاء 
كل التسهيالت الستكامل التحقيقات واسقاط كل 
الحصانات بهدف واحد هو تسهيل مهمة الوصول 
للنتيجة، ومن البديهي ان ال يكون هناك تسييسا«.

 ال

دريــــــان بــحــث األوضـــــا
رد مـــــــــــــــ كــــــــــــــــــــو

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ 
عبد اللطيف دريــان يف دار الفتوى، 
سفري بريطانيا يف لبنان ايان كوالرد، 
وتم تداول الشؤون اللبنانية، وأوضاع 
املنطقة وتعزيز العالقات بني البلدين. 

ــدأ ــ ب ــار:  ــيـــطـ ــبـ قـــبـــالن لـ
ــطــن ــن بــمــا يــخــالــف وا
ل أبي تصل للحقيقة  ــ وت

أصدر املفتي الجعفري املمتاز الشيخ 
أحمد قبــالن البيان التــايل: »أقول 
للقايض طارق بيطــار: القضاء يبدأ 
فاعي،  وس األفاعي وليس بالعمل ل بر
وكشــف الحقيقة ال يكــون بتكوين 
شهادات عابرة للبحار بل بالكشف عن 
مخالب الالعب العابــر للبحار مبرفأ 
بريوت. ونصيحتي لك بكل حرص: إبدأ 
مبا يخالف واشــنطن وتل أبيب تصل 
للحقيقة، وما دونها خيانة شــهداء 

وضحايا وضياع قضاء وحرق أوطان«.

اقــش واللجنة  يــ نــ األبــ
ــ  ــي ــصــل ــل الـــــدولـــــّيـــــة ل
ــم الــصــحــة ــ ــر دعـ ــ ــم ــ األح

إستقبل وزير الصحة العامة فراس 
األبيض، يف مكتبه يف الوزارة، وفدا 
من اللجنــة الدولية للصليب األحمر، 
برئاسة املدير اإلقليمي للجنة الدولية 
للصليب األحمر يف الرشق األوســط 
فابريزيو كاربوين، ومعه رئيسة بعثة 
اللجنة الدوليــة للصليب األحمر يف 
لبنان سيمون كاسابيانكا. وتم خالل 
اإلجتامع عرض مشاريع لدعم القطاع 
الصحي اللبناين، ال سيام يف كل من 
مستشفى رفيق الحريري وطرابلس 
الحكومي، اضافة اىل مراكز الرعاية 
الصحية األولية. كام اطلع الوفد عىل 
خطط وزارة الصحة للمرحلة املقبلة.

وأكد الطرفان »التعــاون الوثيق 
بني وزارة الصحــة واللجنة الدولية 
للصليب األحمــر والدعم الذي ميكن 
أن تقدمه اللجنة للقطاع الصحي يف 

لبنان«.

قــــرار ــ  ــاب ــت تــيــمــور جــنــبــال : ســن
نتخاب ــات قــانــون ا ــالح ــا« و ــوت ــك »ال

ا  ال
اســتقبل رئيــس »اللقــاء الدميقراطي« النائــب تيمور 
جنبــالط، يف مكتبــه بكليمنصــو، وفــدا مــن جمعية 
»فيفتــي فيفتي« ومــن »التحالــف املدين إلقــرار الكوتا 
النســائية«. وعــرض الوفــد القرتاحــه املتعلــق بالكوتا 
 النســائية يف قانون االنتخاب، طالبا ب«دعــم الكتلة له«.

وإذ أكد جنبــالط »قناعته بأحقية مطلب الكوتا النســائية 
ـ »متابعة  كتدبري رضوري لتوفري تكافؤ الفــرص«، واعدا ب
اللقاء الدميوقراطي لهذا املطلب بالطرق املناسبة ورفع الصوت 
داخل مجلس النواب وخارجه مــن أجل العمل لتحقيقه، إىل 
جانب ســلة من اإلصالحات األساسية املطلوبة عىل قانون 

االنتخاب، والتي يرص البعض عىل تطيريها بذرائع واهية«. 

النيترات في عرسا  تحتو  
ل بتصني املتفجرات مركبات كيميائّية تد

أعلنت قيادة الجيش  مديريــة التوجيه يف بيان لها انه: 
/ 10/ 2021، واملتعلق  »إلحاقــا لبيانها الســابق بتاريــخ 
بالعثــور عىل كمية من نيرتات األمونيوم يف بلدة عرســال، 
وبنتيجة التحاليل املخربية التي أجريت عىل العينات التي تم 
رفعها من املستودع تبني أنها أسمدة زراعية وال تحتوي عىل 
 أي مركبات كيميائية تدخل يف تصنيع املتفجرات ولوازمها«.

ليبــــا  ن بمالحقــــة  لــــ بيطــــار بجريمــــة انفجــــار املرفــــأ الحصــــو علــــى ا « تــــداو فــــي  »األعلــــى للدفــــا
تداول املجلــس األعىل للدفاع الذي عقد يف الثالثة والنصف 
من بعد ظهر امس برئاســة رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عــون، يف قرص بعبدا، يف طلب املحقــق العديل يف جرمية 
انفجار مرفأ بريوت الحصــول عىل اذن مبالحقة املدير العام 
ألمن الدولة اللواء طوين صليبا ليصار اىل اســتجوابه بصفة 

مدعى عليه، واتخاذ القرار املناسب بشأنه.
وكان املجلس عقد اجتامعه بحضور رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقايت، ووزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، املالية 

يوســف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي واالقتصاد 
والتجارة امني سالم. كام حرض امني عام املجلس األعىل للدفاع 
اللواء الركن محمود األســمر، ومدير عام رئاسة الجمهورية 

الدكتور أنطوان شقري.

 البيان 

ويف ختــام االجتامع، تال اللواء االســمر البيان التايل: 
»عقــد املجلــس األعىل للدفــاع اجتامعاً برئاســة رئيس 

الجمهوريــة وحضــور رئيس مجلس الــوزراء، والوزراء 
األعضاء الحكميني فيه. 

وتداول املجلس يف طلب املحقق العديل يف جرمية انفجار 
مرفأ بــريوت الحصول عىل اذن مبالحقــة املدير العام ألمن 
الدولة اللواء طوين صليبا ليصار اىل استجوابه بصفة مدعى 

عليه، واتخاذ القرار املناسب بشأنه.
إىل ذلك، اتخذ املجلس األعىل للدفــاع قرارات يف مواضيع 

تدخل يف اختصاصه، وأبقى مداوالته رسية«.

وســـمـــة ــ ا ــة وتـــربـــويّـــة وفــــي مــجــل ــّي ــائ ــ ــات ق راء أقـــــّر ســلــســلــة تــعــيــيــن ــ الــــــــو مــجــل
قرر مجلــس الوزراء متابعــة البحث يف مــا يدور حول 
املالبسات املحيطة بالتحقيق العديل يف جرمية انفجار مرفأ 

بريوت، وذلك يف جلسة تعقد اليوم.
كام عني املجلس أعضاء املجلس الدستوري ورئيس الجامعة 
اللبنانيــة، ومدير عام وزارة العــدل، وعميد وأعضاء مجلس 
االوســمة، واطلع عــىل تعيني قضاة كأعضــاء يف مجلس 

القضاء األعىل.
وشــدد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون خالل الجلسة 
التي ترأسها بعد ظهر امس يف قرص بعبدا، عىل »رضورة ان تكون 
ى الوزراء وخطط عملهم متوافقة ومضمون البيان الوزاري.  ر

كام دعا اىل اإلرساع يف إقرار موازنتي عامي 2021 و2022«.
وبعد انتهاء الجلســة، ادىل وزير االعــالم جورج قرداحي 
بالبيــان التايل: »عقد مجلس الوزراء جلســته األســبوعية 
برئاســة رئيس الجمهورية، وحضور رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقــايت، والوزراء الذين غاب منهــم وزير الخارجية 

لوجوده خارج لبنان يف مؤمتر دول عدم االنحياز.
يف مســتهل الجلســة، لفت الرئيس عون اىل ان الجلسة 
ى الوزراء وخطط عملهم، كل يف مجال  مخصصة لعرض ر
مسؤولياته الوزارية، والصعوبات التي تواجههم يف عملهم، 
علام ان هذه الخطط يجب ان تتوافق ومضمون البيان الوزاري 
للحكومــة«، مضيفا »امامنا جميعا تحديــات كثرية وكبرية 
تقتي الــرضورة اإلرساع يف العمل عىل مواجهتها، علام ان 

االزمات تبدو ارسع«.
بعد ذلــك، تحدث عدد مــن الوزراء، متناولني املالبســات 
املحيطة بالتحقيق العديل يف جرميــة انفجار مرفأ بريوت، 
ورضورة اتخــاذ مجلس الوزراء موقفا مــام يدور حول هذه 
املسألة. وبعد التداول، تقرر متابعة البحث يف جلسة ملجلس 

الوزراء تعقد اليوم يف القرص الجمهوري.

 التعيينات 

بعدها، وافق مجلس الوزراء من خارج جدول االعامل، عىل 

التعيينات اآلتية:
 تعيني الدكتور بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية.

 تعيني القايض الــربت رسحان واملحاميــة مرياي نجم 
عضوين يف املجلس الدستوري.

 تعيني القايض محمد املرصي مديرا عاما لوزارة العدل.
 تعيني اعضاء مجلس االوسمة: عيل حمد، أنطوان شقري، 
، عىل  عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد عيل م

ان يكون عيل حمد عميدا للمجلس.
وأوضح وزير الرتبية انه ســيعرض عــىل مجلس الوزراء 
خالل مهلة أسبوعني، اقرتاحات بتعيني عمداء كلية الجامعة 

 .201 اللبنانية وفقا لرتشيحات العام 
واطلع مجلس الــوزراء عىل تعيني القضاة: داين شــبيل 
والياس ريشا ومرياي حداد وحبيب مزهر، أعضاء يف مجلس 
القضاء األعىل، وذلك بناء عىل اقــرتاح وزير العدل وموافقة 

رئييس الجمهورية والحكومة.«



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االربعاء 13 ترشين األول 2021

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1 تؤكد الوقائع يف املســرية الطويلة للحزب 
القومي حــدوث غري انشــقاق يف قياداته ويف 
صفوفه. بدءا من االنشــقاق االنحرايف مع نعمة 
الذي  القرن املــايض، اىل امس  أربعينيات  تابت، 
انطوى عىل تكريس واقع انقسام جديد. واذا كان 
خلف كل انقسام اسبابه املختلفة باختالف املفارق 
واملراحل، اال ان ســببا اساسيا واحدا رافق كل ما 
عصف واليزال عاصفا بالحزب الباقي عصيا عىل 
التطويع، رغم عتو العواصف... هذا الســبب عائد 
اىل انه ليس قليال عديد الذين انتسبوا اىل الحزب 
من دون  ان ينتموا انتامء فعليا اىل عقيدته. االمر 
الذي اتاح لغــري ذي نزعة فردية مرضية جامحة 
الوصول اىل مواقع القرار والتأثري يف حرفه عن 
مســاره النهضوي الجهــادي الناصع. لقد اهمل 
االعداد االذاعــي واملحاكم الحزبيــة املتتالية ما 
او به ســعاده يف هذا املجال، لجهة االلتزام 
الفرديــة كمحاربة االحتالل  النزعــة  مبحاربة 

االجنبي.
***

2 بورصة الفســاد يف لبنــان كل يشء، يف 
كل املرافــق. كله بــات خاضعا ملنطــق العرض 
والطلب. ال تختلف سياســة الثعلبة والنفاق عن 
اعالم مياثلها. وال تختلف بورصة املحروقات عن 
بورصة املدارس التي تبيع العلم. وال بورصة الذين، 
من رجال الدين، يصلون عىل االموات عن بورصة 
اي من تبادل الخدمات. كله بسعره، عرضا وطلبا. 
مناســبة الكالم صدمات نتلقاها من وجهاء يف 
قطاع االعالم. يف لبنان اعالميون احرار، ليس من 
الســهولة العثور عليهم، فليس عىل امثاله طلب 
كبري. ويف لبنان اعالميــون يتكلمون ويحللون 
بثمن، وهم اكرث من الهم عىل القلب. ويف لبنان، 
ايضا وأيضا، اعالميون ال ميتنعون عن الكالم وال 
يخرسون اال بثمن. بلد كل ما فيه يتجه اىل السوق 

السوداء.
***

3 قــدر املؤمنني بحقيقة تســاوي وجودهم 
أن ال يرتاجعــوا، يف املســرية، دون الطليعة. هم 
العارفون، يقينا، انهم، اذا بطل كونهم رواد اخالق 

وافاق جديدة، تصنموا وبادوا.
***

٤ اطاللة السيد حســني الحسيني، بعد طول 
غياب عن الشاشــة، أيقظــت يف ذاكريت صورة 
لرجل الدولة اآلدمي، التي افتقدنا من زمان. تحية 
للرصانة والقيم. أكرث يا ســيد من اطاللتك، فمن 
شــأنها ان تســهم يف طرد االرواح الرشيرة يف 

ساسة، خربوا لبنان.

جــــــــــــــــارة اثــــــــــبــــــــــات ا
ــذ ــفــي ــن ــت ومـــفـــهـــو بـــــدء ال

املحامي نارض كسبار

وحيث من مراجعة اقــوال املدعي يتضح ان االخري 
قد دخل اىل الشــقة موضوع هــذه الدعوى عىل امل 
االســتحصال عىل عقد ايجار اال ان وكيل البناء السيد 
يوسف قد تنكر لوعوده الســابقة واحجم عن تحرير 

العقد املنشود.
وحيث عىل فرض التسليم بأقوال املدعي لهذه الناحية 
ا تكفي بحد ذاتها بأن الفريقني  فان هذه الفرضيــة ا
مل يتوافقا عىل ايجاد عالقة تأجريية ترعى االشــغال 
الحاصل من قبل املدعي مام يســتتبع القول بأن السند 
القانوين الذي وعد به هذا االخري قد ســقط وذلك عىل 
فرض ثبوته وبقي االشــغال املــادي غري املقرتن بأية 
معطيات جدية تثبت بأن هذا االشــغال هو تنفيذ لعقد 
ايجار بحيث تختلــف الحال وتتبــدل النتائج فيام لو 
اقترص االمر عىل عقد ايجار شفهي رفض السيد يوسف 
تجســيده خطيا اما وقد رفض هذا االخري مبدأ التأجري 
برمته فان ذلك يحجب امكانية التحدث عن عقد ايجار 

شفهي.
وحيث يقتي القول استكامال ملا تقدم بأن االشغال 
الحاصل عىل امل االستحصال عىل عقد ايجار ال يتساوى 
من حيث املبدأ مع االشغال الحاصل مبوجب عقد ايجار 
مسترت  فالفرضيتان تختلفان بحيث انه ليس يف االمر 
من عالقــة تأجريية يقتي اثباتها اذ ان هذه العالقة 
املزعومة مل تبرص النور اساســا ل يصح البحث يف 
مدى ثبوتها قانونا وذلك باعرتاف املدعي نفسه وال مجال 
بالتايل للقول بأن اشــغال هذا االخري للشقة موضوع 
ا هو مبثابة بدء تنفيذ لعالقة تأجريية مسترتة  النزاع ا

رفضت الرشكة املدعى عليها االعرتاف بوجودها.
وحيث ان املحكمة ترى رضورة اســتعراض بعض 
الوقائع الثابتة يف امللف توصــال اىل تدعيم القناعة 

املعروضة اعاله وذلك عىل النحو التايل:
1ـ ان املدعي مل يربز اي مســتند يثبت بأنه ســدد 
للرشكة املدعى عليها او لوكيلها السيد يوسف اي مبلغ 
من املال مام يحول دون امكانية التحدث عن بدالت ايجار 

وهي الركن االسايس يف تكوين عقود االيجار.
2ـ ان موقــف املدعى عليها الالمبايل من مســألة 
دخول املدعي اىل الشــقة ال يبدو مســتغربا يف ظل 
الواقع املأساوي الذي يعيشه البناء عموما بحيث يتضح 
من تقرير الخبري ايب نادر بأن معظم اقســام البناء قد 

تعرضت لالحتالل من قبل املهجرين.
3ـ ان الســند الــذي مبوجبــه متكــن املدعي من 
االستحصال عىل اشرتاك يف املياه والكهرباء والهاتف 
ال يؤلف دليال حــول اعرتاف املدعــى عليها بالعالقة 
التأجريية موضوع النقاش فاملستند الذي اعطي للمدعي 
هو ورقة »انجاز بناء« وذلك عىل فرض التسليم مبا جاء 

عىل لسان املدعي بهذا الخصوص.
٤ـ ال يشء يف امللــف يثبت اقــوال املدعي لناحية 

استالمه مفاتيح الشقة من السيد يوسف.
ـ ان دفع نفقات الخدمات املشرتكة مل يتم ملصلحة 
املدعى عليها وال بواســطتها بل بواســطة »جمعية 
الشاغلني« التي انشــئت قبل دخول املدعي اىل الشقة 
موضوع النزاع وبالتايل فان هذه املسألة ال تؤلف دليال 
ملصلحة املدعي ميكن ان يكسب االخري صفة املستأجر.

ـ بهذا املعنى: اســتئناف بريوت، الغرفة الخامسة 
٩٧/1/1 املصنف يف قضايا االيجارات للرئيس  تاريخ 

شمس الدين الجزء الثالث صفحة 2٩ رقم 3.
ـ ان ســكوت املدعى عليها وعدم اضطالعها بأي 
دور ايجايب يعكس رفضها لواقع الحال ال يقل شأنا عن 
موقف املدعي الذي مل يحرك ساكنا منذ تاريخ دخوله اىل 

الشقة وحتى تاريخ اقامة الدعوى الحارضة.
وحيث يقتي تأسيسا عىل كل ما تقدم رد الدعوى 

االصلية
وحيث ان املدعى عليها املدعية مقابلة تديل بوجوب 

الزام املدعي املدعى عليه مقابلة 
خالء الشقة موضوع هذه الدعوى. ب

وحيــث ان يف ظل عدم ثبوت اجــارة املدعي املدعى 
عليها مقابلة مل يعد هناك ما يربر اشــغال هذا االخري 

للشقة موضوع النزاع.

2/2

سفراء دو اسكندينافّية عاينوا معاناة
الحلوة عين  مخّيم  فــي  ين  الالج

ي ل  ا  الج

زار ثالثة ســفراء من الدول االسكندينافية يف لبنان مخيم 
عني الحلوة يف صيدا، وهم: سفرية السويد آن ديسمور وسفرية 
وج القائم بأعاملها  ارك مرييت جوهل وممثل سفارة ال الدا

سفن ورولدسن.
نظم الزيارة كل من وكالة االونروا ومنظمة اليونيسيف يف 
لبنان، بهدف اطالعهم عن كثب عــىل الخدمات التي تقدمها 
كل من اليونيســيف عرب رشكائها ووكالــة االونروا لالجئني 
الفلســطينيني بدعم ومتويل من هذه الدول ومن اجل معاينة 
واقع الالجئني يف املخيم ومعرفــة احتياجاتهم ومتطلباتهم 
لتقديــم الدعم املطلوب. وكان يف اســتقبالهم مديرة منظمة 
اليونيســيف يف لبنان يو موكو واملدير العام لالونروا يف 

لبنان كالوديو كوردوين.
املحطة االوىل للســفراء كانت يف مدرســة السموع عند 
مدخل املخيــم، حيث جالــوا يف ارجائها والتقــوا عددا من 
الطالب. وعاينوا االرضار التي خلفتها االشتباكات االخرية التي 
شهدها املخيم. بعد ذلك عقدوا لقاء موسعا مع ممثيل القيادة 
السياسية الفلســطينية املصغرة، يف حضور مدير الربنامج 
الفلسطيني يف اليونيسف يف لبنان نزيه يعقوب واستمعوا اىل 
مطالبهم ومشاكل وهموم الالجئني يف ظل االزمة االقتصادية 
واملعيشــية الصعبة التي مير بها لبنــان. وطالبوا الدول يف 
املجتمع الدويل بتقديم »املســاعدات الالزمــة من اجل دعم 
الالجئني يف لبنان لحني عودتهم اىل فلسطني«. بعد ذلك، انتقل 
السفراء والوفد املرافق باتجاه عيادة االونروا االوىل سريا عىل 
االقدام ومبواكبة امنية من عنارص القوة الفلسطينية املشرتكة، 
حيث تفقدوا اقســام العيادة ومركز التلقيــح ضد« كورونا«، 
واســتمعوا من مدير قســم الصحة يف االونروا عبد شناعة 
 اىل عرض مفصل عن عمل العيادة وآليــة التلقيح يف املركز.

اف عون لرئاسة الجمهورية اإلنتخابات في موعدها ... والدو العظمى تدعم جو
رشبل األشقر

201 كان الناتج املحيل  يقول خبري إقتصادي أنه يف العام 
اإلجاميل قــد بلغ  مليار دوالر، أما يف العام 2020 قد بلغ 
 201 33 مليار دوالر أي إنخفاض بنســبة 0  . يف العام 
3  ، فيام يف العام 2020 فقد  بلغ النمو الســنوي حوايل 2
201 كانت كهرباء  بلغ 0 .ويضيف الخبري أنه يف العــام 
1 ســاعة يف ال 2٤ ســاعة، فيام يف العام  الدولة تؤمن 
2020 كهرباء الدولة مؤمنة ســاعتان يف ال 2٤ ســاعة. 
هذا جزء صغري من فشــل الدولة بجميع رموزها السياسية 

واإلقتصادية واملالية والنقدية.
يقول الخبري اإلقتصــادي أن كان إحتياطي مرصف لبنان 
3 مليار دوالر، فأصبح اآلن بعد سياســة  عام 201٩ حوايل 
13 مليــار دوالر، و هو كناية عن  الدعم الفاشــلة حوايل 
1 مليار دوالر  اإلحتياطي اإللزامي، فقد دعم مرصف لبنان ب 
خالل ســنتني تجار التهريب، فباتت أغلبية السلع املدعومة 
تباع خارج لبنان، ويشــري الخبري اىلالفساد يف لبنان أصبح 
ثقافة لدى السياســيني و لدى موظفــي الدولة وحتى لدى 
بعض القضاة والعســكريني. منذ العام 1٩٩0 نهبت الطبقة 
السياسية بدعم و مشاركة الوصاية السورية مقدرات الدولة 
دون أن تقدم الحد األد للعيش الكريم للشــعب وأبرز مثل 

عىل ذلك رشكة الكهرباء والطرقات والنقل املشرتك.
ويلفت الخبري اإلقتصادي اىل أنــه مل يكن خالل الثالثني 
ســنة املاضية رجال دولة بني املســؤولني، بل كانوا تجار و 
ســامرسة ال ينفذون مرشوع دون الحصــول عىل عمولتهم 
ن  فأصبحــوا من أغنى األغنياء فيام حســب البنك الدويل ف
٧ من اللبنانيني أصبحوا تحت خط الفقر بســبب  حوايل 
وصول ســعر رصف الدوالر إىل 20 ألف لرية نظراً لسوء إدارة 
الطبقة السياسية لشؤون الناس. أما نواب األمة، فأغلبيتهم 
رجال أعامل يشــرتون مقاعدهم النيابية مباليني الدوالرات 
للحصول عىل ال Prestige الــذي ينقصهم رغم ملياراتهم . 
أما املرّشعني يف مجلس النواب فهم قلة قليلة و كم الشــعب 
اللبناين بحاجة إىل مرشعني حقيقيني  يطوروا القوانني 

 تتناسب مع حياة الناس الحديثة.
يضيف الخبري االقتصادي، انه وقد أصبح لبنان دولة فاشلة 
مل يبق لدينا ســوى حلني : صندوق النقد الدويل، ومحاولة 

تغيري أغلبية الطبقة السياسية خالل اإلنتخابات النيابية يف 
ربيع 2022 ، واكــد ان املفاوضات الجديدة مع صندوق النقد 
الدويل لن تكون سهلة، نظرأ إىل وضع لبنان املايل وحاجاته 
امللحة، لكن بطلب من رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
ستســاعد رشكة »الزارد« الوفد اللبنــاين يف تحضري خطة 
التعايف ومفاوضة الدائنني باليوروبوند. لكن هنا أيضاً تبلّغ 
رئيس الحكومــة نجيب ميقايت خالل آخر زيارة قام بها إىل 
باريس و لندن، أن الدول األوروبية ستدعم موقف لبنان لدى 
الصندوق، وعىل لبنان إبراز أرقام دقيقة وموحدة، كام عىل 
الحكومة البدء مبكافحة الفســاد والبــدء باإلصالحات يف 

جميع إدارات الدولة وعدم إنتظار بدء املفاوضات.
واكد الخبري ان الوفد اللبناين املفاوض سيبدأ بوضع خطة 
التعايف يف ما خص البطاقــة التمويلية والـ Haircut كام 
بجمع املعلومات وتحديد الخســائر و توزيع الخســائربني 
الدولة ومرصف لبنــان واملصارف. علامً أنه حتى اآلن، وحده 
املــودع يدفع الثمن وتطّبق عليه هريكت بنســبة  ، كام 
و إعادة رســملة املصارف و تحديد املشــاريع واألولويات و 
وضع خطة إلعادة ما ميكن إعادته من أموال صغار املودعني 
، و تصور ملســاعدة الجيش والتعليم والصحة ووضع خطة 
إقتصادية تعيد رفع النمو والناتج اإلجاميل املحيل إىل ما كان 
عليه قبل األزمة، أي  مليار دوالر، كام و وضع تصور جديد 
إلعادة هيكلة اإلقتصاد اللبنــاين. واعترب الخبري االقتصادي 
ان صندوق النقد ســيدرس كل هذه املعلومات واإلقرتاحات، 
و سيقدم باملقابل عدة حلول ســتكون كلها مرّة، لكن ميكن 
التفــاوض عىل بعض الحلــول املقدمة من الصنــدوق. أما 
رشوط صندوق النقد الدويل، فأهمها خفض بشكل ملحوظ 
عدد العاملني يف القطــاع العام الذي يبلغ حاليأ حوايل 320 
ألف شــخص غري املتقاعدين، ثم تحرير و توحيد سعر رصف 
العملة الوطنية،  تحرير أسعار املحروقات نهائيأ، رفع نسبة 
ال TVA، رفع تعرفة الكهرباء،  تنفيذ املشاريع األساسية أوالً 

.....BOT كالكهرباء واملرفأ واملياه.... بحسب عقد ال
من املتوقع حســب عدة خرباء أن يحصل لبنان عىل قرض 
بقيمة ترتاوح بني 3 و  مليارات دوالر مجدولة عىل  سنوات، 
ومن املتوقع أن تبدأ بالوصول إىل لبنان بعد اإلنتخابات النيابية 
املقبلة. كام إنه تم اإلتفاق مع الصندوق ان لبنان ســيحصل 
عىل قروض وهبات مؤمتر »سيدر« البالغة حوايل 11 مليار 

دوالر إىل إذا قررت السعودية اإلنسحاب من »سيدر«.
النيابية املقبلة، فيقول مرجع سيايس  أما عن اإلنتخابات 
، ألنه ال يوجد رجل سيايس  أن هذه اإلنتخابات حاصلة حت
لبناين يســتطيع مواجهة الشعب اللبناين واملجتمع الدويل، 
يف حــال تم تأجيــل اإلنتخابات النيابية. أمــا عن تصويت 
املغرتبني واملهجرين، فبات محســومأ أن التصويت ســيتم 
12 نائبا و ليس لســت نواب جدد، وهذا ســيضع التيار  للـ 
الوطني الحر يف موقف صعب، أما أكرب املستفيدين ستكون 

»القوات اللبنانية«.
ويضيف املرجع السيايس أنه من املفضل السامح لرشيحة 
21 املشــاركة يف عملية اإلنتخــاب، ألن هذه  1 العمــر 
الرشيحة معروفة أنها ثائــرة عىل الظلم الالحق بها خاصة 
نتخاب  البطالة، وميكن لهذه الرشيحــة أن تصّب غضبها ب
املجتمع املدين واملعارضة، ألنها فقدت ثقتها بالطقم القديم 

الذي مل يقدم شيئا للجيل الجديد وللشباب.
من جهة ثانية، أكد مصدر ديبلومايس غريب، أن واشنطن 
و لندن والرياض ســيبذلون جهودا جبــارة إلضعاف حزب 
الله عرب إضعاف جميع حلفائــه، كام أكد املصدر أن باريس 
وواشــنطن ولندن والريــاض والقاهرة ســيضغطون بكل 
قواهم إليصال قائد الجيش العامد جوزاف عون إىل رئاســة 
الجمهوريــة، بعد ما اســتبعدوا كل من ســليامن فرنجيه 

وجربان باسيل.

»الحاجة كبيرة لثورة ثقافية حقيقية«
اإلعـــــــــال يــــــكــــــون  ان  يــــهــــّمــــنــــا  عـــــــــــون:  كـــــلـــــوديـــــن 

ــاء  ــسـ ــنـ ــا إلنـــــصـــــاف الـ ــ ــه ــ ــ ب ــ ــال ــ ــط ــ ــــــالحــــــات ن داعــــــمــــــاً 

يطالية يدا البرية بتمويل الحكومة ا افتتاح قلعة 
ــار ــ ــ ــ ــح ــ ــان ال ــ ــن ــ ــب ــ ــم وجـــــــه ل ــ ــال ــ ــع ــ ــل ــ ــر ل ــ ــب ــ ــن ــ ـــــى: س املـــــرتـــــ
األر بـــلـــد  بـــجـــانـــ  ــوف  ــ ــ ــوق ــ ــ ال ــون  ــ ــزم ــ ــت ــ ــل ــ م  : بــــومــــبــــارديــــيــــر

ا ا الح ا  ال ا

ي ا الستا  ل ال  ا

لشــؤون  الوطنية  الهيئة  نظمت 
املــرأة اللبنانية ومكتب اليونســكو 
اإلقليمي يف بريوت، لقاء حواريا عن 
يف  اإلعالمية  املؤسسات  »سياسات 
ما يتعلق بقضايا النوع االجتامعي«، 
ذلك يف إطار برنامج »دور املؤسسات 
اإلعالمية يف تعزيز أوضاع النساء« 

الذي تنفذه الهيئة واليونسكو.
شــارك يف اللقــاء مســؤولون 
من  عــدد  إدارات  يف  ومســؤوالت 
املرئيــة  اإلعالميــة  املؤسســات 
واإللكرتونية  واملكتوبة  واملسموعة 
ســاء مجالس إدارة ومديرين  من ر
ســاء تحرير ومسؤولني  عامني ور
عن املوارد البرشية. ويأيت اللقاء يف 
إطار تنفيذ التدخــالت التي أوردتها 
الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس 
132 حول املرأة والســالم  األمــن 
واألمن، التي أقرتهــا الحكومة عام 

201٩ والتزمت الدولة اللبنانية بتنفيذها.
وافتتح اللقاء بكلمة لرئيســة الهيئة الوطنية لشــؤون املرأة 
اللبنانية كلوديــن عون قالت فيها: » مل يعد مســموحا يف ظل 
ظروف الحرمان التي نعيشها أن نستمر يف غض النظر عن حقيقة 
التخلف التي نعيشها. فاألمر يتعدى ضعف اإلمكانات االقتصادية 
واملالية إىل الثقافة االجتامعية الســائدة لدى املســؤولني كام 
لدى الشــعب، وحاجتنا كبرية اليوم إىل ثورة ثقافية حقيقية ال 
يقترص موضوعها عىل الدائرة السياسية، بل يشمل أيضا الدائرة 
االجتامعية ومن ضمنها نظرتنا إىل موقع النســاء يف املجتمع«، 

مضيفــة »يهمنا يف الهيئة الوطنية لشــؤون املــرأة أن تكون 
املؤسسات اإلعالمية مروجة وداعمة لالصالحات القانونية التي 
نطالب بها إنصافا للنســاء. فلم يعد من الجائز أن تبقى قوانيننا 
صامتة أمــام تزويج األطفال ورافضة لحــق األم اللبنانية بنقل 
جنســيتها إىل أوالدها، وغري معنية بأن يندرج لبنان من بني أكرث 

البلدان تخلفا من حيث املشاركة السياسية للمرأة ».
ات  وسيســتتبع هذا اللقاء بطاولتني مستديرتني مع إعالميني
املرئية  اإلعالمية  املؤسســات  ات من  ات ومراسلني ومحررين
تغيري  ملناقشــة موضوع  واملكتوبة واملســموعة واإللكرتونية 

الصورة النمطية للمرأة يف اإلعالم.

 ، أزاح وزير الثقافة محمد املرت
صباح امس، الستار عن لوحة انجاز 
ترميم قلعة صيدا الربية الذي مولته 
عربالوكالة  االيطاليــة  الحكومــة 
ايئ، ونفذه  اال للتعــاون  االيطالية 
ايذانا  ــاء واالعــامر  اال مجلــس 
بافتتاحها، يف حضور سفرية ايطاليا 
نيكوليتــا بومبارديــريي، وعدد من 
النواب، مديرالوكالة اإليطالية للتعاون 
ايئ لوكا مايسرتييبيريي، امللحقة  اإل
االعالميــة يف الســفارة االيطالية 
مادونا الحكيم، واملسؤول عن منطقة 
صيــدا يف حــزب الله الشــيخ زيد 
ضاهر وحشد من الشخصيات. وقال 
: »ال تحيا أمة تتنكر ملاضيها.  املرت
وال مســتقبل ألبنائها، ما مل يفهموا 
تاريخهم امليء واملظلم عىل السواء 
الحســن،  البنيان  ألجل  به  ويتعظوا 

ولن يكون ذلك لهم إال بالتعمق يف الوعي املعريف. وهذا ما نسعى 
إليه يف وزارة الثقافة، مؤمنني مبواهب كل لبناين خالق مقيم أو 
مغرتب، ل نربز للعامل بأرسه وجه لبنــان الحضاري النري الذي 
سينهض من كبوته مهام كانت الصعاب. وال أكتمكم أنه، خالل هذه 
املدة الوجيزة من عمر الحكومة، ال تكاد ترشق علينا شــمس نهار 
نسانية نابغة لبناين  إال ويردنا خرب عن إنجاز حضاري أســداه ل
مغرتب، أو جائزة عاملية حازها مبدع من بالد األرز، أو سبق ثقايف 
أو ريايض أحرزه بطل من عندنا. ما يحملني عىل الثقة بأن العافية 
الثقافية التي ما زلنا نتنعم بها ستكون مدخلنا األكيد إىل اسرتداد 

ذن الله«. عافيتنا اإلجتامعية واالقتصادية واملالية، قريبا ب
بدورها، أكــدت بومبارديريي ان »لبنان بلد له تاريخ عظيم وهو 
مدعو اليــوم اىل مواجهة تحديات وصعوبــات كبرية. وميكن أن 
يشكل غنى تراثه الثقايف أحد األسلحة للتغلب عىل هذه التحديات«، 
الفتة اىل ان »االمر يتعلق بقطاع كغريه من القطاعات التي تشهد 

عىل التــزام إيطاليا الدائم إىل جانب بلد األرز لبناء مســتقبل من 
التنمية والنمو املستدام«.

وتطرقت اىل مراحل عملية ترميم القلعة، فقالت: »أدخلت عىل مر 
القرون تعديالت عىل قلعة صيدا الربية التي نراها اليوم وتضمنت 
جزءا من الهياكل القدمية كاملمر الذي يؤدي إىل املرح الروماين«، 
مؤكدة أن »هذا املوقع األثري ســيصبح موقعا ثقافيا لجميع أبناء 

صيدا«.
بعد ذلك، ازاح املرت والسفرية والنواب والحضور لوحة انجاز 

ترميم القلعة، وكانت جولة يف أرجائها.
ثار املجاور للقلعة، وكان رشح  ثم انتقلوا اىل املتحف الوطني ل
ل »اهمية هذا املوقع االثري التــي توقفت االعامل فيه لعدم توفر 

التمويل امال مبساعي فعاليات صيدا والوزير النجازه«.
وختاما كانت زيارة تفقدية ألعامل ترميم خان القشــلة، وهو 
مرشوع مولته الحكومة اإليطالية، يف إطار برنامج الرتاث الثقايف 

والتنمية الحرضية، مبليوين يورو.

دعــوة تلقى  الــجــمــهــوريــة  رئــيــ 
ور لح ديـــ  ــمــنــدريــ  األر مــن 
الجديد ية كندا  أبر رسامة مطران 

استقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون قبل 

ظهر امس يف قرص بعبــدا، الرئيس العام للرهبانية 

أنطوان ديب  األرشــمندريت  املخلصية  الباســيلية 

واملطــران املنتخب ألبرشــية كندا للــروم امللكيني 

، والقيم  الكاثوليــك األب ميالد الجاويــش املخل

العام للرهبنة األب املدبر جيلبري وردى.

اللقاء، وجه األرشمندريت ديب دعوة اىل  وخالل 

الرئيس عون لحضور الرســامة األسقفية للمطران 

الجديد التي ســتقام يوم الســبت 30 ترشين األول 

2021 يف ديــر املخلص يف جون الشــوف، والتي 

سيحتفل بها بطريرك انطاكية وسائر املرشق للروم 

امللكيني الكاثوليك يوسف العبيس األول.



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
االربعاء 13 ترشين األول 2021

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ فــــــــــي ســــــــــيــــــــــادة الــــــــــــدولــــــــــــة الـ
 معني حّداد 
استاذ جامعي 

تتميز الدولــة املعارصة بعدة خصائــص اهمها وحدة 
اراضيها، حدودها السياســية الخطية... تجانس وتوافق 
مواطنيها... احتكارها للقوة املســلحة وغريها... غري ان 
جميع هذه الخصائص ال تســتقيم ما مل يحتضن الدولة 
نظام حقوقــي قانوين، يوفر لها رشعيتها ورشعية القوة 
التي تســتخدمها يف تنفيذ قرارتها عىل اراضيها، كام يف 
خارجها. يف هذا اإلطار تكمن ســيادة الدولة املعارصة يف 
القدرة عــىل أن تضع مبل ارادتها نظامــا قانونيا واحدا 
موّحدا يغطــي كامل اراضيها حتى حدودها السياســية 
املعرتف بها دوليا، ال يشاركها فيه أحد. ويف تطبيقها لهذا 
النظام القانوين تعرّب الدولة عن سيادتها يف تعاملها مع 

مواطنيها يف الداخل ومع الدول األخرى يف الخارج.
ماذا عن سيادة الدولة اللبنانية يف اإلطار القانوين؟ 

 السيادة بني القوة والقانون  

تختلف الدولة عن سائر التنظيامت التي متتلك القدرة عىل 
استخدام العنف يف تحقيق اهدافها كاملافيات أو العصابات 
املســلحة واملجموعات اإلرهابية املتفلتــة... وغريها يف 
أنها مبنية عىل منظومة قانونية حقوقية، من وظائفها 
االساسية القضاء املربم عىل احتامل االستخدام اإلعتباطي 
للقوة املتعاظمة ااملوضوعة بترصفها. ذلك ان الدولة عىل 
وجــه العموم متلك من القدرات املتمثلــة اقله فيام لديها 
من السالح واإلمكانيات اإلقتصادية ومصادر ثروات عىل 
اختــالف انواعها ما يجعل القّيمون عليها واصحاب القرار 
فيها عرضة للوقوع يف »التجــارب«، تجارب االنحرافات 
واالرتكابــات التي تؤدي حكام اىل االهداف املعاكســة ملا 
تّدعي الدولة انهــا قامت ألجله، لجهة تدبري امور املجتمع 
وإعالء شأنه وشأن مؤسساته وأفراده. من هنا ومن اجل 
أن تحافظ الدولة عىل ذاتها كام عىل مهامها كان البد لها 
من ان تقي عىل كل امكانية من شأنها ان تتحول معها 
اىل تنظيم »ال دولتي« اذا صح التعبري، أو إجرامي أو إرهايب 
عىل شاكلة العصابات واملجموعات التي ارشنا اليها اعاله، 
والســبيل اىل ذلك مير بانبائها حكــام عىل نظام قانوين 
حقوقي تتأمن معه رشعيتها وتحظى من خالله عىل ثقة 

مواطنيها يف الداخل وثقة الدول األخرى يف الخارج.
يشكل النظام القانوين اذا احدى الركائز االساسية للدولة 
وواحد من الرشوط الرضوريــة لوجودها إذا زال انهارت، 
فهو كاألرض بالنســبة لها او كالعاصمة...، وهو إىل ذلك 
ــوذج الدولة املعارصة التي بدأت  اتخذ ابعادا جديدة مع 
1( والذي راح  ٤ معامله بالتشكل مع معاهدة وستفاليا )
يتعمم عىل العامل انطالقا مــن التجربة االوروبية. انهت 
املعاهدة املذكورة الحروب الدينية يف اوروبا وأخرجت اىل 
الوجود شكال جديدا للدولة يختلف عام سبقه يف التاريخ، 
يتميز باعتامد ال مبدأ السيادة، سيادة الدولة عىل أراضيها 
ا وبصورة اشد رضورة احرتام »سيادات« الدول  وحسب وا
لبعضها البعض ومن قبل الجميع، وما يزال هذا املبدأ يحكم 
رســميا العالقات املتشعبة واملعقدة بني الدول حتى اليوم، 
حيث متتل الخطب السياســية واالجراءات الديبلوماسية 
لكافة دول العــامل، يف مختلف املنتديات واملحافل الدولية 
وعىل رأســها منظمة األمم املتحــدة، بالصيغ املعرّبة عن 
اإلرصار عىل احرتام »السيادة عىل كامل االرايض« سيادة 
هذه الدولة أو تلك من الدول املعنية مبا ميكن ان تتعرض له 
يف ســياق ما تشهده الدول عموما من نزاعات واختالفات 
فيام بينها. واملقصود بالسيادة هنا ليس سيادة امن الدولة 
عىل اراضيها والتحكم بحدودها السياسية والحفاظ عليها، 
ا أيضا ســيادة قوانينها عىل هذه األرايض وما عليها  وا
تهم ... وعىل ما فيها  من سكان مبختلف انشطتهم ومنش
من ثروات ومناجم... عــىل أن ال يُعمل يف إطار الدولة اال 
بالنظام القانوين الذي تضعه هي بنفسها، عىل ما يقتي 
به منطقيا وعمليا مبدأ الســيادة. فسيادة الدولة تفرتض 

حكام ان ال يعلو عىل ما تضعه من قوانني، قانون آخر.
وذج الدولة الحديثة واملعارصة، اي  هذا وقد اّدى تطور 
وذج الدولة الوستفالية، يف العامل املتقدم، منذ منتصف 
القرن الســابع عرش وحتى اليوم، اىل تعزيز مبدأ سيادة 
الدولة وإعالء شــأنه ورضورة الســعي إىل استتبابه يف 
مختلف املجاالت ومنها املجــال القانوين الحقوقي، فكان 
ان احتفظــت الدولة يف العامل املتقــدم، بالحق الحرصي 
املتوارثة،  العرفيــة«  القوانني  للترشيع، فقضت عــىل » 
الخاصــة بهذه الفئة او تلك، واقصــت الدين عن الترشيع 
والقضاء وأخضعت جميع حقوق مؤسسات املجتمع املدين 
العاملة عــىل أراضيها، كام جميــع مواطنيها، لنظامها 
القانوين الذي يضعه الشــعب أو مــن ينوبون عنه، وكل 
ذلك من أجل أن تتأمن ســيادتها الكاملة وغري املجزأة عىل 

أراضيها مبن عليها ومبا فيها.

 يف لبنان 

منذ نشــأة دولة لبنان الكبري )1٩20(، متظهر انفصام 
عتامد القواعد الحقوقية لنظام امللل  حقوقي دســتوري ب
الدينية املوروث من الدولــة العثامنية جنبا اىل جنب مع 
خطاب سيايس رسمي حديث، ذو محتوى دميقراطي غريب 
اورويب معاكس له، معظم مكوناته مســتلة من الثقافة 
الدستورية الفرنســية ذات الجوهر العلامين، بحيث بدت 
الدولة غداة االســتقالل مع نهاية النصف األول من القرن 
العرشيــن متأرجحة بني خيارين ال ميكن التوفيق بينهام، 
إما النظام الطوائفي املستمد من نظام امللل العثامين القديم 
وإما إلغاءه واألخذ مببدأ فصل الدين عن الدولة أو العلامنية 
املواكبة للحداثة األوروبية، أي بني منظومتني متناقضتني 
من القوانني الدستورية. إزاء هذا املأزق إختار صناع القرار 
يف لبنان تأجيل الغاء الطائفية »مؤقتا« وبالتايل الســري 
ا عىل أمل أزالته يف املستقبل، وهكذا  بالنظام الطوائفي إ
ورد يف اول بيان وزاري لدولة االســتقالل عام 1٩٤3 »أن 
الساعة التي ميكن فيها الغاء الطائفية هي ساعة يقظة 
مباركة يف تاريخ لبنان وسنسعى ل تكون هذه الساعة 
ذن الله »وبعد مــا يقارب حوايل النصف قرن، أي  قريبة ب
1٩ جرى تجديد الدســتور اللبناين ومعه جرى  يف عام ٩
٩ من الدســتور كام  تجديد التأجيل الذي عربت عنه املادة 
ييل »عىل مجلس النواب املنتخب عىل اساس املناصفة بني 
املسلمني واملســيحيني، اتخاذ اإلجراءات املالمئة لتحقيق 

إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية...«
جاء التأجيل االول ثم التأجيل املكرر ليساهم يف ترسيخ 
النظام الطوائفي ويف تعميق مفاعيله التنابذية عىل مختلف 
ا وللسخرية  الصعد االجتامعية السياسية والثقافية... إ
يف اجواء سياسية هجينة ميلؤها خطاب تحديثي ال ميلك 
من الحداثة اال العبارة، حيث ترص احزاب زعامء الطوائف يف 
ادبياتها الدعوية عىل االستخدام املفرط يف االبتذال ملفاهيم 
االشرتاكية والوطنية والدميوقراطية اإلجتامعية... فضال 
عن شعارات السيادة الحرية واإلستقالل )كل من منظوره( 
وما اىل ذلك، مام ال ميت بصلة اىل واقع األمور املتمحورة 

حول تنازع الطوائف عىل صالحيات الدولة.
ذلك أن كل طائفة من الطوائف ووفق نظام امللل الذي كان 
معموال به خالل املرحلة العثامنية متلك حزمة من القوانني 
الخاصة بها واملختلفة عن غريها يحكم بها القّيمون عليها، 
من رجال الدين، األحوال الشخصية للرعية، عىل ان تتوىل 

الدولة التنفيذ العميل لهذه االحكام.
غــري ان نظام امللل يف ظل الخالفــة العثامنية هو يف 
املوقع املضــاد ملجريات األمور القانونيــة الحقوقية يف 
أحــكام الدولة املعارصة. ففــي األوىل ينبني النظام امليّل 
عىل التاميز الحقوقي بني امللّة واألخرى، بينام تقوم الدولة 
املعارصة عىل مســاواة مواطنيها يف حقوقهم عليها من 
جهة وواجباتهم تجاهها من جهة ثانية، وفق نظام قانوين 
واحد موّحد للجميع، جامعات وأفرادا، بحيث تغدو سيادتها 

عىل اراضيها من سيادة نظامها القانوين عليها.
عىل هذا، منع احتفاظ الطوائــف بأنظمتها القانونية 
املختلفة عن بعضها البعض منذ اإلســتقالل، قيام النظام 
القانوين الواحد املوّحد الذي من املفرتض ان تحقق الدولة 
به ســيادتها القانونية والرشعيــة الكاملة عىل أراضيها 
وعىل مواطنيهــا، وبذلك تكون الطوائــف قد حجبت عن 
الدولة اللبنانية منذ بداية اإلســتقالل سبل استكامل بناء 
سيادتها الناشئة، كام انها مل متتنع عن االستمرار يف قضم 
ما كان يتوفر بني الحني واآلخر من املجال السيادي لها، لذلك 
ميكن القول أن الدولة اللبنانية مل تحظى يوما بالســيادة 
الكافية عىل شؤون مواطنيها كتلك التي تتمتع بها عموما 

الدول املستقلة. 

 السيادة املستحيلة 

اذا صّح أن ســيادة الدولة عىل أراضيها هي من سيادة 
ن  نظامها القانــوين الواحد املوحد عليها، وهو صحيح، ف
البنية السياسية الطائفية مبوادها الدستورية والعرفية، 
املعمول بها يف لبنان ال ميكــن أن تتوافر معها إذا رشوط 
مامرســة الدولة لسيادتها، والســبب هو تعدد األنظمة 
القانونية املعرتف بها من قبل الجميع عىل األرايض اللبنانية 
واملتمثلة بتعدد انظمة األحوال الشخصية. هذا التعدد اتاح 
تشــكيل كيانات شبه سياســية داخل الدولة ومنفصلة 
عنها متنع تحقيــق الوحدة اإلجتامعية السياســية، أي 
وحدة الشعب والدولة كرشط رضوري المتالك اإلرادة يف 

املامرسة السيادية كام ينبغي.
ثم إن تعدد املحاكم الروحية املسيحية واملحاكم الرشعية 
اإلسالمية يتســبب حكام بالتباعد املعنوي والثقايف بني 
املواطنني ويعطل اإلنتامء املبارش اىل الدولة، وهو اإلنتامء 
الذي من املفــرتض أن يعلو عىل كل اإلنتامءات التي نحاط 
بها، عىل ما هو معمول به يف الدول ذات السيادة، وبدوره 
يفي التباعد املذكور أيضا اىل تفكك الروابط اإلجتامعية 
الدولة واضمحالل قدراتها مبا  الثقافية واستطرادا تفكك 
فيها قدراتها عىل مامرســة ســيادتها. مبعنى آخر اذا مل 
يُطبــق نظام قانوين لبناين واحد عــىل جميع املواطنني، 
عبثا نحاول البحث عن تحقيق انسجام اللبنانيني يف وحدة 

وطنية ناجزة كالزمة ال بد منها لسيادة دولتهم. 
إىل ذلك كان مــن الطبيعي يف هذا اإلطــار أن تتنامى 
قدرات زعــامء الطوائف باضطراد عكــيس لقدرة الدولة 
عىل مامرسة سلطتها منذ االستقالل حتى اليوم، أي منذ 
االلتزام بأنظمة الطوائف القانونية عىل حســاب النظام 
القانوين اللبناين كام رأينا ســابقا، اىل أن صارت مصالح 
القّيمني عىل هذه الطوائف تعلو عىل قوانني الدولة اللبنانية 
ومتعن يف الحد من جدواها. هذا وقد اّدى توظيف الفاعلية 
الطائفية يف املجال الســيايس وما يتصل به من مصالح 
عديدة، إىل متحور كل طائفة عىل ذاتها والسعي اىل متتني 
موقعها السيايس سبيال إىل التنافس املستعر عىل العبث 
مبقدرات الدولــة، ويف هذا الســياق راج تداول مصطلح 
»فيدرالية الطوائف« عىل نحو واسع، وذلك للقول ان الواقع 
اللبناين بات واقعا فيديراليا يختب خلف شبه قناع مركزي 
رقيق وشفاف ال يقنع أحدا. غري ان املقاربة الدقيقة لالمور 
تظهر ان الظاهــر »الفيديرايل« اذا جاز التعبري هو بخالف 
الواقــع الحقيقي ألن الكانتونــات او الواليات يف النظام 
الفيديرايل كام هو معمول بــه يف الدول التي تتبناه، هي 
التي تأمتر باألوامر الصــادرة عن الحكومة يف العاصمة 
اإلتحاديــة الفيدرالية وتنفذ قراراتهــا بينام يف نظامنا، 
يجري العكس متاما الن الحكومة املركزية تبقى يف املوقع 
األد من املسار التنفيذي لقرارات زعامء الطوائف. وعىل 
هذا ال سبيل لدولة، حكومتها يف هذا املوقع املتلقي إلرادات 
رجــاالت الطوائف أن تتحىل بالســيادة عىل أراضيها يف 

الداخل أو ازاء الخارج.
عىل ان لبنان ليــس الوحيد الذي أعتمد النظام القانوين 
املبني عىل نظام امللل املوروث، فسائر دول املنطقة املتعددة 
الطوائف أخذت به أيضا مثل ســوريا، العراق مرص... حيث 
كل طائفة من الطوائف يف كل منها تتكفل بشؤون األحوال 
الشــخصية لرعاياها وفق نظامها القانوين الخاص بها، 
وهكذا بــات لكل دولة من هذه الــدول كام يف لبنان عدة 
انظمة قانونية مختلفة عن بعضها البعض، من شــأنها 
بطبيعة الحال تعريض وحدة الشعب اإلجتامعية السياسية 
للخطر وبالتايل تفكك الدولة والذهاب بسيادتها. عىل انه 
بخالف مــا جرى يف لبنان عولج خطــر التفكك يف هذه 
الدول من قبل حكوماتها أو حكامها باالستبداد واإلكتفاء 
به يف فرض الوحدة اإلجتامعية السياســية، دون املبادرة 
ولو بالحد األد إىل تخليص السياسة من الدين وتخليص 
الدين من السياسة والتقدم نحو إحالل نظام قانوين واحد 
يجب القوانني الطائفية املختلفة. عىل أن اإلستبداد املذكور 
مل تكن رشوط مامرسته متوفرة يف لبنان السباب يُخرجنا 
التوسع فيها عن ســياق معالجتنا هنا ملســألة السيادة 
ا ميكن اإلشارة اختصارا اىل أن ذلك يعود اىل  اللبنانية، ا
خصوصية تجربة لبنــان التاريخية الحديثة مضافا إليها 
توزع النسب الدميوغرافية الطائفية فيه الذي مينع حسم 

سيطرة قوة متفردة عىل الوضع العام داخل البالد.
عىل كل حال أظهرت مجريــات األمور وعىل نحو جيل 
عدم جدوى التجربة االســتبدادية يف هــذا املجال، ففي 
العراق مثال ما أن أُزيح عنه االستبداد، حتى تبعرثت طوائفه 
وانطلقت اليات تفكك املجتمع والدولة، متاما عىل الطريقة 
اللبنانية وتعرضت ســيادة الدولة فيه للتاليش بالطريقة 
خر عىل  عينهــا. وما يصح عىل العراق يصح بشــكل أو ب

الدول األخرى يف املنطقة.

 مالحظات إستنتاجية 

ال شك ان رشط الســيادة اللبنانية كام غريها يكمن يف 
وحدة املجتمع اللبناين واســتطرادا وحدة الدولة اللبنانية 
املبنية عىل وحدة نظامها القانــوين، هذا وملا كانت هذه 
ن ما نشهده  الوحدة متعذرة راهنا أقله عىل املدى املنظور ف
من مجادالت وسجاالت بشأن السيادة ال سيام يف موضوع 
سالح حزب الله ال يعدو كونه متاجرة سياسية إعالمية ال 

ميكن ان تفي عمليا اىل يشء يذكر.
إن السالح خارج الدولة كام سائر املظاهراملشابهة مبا 
فيها تلك التي تفصح عن سلوك يبدو وكأنه مشبع باإلرصار 
عىل إنتهاك ســيادة الدولة اللبنانية، هي من نتائج ضمور 
هذه الســيادة منذ زمن اإلســتقالل، عىل ما بيناه أعاله، 
وليســت من اســبابه. وعليه يكمن التحدي يف التصدي 
سباب ال إجرتار التش من النتائج والتبا غري املجدي  ل

عىل السيادة.

ــر الــشــرعــيــة... ــي ــف الـــهـــجـــرة  ــل ــ م ــاب ــت »الــــديــــار« ت
2٠٠ و 2٠2٠ !! ـــــ بيـــــن  مســـــين ضحيـــــة ق أكثـــــر مـــــن 

باميال كشكوريان السمراين

اإلقتصادي  اإلنهيــار  أن ربح  بعد 
يف لبنان معركة سباقه مع اإلصالح 
اإلقتصادي واملسلاّمت الرئيسية التي 
تؤّمن للمواطن حــّق كرامة العيش، 
وبعــد فقر يتصاعد وجــوع يكوي 
لهيب قلوب أطفــال جياع وأهاليهم 
العاجزيــن، وبعد عجــز عن تأمني 
الرضورية  األساســية  املستلزمات 
للعيــش يف لبنــان، راح املواطنون 
ُفجوة  عن  يبحثــون  فيه  واألجانب 
خالص يهربون من خاللها من دمار 
تعيد  يومية  مشاهد  وقساوة  نفيّس 
نفســها مع كّل بــزوغ فجر، فكان 

الخالص بالتخطيط للهجرة!
ومبا أنّه وبطبيعة الحال موضوع 

الهجرة مرشوع اســتثامرّي كبري، يعجــز البعض عن تحقيقه 
ألســباب جّمة أبرزها املاديّة منها وفــرض حظر عىل إعطاء 
التأشريات من قبل بعض السفارات، كانت الهجرة غري الرشعية 
الطريق الوحيد ولو كانــت لعبة مير، إّما الربح والوصول اىل 

خّط النهاية يف البلد املرسل إليه، وإّما املوت املحّتم للمرسلني!
عام 2013 أعلنت الســلطات االندونيســية عــن غرق قارب 
كان يقل نحو 100 مــن املهاجرين غري الرشعيني معظمهم من 
األردن ولبنان واليمن كانوا متوجهني اىل أوســرتاليا، وبلغ عدد 
اللبنانيني الذين غرقوا حينها 2٧ ضحيــة. حينها كانت الحياة 
يف لبنان جّنة خالدة بالنسبة للســنتني اإلخريتني، فأقلّه كان 
اإلستقرار اإلقتصادّي يلّف البلد، ولو كان الحديث دائم عن الدين 
العام وإختالس املــال العام، غري أّن اللّبنايّن مل يشــعر حينها 

بجديّة الحالة ومل يلمس جلياً تأثريها عليه.
حادثة إندونيســيا تربز اليوم بقوة يف ضوء االزمة التي مير 
بها لبنان وســعي مئات االف اللبنانيني للهجــرة منه بحثاً عن 
فرصة حياة أفضل يف ظل صعوبة الحصول عىل تأشرية سفر أو 
هجرة، سيعمد اآلف اىل الهجرة غري الرشعية مبارشة من لبنان 
أو عرب إحدى الدول التي ميكــن للبنانيني الدخول اليها من دون 

تأشرية سفر وهي إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، وقربص الرتكية.
ويف مراجعة للحوادث املامثلة، فقد شهدت السنوات املاضية 
 حوادث أدت اىل وفاة وغرق 1 شــخصاً معظمهم من عكار 
وطرابلــس. هذا، مــن دون ذكر الحاالت التــي أوقفها الجيش 
اللبناين أو الســلطات يف الدول التي وصل اليها املهاجرون غري 
الرشعيني من دون تعرّضهم لحوادث الغرق واملوت، بحســب ما 

ذكر تقرير نرشته »الدولية للمعلومات« مطلع ترشين األّول.
وأبرز التقرير جدوالً يُبنّي أبرز حــوادث غرق املهاجرين غري 
الرشعيني اللبنانيني الذيــن انطلقوا من لبنان أو من دول أخرى، 
ففــي كانون األّول 200٩ انطلق زورق مــن طرابلس يف اتجاه 
قربص، كانت محّصلة الضحايــا اللّبنانيني فيه ٤  و2٧ ضحّية 
معظمهم من عكار غرقوا يف زورق انطلق من إندونيســيا نحو 
أوســرتاليا. كام وذهب ٩ لبنانيني ضحية غرق زورق انطلق من 
201، وكان ضحية الزورق الذي  طرابلس نحو تركيا يف أيــار 
انطلق من العبــدة يف عكار يف اتجاه قــربص طفالً كان مع 
٤0 لبنانياً آخرين نجوا جميعهــم. ويف أيلول 2020، ق 10 
مواطنــني كانوا عىل  م زورق يقّل ٤٤ شــخصاً، وقد أعادت 

السلطات القربصية الناجني اىل لبنان.

 وشهد شاهد من أهله...! 

ويروي محمــد  العائد من قارب الهجرة  الذي انطلق من ميناء 

طرابلس نحو قربص، حجم املعاناة التي استمرت نحو 0 ساعة 
ذهابا وإيابا يف عرض البحر، فقــال »وصلنا قربص )الرومية( 
ومكثنا هناك  أيام، وبعد ذلك أخربنا املعنيون أنّهم سيخضعون 
الجميع لفحوص طبية، لكننا فوجئنا بأنهم وضعونا يف ســفن 
وأعادونــا إىل لبنــان«. ويضيف: »دفعت  ماليــني لرية  كانت 
تســاوي نحو 3٤00 دوالر حينها ألحد املهّربني من أجل الوصول 

إىل قربص، لكني فشلت يف ذلك ويف اسرتداد املبلغ أيضا«.
وعن املالحقة القانونية يقول محمد: »تّم التحقيق معنا يف 
لبنان ومن ثّم أُخيل ســبيلنا، وأعتقد بأنّه تّم إلقاء القبض عىل 

منظّمي الرحلة وتّجار تهريب البرش«.

 الهجرة غري الرشعية جنحة
يعاقب عليها القانون! 

بدعة الهجرة غري الرشعية أصبحــت موضة يهرع اليها من 
داقــت بهم األحوال، إال أنّها تبقى غــري قانونية ويعاقب عليها 
القانون. ويف هذا اإلطار، يرشح املحامي شادي فرح لـ »الديّار« 
تفاصيل القانــون اللبناين وكيف يعاقب مبــواده وبنوده عىل 
الهجرة غري الرشعيــة، فقال: »الهجرة غــري الرشعية جنحة 
نّها بطبيعة الحال وبحســب  يعاقب عليها القانون اللبناين، ف
اســمها غري قانونية وفاقــدة للرشعية ألنها ال متــّر باملعابر 
الرشعية التابعة للدولة اللبنانية من مطار ومرفأ وحدود بريّة. 
فالقانون يحاســب عىل شكلني، األّول، هو املهاجر الذي يحظى 
بتخفيف يف املالحقة، والثاين محاســبة املهرّب ويحاكم عىل 
أســاس قيامه بجنحة اإلتجار بالبرش والــرشوع عن القانون 
يف تخطّي الحدود اللبنانية وما ميّثلها من جهات أمنية، وعدم 
تقديم األوراق والوثائق القانونية الالزمة من أجل الحصول عىل 
تأشــرية الســفر. وهنا تصل العقوبة اىل السجن من  اىل 10 

سنوات قابلة للتخفيف بحسب مقتضيات القضية«.
مــن جهة أخرى، يؤكّد مصدر عســكرّي رفيع املســتوى لـ 
»الّديار« أّن األجهزة اللبنانية وخاّصــة الجيش اللبنايّن، يصّب 
جهوده من أجل مراقبة الحدود اللّبنانية كاّفة واملياه اإلقليمية، 
وهو يف املرصاد لكشف عمليات التهريب يف مختلف أشكالها! 

يف ظــّل الظروف املرتديّــة التي تعصــف يف لبنان، تضيق 
فســحات األمل باللبنانيني، يلجأون لخــرق القوانني محاربة 
لكأس مّر يرشبون منه يومياً، ولو كانوا يعلمون أّن ما يقومون 
به يضعهم يف خانة الخارجني عن سقف القوانني، كام يعرّض 
حياتهم للخطر ويعرضهم للمالحقــة القانونية، إال أّن ال خيار  
يف مثل هذه األحوال. هل ستتحّســن األحوال وتقوم الحكومة 
اللبنانية بتطبيــق خطط طارئة إنقاذية تنشــل املواطنني من 

أفكارهم غري الرشعية؟

اءهم للبي لتأمين لقمة العيش! لبنانّيون يعرضون أع
زياد العسل 

يوماً  اللبنــاين  الوضع  يتدحــرج 
بعد يوم اىل مشــهد جهنمي ال تحمد 
عقبــاه، يف الوقت الــذي يعول فيه 
ميقايت  حكومة  عــىل  الوطن  ابناء 
النتشال هذا الكيان وشعبه مام يرزح 
تحته، بعد غالء االسعار بشكل خيايل 
والتذبذب يف سعر رصف الدوالر، الذي 
يتوقع مراقبــون أن يتجاوز الثالثني 
الفاً يف األمد املنظور، لذلك بدأ الواقع 
تي  باشــكال  يتمظهر  االجتامعي 
أن مثة انفجــارا قريبا قد يطيح بكل 
محاوالت االنقاذ والرتقيع هنا وهناك، 
وايهام املعذبــني والكادحني يف البالد 
أن مثة بصيص نور وســط ظالمية 

املشهد.
ولكــن الواقع اآلين يدفــع الناس 

للتفكري بقــوت يومها قبل اي يشء آخر، وســط فقدان الرواتب 
اللبنانية لقيمتها مع ارتفاع ســعر رصف الــدوالر، وفقدان كرث 
العاملهم بعد سلسلة االحداث االخرية التي عطلت قطاعات انتاجية 

كبرية ورشّدت عامل كرث يف أصقاع البحث عن عمل ووطن.
سمري، لبناين الجنســية من العاصمة بريوت يروي لـ »الديار 
» قصته بعد فقدانــه للعمل، مؤكداً انه ترك عمله بعد ثالثني عاماً 
متواصلة قضاهــا يف رشكة خاصة تعنى بالتغذية، ولكن الواقع 
املــايل والنقدي واالقتصادي املرتدي اجــرب الرشكة عىل االقفال، 
ويؤكد انه طرح بيع كليته للبيع بأي مثن ليســتطيع تأمني مبلغ 
يقي اطفاله رش العوز والفقر والصقيع عىل ابواب الشتاء، وسط 
االرتفاع الجهنمي يف سعر املحروقات، وخاصة املازوت الذي يعني 

الناس كامدة مركزية للتدفئة.
سحر وهي موظفة ســابقة يف رشكة سياحية يف الشامل، 
ترد لـ »الديار« عن عذاباتها بعد فقدان عملها وعدم اســتطاعة 
زوجها اعالة العائلة الســباب مرضية، وتؤكد انها أم لثالثة اوالد، 
وقد قصدت العديد من الجمعيــات دون ان يتم اي تفاعل معها بل 
اغدقوها بالوعود عىل قاعدة »اذا مش االثنني الخميس« كام تقول، 

وتؤكد انها مستعدة للعمل باي شيىء ضمن اطار االخالق وحفظ 
كرامتها العالة عائلتها وتأمني لقمة العيش،ولتدارك الكارثة املقبلة.

االختصا يف علم النفس العيادي حسني حمية قال لـ »الديار 
» ان مثة عالقة وطيدة وطردية بــني الوضع االقتصادي وامليول 
االكتئابية، والحاجات االساســية عندما تفقد تؤثر عىل شعور 
االنسان ما يؤدي بشكل مبارش بالتوتر والقلق واالحباط، ولكن مثة 
نقطة ان املجتمعات التي تعيش وتتنفس االزمات تكون قادرة عىل 
الصمود امام هول هذه االزمات، واملجتمع اللبناين دليل واضح عىل 
ذلك حيث مقدرة الناس عىل التحمل، النه مّر بالسابق مبا يشبه ذلك 
يف اكرث من مرحلة، لذلك فهذا التدهور قد يؤدي النعاكسات خطرية 

وسلبية عىل  السلوك نتيجة االضطرابات االنفة الذكر.
نائب سابق  يعلق عىل ما ورد قائال: أن هذه السلطة التي تحكم 
البالد ال يعنيها البتة من يبيع كليته او يبيع قلبه او حتى كبده، بقدر 

ما يعنيها بيع الذمم واالصوات العادة انتاج انفسها. 
وتنهي املصادر قائلة: سيذبحون الناس من الوريد للوريد، حتى 
يذهبون النتخابهم مقابل سلة غذائية او »غالون« مازوت، ورشة 
من »يا غرية الدين«، فهذه السلطة ال تعرف ضمريا وهذا الشعب كان 

الله بعونه.

ــق مــرتــفــعــاً ــرائ ــح ــطــر انــــد ال ـــر  ّ ــ ــاء مـ ــق ــذرت مــن ب ــ ــة« ح ــ ــي ــب »ال
أعلنت وزارة البيئة يف بيــان، أن »خطر اندالع حرائق الغابات 
واالحراج يبقى قامئا لغاية نهاية هذا األســبوع، مع ارتفاع يف 
مؤرش الخطر بحســب نظام Firelab يف جامعة البلمند. ومن 
1 والسبت  املتوقع ان يكون املؤرش أكرث ارتفاعا يومي الجمعة 
1 ترشين األول، وبالتايل يرجى التنبه من اســتعامل أي مصدر 
للنار بالقرب من الغابات واألرايض الحرجية واالمتناع عن إحراق 

املخلفات الزراعية يف هذه الفرتة من السنة«.
من جهة ثانية، التقى وزير البيئة يف مكتبه يف الوزارة، وفدا 
من املفوضية الســامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني برئاسة 
ممثل املفوضية أيا إيتو، وجرى تداول نشــاطات املفوضية 
وتقدمياتها يف لبنان والسيام يف مواجهة أزمة النزوح السوري.

 وعقد ياسني اجتامع عمل مع وفد من البنك الدويل تم خالله 
البحث يف سبل التعاون بني البنك الدويل ووزارة البيئة .

والتقى ايضا وفدا من برنامــج االغذية والزراعة التابع لالمم 

املتحدة حيث قدم الوفد ملحة عن مشاريعه املتعلقة برفع التلوث 

عن اقنية املياه يف سهل عكار. 

واستقبل وزير البيئة سفري االتحاد االورويب رالف طراف، وتّم 

التأكيد عىل تجديد لتحسني أوضاع البيئة يف لبنان.

را ب  ست ني  يا



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
االربعاء 13 ترشين األول 2021

استقبل وزير الطاقة واملياه 
وليــد فياض ســفري االتحاد 
يرافقه  طراف  رالف  األورويب 
األوروبية،  البعثــة  من  وفد 
الجانبــان  عــرض  حيــث 
االتحاد  ميّولها  التي  املشاريع 
املتعلقــة  االورويب خاصــًة 
الســيام  بالــوزارة،  منهــا 
الصحي  الــرصف  مشــاريع 

الشفة. ومياه 
قد  فيــاض  الوزيــر  وكان 
التقــى الســفري الهولنــدي 
يف لبنــان هانــس بيرت فان 

ديــر وود يف زيــارة بروتوكولية بحضور 
املستشــار التقني يف املركز اللبناين لحفظ 
، وجرى  الدكتورة ســورينا مرت الطاقة 
البلدين، كام  التعاون بني  البحث يف ســبل 
النســخة  لتقديم  مناســبة  االجتامع  كان 
النهائية من مسودة »قانون حفظ الطاقة« 
التي عمل عليها فريــق خرباء قانونيني من 
هولندا ولبنان بدعــم من الوكالة الهولندية 

للمشــاريع )RVO( ومبشاركة خرباء املركز 
الطاقة. لحفظ  اللبناين 

وأكــد الوزيــر فياض أنّه »ســيعمد إىل 
وقت  بــأرسع  القانون  مســودة  مراجعة 
واحالتها إىل مجلس الوزراء لدراستها ومن 

ثم إىل مجلس النواب إلقرارها«.
تركيا عيل  اســتقبل فياض ســفري  كام 
بريــش اولوســوي وكان اللقاء مناســبة 

البلدين. التعاون بني  للتداول يف سبل 

ـــــــــــــراف فـــــــــــيـــــــــــا تـــــــــــابـــــــــــ مـــــــــــــ 
تــــــحــــــاد األوروبــــــــــي ــا ا ــ ــه ــ ــّول ــ ــم ــ مــــشــــاريــــ ي

و و حا ا يا   ا

العمل  وزيــر  إجتمع 

مصطفى بريم يف مكتبه 

نقابة  بوفد  الوزارة،  يف 

»تلفزيون  مســتخدمي 

لبنان«، برئاســة النقيب 

حنا بويري. واطلع الوفد 

واقع  عىل  بــريم  الوزير 

لبنان  تلفزيون  مؤسسة 

ــى أوضـــــــــــــا نـــقـــابـــة ــ ــلـ ــ ــــــلــــــ عـ بــــــيــــــر ا
ــان ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــون لـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـــــســـــتـــــخـــــدمـــــي تـ

د   ال

عقــدت لجنة االشــغال العامــة والنقل 
والطاقة جلســة، قبل ظهر أمس، برئاســة 
رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور املقرر 

الخاص النائب فيصل الصايغ ونواب.
النائب نجــم: »عقدت  قال  الجلســة،  اثر 
واملياه جلسة  والطاقة  والنقل  االشغال  لجنة 
يف حضور معــايل وزير االشــغال وممثل 
املاليــة ورئيس ديوان املحاســبة  عن وزير 
وممثل  العلية  جان  االســتاذ  بدران  القايض 
اء واالعامر االســتاذ ابراهيم  عن مجلس اال
الحلو، ويف  مارون  املقاولني  ونقيب  شحرور 
حضور عدد كبري من النــواب، كان املوضوع 

حول العقود القامئــة والعقود الجديدة التي 
ســتعقد. وأصدرنا توصية نطلــب فيها من 
الحكومة ويف أقرب وقت ممكن ان تحل امور 
هذه العقود املتوقفة، النه اذا مل تحل امورها 
نحن سنذهب اىل مكان من سيىء اىل اسوأ. 
الوزارات ال تســتطيع تلزيم عقود جديدة قبل 
ان تنتهــي العقود القدميــة. هناك متن عىل 
الحكومة ككل، قبــل كل يشء حرص العقود 
القدمية لنعرف مــاذا لدينا، عقود غري منفذة 
وما انجز منها، ومن ثم انهاء كل العقود غري 
القابلــة للتنفيذ ووضع آليــة جديدة لتنفيذ 

العقود وختم العقود القدمية«.

ــة ــومـ ــكـ ــحـ ـــــــــ الـ « أو ــــــــا ــــــــ »لــــجــــنــــة ا
ــة ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ بــــــحــــــل أمــــــــــــــور الـــــــعـــــــقـــــــود الـ

والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  اســتقبل 
والزراعة يف طرابلس والشامل توفيق دبويس 
سفري إندونيسيا هاجريانتو توهوري، يرافقه 
امللحق التجاري ديزي كريستيانتي، املستشار 
امللحق  إدي موليا ومســاعد  الســفارة  لدى 
اإلقتصادي لدى السفارة محمد احمد بحضور 

مديرة الغرفة ليندا سلطان. 
واكد دبويس »أهمية بناء أوســع عالقات 
مختلف  يف  ولبنان  إندونيســيا  بني  التعاون 
املجــاالت اإلقتصاديــة واإلســتثامرية من 
طرابلــس الكربى وفتح اآلفــاق أمام توطيد 

عالقات الصداقة بني الشعبني«.
من  الغاية  ان  توهوري  الســفري  واوضح 
زيارته لغرفة طرابلس والشــامل »هو اللقاء 

مع رئيــس مجلس إدارتهــا توفيق دبويس 
إستقالل  عيد  يف  للمشاركة  الدعوة  وتوجيه 
إندونيســيا الذي ســتتم إقامته ضمن إطار 

إحتفالية وطنية«. 
ســم حكومــة جمهورية  ودعا توهري ب
إندونيســيا دبويس وكل أعضاء مجلس إدارة 
الغرفة وكذلك التجار »للمشاركة يف املعرض 
التجاري الســنوي الذي ســيقام يف الفرتة 
ما بني 21 ترشيــن األول والرابع من ترشين 
التواصل عن  العام 2021 بطريقة  الثاين من 
البعد »أون الين«، مشريا اىل أن »أي معلومات 
إضافيــة تتعلــق باملعرض املذكــور ميكن 
للمهتمني اإلتصال بالســفارة اإلندونيســية 

وبغرفة طرابلس والشامل«.

دبوســــــي عر تطوير العالقات م سفير اندونيسيا

عقد اجتامع تنســيقي يف وزارة الزراعة 
بحث يف واقع اســواق الخــرض والفاكهة 
للزراعة لويس  العــام  املدير  لبنان، ضم  يف 
االقتصاد محمد  لــوزارة  العام  لحود واملدير 
الخرض  تجــار  نقابة  رئيــس  حيــدر،  ابو 
والفاكهة باملفرق سهيل املعبي، رئيس نقابة 
مســتوردي الخرض والفاكهــة نعيم خليل، 
نقيب تجار الخــرض والفاكهة بالجملة يف 
بــريوت محمد القييس وامــني رس النقابة 

الخرض  تجــار  نقابة  ورئيس  فاضــل  عيل 
والفاكهــة بالجملــة يف ســن الفيل اييل 
معلــوف، جرى خاللــه التواصل مع االمني 
الســفري  واملغرتبني  الخارجية  لوزارة  العام 
هاين شــميطيل لتســهيل تصدير املنتجات 
اللبنانية اىل االســواق الخارجية،  الزراعية 
ومع املدير العام للنقل احمد تامر لتســهيل 
الرتانزيت اىل الدول العربية والخليجية وحل 

مشكلة الرسوم.

ــاد« ــصـ ــتـ قـ ـــ »الــــزراعــــة« و»ا اجــتــمــا تــنــســيــقــي لـ

أكــد رئيــس الحكومــة نجيب ميقــايت »أن 
سائر  داخلياً ومع  جارية  واالتصاالت  االجتامعات 
لوضــع خطة موّحدة  املعنية،  الدوليــة  الهيئات 
للتعايف املــايل واالقتصــادي تعتمدها الحكومة 
متهيداً للبدء بتنفيذها يف سبيل الخروج من األزمة 
التحضــري لبدء املفاوضات  الراهنة، بالتوازي مع 
مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوســط 

وطويل األمد«.
وشدد خالل اجتامعه مع وفد جمعية املصارف 
برئاسة ســليم صفري قبل ظهر اليوم يف الراي 
الحكومي مبشــاركة نائب رئيس الحكومة سعادة 
الشامي، عىل »أن االتصاالت يف هذا السياق  تشمل 
ايضــاً املصارف التــي من واجبها املشــاركة يف 
اإلنقاذ، ألن التعايف االقتصادي يُعيد تحريك الدورة 
االقتصادية التي تشــكّل املصارف جزءاً أساســياً 
منها«. كام شــدد عىل »وجوب التعاون اإليجايب 
من كل األطراف إلعادة حقوق املودعني«، الفتاً اىل 
أن »العمــل الحكومي يرتكز يف الوقت الراهن عىل 
ملف أســايس هو الكهرباء التــي تكلف الخزينة 
العامة ملياري دوالر ســنوياً من دون وجود خطة 

مستدامة للحل«.
من جهته، أكد صفري »أن املدخل إىل الحل يكمن 

الواضحة  النية  وتوافر  الســيايس  االستقرار  يف 
إلقرار اإلصالحات«، وشدد عىل »أن أي حل يجب أن 

يؤدي اىل حامية أموال املودعني«.

 توقيع مرشوع 

وكان رئيــس مجلــس الوزراء نجيــب ميقايت 
قد رعى حفــل توقيع اتفاق »مرشوع اســتكامل 
البنى التحتية يف مرفــأ طرابلس« بعد ظهر امس 
يف الراي الكبري، حرضه وزير االشــغال العامة 
والنقل عيل حمية، ســفري مرص يــارس العلوي، 
اء واإلعامر نبيل الجر، املديرة  رئيس مجلس اال
اإلقليمية للبنــك الدويل مي العيل، نقيب مهنديس 
طرابلس والشــامل بهاء حرب، مدير مرفأ طرابلس 
أحمد تامر، رئيس دار الهندســة مروان قربصيل، 
توفيق سلطان، رئيس مجلس إدارة رشكة املقاولني 

العرب سّيد فاروق، وشخصيات.
ووقع االتفــاق كل من الجــر وممثل رشكة 
املقاولني العرب، منفذة املرشوع، حازم عبد الغّفار 
األساس، وهو ممول من البنك االسالمي مببلغ ٧ 

مليون دوالر.
وقال الســفري املرصي يف ترصيــح »تم امس 
توقيع عقــد املرحلة االوىل لتطوير مرفأ طرابلس، 

وهذا قرار اســرتاتيجي مرصي بدعم لبنان ووضع 
كل اإلمكانات املرصية بترصف األشقاء يف لبنان، 
وكنا يف مقدمة من لّبى النــداء بعد انفجار مرفأ 
بريوت. نحن معكم كتفاً بكتــف، وبعدما كنا يف 
بــريوت، اليوم نحن ايضــا يف طرابلس، وغداً يف 
عــكار وصور، ومن ثم يف البقــاع ويف كل انحاء 
وهي  العرب«  املقاولني  »رشكة  وســتتوىل  لبنان، 
أشهر من ان تُعرفن هذه املرحلة من تطوير مرشوع 

مرفأ طرابلس.
مــن جهته، قال عبــد الغفار: رشكتنا كســبت 
مناقصة تطوير مرفأ طرابلــس الذي يُعترب حالياً 
من أهم املرافــ اللبنانية، واملــرشوع هو عبارة 
عن تطوير كامل وإنشــاء مباين جديدة للجامرك 
واإلدارات والجيش واإلطفــاء، أي كل املباين التي 
ســتكون مجتمعة يف مــكان واحــد ومرتبطة 

إلكرتونياً بتحكّم مركزي.
أمــا الجر فأعلــن »التوقيع اليــوم عىل هذه 
وسُتدفع  تنفذ،  اتفاقية  أرسع  وستكون  االتفاقية 
غداً الرســوم املالية وســيؤ خالل عرشة أيام 
بالكفــاالت إلعطاء أمر املبــارشة يف أرسع وقت 
والبدء بالعمل قبل موسم الشتاء، ووعدنا بأن يتم 

انتهاء العمل خالل سنتني ونصف السنة«.

ــــــــّدد ــة املــــــــصــــــــارف« و ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ــي الــــتــــقــــى وفــــــــد »ج ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م
قــــــتــــــصــــــاد ـــي وا ــ ــ ــال ــ ــ ــي املـ ــ ــاف ــ ــع ــ ــت ــ ــل ــ ــة ل ــ ــطـ ــ ـ ــى وضـــــــــ  ــ ــلـ ــ عـ

ا د ا ب و ست ا ي حض الرئي  ا  قي ا

أكد وزيــر الزراعة الدكتور 
أن  الحــاج حســن  عبــاس 
»العمــل الناجــح يقوم عىل 
ثالثة مبــادىء هي: الرشاكة 
واالنتــامء«،  والشــفافية 
التي  العقد  أهم  »إحدى  وقال: 
نواجهها يوميا هي مشــكلة 
االنتــامء للوطــن يف حزنه 
»البعض  أن  ورأى  وفرحــه«. 
انتامء  قبول  يف  مشكلة  لديه 
اآلخر إىل الوطن«. وقال: »إننا 
من  الخروج  بدأنــا  لبنان  يف 
نفق األزمة ونحن ســنتعاون 

مع كل األشقاء واألصدقاء«.
القائم  بـ«التعــاون  ونوه 

واملؤسسات  والصديقة  الشقيقة  الدول  جميع  مع 
واملنظامت الدولية املانحة«، مشــددا عىل »أهمية 
أال تتحول هذه املؤسسات اىل دولة داخل الدولة«، 
داعيــا اىل »العمــل ضمن رشاكــة حقيقية يف 

التخطيط والتنفيذ«.
الحاج حســن امس، مذكــرة تعاون  فقد وقع 
مــع منظمة التجارة العادلــة يف لبنان، يف إطار 
مرشوع دعــم ابتكار األعامل وتعزيــز الصادرات 
للبنان )BIEEL( بهدف الرتويج للمنتجات الزراعية 

والغذائيــة اللبنانية ومســاعدة املنتجني املحليني 
بالتوســع يف األســواق الخارجية. ولتحقيق هذا 
األمر، ســيتعاون الفريقان معا لتنظيم العديد من 
املعارض الدولية والبعثــات التجارية إىل عدد من 
البلدان التي لديها أسواق واعدة للمنتجات اللبنانية، 
اللبناين، وتسهيل الصادرات،  وملشاركة فن املطبخ 

ومساعدة املنتجني املحليني يف التوسع.
الفريقان أيضا عــىل بناء قدرات  وســيتعاون 
املستفيدين وتعزيز صادراتهم من خالل تنظيم عدد 
من ورش العمل يف عدة مواضيع منها: ســالمة 

الغــذاء ومعايــري التصديــر 
ذلك،  إىل  باإلضافــة  وغريها. 
يتخلــل التعاون تطوير عالمة 
جــودة وطنيــة للمنتجــات 
اللبنانية  والغذائيــة  الزراعية 
املعايري  وتحديــد  وتصميمها 
وإنشاء  املنتجني،  من  املطلوبة 
خاللها  مــن  ميكن  عمل  آلية 
للمنتجني الراغبني االســتفادة 

من هذه الخدمة.
األزمــة  ضــوء  ويف 
االقتصاديــة التي تواجه البلد، 
تعتــرب هذه الخطــوة حيوية 
لدعم قطــاع األغذية والزراعة 
استمرارية  وضامن  لبنان  يف 

صغار املنتجني والتعاونيات.
يذكر أن دعم ابتــكار األعامل وتعزيز الصادرات 
للبنــان )BIEEL( هــو مرشوع أطلقتــه مبادرة 
 )MEPI( أوســطية  الرشق  األمريكيــة  الرشاكة 
وتنفذه منظمة التجــارة العادلة يف لبنان، بهدف 
تقديم الدعم للمنتجــني املحليني يف قطاع األغذية 
والزراعــة، ومســاعدتهم يف تطويــر أعاملهم، 
وزيادة صادراتهم وتســهيل وصولهم إىل األسواق 

الخارجية.

الحاج حســــــن وقــــــ مذكرة تعــــــاون مــــــ »منظمــــــة التجــــــارة العادلة«

د س  ال الحا 

ناشــد نقيب مال ومســتثمري معامل 
تعبئة الغاز املنزيل انطوان ميني وزير الطاقة 
وليد فياض »تحديد جدول جديد وإعطاء كل 
صاحب معمل حقه بجعالة وتحديد األسعار 

حسب رصف الدوالر املتداول يف االسواق«. 
الذي حصل  اإلرباك  »بعد  بيان  وأضاف يف 
يف االســواق وإقفال مراكز التعبئة االسبوع 
املايض، كنا نأمل خريا من وزير الطاقة، وما 
زلنا نراهن عليه وعىل إنصافنا عرب األخذ يف 
االعتبار أوجاع املعامل والخسائر التي تتكبدها 
مع رشكات االسترياد من خلف إصدار الجداول 
السابقة واحتساب سعر الرصف غري الواقعي 

مع السعر املتداول يوميا«. 
للوزير كتابنا هذا  يصار  وتابع »نوجه 

اىل تحديد جدول جديــد وإعطاء كل صاحب 
معمل حقه بجعالة وتحديد األســعار حسب 

رصف الدوالر املتداول يف االسواق«. 
وأوضح ميــني أن »كلفة قــارورة الغاز: 
1٩ سعر  00 ٩ دوالرا سعر الطن بأرضه،  2
1، ٤00 يضاف من جديد  الــرصف،  ٤0

٤0000 لرية رسوم عن كل طن.
3٩00 رسم تبديل القوارير 

1 كلفــة القــارورة واصلة ارض  ٩٤‚٩0
املعمل. 

1 املطلــوب بيعها حســب جدول  0‚100
تركيب االسعار. 

قارورة يف  لكل  االجاملية  الخسارة   ٩ ٤0
ارض املعمل«. 

ر األســــــود ؟ ـــا حــســ الـــــــدو هـــل يـــســـّعـــر الـــ املقتدرين  اللبنانيين  يشــــــّج  ــــــكيان  بو
ســــــتثمار واســــــتعادة الثقة بلبنان على ا

اســتقبل وزير الصناعة جورج بوشــكيان العامل اللبناين 
األصــل كلود قمري مؤســس معهــد Digi Pen للتكنولوجيا 
واملؤّسس املشارك لرشكة    

.
وهنــأه الوزير عــىل إنجازاتــه العلميــة والتكنولوجية 
واالبتكارية عىل صعيد الواليــات املتحدة األمريكية واليابان 
والخليج ودول العامل. واعترب بوشــكيان ان هذه الشخصيات 
مثل قمري، هي مفخرة للبنان ورشف كبري للشــعب اللبناين 
للمساعدة واملشاركة  املقيم واملنترش. وشكره عىل استعداده 
التطوعية يف برامج تدريبية وتعليمية للطالب املوجهني نحو 

التخصص الصناعي.
وكان بوشــكيان وجه كتــاب تهنئــة اىل الطبيب العامل 
األمري اللبناين األصل آردم باتابوتيان عىل نيله جائزة نوبل 
يف الطب لهذا العام. وأشاد بدراساته وأبحاثه التطويريّة التي 
أغنــت العلم وبالتايل البرشيّة. كام هّنأه عىل الوســام الذي 
منحه إيّاه رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون واستحّقه 

عن جدارة.
وأوضح بوشــكيان أن »لبنــان يزخر باملــوارد البرشيّة 
والطاقات الفكرية يف الوطن واملهجر وهي ثروته الحقيقّية 
التي ســاهمت يف بنــاء العديد مــن البلدان واملؤسســات 
والقطاعات. وكان لالبداع اللبناين ميزات تفاضلّية وبصامت 
واضحــة يف عامل الطب والهندســة والثقافــة والصناعة 

والتجارة والسياحة وغريها، فالنجاحات اللبنانية عديدة«.
وقال: »وكام أن باتابوتيان فخر جميع اللبنانيني يف لبنان 
وبالد االنتشــار، فهو بالتأكيد فخر األرمن واعتزازهم، وهم 
أيضاً شكّلوا وما زالوا قيمة مضافة عالية يف ميادين شّتى«.

وختــم: ننتظر زيارة العــامل باتابوتيــان إىل لبنان قريباً 
لتكرميه مبا يليق بشخصه ومبا حّققه.

د ال كيا  

والعاملني فيها، متمنيا املســاعدة لتحســني 
اوضاعهم.

وأبدى بريم تجاوبه واســتعداده ملتابعة ما 
طرح من مطالب مع الجهات املعنية.



٨
ــات ــيـ دولـ ــات   ــيـ ــربـ عـ

االربعاء 13 ترشين االول 2021

أســــــــــــــر »الــــــــجــــــــهــــــــاد اإلســـــــــالمـــــــــي« 
ــا ــ ــع ــطــ ــ ضـــــرابـــــهـــــم عــــــن ال ّجــــــلــــــون  يــــــ

كشــفت مصادر اعالمية عن تأجيل البدء 
يف اإلرضاب عــن الطعام الــذي كان مقرراً 
الرشوع به امس من قبل أرسى حركة الجهاد 

اإلسالمي يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
وقالت املصــادر إّن تأجيل اإلرضاب »جاء 
بناًء عىل مشــاورات مع الحركة األســرية 
وإعطاء فرصة بعد تجدد املفاوضات مع إدارة 

مصلحة السجون«.
وكان مــن املقرر أن يبــدأ أرسى »الجهاد 
اإلســالمي« يف ســجون االحتالل، اليوم، 
إرضاباً مفتوحاً عن الطعام رّداً عىل إجراءات 
االحتالل اإلرسائيــيل بحقهم، وفق ما ذكرت 
مؤسسة »مهجة القدس للشهداء واألرسى«، 
حيــث سيشــارك يف اإلرضاب معظم أرسى 

وذلك رفضاً  نحــو ٤00،  »الجهاد« وعددهم 
جراءاتها  الستمرار إدارة ســجون االحتالل ب
بحّقهم،  املمنهجــة  العقابيــة  التنكيليــة 
ومحاولتها مؤخراً استهداف البنية التنظيمية 

لهم.
وأوضح »نادي األسري« أّن هذه الخطوة هي 
جزء من الربنامــج النضايّل الذي أعلنت عنه 
لجنة الطوار الوطنية، مؤخراً، والذي ارتكز 
بشكل أساس عىل التمرد ورفض قوانني إدارة 

السجون، مبشاركة كافة الفصائل.
الجدير ذكره أّن عدد األرسى يف ســجون 
االحتالل حتى نهاية أيلول املنرصم، بلغ نحو 
3 أسرية، ونحو 200  ٤ أســرية، بينهم  00

طفل.

»١ يــة ٠٠ ــون عــن ســمــاء الــو ــع ــداف ــطــالق »امل ان

نــــــــتــــــــصــــــــار« فــــــــي مــــــــأرب »فـــــــجـــــــر ا

املنــاورات  امس  بــدأت 
التخصصية املشرتكة للدفاع 
بعنوان  اإليــراين  الجــوي 
»املدافعون عن سامء الوالية 
1٤00«، مبشــاركة وحدات 
النخبة لقــوة الدفاع الجوي 
للجيش والقوة الجوفضائية 
اإليراين،  الثــورة  لحــرس 
للجيش  الجويــة  والقــوة 
اإليراين يف منطقة الصحراء 

الوسطى يف البالد.
»خاتم  مقر  قائــد  وأعلن 
األنبياء )ص( املشرتك للدفاع 

الجوي« يف إيران، العميــد قادر رحيم زادة، 
أن »هذه املنــاورات تجري بهــدف االرتقاء 
قدرة  وتعزيز  للوحدات،  القتالية  بالجهوزية 
للدفاع  الوطنية  املنظومــات  وتقييم  الردع، 
الجوي ملواجهة التهديدات املختلفة واملكثفة 
والدفاع الشامل ومواجهة الحرب اإللكرتونية 

والسيربانية«.
وقال رحيــم زادة إن »هذه املناورات تهدف 
إىل رفع مستوى املعرفة واملهارة لدى الكوادر 
العمالنية والفنية واإلحاطة االســتخبارية 
والتنسيق بني مراكز  التعاضد  والتمرين عىل 
القيادة والســيطرة للجيــش وحرس الثورة 
يف إطار شــبكة الدفاع الجوي الشاملة يف 

البالد«.
ووصف العميد رحيــم زادة جميع الفنون 
املناورات  هذه  يف  املســتخدمة  والتكتيكات 

بأنها »تركيبيــة ومحليــة وإبداعية، ويتم 
مع  يتناســب  مبا  وتنفيذهــا  تخطيطهــا 
هيكليات وتهديدات اليوم يف العامل«، معترباً 
أن »اســتخدام التكنولوجيا الحديثة يعد من 

الخصائص البارزة لهذه املناورات«.
ورصح رحيم زادة بأن من الربامج األخرى 
لهذه املناورات »الدفاع عن املراكز الحساســة 
والحيوية مع تنفيذ إجــراءات هجوم الحرب 
اإللكرتونية والدفاع  اإللكرتونية والسيربانية 
أمام الهجامت الجوية البعيدة املدى، واستخدام 
األعتدة الذكية وصواريخ كروز والطائرات من 

دون طيار واملأهولة املتخفية عن الرادار«.
ومطلع الشــهر الحايل، انطلقت مناورات 
»فاتحي خيرب« يف شامل غريب إيران، ضمن 
إطار برنامــج تقييم القــدرات والجهوزية 

القتالية للقوات اإليرانية.

املسلحة  القوات  كشفت 
فاصيــل   HLS اليمنيــة، 
عملية  »فجر االنتصار« يف 
مشاهد  مع  مأرب  محافظة 
نوعية توثق العملية، والتي 
مناطق  تحرير  اســتهدفت 

باملحافظة.  جديدة 
باســم  املتحدث  وقــال 
القــوات اليمنيــة يحيــى 
صحايف  مؤمتر  يف  رسيع 
مناطق  تحرير  »خطــة  إّن 
جديــدة مبحافظــة مأرب 
العدو  عىل  الهجوم  اقتضت 

من عدة مســارات«، مشرياً إىل أّن  »عملية 
فجر االنتصار ســمحت بتحرير مســاحة 

إجاملية تصل إىل 00 كلم مربع«.
اليمنية  املســلحة  »القــوات  أّن  وأكّــد 
مأرب  مدينة  مشــارف  عىل  اليوم  أصبحت 
من عدة جهات«، الفتــاً إىل أنّه »تم تحرير 
املساحة الجغرافية بني املنطقة املحررة يف 
الشــديد وصوالً إىل مشارف  البأس  عملية 

مأرب«.  مدينة 
وأوضــح أّن »القوات املســلحة اليمنية 
أصبحت اليوم موجودة يف ســد مأرب من 
جهته الشاملية«، مؤكّداً أنّه »خالل املعركة 
الجوي من  الدفــاع  املجاهــدون يف  نجح 
إسقاط  طائرات تجسســية مقاتلة منها 

الصنع«. أمريكية 
ّن قوات الدفاع الجوي  وبحسب رسيع، ف
»متكنت من إســقاط 11 طائرة تجسسية، 
تصدي  عمليــة   1 مــن  أكــرث  ونفذت 
وإجبار عىل املغــادرة«، كذلك نّفذت »القوة 
تجمعات  استهدفت  عملية  الصاروخية  
العدو ضمــن جغرافيتنا  ومراكــز وقواعد 

الوطنية«. 
 2٤ نفذ  املسري  الجو  أّن »سالح  وأضاف 
ويف  جغرافيته  يف  العدو  استهدفت  عملية 
املناطق املحتلة، ومتكّن من تدمري وإعطاب 
واحراق ما يقارب 300 مدرعة وآلية وناقلة 

جند.
العملية أّدت إىل »وقوع ما يقارب 0 
من مرتزقــة العدو ما بــني قتيل ومصاب 
واملصابون   1300 القتىل  عدد  وبلغ  وأسري، 
30«، وفق رسيع، موضحاً  ٤320 واألرسى 
أّن »القوات املســلحة ســتعمل عىل تأمني 

الجميــع مبا يف ذلك املرتزقــة الذين تركوا 
القتال«.

كــام أشــار إىل أّن »قواتنــا ومبوجب 
للمرتزقة  ســمحت  الســابقة  التوجيهات 
بالفــرار من املعركة، وقضــت التوجيهات 
بعــدم إطالق النار عــىل كل مرتزق بعد أن 
يبادر إىل ترك القتــال ويفر تاركاً موقعه«، 
 ٩٤ مضيفــاً أّن »تحالــف العدوان شــّن 
غارة جوية منها غارات اســتهدفت منازل 

العامة«. والطرقات  املواطنني 
رسيع دعــى اليمنيني وخصوصــاً أبناء 
مــأرب بــأن يكونــوا »مــع جمهوريتهم 
جمهورية  الشــعب،  جمهورية  الحقيقية، 
االســتقالل«، كام دعاهم إىل املســاهمة 
»بالحفــاظ عىل األمن واالســتقرار وعدم 

االنجرار إىل ما يروج له إعالم العدوان«. 
أمام »مرحلة جديدة  اليمن  أّن  وأشار إىل 
نتطلع فيهــا إىل أن ينخرط كل أبناء بلدهم 
يف معركــة تحريــر األرايض اليمينــة«، 
محذراً »قادة املرتزقة يف مدينة مأرب ويف 
للتحريض  عبثية  أي محــاوالت  من  غريها 

والتخريب«.
كذلــك أكّــد رسيــع أّن »مأرب ليســت 
بريطانية  أو مقاطعة  محافظة ســعودية 
أو والية أمريكيــة، بل مأرب مينية بقبائلها 
وأبنائها«، مشدداً عىل أّن »معركتنا مستمرة 
الشعب  ومتصاعدة ما دمتم تحارصون هذا 

عليه«.  وتعتدون 
هذا ويف وقت ســابق، عــرض اإلعالم 
لعملية  نوعيــة  مشــاهد  اليمني،  الحريب 
تحريــر مدينة البيضاء يف وســط اليمن، 
خالل بيان صحايف للمتحدث باسم القوات 

رسيع.  يحيى  العميد  اليمنية  املسلحة 

ــــهــــران ــن بــــاكــــو و ــ ــي ــ تــــوتــــر مـــتـــصـــاعـــد ب
يــرانــيــة  ربــيــجــان تــتــحــد عــن »افــــتــــراءات«  أ

تواصل أذربيجان مناورات عسكرية بحرية 
تحا حامية البنية التحتية للطاقة والدفاع 
عنها يف الجانب األذربيجاين من بحر قزوين، 
كام وصفت اتهامات إيران لها بوجود إرهابيني 

ومرتزقة عىل أراضيها بأنها »افرتاءات«.
وتأيت هذه املناورات يف وقت تشــهد فيه 
توترا عىل  اإليرانية  األذربيجانيــة  العالقات 
خلفية اتهامات طهران لجارتها باكو بالسامح 
لقوات إرسائيلية بالعمل عىل الحدود املشرتكة 

بني البلدين.
وقالــت وزارة الدفــاع األذربيجانيــة إن 
تحســني  عىل  ركزت  األول  اليــوم  تدريبات 
املهارات العمليــة للقادة وضباط األركان يف 

اتخاذ القرارات اآلنية.
ونقــل عــن مصــدر يف وزارة الدفــاع 
األذربيجانية أن تدريبــات اليوم األول ركزت 
أيضا عىل االستخدام الفعال للقوات املوجودة 

يف تنظيم املعارك وتسيريها.

 »حملة افرتاءات« 
وقد اتهمــت وزارة الخارجية األذربيجانية 
نظريتها اإليرانية بأنهــا ال تريد التوقف عام 
وصفتــه بحملة االفرتاءات ضــد أذربيجان، 

مؤكدة أن تلك الحملة لن تفيد إيران بيء.
جاء ذلك تعليقا عــىل ترصيحات إيرانية، 
يف بيان، أعربت فيــه عن رفضها االتهامات 
اإليرانيــة، بوجود إرهابيــني ومرتزقة عىل 

األرايض األذربيجانية.
وأشارت إىل أن الجيش األذربيجاين، املكون 
من أكرث من 100 ألف جنــدي، ليس بحاجة 
إىل املرتزقة حتى يقاتلوا يف صفوفه، حسب 

قولها.
وقالت إن »ســبب الحملة هو منع الدخول 
غري القانوين للشاحنات اإليرانية إىل األرايض 
األذربيجانيــة، بعد تحريرهــا من االحتالل 

األرميني«.

 مناورات وتوتر 

وكان الجيش اإليراين أطلق الجمعة املايض 
مناورات عسكرية شــامل غريب البالد عىل 
حدود أذربيجان، مبشــاركة املدفعية وألوية 
مدرعــة وطائــرات مســرّية وأدوات حرب 
التوترات بني  إلكرتونية، عىل خلفية تصاعد 

الجارتني.
وجاءت هذه املناورات عىل خلفية تصاعد 
الخالفــات بني البلدين، بعــد فرض حكومة 
باكو تعريفات مشــددة عىل الشاحنات التي 
تنقل الوقود اإليراين إىل مدينة ستيباناكريت 
عاصمة جمهورية »ناغورين قره باغ« املعلنة 

من جانب واحد واملدعومة من أرمينيا.
وقال قائد القوة الربية يف الجيش اإليراين 
الحالية  املناورات  إن  العميد كيومرث حيدري 
اإلرسائييل  »الحضور  يف ظــل  أهمية  تزداد 
العلني والخفي«، و«الوجود امللحوظ إلرهابيي 

داعش« يف املنطقة.

ــاً ــ ــامـ ــ عـ  2٠ ـــــرنـــــا  تـــــأ ـــــون:  الـــــبـــــنـــــتـــــا
الــــــــصــــــــيــــــــن هــــــــــزمــــــــــ أمـــــــيـــــــركـــــــا

قــال رئيــس الربمجيات 
الســابق يف وزارة الدفــاع 
نيكــوالس  األمريكيــة، 
تشايالن، إن الواليات املتحدة 
خرت بالفعل معركة الذكاء 

االصطناعي لصالح الصني.
يف  وذكر تشــايالن، 
له منــذ مغادرته  أول حوار 
منصبــه يف وزارة الدفــاع 
من  استقال  أسبوع، أنه  قبل 
عىل بطء  وظيفته احتجاجا 
وترية التحــول التكنولوجي 
 ، األمــري الجيــش  يف 

مضيفا »مل أستطع تحمل هذا البطء«.
تاميز«،  »فاينانشــال  لصحيفة  وأوضح، 
الــرد عىل  املتحــدة يف  أن فشــل الواليات 
من  وغريها  الصينية  اإللكرتونية  التهديدات 
التهديدات »يعرّض مستقبل أطفالها للخطر«.

لدينــا  »ال فرصــة  وتابــع: 
1 إىل الـ20 عاما  ملنافســة الصني خالل الـ
املقبلة. إنها صفقة منتهية، ويف رأيي األمر 
قد انتهى بالفعل وهذا سبب وجيه للغضب«.

وأبرز تشــايالن )3٧ عاما(، والذي ق 
أن بكني تتجه  »البنتاغون«،  يف  ســنوات   3
نحــو »الهيمنة العاملية بســبب تقدمها يف 
الذكاء االصطناعي والتعلــم اآليل والقدرات 

اإللكرتونية«.
وأردف قائال: »هذه التقنيات الناشئة أكرث 
املقاتلة  الطائرات  ملستقبل أمريكا من  أهمية 
من الجيل الخامس ذات امليزانية الكبرية مثل 
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وجاءت تعليقات تشــايالن بعد أن حذرت 
لجنة األمن القومي األمريكية يف الكونغرس، 
يف وقت ســابق من هذا العام، من أن الصني 
ميكــن أن تتفوق عــىل الواليــات املتحدة 
يف  العامل  يف  العظمــى  القــوة  باعتبارها 

مجال الذكاء االصطناعي خالل العقد املقبل.
وأقر كبار مســؤويل الدفاع بأنهم »يجب 
املواهب  أفضل« لجــذب  أن يفعلوا مــا هو 
اإللكرتونية الشابة وتدريبها واالحتفاظ بها.

الدفاع  وزيــر  املايض، قال  متــوز   ويف 
»بحاجة  وزارته  إن  أوســ  لويد  األمري 
ماســة إىل تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول 
كأولوية«، مضيفا أن استثامرا جديدا بقيمة 
1 مليــار دوالر من شــأنه أن يّرع من 
االصطناعي  الــذكاء  عىل  البنتاغون  اعتامد 

عىل مدى السنوات الخمس املقبلة.

عسكرية تكنولوجيا  ركات  يستهدفون  نة  قرا
أعلنت رشكة مايكروسوفت، 
التي تعمل يف مجــال تقنيات 
الحاسوب، أن قراصنة يُشتبه يف 
يران، استهدفوا رشكات  صلتهم ب
تتعامل  عســكرية  تكنولوجيا 
مع حكومــات الواليات املتحدة 
وإرسائيل ودول أخرى يف االتحاد 

األورويب.
وأفــادت الرشكــة يف بيان 
عــىل موقعهــا، االثنــني، أن 
قراصنة استهدفوا العرشات من 
رشكات تكنولوجيا الدفاع والنقل 

البحري، واخرتقوا بنجاح عــددا صغريا منها. 
وذكرت رشكة مايكروسوفت أن الهجوم الجديد 
يأيت ضمن حملة تجســس بــدأت يف متوز 
املــايض، وقد تجعل بعض الــرشكات عرضة 

ملحاوالت اخرتاق أخرى.
وقالت مايكروســوفت إن من بني األهداف 
حكومات الواليــات  مــع  تعمــل  رشكات 
املتحدة واالتحــاد األورويب وإرسائيــل، وهي 
رشكات تعمل يف مجال تصنيع أنظمة األقامر 
الصناعية وتكنولوجيا الطائــرات بدون طيار 

والرادارات العسكرية.
وذكرت مايكروسوفت أن مجموعة القراصة 
التي تطلق عــىل نفســها DEV-03٤3 تركز 
نشــاطها من أجل اخرتاق رشكات تكنولوجيا 
الدفاع اإلرسائيلية، أو أنظمة موان يف املنطقة، 
أو رشكات النقل البحــري العاملية ذات الوجود 

التجاري يف الرشق األوسط.
وأوضحت الرشكة أنه تم استهداف أكرث من 

2 حســابا من حسابات مايكروسوفت، يف  0
الواليات املتحدة واالتحاد األورويب وإرسائيل عرب 
»تريب كلامت املرور«، وأن القراصنة نجحوا 

يف اخرتاع ما ال يقل عن 20 حسابا.
ويعد »تريب كلامت املرور«، تقنية سهلة 
لالخــرتاق، إذ يحاول القراصنة اخرتاق العديد 
من الحسابات باستخدام أكرث من كلمة مرور 
محتملة، عىل أمــل أن تتطابق إحداها مع التي 

يستعملها املستخدم املستهدف.
ورجحت مايكروسوفت أن يكون وراء عملية 
القرصنة إيران، وذلك بناء عىل النطاق الجغرايف 
ط عملية  للرشكات املستهدفة ومدى تطابق 
القرصنة مع جهــات فاعلة قد تكون قاعدتها 

الرئيسية يف إيران.
وطالبت مايكروسوفت يف بيانها، عمالءها 
يف مجــال الصناعات الدفاعية، ال ســيام يف 
املناطق الجغرافية التي تم استهدافها، مبراجعة 

بياناتهم من أجل التصدي للهجوم اإللكرتوين.

ــدة ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــي ــ ــاع ــ ــم ــ ــر ج ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
فـــــــي تــــــرهــــــونــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة

أعلنــت الهيئة العامة للبحث والتعــرف عىل املفقودين 
يف ليبيا أن فرقها متكنت من اكتشاف  مقابر جديدة يف 

طرابلس(. العاصمة  )جنوب  ترهونة  مدينة 
ومن حني إىل آخر، يُعرث عىل مقابر جامعية يف مناطق 
كانت تســيطر عليها قوات اللــواء املتقاعد خليفة حفرت، 
الوطني  الوفاق  التي قاتلت عىل مدى ســنوات حكومــة 

دوليا. بها  املعرتف  السابقة، 
أنها ســتبارش  العامة عرب فيســبوك  الهيئة  وأوضحت 

امس انتشــال الجثث من مكب مدينة ترهونة العام.
التي يُعرث فيها  أّن هذه ليســت املرة األوىل  يشــار إىل 
عىل مقابر جامعية يف مناطق كانت تســيطر عليها قوات 
التي قاتلت عىل مدى سنوات  اللواء املتقاعد خليفة حفرت، 

حكومة الوفاق الوطني الســابقة املعرتف بها دوليا.
وطالب أعضــاء رابطة ضحايا مدينــة ترهونة الليبية 
بارتكاب جرائم  املتهمــني  مالحقة  إجراءات  بالرشوع يف 

قتل، وإصدار مذكــرات اعتقال محلية ودولية بحقهم.
لقائهم عضوين من  الرابطة، خــالل  كام طالب أعضاء 
املجلــس الرئايس بطرابلس، بتريــع التعرف عىل هوية 
برتهونة  الجامعية  املقابــر  من  اســُتخرجت  التي  الجثث 

أخريا، والكشــف عن مصري املفقودين من أهايل املدينة.
للبحوث  العامة  للهيئــة  اإلعالمي  املكتــب  مدير  وكان 
والتعرف عــىل املفقوديــن عبد العزيــز الجعفري رصح  
بأن فرق الهيئة انتشــلت 203 جثث مــن مقابر جامعية 

برتهونة.
املقابر  عدد  بلغ  نبــاء،  ل األناضول  لوكالة  ووفق رصد 
املكتشــفة منذ الخامس من حزيران 2020 نحو  مقربة 
يف ضواحي طرابلس، بخاصة ترهونة التي كانت خاضعة 

حفرت. مليشيا  لسيطرة 
وأعلنت الهيئة الليبية يف آذار املايض أن عدد املفقودين 
3 شخصا من مدن مختلفة، منهم  0 بلغ  لديها  املسجلني 

ترهونة. من  مفقودا   3 0

انستان نسحاب من أف بعد ا
ــســعــى فــــــــــــروف: »الـــــنـــــاتـــــو« ي

ــا  ســي إلعــــــادة نــشــر قـــواتـــه فـــي 
أكّد وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف، امس، أّن 
»حلف شامل األطليس )الناتو( يســعى بعد االنسحاب من 
أفغانستان إىل إعادة نرش قواته يف آسيا، إضافًة إىل إرسال 

الالجئني إىل املنطقة«.
وقال الفروف خالل اجتامع وزراء خارجية الدول املشاركة 
يف مؤمتر »التفاعل وبناء الثقة يف آســيا« إّن »سعي حلف 
الناتو إلعادة نرش قّواتــه يف مناطق أخرى من املنطقة هو 

محاولة لتسخني الوضع يف آسيا«.
والكتل  الضيقــة  الهياكل  أّن  »أرى  وأضــاف الفــروف: 
ها مبنطق الحرب الباردة وسياسة  العسكرية التي تم إنشا

االحتواء تساهم بدورها يف تسخني الوضع أيضاً«.
يُشــار إىل أّن العالقات بني روسيا وحلف شامل األطليس 
)الناتو( تشــهد خــالل اآلونة األخرية توتراً بســبب تعزيز 
تواجد الحلف العســكري بالقرب من الحدود الروسية، األمر 
الذي تعتربه موســكو خرقاً للوثيقة األساسية للعالقات مع 

الحلف.
ويف متوز املايض، حذرت موســكو واشــنطن من نرش 
قواتها املنســحبة من أفغانســتان يف »جمهوريات آســيا 

الوسطى الحليفة لروسيا«.
يُذكر أّن الرئيس الرويس فالدميري بوتني قال يف األول من 
أيلول  املايض إّن »الواليات املتحدة تتواجد يف أفغانســتان 

منذ 20 عاماً، والنتيجة صفر«.
الرويس ســريغي الفروف حينها:  الخارجية  وقال وزير 
»بعد خروج حلف شــامل األطليس الناتو والواليات املتحدة 
ّن اليء الرئيس بالنسبة إىل روسيا هو  من أفغانستان، ف

ضامن أمن حدود حلفائها«.

ــب الجــــذر ــــركا هــــي الســ أون: أمي
ــــبه الجزيــــرة الكوريــــة للتوتــــرات فــــي 

قال الزعيم الكوري الشــاميل كيم جونغ أون إن الواليات 
املتحدة هي »الســبب الجذري« للتوتّرات يف شــبه الجزيرة 

الكورية.
وذكرت وســائل إعالم كورية، امــس، أن الزعيم الكوري 
سلحة هو  الشــاميل كيم جونغ أون قال إن تطوير بالده ل
للواليات  العدائية  السياسات  النفس يف مواجهة  »دفاع عن 
املتحدة والحشــد العسكري يف كوريا الجنوبية الذي يزعزع 

استقرار شبه الجزيرة«.
وأفاد تقريــر لوكالة األنباء املركزية الكورية بأن كيم قال 
يف كلمة ألقاها يف معرض تطويــر الدفاع إن »بيونغ يانغ 
تزيد من قوتها العســكرية للدفاع عن النفس فقط، وليس 

لبدء حرب«.
وأضــاف: »ال نناقش الحــرب مع أحد، بــل نناقش منع 
الحرب نفسها وزيادة درئها حرفياً، من أجل حامية السيادة 

الوطنية«.
وقال: »عىل الرغم من ترصيحات واشنطن بأنها ال تحمل 
ن من الصعب  أي مشــاعر عدائية تجاه كوريا الشاملية، ف
تصديق هــذه التأكيــدات يف مواجهة اســتمرار أحكامها 

الخاطئة«. وأفعالها 
وكانت كوريا الشاملية اعتربت يف وقت سابق أن الدعوة 
إلعالن انتهاء الحرب الكورية ســابقة ألوانها، »إذ ال توجد 
ضامنات بأن ذلك سيؤدي إىل وضع حد للسياسة األمريكية 
العدائيــة تجاه بيونغيانغ«، بحســب نائــب وزير خارجية 

كوريا الشاملية.
من الناحية األمريكية، قــال الرئيس األمري جو بايدن 
إن بالده تريد »دبلوماســية مستدامة« لحّل األزمة املتعلقة 

بربامج كوريا الشاملية النووية والصاروخية.
واتهمت وســائل اإلعالم الرســمية يف كوريا الشاملية 
إزاء  املعايــري يف مواقفها  بـ«ازدواجية  املتحــدة  الواليات 
األنشطة العسكرية، وانتهاج سياســة عدائية تجاه بيونغ 
يانغ، ما يعرقل اســتئناف املحادثات حول برامج التســلّح 

النووي والصاروخي«.



دوليات ــ اعالنات مبوبة
االربعاء 13 ترشين االول 2021

نــدوق النقــد يجــّدد ثقتــه بمديرتــه بعــد اتهامــات بـ»التزويــر« 
أعلنــت مصادر مطلعــة، أّن املجلس التنفيــذي لصندوق 
النقد الدويل ســيصدر بياناً لدعم املديرة العامة، كريســتالينا 
غورغييفا، بعد مراجعة شــاملة للمزاعم بأنّها »ضغطت عىل 

موظفني بالبنك الدويل لتغيري بيانات لصالح الصني«.
وتوّصل مجلــس اإلدارة الذي يضم 2٤ عضواً إىل قرار دعم 
املديرة العامة، بعد اجتامعات مطّولة خالل األســبوع املايض، 
إذ ناقش األعضاء مستقبل غورغييفا، وهي اقتصادية بلغارية 

وأول رئيس للصندوق من »دولة نامية«.
وقالت فرنســا وحكومات أوروبية أخرى األسبوع املايض، 
إنّها »تريد أن تتم غورغييفا فرتة واليتها، بينام ضغط مسؤولون 
أمريكيون ويابانيون من أجل عمل مراجعة شــاملة للمزاعم، 

بحسب مصادر مطلعة أخرى«.
وأكد املجلس أنّه »يثق يف التزام غورغيفا بالحفاظ عىل أعىل 

معايري الحوكمة والنزاهة يف املقرض العاملي«.
وأثريت القضية عىل خلفية تقرير تضمن هذه املزاعم أعدته 
رشكــة الخدمات القانونية »ويلمر هيل« ملجلس البنك الدويل، 

حول مخالفات يف البيانات، بتقرير البنك »مامرســة أنشطة 
األعامل« امللغى حالياً.

وزعم تقرير الرشكة، أّن غورغييفا ومســؤولني كبار آخرين 
مارســوا »ضغوطاً غري مناسبة« عىل موظفني بالبنك إلجراء 
تغيــريات، لـ«رفع ترتيب الصني يف التقرير«، يف الوقت الذي 
كان البنك يســعى فيه للحصول عىل دعم بكني لـ«زيادة كبرية 

يف رأس املال«.

نــات املوا أمــا  العســكرية  الخدمــة  بــاب  تفتــ  الكويــ 
قررت الكويت فتح باب الخدمة العســكرية أمام املواطنات 
يف بعض األفرع، حسبام أفادت وكالة األنباء الكويتية امس.

وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشــيخ حمد جابر 
العيل الصباح، قرارا وزاريا بفتح باب التســجيل للمواطنات 
الكويتيات لاللتحاق بالخدمة العسكرية، كضباط اختصاص 

وضباط صف وأفراد.
ن تجنيد النســاء سيقترص يف الوقت  وحســب الوزير، ف
الحايل عىل الخدمات الطبية والخدمات العسكرية املساندة.

وقــال الشــيخ حمــد جابر العــيل الصبــاح، إن »املرأة 
الكويتية أثبتــت أنها أخت الرجال يف جميع املجاالت وأصعب 
الظــروف والفرتات التي مرت عىل البــالد، لذا آن األوان ألن 
نعطي املواطناتا الكويتيات الفرصة لدخول الســلك العسكري 

يف الجيــش الكويتي جنبا إىل جنب مع أخيها الرجل«.
وأضاف أن قراره »يأيت انطالقا من دور ومسؤولية الجيش 
الكويتي يف حامية البالد والحفاظ عىل أمنها واســتقرارها 

من أي خطر خارجي«.

وأكد وزير الدفــاع الكويتي »ثقته التامة بقدرة وإمكانية 
واســتعداد املرأة الكويتية لتحمل عناء ومشــقة العمل يف 
الجيش، وأنها ســتنجح يف خوض هذه التجربة ألنها تتطلع 
بشــغف إىل خدمــة وحامية وطنها والــذود عن مصالحه 

والحفاظ عىل أمنه واستقراره«.
وأوضــح أنه »بناء عىل هذا القرار، سيتســنى للمواطنات 
الكويتيات العمل يف الجيش الكويتي كضباط صف اختصاص 
وضباط صف وأفراد يف املرحلة الحالية، يف مجال الخدمات 

املساندة«. العسكرية  الطبية والخدمات 
وأضاف: »بالنظر إىل مــا أثبتته املرأة الكويتية من كفاءة 
وتفــان وإخالص يف العمــل من خالل توليهــا العديد من 
الوظائف واملهن الحرفية والهندســية والطبية يف قطاعات 
مختلفة يف وزارة الدفاع، وهي مجمع الصيانة يف لواء الدفاع 
ت  الجوي ومشــغل املعايرة التابع للقوة الجوية وقطاع املنش
ن هذا األمر  العسكرية، إضافة إىل هيئة الخدمات الطبية، ف

شجعنا عىل إصدار هذا القرار«.
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ــم ــعــال لــــى كــــأ ال ــان الـــتـــأهـــل  ــمـ ــر مـــن الــعــمــل بــعــد ضـ ــي ــث ــك أملـــانـــيـــا أمـــامـــهـــا ال
تســري أملانيا يف الطريق الصحيــح نحو كأس 
العامل 2022 لكــرة القدم، بعدما أصبحت أول دولة 
أوروبية تضمن الظهور يف النهائيات، لكن الفريق 
يدرك أنه ال يزال أمامه الكثــري من العمل املطلوب 

للوصول إىل أعىل املستويات.
وفازت بطلــة العامل أربع مــرات بنتيجة ٤-0 
عىل مقدونيا الشــاملية، لتضمن البقاء عىل قمة 
املجموعة العارشة قبــل آخر جولتني، مع محاولة 
تعويض الخروج مــن الدور األول لــكأس العامل 
201، ثم الخروج من دور الستة عرش يف بطولة 

أوروبا هذا العام.
أملانيا »يجب  ليون غوريتسكا العب وسط  وقال 
أن نتحىل بالتواضع يف الوقت الحايل. هناك الكثري 
من األشــياء التي نحتاج إىل تحســينها يف هذه 

املباراة«.
وأضاف »لدينا اإلمكانات لكــن علينا أن نتطور 
معا كفريق، ويجب أن نســتخدم كل مران لتنفيذ 
ذلك. نحن عــىل الطريق الصحيح لكن ال يزال لدينا 

بعض العمل«.
وفــازت أملانيا مببارياتها الخمــس تحت قيادة 
املــدرب الجديد هانز فليك، الذي توىل املســؤولية 
خلفا للمدرب يواكيم لوف بعد األداء املحبط يف آخر 

بطولتني دوليتني.
ويبدو أن فليك، الذي شغل منصبه يف أيلول بعد 
فرتة ناجحة مع بايرن ميونــخ، وصل إىل املزيج 
املناســب بني الشــباب والخربة، ومع النجاح يف 
استخراج أفضل ما لدى املخرضم توماس مولر بعد 

استبعاده بواسطة لوف عىل مدار حوايل عامني.
1 هدفا واستقبلت أربعة أهداف  وسجلت أملانيا 
يف آخر خمس مباريات ورغم واقع أنها لعبت ضد 
منافســني متوسطني مثل ليختنشــتاين وأرمينيا 
األداء  ن  الشاملية، ف وأيسلندا ومقدونيا  ورومانيا 

رفع مستوى توقعات املشجعني.
وقال كاي هافرتز الذي سجل هدفا أمام مقدونيا 
الشــاملية »أظهــرت املباريات القليلــة املاضية 
اإلمكانــات املتوفرة يف فريقنــا. كان األمر صعبا 
علينا خاصة بعــد بطولة أوروبا، وكنا نريد التأهل 

رسيعا«.
وأضاف »متنحنا هذه السلسلة )من االنتصارات( 

ثقة كبرية، لكن ال يزال الطريق طويال أمامنا«.
الدفاعي خاصة  الجانب  أملانيا تعاين يف  وتبقى 
يف الهجــامت املرتدة الريعة، كــام أنها تفتقر 

أحيانا للدقة يف الهجوم.
ن  وقــال هافرتز »عندمــا تلعب مــع أملانيا، ف
األمر يتعلق بالفوز باأللقــاب والوصول إىل أعىل 

املستويات«.
وأضاف »هكذا ســوف نصــل إىل كأس العامل 
العام املقبل لكن أمامنا الكثري من العمل. ســنفعل 
كل يشء حتى يكون بوسعنا يف املوسم املقبل أن 

نستعد بشكل رائع للبطولة«.

 فليك يعادل إنجاز لوف مع أملانيا 
وجاء هــذا التاهل قبــل جولتني عــىل نهاية 
التصفيــات األوروبية، وذلك بوصول املانشــافت 

للنقطة 21، ليضمن الحفاظ عىل صدارة املجموعة 
العارشة حتى النهاية.

ن املنتخب  حصائيات، ف ووفقا لشبكة »أوبتا« ل
األملاين حقق الفوز يف كافــة مبارياته الـ التي 

خاضها تحت قيادة فليك حتى اآلن.
وتساوى فليك بذلك مع سلفه، يواكيم لوف، الذي 
سبق له قيادة املاكينات األملانية لتحقيق االنتصار 

يف أول  مباريات له كمدير فني للفريق.
ومل يســتطع أي مدرب آخر تجاوز هذا اإلنجاز، 
مــام يجعل فليك أمام فرصة لالنفــراد بهذا الرقم 

القيايس يف املباريات املقبلة.
حصاءات إىل نجاح  وأشارت شــبكة »أوبتا« ل
املانشــافت يف التأهل للمونديال يف كافة النسخ 

.1٩ منذ عام ٤
الناجحة  السلســلة  األملان يف هذه  ينافس  وال 
سوى منتخب الربازيل، الذي قد يسري عىل خطاهم 

حال تأهل من التصفيات الحالية.
وتحتل الربازيل صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية 
2 نقطة مــن 10 مباريات، متقدمة عىل  برصيد 
األرجنتني بفارق  نقاط، مع خوضهام مباراة أقل 

عن باقي املنافسني.
وبشكل عام، ستظهر املاكينات األملانية يف كأس 
العــامل للمرة الـ20، حيث ال يتفوق عليها ســوى 

الربازيل بـ21 ظهور.
يذكــر أن أملانيا عــززت صدارتهــا للمجموعة 
العارشة بوصولها للنقطة 21، بفارق  نقاط عن 

مطاردتها، رومانيا.

ــرة الــطــائــرة: ــك ــل ــانــي ل ــن ــب ــل تـــحـــاد ال مـــقـــررات ا
راف عليها ت... وتشكيل لجنة لال اقرار نظا البطو
ــات وتـــواقـــيـــ الــالعــبــيــن ــق ــاب ــس ــ امل ــائ ــت تــثــبــيــ ن

االدارية  اللجنــة  عقدت 
للكرة  اللبنــاين  لالتحــاد 
)رقم  عادية  جلسة  الطائرة 
قاعــة  حضوريــايًف   )10
االجتامعات ملجّمع ميشــال 
البورشية   الريــايض   املّر 
برئاســة رئيس االتحاد وليد 
غالبية  وبحضور  القاصوف 

األعضاء.
يف بداية الجلســة رّحب 
متنى  و  بالحارضين  الرئيس 
ان تعقــد جلســات االتحاد 
مســتقبال يف املقــر لحني 
تبديــل دوام تشــغيل املولد 

فيه   البناية)الكائن  الكهربــايئ يف ســنرت 
املقر( شــاكرا إدارة مجمع املّر إلســتضافة 

اجتامعات اللجنة.
ثم تال األمني العام عصام ابو جوده محرض 
الجلسة السابقة وتّم التصديق عليه باألجامع 
لينتقل الحارضون اىل دراســة البنود الواردة 

عىل جدول االعامل وليقرروا ما ييل:
1 االطالع عىل كتاب املدّرب وليم األسمر 
و تأجيل البحث بتدريبات الناشئني اىل موعد 

آخر.
2 االطــالع عىل دعوة رئيــس االتحاد 
االتحاد  لرئيس  غراسا  سيلفا  دا  آري  الدويل 
القاصــوف لحضور االجتامع  اللبناين وليد 
التنســيقي لــدول املرشق العــريب و دول 
الخليج العريب الــذي يعقد يف ديب من 1٤ 
للتنســيق و   2021 األول  1 ترشيــن  اىل 
الكرة  بلعبة  للنهوض  الدول  مســاعدة هذه 
الطائرةعىل الصعيــد الوطني ويف املنطقة 
للرئيس يف  التوفيــق  الحضــور  ، و متنى 

. مهمته
الصيف  كأس  بطولــة  نتائج  تثبيــت   3

للرجال و السّيدات لعام 2021.
٤ تثبيــت نتائــج بطولة لبنــان للفئات 

العمرية للذكور و اإلناث لعام 2021
تثبيت نتائج بطولة لبنــان للكرة الطائرة 

الشاطئية للرجال و السّيدات لعام 2021.
تثبيت نتائج بطولة لبنان للكرة الطائرة 

الشاطئية للفئات العمرية لعام 2021.
٧ تثبيت انتقــاالت و تواقيع الالعبات و 

الالعبني ملوسم 2021 – 2022
 اقرار نظام بطولة لبنان للدرجة االوىل 

ملوسم 2021 – 2022 
للدرجة  لبنــان  بطولــة  اقرارنظــام   ٩
الثانية  ملوسم 2021 – 2022 و ترتيب الفرق 
باملجموعتني عىل ان يصار اىل توزيع الفرق 

يف املجموعتني يف حال انســحاب فريق او 
اكرث من املشاركة بالبطولة.

10 اقرارنظــام بطولة لبنان للســيدات 
ملوســم 2021 – 2022 عىل ان تقام البطولة 
حســب عدد األندية املشاركة ، و يقام دوري 
كامل يف حال مشــاركة أقل من  فرق، اما 
يف حال مشــاركة مثانية فرق و أكرثفتقام 

البطولة عىل أساس مجموعتني .
رشاف عىل بطوالت  11 تأليف لجنة لــ
موســم 2021 -2022 برئاسة رئيس االتحاد 
وليد القاصوف وتضم  األمــني العام عصام 
ابوجودة ) مقرراً(  و عضوية ناجي باسيل و 
الدكتور اييل مو و املهندس  عيل بو عيل 
و عســاف مهنا واملدير التنفيذي  اميل جّبور 
و طوين غانــم عن الفنيني والياس طايع عن 

الحكام.
12 اقرار ايام فتــح ابواب االتحاد و دوام 

املوظفني و تكليف األمني العام اجراء الالزم.
ندية  13 تحديد رسم االشرتاك السنوي ل

ملوسم  2021 – 2022 كاآليت:
2 ل ل 00 الدرجة األوىل:000
2 ل ل 000 الدرجة الثانية:000
1 ل ل 00 الدرجة الثالثة 000

 1 200 والخامس:000 الرابعة  الدرجتان 
ل ل

1٤ التعميم عــىل األندية نظام البطوالت 
ورســم االشرتاك الســنوي ودوام فتح مقر 

االتحاد.
1 اقرار بدل تنقالت حكام بطولة لبنان 
الشاطئية  الطائرة  للكرة  للســيدات والرجال 
تنقالت فنيي وحكام مســابقة كأس  وبدل 
الصيــف للرجال و الســّيدات وبطولة لبنان 
للفئــات العمرية  للكرة الطائرة الشــاطئية 
ناث  وبطولــة لبنان للفئــات العمريــة ل

والذكور.

ــي كـــرة الــطــاولــة ــيــة ف ــدول بــطــولــة عـــاد حكيم ال

ت ل  ا

العــب   103 مشــاركة 
والعبة... واالفتتاح الجمعة

أعلنــت اللجنــة املنظمة 
حكيم  عــادل  لـ«بطولــة 
الدوليــة الرابعــة للقدامى 
ستقام  التي  الطاولة«،  بكرة 
الريايض  عىل طاوالت نادي 
غزير تحــت إرشاف االتحاد 
 1 اللبناين لكرة الطاولة ايام
األول  ترشيــن  و1٧    1 و
الجاري عن مشــاركة 103  
العب والعبة من خمس دول 
عربية وهي مرص والسودان 

الالعبون  ُقّسم  والعراق وسوريا ولبنان. وقد 
إىل أربــع فئات عمرية بني 30 و3٩  ســنة 
وبني ٤0 و٤٩ سنة وبني 0 و ٩ سنة و 0 
ســنة وما فوق .وقد اضافت اللجنة املنظمة 
للبطولة فئة خاصة للســيدات ألول مرة يف 

تاريخ البطولة.
يذكــر أن بطولة عادل حكيــم الدولية قد 
أقيمت للمرة األوىل عام 2011وشهدت نجاحاً 
الرابعة  نسختها  يف  رسمياً  وستنطلق  كبرياً 
عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 
1 ترشين األول الجاري  املقبل الواقع فيــه 

وقد بلغ عدد املشــاركني لحظــة اقفال باب 
املشاركة عىل  مائة وثالثة العبني)103).

وأعلــن حامل لقب مســابقة كأس لبنان 
يف كرة الطاولــة  الالعب الدويل روك حكيم 
ان كافة االســتعدادات النطالق  البطولة قد 
اتّخذت داعياً عشــاق اللعبــة اىل حضورها 
عىل مدى ثالثة ايــام .واضاف »ان اجتامعاً 
عقد مســاء االثنني الفائــت يف نادي األدب 
والرياضة)كفرشــيام( ضّم عدداً من اعضاء 
اللجنة املنظمة تناول وضع اللمسات األخرية 
عــىل البطولة التــي تعنــي يل الكثري عىل 

.» الصعيد الشخ

نـــــد لـــــى ســـــباق ها ـــــلونة  ـــــة تعيـــــد بر طـــــوة مفاج

باريـــــ فـــــي  األو  لظهـــــوره  يســـــتعد  رامـــــو 

عــاد برشــلونة إىل ســباق التعاقد مع 
بوروســيا  إيرلينغ هاالند، مهاجم  وجي  ال

دورمتوند، خالل الصيف املقبل.
وارتبط اسم برشــلونة بهاالند يف املوسم 
املــايض، قبــل أن يدخل البارســا يف أزمة 
اقتصادية منعتــه من تجديد عقــد ليونيل 
ميــيس، ووضعــت عليه عدة قيــود إلبرام 

صفقات جديدة.
ن برشلونة  ووفقا لصحيفة »سبورت«، ف
تلقى عروضا عديدة من صناديق لالستثامر 
يف  الكاتالوين  النادي  ملســاعدة  مســتعدة 

متويل صفقة هاالند.
وأشــارت إىل أن األمــر ال يتعلق بصندوق 
اســتثامري واحــد، لكن خضعــت العملية 
صفقة  أن  املســتثمرون  واكتشف  للدراسة، 

هاالند قد تكون مربحة يف املستقبل القريب 
لربشلونة.

٧ مليون  وأوضحت أن الصفقــة تحتاج 
يورو قيمة الــرشط الجزايئ يف عقد هاالند، 
لكن األزمة تكمن يف الراتب الذي ســيحصل 
عليه املهاجم، والعموالت التي ستدفع لحسم 

االنتقال.
وذكرت الصحيفة أن عىل هاالند، االختيار 
بني عدة أندية، لكنه يف برشــلونة سيحصل 
عىل ميــزة أن يصبح النجــم األول للفريق، 
عكس الوضع يف باريس ســان جريمان أو 

ريال مدريد.
وقالت »سبورت« إن برشلونة بات مستعدا 
لدخول الســباق مرة أخرى عىل ضم هاالند، 

رغم إدراكهم صعوبة املهمة.

بات سريجيو راموس، مدافع باريس سان 
جريمان، جاهزًا لتسجيل مشاركته األوىل مع 

الفريق الفرنيس.
وذكرت صحيفة لــو باريزيان أن راموس، 
الذي انضــم إىل باريس يف املريكاتو املايض، 
قد يكون جاهزا للظهــور يف قامئة الفريق 
لخوض مباراة آنجيه، يوم الجمعة املقبل، يف 

الدوري الفرنيس.
وأضافــت أن باريس ســيفتقد العديد من 
العبيــه الدوليني يف أمــريكا الجنوبية مثل 
ميــيس، نيــامر، دي ماريــا، ماركينيوس، 
مع  الرتباطهم  نافــاس  وكيلــور  باريديس 

منتخبات بالدهم مبباريات خالل الســاعات 
األوىل مــن صباح الجمعــة، يف التصفيات 

املؤهلة للمونديال.
وأشــارت »لذا ميكن للمدير الفني لســان 
اســتدعاء  بوكيتينو،  ماوريســيو  جريمان، 
راموس وخوان برينات لالنضامم إىل فريقه، 

حيث عاد الثنايئ من اإلصابة«.
ومل يشارك راموس يف أي مباراة بالقميص 
البارييس منذ انضاممه قادما من ريال مدريد 
بسبب إصابة عضلية يف الساق، بينام يغيب 
برينات منذ أكرث من عام كامل إلصابته بقطع 

يف الرباط الصليبي.

ــة ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ الـــــــجـــــــولـــــــة  الــــــــدريــــــــفــــــــ   فـــــــــي  لــــــبــــــنــــــان  بــــــطــــــولــــــة 
وقـــــــــــــــــــي وتــــــــنــــــــور األلـــــــــــقـــــــــــاب لـــــحـــــلـــــبـــــي والــــــــــجــــــــــوهــــــــــر و

ب سب  عدل  ا ا ا  السيا ا

عدل ا ا سيا ا ل ا  ال  ا

ني ح ا  ا ي ا ت

ا ا  ال ي ا ت

سا ي  ا رو 

أحرز فراس حلبي لقب فئة 
الجوهري  وفضيل  املحرتفني 
لقب فئة الســيارات املعدلة 
بنســبة كبرية ومايك ذوقي 
لقــب فئة الهــواة وجورج 
تنوري لقب فئة الســيارات 
للمســابقة  للهواة   املعدلة 
الثالثــة للعــام الجاري يف 
االنجراف)الدريفت(   عروض 
النــادي  نظّمهــا   التــي 
للســيارات  اللبنــاين 
موتور  »مزار  يف  والسياحة 
بارك«)كفردبيان(مبشاركة 
اطارات  وبرعاية  سيارة   3
»لينغ لونغ«.ويندرج السباق 
من  الثالثة  الجولة  اطار  يف 
بطولة لبنان لالنجراف للعام 

الجاري.
نتائــج  يــيل  مــا  ويف 
األوائل يف  الثالثة  السائقني 

كافة الفئات:
فئة املحرتفني:

عىل  حلبــي  فــراس   1
2 نقطة 3 زد :٩ نيسان 0

2 محمد خنجي عىل يب 
2 نقطة ام دبليو 320 آي :1

 2 3 زد: 3 اكزافييه مسعد عىل نيســان 0
نقطة.

:( (Hybrid فئة السيارات املعدلة بنسبة كبرية
 31 1 فضيــل الجوهري عــىل يب أم دبليو 

آي:23٩ نقطة
 232:  3 2 راين صالحة عىل يب ام دبليو اي 

نقطة
32 آي   3 جوزيف قليعاين عــىل يب ام دبليو 

:222 نقطة
فئة الهواة:

22 نقطة 3 زد  : 1 مايك زوقي عىل نيسان 0
 1٩ 3 زد  : 2 فادي حســون عىل نيســان 0

نقطة
1٧ نقطة 3 زد  : 3 جان قازان عىل نيسان 0

فئة الهواة للسيارات املعّدلة:

3 زد   :2٤2  1 جــورج تنوري عىل نيســان 0

نقطة

 3 نيســان 0 2 محمد جعفر عىل 
11 نقطة زد:

واحــرزت ســينتيا آنا اليــان كأس 
السيدات لفئة الHybrid وكارين قاعي 

كأس السيدات لفئة الهواة.
وتألفت لجنة الحــكام من جان بيار 
نرصالله ويوسف باسيل وميشال زغيب.
ويف الختــام، وّزع ممثــل بلديــة 
كفردبيان وليــد بعينو ورئيس مصلحة 
الرياضة يف النادي اللبناين للســيارات 
والسياحة كايب كريكر ومدير املسابقة 
الحكام  لجنــة  واعضاء  حايــك  مارك 
الكــؤوس والجوائــز عــىل الفائزين 

والفائزات.
وسلّم كريكر درعاً تذكارياً، باسم النادي املنظّم، 

اىل بعينو عربون محبة وشكر وتقدير.

ــد ــ ــقـ ــ الـ كـــــــــرة  فـــــــي   2٠22 ملــــــونــــــديــــــا  ســــــيــــــويــــــة  ا الــــتــــصــــفــــيــــات 
(2 ــا  ــ ــوريـ ــ ــثـــيـــر عـــلـــى سـ مـ فــــــو  لــــــى  لـــبـــنـــان  يـــــقـــــودان  ــد  ــ ــع ــ قـــــــدوح وس

عىل  لبنان  منتخــب  فاز 
الثالثاء  أمس   2-3 ســوريا 
عىل ســتاد امللك عبدالله يف 
عامن، ضمن الجولة الرابعة 
مــن منافســات املجموعة 
األوىل يف الــدور النهــايئ 
من التصفيات اآلســيوية  

الطريق إىل قطر.
قدوح  محمــد  وســجل 
وســوين   )3+٤ و  1+٤ (
( أهداف لبنان، يف  سعد )3
حني أحرز عمر خريبني )20) 
هديف   ) ( السومة  وعمر 

سوريا.
املجموعة  ذات  وضمــن 
تعادلت  أيضــاً  الثالثاء  يوم 
الجنوبية  كوريــا  مع  إيران 
يف  آزادي  ســتاد  عىل   1-1
طهــران، يف حــني تتقابل 
العراق  اإلمــارات مع  الحقاً 

عىل ستاد زعبيل يف ديب.
وحافــظ منتخــب إيران 
عىل صدارة ترتيب املجموعة 

برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل  نقاط 
لكوريــا الجنوبية و للبنــان ونقطتني من ثالث 
مباريات لكل من اإلمارات والعراق، ونقطة لسوريا.

جاءت بداية اللقاء رسيعة بني الفريقني، خاصة 
من جانب املنتخب الســوري الذي حاول استغالل 
رسعة وخربة عمر السوما وعمر خريبني يف الخط 

األمامي للتقدم يف النتيجة.
ونجح املنتخب السوري يف افتتاح التسجيل يف 
الدقيقة )20(، عندما مرر أيــاز عثامن كرة بينية 
طويلة من منتصف امللعــب باتجاه الجهة اليمنى 
إىل عبد الرحمن عويس الذي أرسلها بدوره عرضية 
متقنة وصلــت إىل القادم من الخلف عمر خريبني 
الذي حّولها برأسه يف ســقف املرمى داخل شباك 

الحارس مصطفى مطر.

وكاد املنتخب الســوري يضاعف النتيجة عندما 
استغل السومة خطأ من الدفاع اللبناين وسدد كرة 
قوية من حافة من منطقة الجزاء باتجاه الزاوية 
اليرى البعيدة للحــارس اللبناين مطر الذي تألق 

يف إبعادها إىل ركلة ركنية )30).
وعىل عكــس مجريات اللعــب، متكن املنتخب 
اللبناين من مباغتة نظريه الســوري يف اللحظات 
األخرية مــن زمن الشــوط األول عندمــا توغل 
املخرضم حسن معتوق من الجهة اليرى وأرسل 
كــرة عرضية أرضية حّولها محمــد قدوح بقدمه 
.(1+٤  بعيدة عن متناول الحارس إبراهيم عاملة )

ومل متض سوى دقيقتني فقط حتى نجح املنتخب 
الثــاين بطريقة  رائعة  الهدف  اللبناين يف إحراز 
عندما تقدم املتألق قدوح من الجهة اليمنى وسدد 
كــرة قوية من خــارج منطقة الجزاء اســتقرت 

اليرى  الزاويــة  أعىل  يف 
.(3+٤ للحارس عاملة )

اللبناين  املنتخــب  واصل 
الشــوط  بداية  تألقــه مع 
الثاين، وعزز تقدمه بالهدف 
الثالــث عندما مرر باســل 
زميله  إىل  الكــرة  جــرادي 
حافة  عىل  ســعد  ســوين 
منطقــة الجزاء ليســددها 
الحارس  باغتت  بقوة  األخري 
فشل  الذي  عاملة  الســوري 
يف التصدي للكرة لتســكن 

.( الشباك )3
املنتخب الســوري  ونجح 
الضغط عــىل مرمى  بعــد 
اللبناين يف تقليص  املنتخب 
أياز  مــرر  عندما  الفــارق 
عثامن الكرة برأســه وسط 
ســددها  الجزاء  منطقــة 
األوىل  اللمسة  من  السومة 
ســقف  يف  اليمنى  بقدمه 

.( مرمى الحارس مطر )٤
وكان قــدوح قريبــاً من 
انفرد  اللقاء عندما  الهاتريك له يف هذا  تســجيل 
باملرمى الســوري بعد اســتالمه متريــرة بينية 
رسيعــة من ربيع عطايا من وســط امللعب، لكن 
الحارس عاملة كان لها باملرصاد وأبعدها إىل ركنية 

.( 1(
يف الجهة املقابلة كاد الســومة يعادل النتيجة 
يف الثواين األخرية من الوقت املحتسب بدل الضائع 
عندما لعب كرة قوية برأســه مــن داخل منطقة 
الجزاء ارتدت من العارضــة، لينجح منتخب لبنان 

يف العودة بالنقاط الثالث.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات املجموعة 
يوم 11 ترشيــن الثاين، حيث يلتقــي العراق مع 
سوريا، وكوريا الجنوبية مع اإلمارات، ولبنان مع 

إيران

ا قدو  ب ر ال



١١
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة٧

 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

عاصمة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ألكسندر دوماس 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينــة وميناء يف 
إسبانيا. 

2ـ طبيب فرنيس إخرتع 
سامعة فحص الصدر. 

3ـ نسج وحبك الدرع. 
٤ـ حجــر كريم نصف 

شّفاف. 
ـ منطقة يف زحلة.

1ـ كاتب فرنيس راحل. 
2ـ قامــوس فرنــيس 

يحمل إسم صاحبه.
3ـ فيلسوف هندي يعني 

إسمه الرُجل الحكيم. 
٤ـ صار الوقت، مقياس 

أريض. 
ـ اعتامد وتفويض. 

صحــايف وأديب وروايئ أمري راحل. كاتب قصص 

قصرية وصاحب موهبة فريدة يف عامل األدب. له العديد 

من األعامل املهمة. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إدا جمعت:

+2+10+  لقب غريب. +٩

2+10+٤+  عاصمة أوروبية. 

+2  طائر غريد. + +٧

+٧+2+  عاصمة افريقية.

11+3+1  شجر معروف.

+11+2  جذب بقوة. 

11+٤+2  مثر معروف.

٩+3  ثاين أكرب مدن سرياليون.

1ـ ما إســم الشــاعر واألديب االنكليزي الذي لّقب بـ 

وحش الثورة املخيف، وتزّوج من كاتبة مشهورة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم الدولة التي فازت عليها الربازيل يف نهائيات 

1٩؟ كاس العامل يف كرة القدم عام 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة تأسست السوق األوروبية املشرتكة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤ـ يف أية عاصمة أوروبية يقع متحف برادو الوطني؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـ يف أية دولة عربية تقع بحرية يوسف؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما اســم امللك اليوناين الذي افتتــح دورة األلعاب 

1؟  ٩ األوملبية الحديثة األوىل، وذلك يف العام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧ـ كــم عدد الجســور املتواجــدة يف مدينة البندقية 

االيطالية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما اسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 1٧ سنة 

عىل الزواج؟ 

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(2٤ آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

هذا اليوم ســوف يعطيــك حظا مميزا يف 
الزائد  اهتاممــك  والعامة.  الخاصــة  أمورك 
بالطرف اآلخر ســوف يؤمــن لك رصيدا مهام 

يف حياته. 

العالقات العاطفية ليســت سيئة يف هذه 
املرحلة، ولكن ينقصها بعض الحرارة. ال جدوى 
من معاندة القدر ألن أمورك العامة سوف تنظّم 

لوحدها. 

ال تتجاهل مســؤولية رضيــت بكل طيبة 
خاطــر بأن تناط بك، وإال خرج األمر من يدك. 
رمبا القــدر يقدم لك فرصــة مهمة، فعليك 

استغالها برعة. 

غرّي نظام روتينك اليومــي املعتاد وتعامل 
بــكل عفوية واحرتام مــع اآلخرين، وال تكن 
متحفظا. فكّر يف األعامل املهمة التي أبعدتها 

جانبا منذ فرتة. 

حيويتك الزائدة تشيع الحامسة يف أجوائك 
ومحيطــك، ومتنحــك القــدرة الكافية عىل 
التفاعل االيجايب مع الظروف القاســية التي 

متر بها هذه الفرتة. 

خــذ بتجارب األصدقــاء األوفياء وال ترتدد 
ببذل الجهود املضاعفة يف نشاطاتك املختلفة. 
باملقابــل، ال تتحمس كثــريا ملغامرة عاطفية 

عابرة. 

فرص الرتقية كبرية بالنسبة لك، ألن نشاطك 
يف عملك ســيثري إنتباه أحدهــم. ال تنقصك 
لك خري مساعد لك يف هذه  الشــجاعة، وتفا

اآلونة.

رمبا تسمع خربا ســاّرا من أحد األصدقاء، 
فاعمل جهــدك حتى تفرح مــن معك أيضا. 
شــؤونك العاطفية ستتحسن بشكل يعطيك 

نينة واالرتياح.  الط

ال تســمح للعراقيل بــأن تقف يف طريقك 
وتشــعرك بالقلق. محيطــك راض عنك متاما 
فأنت تعمل بكل نشــاط الظهار نفسك بأفضل 

صورة أمامه. 

ستلقى اليوم التأييد التام، فاستغل هذا األمر 
كام تشاء ملصلحتك. عاطفيا، أنت حريص عىل 
عدم املساس مبشاعر حبيبك الفطن واللطيف. 

عملــك يتطلب قرارات رسيعة مدروســة 
جيدا، فحذار املغامرة واملخاطرة. اذا شــعرت 
بأن الزمن يعاكســك، ال تيأس ألن الفرج أصبح 

عىل األبواب. 

أجواء جديــدة تدعوك للتأقلم معها دون أن 
يؤثر هذا يف سلوكك ونفسيتك. الوقت مناسب 
خرين. عاطفيا، تتمتع بحّب  لضــّم جهودك ل

 . هاد وداف

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

(2٤ متوز  23 آب(

امليزان

(2٤ أيلول  22 ت1)

القوس

(22ت2  21 ك1)

الدلو

(21 ك2  1٩ شباط(

أثينا

اخالص

السنيغال

اعتامد

الربتغال

بريوت

بقاع

برليوز

بهاء

بوق

بلجيكا

جبال

جنائن

جودة

جهود

حراك

حق

حسام

شجر

صور

عز

غيتار

غمد

غينيا

غذاء

غامبيا

فلسطني

فالوغا

فوج

فولتري

فاخر
فرنسا
فوازير

قطر
كوافري

كلوديا
كابول

كورناي
كاترين
منترص

محبة
مربوك
ماليزيا
موليري

مغاوير. 

الحل السابق

الحل السابق

 شوبنهاور

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل ٩ 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن ٩ خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D OK U

1ـ بركارول.

2ـ بوسطن.

3ـ بول.

٤ـ خط مايسون ـ ديكسون.

ـ املعتصم بالله.

ـ سنة 1٩12

٧ـ سو .

ـ حّيان بن عبدالله.

1ـ فيدون. 

2ـ وسواس. 

3ـ ال، هّر.

٤ـ غرامي. 

ـ أعوان. 

1ـ فولغا. 

2ـ يسارع. 

3ـ دو، أو.

٤ـ واهام. 

ـ نرين. 

1ـ راغب عالمه، اهمج
2ـ رشنّو، الهالم، دو
3ـ دم، داريا، راجني
أأ، ودك ٤ـ يابانية، 

ـ اد، باس، النر، يتكّرم
ي، جمل،  ـ الوس، الــ

روي
أتّم، نعم، اب، يتوّجع ٧ـ 

ـ عمــر، آن، ينــريون، 

فارم
٩ـ لوسيـــد، أل، دمييرت، 

مر
املهو، نحنو 10ـ ولوج، 

يرويها،  رويب،  يف،  11ـ 
رست

تدلّلني مسّن،  يعرب،  12ـ 
13ـ ورق، دانــت، يروم، 

سدير

1ـ رشدي املعلوف
2ـ ارمادا، موليري

3ـ غّن، وارسو، عق
٤ـ بودابست، يجرّب

ـ أنا، ماد، ورد
ـ الريسا، اب

٧ـ ألية، لن، اليمن
ـ مها، العيلم، سّت

٩ـ هل، األمن، هنّي

10ـ أراين، يدور
11ـ أما، أرّي، وتر

12ـ جورج بومبيدو
13ـ مديد، ين، هلم

1٤ـ جون كييل، تنال
1ـ تفرح، يس
1ـ كّروا، نسند
1٧ـ روجر مور

1ـ مي عمر، تُور

1ـ روايئ أمري راحل لّقب 
بـ البابا. 

2ـ موســيقي أمري لّقب 
يـ ملك املارشــات العسكرية، 

أبارش العمل. 
3ـ فيلســوف هندي، رقص 

الغالم، تعب. 
٤ـ أصل البناء، فنان واذاعي 

لبناين. 
ـ قرش وكشط، يوّدونه. 

اليوم، أجدب املكان،  ـ قبل 
ذايت ونفيس. 

٧ـ مجاري األودية الضّيقة، 
االســم الثاين لنائــب لبناين 

سابق، إنترشت رائحة العطر.
ـ نصلح البناء، فيلم أخرجه 

جاك مارتان، رّسام أملاين. 

الهاتف  القــول،  أكــرث  ٩ـ 
النقال، جزيرة هندية. 

10ـ بني جبلني، أنشد، ُعمر. 
حسني،  لســعاد  فيلم  11ـ 

املبتّل. 
12ـ حرف نصب، الءم، نظر. 
13ـ أمرية بريطانية راحلة، 

من األلقاب، جفاف. 
، املزاحمــة عىل،  1٤ـ و

متشابهان. 
الثمر،  وتنــاول  قطف  1ـ 

أتدّرب. 
1ـ صــاح التيس، شــجر 

الزيتون الربي، للتذّمر.
1٧ـ عاصمة آسيوية. 

1ـ ممثلة مرصية صاحبة 
الصورة، أعىل رتبة عسكرية.

وشــاعر  أديــب  1ـ 
أمري راحل عرف بشاعر 
والُرعــب،  الرومانســية 

مدينة يف اليمن.
2ـ بحر، بحر، بحر. 

3ـ سيف، سيف، عاصمة 
آسيوية. 

٤ـ دعموك، عال وارتفع، 
فنانة مرصية. 

ـ تهتف وترفع الصوت، 
أحد الوالدين، شّدة ومحنة، 

العسكري. 
ـ ضمري منفصل، نهار 
وليــل، عطشــان، تنبثق 

وتتدّفق املياه من األرض. 
املباين  يف  يُستخدم  ٧ـ 
إظهار  الطبقات،  املتعددة 

الكرم والفــرح لـ، ولدي، 
مقياس أريض. 

للتدخــني،  أداة  ـ 
واليــة أمريكيــة، مدينة 

فلسطينية. 
٩ـ حامر مسّن، مصيبة، 
قلب، ماء بني الحاّر والبارد. 
10ـ أحــد املترصفــني، 
أمــرية بريطانيــة، يتلّذذ 

باملشهد.
11ـ عــاد، فتــل وثني 
الــيء، شــبيه، طريق، 

قصد املكان. 
مغنيــة  يهــدم،  12ـ 

وممثلة أمريكية. 
13ـ املســيطرون عىل، 

رصف وإنفاق املال. 

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 
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ــــــــي؟ ــــــــق العدل ــــــــة املحق راء اقال ــــــــو ــــــــ ال ــــــــن ملجل ــــــــار؟ هــــــــل يمك ــــــــة او البيط ــــــــر الحكوم ــــــــة: تطيي ــــــــا معادل ــــــــد ام البل
ــــــــان ــــــــى لبن رســــــــا املحروقــــــــات ال ســــــــتمرار ب كــــــــد ا هــــــــران ت ــــــــد :  يرانــــــــي يحت ميركــــــــي ــــــــــ ا ــــــــا ا الكب

ــة ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الــــــــــــــعــــــــــــــراق: كــــــتــــــلــــــة الـــــــــــصـــــــــــدر تـــــــــفـــــــــو بـــــــأكـــــــبـــــــر كــــــتــــــلــــــة نـ
نـــــتـــــخـــــابـــــات ــ ا ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ولـــــــــوائـــــــــ »الــــــحــــــشــــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي« تــــــقــــــرر الـــــطـــــعـــــن بـ

... ــوو ــ ــن ــ تـــفـــاق ال ــي ا ــات فـ ــان ــم ــ ــ ب ــطــال ــران ت ــهـ ـ
ــو املــقــبــل ــ ــب ــ ــة األس ــيـ ــرانـ ومـــحـــادثـــات اوروبــــيــــة ـــــ ايـ

ا ا ج الد ت  اا ي اىل لب يرا حروقا ا يد  ا و ا

١2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 13 ترشين االول 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

معلومــات »الديار« ان يكــون قرار املجلس االعىل ق 

برفض مالحقة صليبا.

 ال صالحيات للحكومة؟ 

وبحســب رئيس منظمة »جوستيســيا«و الحقوقية 

الدكتــور بول مرقص الذي تحدثــت اليه »الديار«، »هناك 

وجهة نظر تقول بأنه طاملا مرســوم االحالة اىل املجلس 

العــديل صدر عن مجلس الــوزراء فوفقا لقاعدة توازي 

االشــكال والصيغ ميكن تدخل الحكومة«، اال ان مرقص 

يتبنــى وجهة النظر القائلة انه »طاملا وضع القضاء يده 

عىل امللف بدءا باملحقق العديل مل تعد الســلطة التنفيذية 

صالحة للنظر بهذا املوضوع تحت طائلة خرق مبدأ الفصل 

بني الســلطات، وبالتايل ال يعود له الرجوع عن تعيني هذا 

املحقق العديل«.

وتؤكد املعلومات ان حزب الله ماض حتى النهاية مبعركة 

تنحية البيطار عن امللف بالطرق القانونية والسياســية. 

وتقول مصادر مطلعة عىل جو الحزب ل«الديار« ان قراره 

التحرك واملواجهة ينطلقان من مبدأ رفضه لالستنسابية 

والتســييس اللذين يطبعان عمل البيطار كام من ســعيه 

لتصويــب التحقيق«، مشــددة عىل انه سيســتنفد كل 

الوسائل لتحقيق غايته.

 االتحاد االورويب عىل الخط.. 

وتجري كل املســتجدات القضائية تحت رقابة املجتمع 

الــدويل، بحيث اكدت بعثة االتحاد االورويب يف لبنان يف 

بيان عىل »رضورة استكامل التحقيقات يف انفجار مرفأ 

بريوت يف أرسع وقت ممكن، وأن يكون غري منحاز ويتم 

مبصداقية وشفافية واستقاللية«، مشددة عىل وجوب 

»السامح باملي يف اإلجراءات القانونية من دون أي تدخل 

ويجب محاسبة املسؤولني عن هذه املأساة«.واشارت اىل 

انه »يعود إىل الســلطات اللبنانيــة متكني التحقيق من 

االســتمرار من خالل تأمني كل املــوارد البرشية واملالية 

الرضورية له، حتى يتمكن من الكشــف عام حدث يف ٤ 

آب 2020 وإعطاء إجابات تتمتع باملصداقية عن األســئلة 

امللحة التي يطرحها الشــعب اللبناين ، عن األسباب التي 

أدت إىل وقوع االنفجار والطريقة التي وقعت بها«.

باملقابل، حذر املجلس االســالمي الشــيعي االعىل من 

»تســييس التحقيقات بانفجار املرفأ وحرف العدالة عن 

مسارها وطمس الحقيقة«، واصفا القضية ب«الوطنية 

واالنسانية«. بتحويل القضاء اداة لالنتقام السيايس الذي 

يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة«. من جهته، 

أصدر املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن بيانا دعا 

فيه القايض البيطار للبدء ب«مخالفة واشنطن وتل أبيب 

للوصــول للحقيقة، وما دونها خيانة شــهداء وضحايا 

وضياع قضاء وحرق أوطان«.

 كباش طهران واشنطن 

القضائية،  ووسط اســتفحال املواجهة السياســية

تواصــل الكباش االمري  االيراين الذي يتخذ من لبنان 

ساحة اساسية. وأکّد السفري االيراين يف لبنان محمد 

جالل فیروزنیا، أّن »إيران ستستمّر يف إرسال شحنات 

الوقــود إىل لبنان مــا دام ذلك رضوريا«، معتربا انه »من 

املعروف يف لبنان أّن هذه السفن )سفن شحنات الوقود( 

ساهمت حّتى يف تشكيل الحكومة الجديدة يف لبنان«.

وقالت مصادر سياســية مطلعة عىل الحراك الحاصل 

ل«الديــار« ان امريكا وايران باتا عىل قناعة ان ايا منهام 

ال تســتطيع الغاء االخرى ودورها عىل الساحة اللبنانية 

وان ما يحصل حاليا ترســيم ملناطق وخطوط نفوذهام، 

وهو ما ترســخ خالل زيارة وزيــر الخارجية االيرانية 

االخرية اىل بريوت وما سيرتســخ خالل زيارة مساعدة 

وزير الخارجية االمريكية التي تصل خالل ســاعات اىل 

العاصمة اللبنانية. وكشــفت مصــادر »الديار« ان قائد 

الجيــش يتوجه قريبا اىل واشــنطن يف زيارة مل يحدد 

توقيتها النهايئ بعد او جدول اعاملها.

 تعيينات دسمة 

وبالعــودة اىل جلســة مجلس الــوزراء التي انعقدت 

باالمس فقد كانت مثمرة وبالتحديد لجهة انجاز عدد من 

التعيينــات قبل ان يؤدي الخالف عىل تحقيقات املرفأ اىل 

ارجائها.

وأكّد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف مستهل 

الجلسة أن »أمامنا جميعاً تحديات كثرية وكبرية تقتي 

رضورة اإلرساع يف العمل عىل مواجهتها، علامً ان األزمات 

تبدو أرسع، مشدداً عىل رضورة اإلرساع يف انجاز مرشوع 

موازنة العام 2021 والعام 2022«.

وبعدها وافق مجلس الوزراء من خارج جدول االعامل، 

عىل التعيينات اآلتية:

 تعيــني الدكتور بســام بدران رئيســاً للجامــــعة 

اللبــنانية.

 تعيــني القايض الربت رسحان واملحامية مرياي نجم 

عضوين يف املجلس الدستوري.

 تعيني القايض محمد املرصي مديراً عاماً لوزارة العدل.

 تعيــني اعضاء مجلس االوســمة، وهم: عيل حمد، 

أنطوان شــقري، عدنان ضاهر، العميد ميشــال أبو رزق، 

، عىل ان يكون عيل حمد عميداً للمجلس.  العميد عيل م

وقبل الجلسة، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت أن 

»االجتامعات واالتصاالت جارية داخليا وســائر الهيئات 

الدوليــة املعنية لوضــع خطة مّوحــدة للتعايف املايل 

واالقتصادي تعتمدها الحكومة متهيدا للبدء بتنفيذها يف 

ســبيل الخروج من االزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضري 

لبــدء املفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون 

متوسط وطويل االمد«. وشدد عىل أّن »االتصاالت يف هذا 

السياق تشــمل ايضا املصارف التي من واجبها املشاركة 

يف اإلنقاذ، ألن التعــايف االقتصادي يعيد تحريك الدورة 

االقتصادية التي تشكل املصارف جزءا أساسيا منها«. كام 

شدد عىل »وجوب التعاون االيجايب من كل االطراف العادة 

حقوق املودعني«. وشــدد عىل أن »العمل الحكومي يرتكز 

يف الوقــت الراهن عىل ملف أســايس هو الكهرباء التي 

تكلّف الخزينة العامة ملياري دوالر سنويا من دون وجود 

خطة مستدامة للحل«.

بأصــوات الناخبني، عىل حد تعبريها.
وأضافــت أنه حرصا عىل املســار الدميقراطي ولتحقيق 
موجبــات االنتخابات املبكــرة التي دعت إليهــا املرجعية 

الدينية.
 وأكــدت أن تكون حــرة وآمنة ونزيهــة، قدمنا جميع 
املالحظــات الفنيــة )عىل عمليــة االقــرتاع( ملفوضية 
االنتخابــات، وقــد تعهدت املفوضيــة مبعالجة جميع تلك 

عملية. بخطوات  اإلشكاالت 
لكنهــا أشــارت إىل أن املفوضية »مل تلتــزم بجميع ما 
أعلنتــه من إجراءات قانونيــة، وبناء عىل ذلك نعلن طعننا 
مبــا أعلن مــن نتائج وعــدم قبولنا بها وســنتخذ جميع 
اإلجــراءات املتاحة ملنع التالعب بأصــوات الناخبني«، كام 

البيان. جاء يف 
وتضــم مجموعة »اإلطار التنســيقي« قوى سياســية 
وفصائل من الحشــد الشــعبي، أبرزها »تحالــف الفتح« 
و«دولة القانون« و«عصائب أهل الحق«، فضال عن »كتائب 

الله«. حزب 
من جهته، قال املستشــار األمنــي لكتائب حزب الله يف 
العراق أبو عيل العســكري إن ما حدث يف االنتخابات ميثل 
أكــرب احتيال والتفاف عىل الشــعب العراقــي يف التاريخ 

الحديث.
يف بيان أن الكتائب تقف بكل حزم  وأضاف العســكري 
وإرصار إلعادة األمور إىل نصابها الصحيح، حسب وصفه.
وقــال إن أعضاء الحشــد الشــعبي هم املســتهدفون 
األساســيون، ودعاهم إىل أن يســتعدوا للدفاع عام وصفه 

املقدس. بكيانهم 
وكانت املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات يف العراق 
قــد أعلنت تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع اإللكرتوين، 
وقــال رئيس املفوضيــة جليل عدنان خلــف إن املفوضية 
ســــتبدأ تلقي الطعون اعتبارا من يوم أمس الثالثاء وملدة 

3 أيام.
مــن جهته، شــدد زعيــم التيار الصــــدري يف العراق 
مقــــتدى الصدر عىل أنه ال تقاســم للسلطة عىل حساب 

الشعب.
يف مؤمتر صحفي أن أي تدخل يف الشــأن  وأضــاف 
العراقي سيكون له رد دبلومايس ورمبا شعبي، وفق قوله، 

كام طالب الصدر بحرص الســالح بيد الدولة.
وجــاءت االنتخابــات التــي عقدت األحد قبــل عام من 
موعدها املقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا 
من مطلع ترشين األول 201٩ واســتمرت أكرث من ســنة، 
وأطاحــت بالحكومة الســابقة بقيادة عــادل عبد املهدي 

أواخر 201٩.

للمفاوضات بشــأن االتفاق النووي مع إيران إنري مورا 

األســبوع الجاري إىل طهران إلجراء اتصاالت مع الحكومة 

الجديدة. اإليرانية 

وقــال مســؤول أورويب إنه مل يُحدد حتــى اآلن موعد 

الستئناف مفاوضات فيينا بشأن االتفاق النووي مع إيران، 

الفتا إىل قيام اإليرانيني مبراجعة وتقييم مسار املفاوضات 

الجديدة. الحكومة  تشكيل  بعد 

وأشار إىل أن طهران أعلنت رصاحة اســتعدادها للعــودة 

إىل مفاوضات فيينا لكن من دون تحديد ســقف زمني لذلك.

ودعت كل من واشــنطن وموســكو إىل العودة »فورا« 

لالمتثــال لالتفاق النووي بني إيــران والقوى الكربى، يف 

حــني قال وزير الخارجية اإليراين حســني عبد اللهيان إن 

طهران تعمل عىل اســتئناف مفاوضــات فيينا قريبا، من 

دون أن يعطــي تاريخا محددا لذلك.
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